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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats. Començam la sessió d'aquest
parlament. Els record a tots, visitants i diputats, l'acord de la
Mesa en el qual pregàvem que en aquesta sala de plens, no
s'utilitzassin els telèfons mòbils per no interrompre els oradors.
Punt únic: Debat sobre l'orientació política general del
Govern.
Començam, per tant, la sessió, la primera sessió del debat
sobre l'orientació política general del Govern. Té la paraula el Sr.
President del Govern.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):
Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats.
Fa poc més de tres mesos compareixia davant aquesta cambra
per sol.licitar la investidura com a president de Govern de les
Illes Balears. La vaig demanar, explícitament, des de la modèstia
política, però amb un alt compromís de servir tots els ciutadans.
Vull prendre el fil de les paraules finals d’aquell discurs per
començar les meves paraules d’avui. Tres mesos més tard
comparesc de nou en aquesta cambra amb la mateixa modèstia
política, però amb un orgull renovat de ser el primer servidor
d’aquest país.

Aquest debat general que avui encetam té uns perfils
especials perquè es produeix no tan sols a l’inici del període
de sessions sinó també al començament d’una legislatura
amb un govern de signe distint a l’anterior. Té, per tant, una
configuració que mai no havia viscut aquesta cambra.
L’interès i l’expectació per allò que és nou estan, més que
mai, assegurats.
Començam, idò, a celebrar aquesta litúrgia democràtica,
aquest noble exercici del debat i discussió entre tots els
grups parlamentaris. Jo hi venc amb la certesa que, tant des
de l’àmbit de les forces polítiques que donen suport al
Govern, com des de les d’oposició, sorgiran propostes
assenyades per fer avançar el nostre país.
Vagi per endavant la meva proposta de diàleg franc i
constructiu des de la perspectiva de voler ennoblir el dret a
la discrepància. Les Illes Balears han de menester una
cultura crítica que fomenti la confrontació i el debat
profund. I també necessiten mecanismes d’atracció,
d’aglutinació i de cohesió en les diferències.
Cap país no avança a través de subreptícies formes de
tirania social que castiguen el desacord i la discrepància. La
concepció política del “noltros” i “ells”, dels sectarismes i
dels maniqueismes interpretatius empobreixen el debat, la
crítica i, en conseqüència, la llibertat. Això no ens ho podem
permetre.

Les emotives vivències personals i les molt nombroses
mostres d’il•lusió social que han estat expressades en aquest inici
d’etapa del govern de progrés reafirmen, encara amb més
fermesa, el meu compromís de servei públic per fer avançar el
nostre país en el seu conjunt.

Propòs, per tant, un nou tarannà polític i social. Desig
que en aquesta nova etapa la veritat única sigui un valor en
decadència en la mateixa mesura que floreixi la llibertat de
qüestionar qualsevol recepta política. Només aquesta tasca
de revisió constant ens durà cap a la millora social i el
progrés del país.

L’emocionada expectació de gran part de la ciutadania no ha
fet altra cosa que multiplicar el meu sentiment de responsabilitat
en la gestió del nou i decisiu pas endavant que ja hem començat
a fer a les Illes Balears.

Això sí, l’exercici d’aquesta llibertat de posar en dubte
ha d’anar acompanyat de la responsabilitat sobre les
conseqüències dels fets que se’n derivin. I això afecta el
Govern, però també afecta l’oposició.

L’article 167 del Reglament d’aquest Parlament assenyala
que a l’inici de cada període de sessions, de setembre a
desembre, el Ple celebrarà un debat sobre l’acció política i de
govern. Aquesta convocatòria està concebuda com un moment
de reflexió en l’atapeïda dinàmica de la gestió quotidiana.

Tornem, però, a l’objecte del debat que avui ens ocupa.
L’anàlisi de la política general del Govern obliga a adoptar
una metodologia tòpica en forma de tres qüestions: d’on
venim, on som i cap a on anam.

La política del dia a dia, els afanys per resoldre els afers
d’agenda, han de menester, de tant en tant, un téntol per a la
meditació i la deliberació global. Hem d’alçar la vista acalada i
mirar cap a l’horitzó. Hem de consultar la brúixola i ajustar les
direccions. Hem de posar els rellotges a l’hora i partir de nou
amb més confiança cap al bon camí que hem iniciat. Hem de
veure els arbres, però també el bosc.

Les circumstàncies especials d’aquest debat a les quals
he fet referència fan que, des del govern de progrés, que tot
just acaba de complir els cent dies de gràcia, sigui molt
temptadora la possibilitat d’engreixar aquesta intervenció
amb l’exposició permenoritzada de l’herència rebuda.
Seria, per altra banda, raonable i lícit que aquesta
cambra i la ciutadania en general s’assabentassin del detallat
inventari de la gestió anterior que ha trobat el nou govern.
Un inventari objectiu, en el qual figuràs tot: allò que és bo
i allò que és dolent, allò que és positiu i allò que havia
entrat en un procés de gangrena preocupant.
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Això és una pràctica obligada en l’alternança d’inquilins; no
fos cosa que el nou llogater hagi de pagar els eventuals
desperfectes provocats per l’anterior.
Però preferesc mirar endavant, optar per la confiança del futur
més que pel retret del passat. No podré evitar referències
pretèrites perquè qualsevol descripció objectiva ha de començar
pels antecedents. Però cregui’m, senyores i senyors diputats, que
ho faré sense cap tipus de "revanxisme" ni escarni perquè vull
parlar des de les conviccions, amb llibertat i des de la
responsabilitat pel present i pel futur de la comunitat.
Les mirades al passat les dirigiré a través del mirall
retrovisor, mentre el cotxe avança decidit i confiat cap al futur.
La primera i més elemental percepció de l’estat de la nostra
comunitat és que té dues vies. Sí, les Illes Balears són un país
que avança en dues vies per les quals es circula a distinta
velocitat.
Per una de les vies la circulació és accelerada fins al perill.
Els motors van a la seva màxima potència i s’encalenteixen.
Cada revolt és un risc. La velocitat supera tots els límits
raonables i les possibilitats d’accident es multipliquen.
Per aquesta via circula la pressió sobre el territori, els
impactes paisatgístics, el creixement descontrolat, l’economia
especulativa, els preus, el consum de recursos naturals,
d’energia, d’aigua, els sostres de població, la construcció d’obra
nova, les infraestructures dures. Tot va de pressa i molt accelerat.
El perill de xoc és gran i imminent.
I què passa per l’altra via?
Per l’altra via tot va a poc a poc, amb una cruel lentitud.
Quasi res no avança. La parsimònia és total. El motor ralenteix.
La flema és exasperant.
Per aquesta altra via, per la que no avança, circulen les
pensions, els salaris, la capacitat d’estalvi, el transport públic,
l’assistència sanitària, l’agricultura, les infraestructures, les
polítiques socials dirigides a la tercera edat i la lluita contra
l’exclusió, els col•lectius més febles, la defensa dels
consumidors, la participació de la societat, l’interès per la
cultura, la normalització de la nostra llengua, la conformació
d’interessos generals del país. Tot això va a pas de caragol. Molt
a poc a poc. Gairebé no avança.
Dues vies a dues velocitats decompensades. Una ens fa
derrapar. L’altra quasi no ens fa moure. Una cama du el pas
massa llarg i l’altra massa curt. Això du, forçosament, al
desequilibri, a la caiguda.
Els països han d’avançar en un ritme equilibrat i en tota la
seva geografia social i econòmica al mateix temps.
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El diagnòstic sobre l’estat de la nostra comunitat és clar
i llampant. Gairebé tots els observadors es mouen en una
àmplia geografia de coincidències. Només els que pateixen
la miopia política o la bulímia en els negocis especulatius,
aposten per la via de l’acceleració.
La teràpia és també evident. No hi ha mil solucions.
Hem de reconduir el procés. Hem d’aturar uns aspectes del
nostre país i rellançar-ne uns altres. Així de senzill i així de
complicat.
Aquesta teràpia no és cap descobriment científic de
darrera hora. Ja fa anys que s’hauria pogut aplicar. Però
l’absència de voluntat política i la incapacitat d’involucrar
els sectors més dinàmics de la societat en una operació
d’aquest tipus ho ha fet impossible.
Davant aquesta absència d’iniciativa, les forces del Pacte
pel Canvi, el govern de progrés, agafam el relleu, entram en
joc i assumim el lideratge per aquesta gran operació de
redreçament, de reconducció, de canvi.
Hem de reconduir la via massa ràpida i accelerar la que
quasi bé no és mou. Aquesta és la visualització esquemàtica
dels objectius del meu govern.
Em permetré encapçalar aquesta visió crítica de la nostra
realitat a la qual, fa un moment, he convidat tothom a
participar per contribuir a la millora de la qualitat
democràtica del nostre país.
I no ho pens fer des d’una posició estratègica, aprofitantme que la situació actual és fruit natural de la gestió dels
governs anteriors. Ho faré des de l’inconformisme
permanent de les forces de progrés quan es tracta de marcar
els horitzons del país.
Que ningú no esperi d’aquesta presidència, ni ara ni mai,
una actitud autocomplaent amb la seva gestió. No hi haurà
ni avui, ni demà, ni passat demà una disposició d’aquesta
presidència cap a la lloança de les grans realitzacions del
Govern. Ningú no escoltarà d’aquesta presidència el ronc de
satisfacció de moixos grassos de possessió.
Aquesta és una de les novetats d’aquest debat i que
continuarà durant tota la legislatura. El llistó que es posarà
el govern de progrés sempre anirà cap amunt. No concebesc
un altra manera de governar. Tenim el punt de sortida però
no hi haurà punt d’arribada. La insatisfacció en la millora
del nostre país serà permanent. La il•lusió i la feina en seran
els instruments.
Sobre el Govern que presidesc recau la responsabilitat de
liderar un canvi de model de desenvolupament a les Illes
Balears. Després de quaranta anys de creixement sense
sostre ha arribat l’hora de la maduresa. L’hora de canviar la
quantitat per la qualitat. Tenim els instruments per fer-ho i,
sobretot, és la mateixa societat la que ha expressat el seu
desig que això sigui així.
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Les Illes Balears arriben al nou mil•lenni amb una taxa de
creixement del Producte Interior Brut, per sobre del 6 per cent,
que duplica el de l’Estat espanyol i triplica la taxa de la Unió
Europea i la mitjana dels països de la OCDE.
Aquesta situació clarament satisfactòria de l’economia balear
no ens pot fer oblidar que ja s’han encès els senyals d’alarma i
que ens han d’empènyer a planificar, amb temps, les reformes
econòmiques, turístiques, urbanístiques i socials que ens evitin
dificultats en el futur. Vivim un creixement econòmic real que
supera clarament el potencial sostenible de les Illes.
Aquest creixement és especialment insostenible en dos
àmbits. Per una banda, el sector de la construcció, que enguany
estarà per damunt l’11 per cent. Per altra banda, el creixement
quantitatiu del turisme, que ha estat en torn al 10 per cent aquest
mateix any.
Afortunadament, en el creixement turístic hi ha signes
positius com és el cas de la contínua pujada de la despesa per
estada dels turistes. En aquesta mateixa línia registram una lenta
millora de la desestacionalització, un àmbit que requereix el
màxim interès del Govern.
La inflació i la introducció de l’euro com a moneda única no
juguen al nostre favor. Tenim una clara amenaça inflacionista. El
nostre nivell d’inflació triplica la mitjana dels països europeus.
Això ens fa perdre competitivitat respecte dels països emissors
de turisme, especialment Alemanya. I no podem oblidar que
Anglaterra, absent del sistema econòmic europeu, es guarda la
carta d’una possible devaluació de la seva moneda.
L’euro aporta a la nostra economia alguns inconvenients. De
fet, la irrevocable paritat, ens fa desaparèixer definitivament
l’efecte preu com a factor de competitivitat. Ara, només podem
basar el nostre creixement en el propi creixement de la renda
europea i, per suposat, en una oferta de qualitat.
L’arma del tipus de canvi, que ha estat vital en el passat per
rellançar el turisme de poc poder adquisitiu, no la podrem
utilitzar mai més. Ara s’ha de competir amb costos, qualitat,
paisatge i infraestructures. La reforma del model turístic és, per
tant, indispensable.
Aquest és el camí pel qual ja hem començat a caminar en
aquests mesos inicials del govern de progrés. Articulam un espai
de consens entre tots els agents turístics implicats, privats i
públics, per evitar, definitivament, el creixement quantitatiu.
Volem donar la prioritat al paisatge, al medi ambient, a la
qualitat dels allotjaments, als serveis i a la formació, elements,
tots ells, irrenunciables si volem turisme de qualitat.

Per aquesta gran operació de remodelació turística hem
de menester col•laboració, il•lusió, voluntat i, per suposat,
recursos econòmics. Els pressuposts generals de la
comunitat, elaborats pel Govern en un temps rècord, han
creat un fons destinat a la rehabilitació d’espais turístics i a
la recuperació mediambiental.
Es tracta d’un mecanisme financer, una espècia de
senalla, que rebrà totes les aportacions destinades a la
remodelació i rehabilitació de zones turístiques i també a la
recuperació de recursos, espais naturals, patrimoni d’interès
turístic i la millora global del medi ambient.
Els doblers d’aquest fons aniran a parar exclusivament
cap aquests objectius de reforma de les zones turístiques i
accions de caire mediambiental, que seran uns dels
engranatges essencials del canvi de model.
I com omplirem aquesta senalla? Com és natural, no
rebutjarem cap procedència. D’entrada ja hem presentat al
Govern central la necessitat de la seva aportació. Le Llei de
règim especial pot ser un instrument vàlid i, de fet, ja
comença a ser hora que deixi de ser una entel•lèquia i que
passem a donar-li continguts específics
La demanda ja està feta a Madrid. La pilota ja és en el
seu camp. Esperam resposta. Exigim justícia. Madrid ja té
els comptes del que significa l’aportació de les Illes Balears
a la caixa de l’Estat en el concepte de turisme.
Però, al marge de l’actuació del Govern central, som
nosaltres els que hem de prendre la iniciativa. És probable
que en un termini d’entre sis i vuit anys es produeixin
canvis en l’escenari del mercat turístic internacional. I hem
d’estar preparats, amb una oferta moderna i avançada, capaç
de competir en primera línia.
I aquí és quan ja he de pronunciar la paraula
emblemàtica, el concepte del qual més s’ha parlat durant els
darrers tres mesos en els àmbits turístics i mediàtics: el
cànon ecoturístic.
El compromís concret en el pacte de govern diu:
S’iniciaran els estudis per a la instauració d’un impost o
taxa turística. El Govern promourà consultes i promourà un
debat ciutadà amb la màxima participació possible".
Jo em podria limitar a dir que els objectius del pacte ja
s’han complit. Hem posat en marxa els estudis en els seus
distints nivells i el debat ciutadà, com tots ho hem pogut
comprovar, ha estat voluminós i profund. Però no em
quedaré en aquesta limitació. Aniré més enllà. Em
pronunciaré amb tota claredat.
Les Illes Balears necessiten aquest cànon ecoturístic. Les
Illes Balears tendran aquest cànon ecoturístic. I el tendran
aviat.
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I el tendran perquè necessitam recursos per abordar el canvi
de model turístic, la nova frontera per al nostre país.
Un model de promoció de paisatge i capdavanter en el medi
ambient. Un model que ha de respondre exactament a la postal
de les Illes que fascina arreu d’Europa i que no pot decebre els
visitants quan arriben a ca nostra. Un model que consolidi per a
demà la nostra indústria, és a dir, el paisatge.
Però hi ha un aspecte que també va més enllà: el que es
deriva del debat popular.
Aquesta figura tributària, aquest cànon ecoturístic s’ha
convertit en la sortida emocional de milers i milers de ciutadans
que han sofert la degradació ambiental i paisatgística del seu país
com a preu d’un desenvolupament econòmic.
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Utilitzarem les mesures d’ordenació del territori que
tenim a l’abast per limitar el creixement insostenible que es
produeix en els mesos d’estiu. Deixarem de promocionar el
turisme dels mesos de juliol i agost.
Aquesta legislatura ha d’esser la de l’eclosió de la
promoció especialitzada, la de la millora de les
infraestructures públiques i privades per augmentar la
qualitat, la de l’emergència d’una autèntica oferta cultural,
esportiva i d’oci coordinada i atractiva, la de la construcció
del palau de congressos que pugui donar cabuda a grans
esdeveniments socials i manifestacions culturals.
Ja posam les bases per configurar una economia
equilibrada de tot l’any.
Un país de quantitat limitada però de qualitat il•limitada.

Aquest cànon s’ha convertit en la visualització popular que
les coses han de canviar i que no podem continuar deixant el
nostre país, els nostres perfils paisatgístics, sotmesos a les
demandes del mercat turístic.
Són de cada vegada més nombrosos els ciutadans que han
pres el cànon turístic com a bandera de defensa del nostre
territori, com a símbol d’orgull dels que vivim en aquestes illes,
que hem de compartir però no deixar degradar. Serà una mostra
clara de protagonisme popular.
El Govern treballa, intensament, en l’estudi de l’aplicació
d’aquest nou tribut. N’avaluam el possible impacte sobre la
demanda. Dotam el projecte de la màxima solidesa jurídica per
evitar els eventuals obstacles a Madrid o a la Unió Europea. La
creació d’una nova figura tributària no és tasca fàcil, genera
nombrosos problemes, que resoldrem.
El projecte arribarà a aquesta cambra en un breu termini.
Serà, que ningú no en tengui cap dubte, una figura emblemàtica
del canvi.
De la mateixa manera que impulsam la implantació de noves
mesures en volem modificar d’altres. Consideram que hem de
modificar la Llei del Turisme amb l’objectiu de simplificar-la,
d’incentivar la creativitat del sector i amb la voluntat ferma
d’acabar amb l’intercanvi especulatiu de places.
El canvi de model turístic qualitatiu té un altre objectiu
primari: la lluita contra l’estacionalitat, que és una autèntica
gangrena social per a les nostres illes. Les disfuncions que
provoca en la resta del sistema i el seu impacte social demanen
una decidida intervenció per corregir els efectes negatius que
posen en perill la pròpia supervivència del sistema i la qualitat de
vida dels nostres ciutadans.
Totes les iniciatives del Govern en matèria turística tendran
un impacte contra l’estacionalitat. La promoció de les nostres
illes anirà dirigida essencialment cap a l’equilibri de la
temporada turística, cap a una activitat de tot l’any, mesurada i
sostenible. Ja promocionam l’hivern i encara ho hem de fer més.

I per dirigir-nos cap a una economia de tot l’any hem de
diversificar i augmentar el pes específic dels diversos
sectors. És un camí de futur per desfer-nos de l’excessiva
dependència del turisme.
Ja tenim previst un catàleg d’intervencions per adjudicar
al petit comerç el paper de dinamitzador de la nostra
economia i del teixit urbà dels pobles i ciutats.
Hem aturat, fa pocs dies, l’expansió de les grans
superfícies comercials amb la implantació d’una moratòria
fins que s’aprovi el pla definitiu d’equipaments comercials.
Paral.lelament, tenim a punt d’engegar un paquet de
mesures per millorar la competitivitat del comerç petit i
mitjà, essencialment fent-lo participar en el comerç
electrònic. Hem ofert suport a gairebé tots els sectors:
calçat, bijuteria, moda i, fins i tot, a les noves indústries de
medi ambient, que tenen un gran futur.
Aquest capítol de diversificació s’ha de basar en la
constant millora de la comercialització. La tecnologia, el
disseny, la formació i la investigació ens duran cap a la
millora de la qualitat industrial. La coordinació d’esforços
i la col.laboració seran, més que mai, necessàries.
En aquesta situació, les cambres de Comerç han de tenir
un paper protagonista. En aquests pocs dies de govern, ja
hem encetat la col•laboració en matèria turística, de comerç
exterior i de formació. La finestreta única de la Cambra de
Comerç n’és un exemple.
Qualitat serà una paraula que sortirà molt en aquest
discurs. No he volgut cercar sinònims. Vull que tengui un
significat ben explícit. Qualitat és la clau que ens obri la
porta del canvi.
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Anirem amb pas decidit cap a la vida de la qualitat industrial
de les empreses illenques, començant per la pròpia
administració. Serem els primers que auditarem els nostres
serveis per donar-los el plus de la qualitat.
L’impuls a la indústria i al comerç tendrà un suport afegit: la
consecució d’un recinte firal a Mallorca i l’impuls del de
Menorca seran els instruments que faran augmentar el negoci
entre els professionals dels diversos sectors.
I una paraula pels preus dels carburants. Estudiam el
sobrecost dels carburants a les nostres illes per reclamar el
compliment del règim especial, que els situï a un nivell no
superior a la mitjana europea. S’ha de rebaixar el preu de les
benzines i dels altres carburants. En sortiran beneficiats els
ciutadans i la indústria i el comerç de les Illes.
Per tant, diversificació contra estacionalitat.
El nou model ha d’eradicar la marcada temporalitat, que té
conseqüències socials nefastes. Una economia que permet que
més d’una tercera part dels treballadors d’estiu estiguin en atur
a l’hivern no pot ser mai una economia sana per molta riquesa
que generi.
Si aplicàssim aquesta proporció a l’Estat espanyol resultaria
que en acabar la temporada d’estiu s’engreixarien les llistes
d’atur en quatre milions de persones. Seria, evidentment,
insostenible.
La temporalitat laboral té, a més a més, un important efecte
negatiu: la caiguda de les pensions generades. La computació del
temps real treballat provoca unes pensions magres. A tot això
hem d’afegir que els salaris del sector serveis sempre són
inferiors als industrials.
No és d’estranyar que només Extremadura i Galícia presentin
pensions més baixes que les pagades a les Illes Balears. Una
situació de màxima gravetat si tenim en compte el nivell de vida
comparat.

El document del Pacte de Govern assegura, i cit
textualment, la implantació d’un complement de garantia als
perceptors de les pensions no contributives i assistencials.
I ho complirem. El govern de progrés adjudicarà,
enguany, un complement extraordinari destinat a les
persones que reben les pensions assistencials, els subsidis
per minusvalia i les pensions no contributives. Beneficiarà
un total de 10.600 persones que rebran, quan estigui
enllestida tota la tramitació, una quantitat de doblers que les
ajudarà a fer front a la seva difícil situació.
Per als pròxims anys estem disposats a mantenir aquest
esforç amb l’objectiu que els nostres pensionistes tenguin
retribucions dignes.
Les derivacions indesitjables de l’expansió turística
estacional toca de ple les pensions. Almenys en els pròxims
vint anys continuaran vigents les pensions emanades del
turisme estacional. Això significa que les pensions del 2020
seran les més baixes de tota Espanya, amb uns efectes
perniciosos sobre el consum intern.
Per evitar aquest futur hem de trobar solucions ara
mateix. Tant en prestacions per desocupació com en
pensions hi ha aspectes sense explorar que, des del consens
amb els agents socials i econòmics, poden aportar solucions.
Tornem, però, a l’estacionalitat, que no és només un
problema econòmic sinó també, i sobretot, laboral i humà.
L’estacionalitat afecta 70.000 treballadors de les Illes.
Escoltin bé: 70.000 treballadors, 70.000 famílies.
I quina és l’estratègia del Govern en aquest àmbit?
D’entrada incentivar la contractació contínua. Crear molts
de llocs de feina, d’acord. Però de més qualitat. S’han
d’accentuar els incentius sobre els contractes que tenguin un
període mínim d’ocupació de nou mesos. I ho farem dins el
marc del Pacte per a l’Ocupació, que tendrem a punt abans
de final d’any.

Les pensions són una competència del Govern central. El Sr.
Aznar ens ho fa saber cada dia amb una fastuosa campanya de
propaganda. En qualsevol cas, em sent particularment satisfet
d’haver participat en aquest procés de mutació espontània del Sr.
Aznar pel que fa a la seva sensibilitat sobre les pensions.

Em permetré un parèntesi en el fil del discurs per donar
a aquest futur pacte la importància que es mereix. Serà el
marc en el qual es negociaran totes les polítiques de cohesió
social i d'economia productiva amb l’objectiu de generar
ocupació. Serà el lloc en el qual es concertarà amb els
agents socials bona part de la política del Govern.

Però el Govern de Madrid ens amenaça. Ens diu que no
podem donar aquest complement als pensionistes de les Illes
Balears. Ara intenta amagar, darrera un absurd entramat
d’excuses jurídiques i administratives, la vergonyosa situació
dels trams més baixos de les nostres pensions.

En aquest àmbit, també es mourà el Servei Balear
d’Ocupació, que rebrà les competències de l'INEM. El nou
organisme ja no serà un registre d’aturats sinó un
mecanisme impulsor de l’ocupació.

Algú ens pot explicar per què Madrid amenaça amb recursos
els governs d’Andalusia i de les Illes Balears i per què passa de
llis amb Catalunya? Realment, tots tres hem fet el mateix. Per
què uns sí i altres no? M’agradaria que qualcú ens ho explicàs…

En el pols contra l’estacionalitat, el Govern analitza un
model multifuncional de treballadors que ja funciona a
altres llocs d’Europa. En diverses regions europees
sotmeses a l’estacionalització, s’han posat en marxa
programes de reciclatge perquè els treballadors tenguin
professions complementàries en la temporada baixa.
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L’experiència ha donat resultats molt positius. Necessitam
imaginació per guanyar l’estacionalitat. I n’aprendrem dels que
en saben.
I els que en saben, també treballen els nous jaciments
d’ocupació: des del medi ambient fins a les tasques socials.
Però des d’ara mateix ja lluitam des d’un altre flanc: el de la
formació. I això no és només una declaració d’intencions. El
govern de progrés destina 6.000 milions a la formació. Per
primera vegada es destinen 1.000 milions de recursos propis per
damunt de les obligacions marcades per la Unió Europea.
A la qualitat també hi arribarem per la formació. El país, o és
de qualitat i amb capacitat de competir, o no serà.
I una altra dada per a l’equilibri de la nostra economia, que
ens projectarà també cap a l’equilibri social és que la nostra
especialització turística no detregui impulsos cap als altres
sectors.
Estic parlant de l’agricultura, que no és cap secret que
presenta una situació complicada. Una situació complicada però
que té sortida. No existeix la gran solució que resoldrà tots els
problemes de la nostra agricultura. Però trobarem una suma de
petites solucions que la farà avançar.
Evitaré insistir en un diagnòstic ja massa obvi: davallada de
la renda dels professionals que es dediquen a l’agricultura i a la
pesca; èxode dels joves, que abandonen el sector primari;
encariment de les terres; dèficit de formació; mala
comercialització dels productes agroalimentaris autòctons, etc.
Per no parlar dels productors de llet, que tenen explotacions
ofegades pels costos, afectats per la insularitat i el règim
monopolístic de la comercialització.
Però proposarem solucions. D’entrada, la revitalització
agrícola vendrà de l’impuls de les organitzacions professionals
i agràries. Ampliarem els àmbits representatius d’aquestes
organitzacions.
I, sobretot, ja tenim partides pressupostades per incrementar
la renda agrícola. Partides per potenciar el consum de productes
agrícoles, per a la formació dels joves pagesos, per a la millora
de la promoció i la qualitat dels productes. Sempre surt la
qualitat com estratègia de futur.
Partides pressupostàries per facilitar rendes complementàries
amb usos poc explotats. És el cas d’un agroturisme homologable
a gran part d’Europa i que aquí, en molts de casos, només és un
negoci de propietaris, no d’agricultors.
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Pel que fa a la pesca, l’estratègia no és incrementar el volum
de captures sinó el valor del producte. També aquí aportam
el concepte de sostenibilitat. Una nova política de mercats
crearà un marc de major cooperació entre tots els esglaons
de la cadena de producció, comercialització i distribució.
Senyores i senyors diputats, a mesura que anam avançant
en l’anàlisi dels nostres sectors són més sòlids els arguments
que ens obliguen al canvi de model de creixement i a
abandonar la carrera de la quantitat per passar a la de la
qualitat.
Les previsions de creixement del Producte Interior Brut
de les Illes Balears per l’any 2000 davallen al 3,6 per cent.
No és una mala notícia. Això suposa un necessari
refredament de la nostra economia, un refredament desitjat
pels mateixos empresaris que aposten per una economia
estable, que no doni lloc a pujades i baixades espectaculars.
Serà un bon marc per actuar. I actuarem amb tots els
instruments que el Govern té al seu abast. Ja hem començat
a fer-ho. Ja hem aprovat un catàleg de mesures cautelars i
d’emergència urbanística. La introducció de la paraula
emergència en el títol d’una llei de mesures urbanístiques ha
estat tota una declaració de principis per part d'aquest
govern.
Fa dues setmanes, els constructors reconeixien,
públicament, que en poc més de dos anys havien construït
allò que normalment es feia en deu. No cal afegir cap
paraula més. Emergència urbanística.
Aquesta primera actuació del Govern ha suposat tallar
d’arrel un dels processos especulatius de major impacte
sorgit en els darrers temps: el de la segregació de grans
finques i la urbanització de cada una de les parcel•les.
Igualment, la nova llei ha suprimit les excepcions a la
parcel•la mínima per construir en terreny rústic i ha prohibit
la construcció a les àrees naturals d’especial interès.
Des del Govern entram ara de ple a la revisió de tot
l’entramat legislatiu en matèria urbanística: la Llei
d’ordenació del territori, les Directrius d’Ordenació
Territorial i la Llei del sòl rústic. També redactarem una
nova Llei del sòl. Tot això s’ha de revisar a la baixa. Baixa
dels sostres de població i baixa d’urbanitzables. S’han
acabat les urbanitzacions encobertes darrera un camp de
golf o un camp de polo.
Sovint em fan la pregunta sobre quin serà el cost d’una
política de protecció com la que du el Govern. I jo contest
amb un altra pregunta. Quin seria el preu d’una política de
no protegir? La resposta és evident: pèrdua de la
competitivitat turística, hipoteca del futur i amputació d’una
de les senyes característiques del nostre país: el paisatge.

Hem tret del foc l’olla a pressió urbanística però encara
du una bona encalentida. Una encalentida d’anys i anys
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d’atiar el foc amb la benzina de l’especulació. I això no ho
aturarem en dos dies. La inèrcia constructora és tan potent que no
l’aturarem del tot només amb lleis redactades pel Govern.
Deman un pacte de lleialtat amb els consells i els ajuntaments
a l’hora d’aplicar la normativa urbanística.
Però, sobretot, convid tots els ciutadans a la responsabilitat.
El compliment de les normes urbanístiques també és una bona
forma de fer país.
Aquesta serà també la legislatura del territori. Abans ja he
assenyalat que el consum del territori és un concepte que ha
circulat fins ara per la via ràpida, per l’accelerada, per la
perillosa. Idò, ja l’hem començat a frenar i encara la frenarem
més amb la bateria de mesures previstes en el pacte de govern en
relació als camps de golf i ports esportius entre d’altres.
He de dir, però, que no entenc la defensa del territori només
com un afer de tallar, de prohibir. Ben al contrari, la promoció
del territori és una de les tasques essencials d’aquest govern. La
promoció del territori és la posada en funcionament dels plans
d’ordenació de recursos naturals. Ja hem començat la tramitació
dels d’Artà, Ses Salines i Cala d’Hort, d’Eivissa, i en seguiran
d’altres.
Seguirà el de la Serra de Tramuntana amb l’objectiu que en
un termini de dos anys la Serra pugui ser declarada Parc Natural.
Una figura que li atorgarà un alt grau de protecció. I és farà amb
la màxima informació i oferta de col.laboració als ajuntaments,
propietaris de finques, als ciutadans i a tots els sectors que
puguin estar afectats per aquesta decisió.
La promoció del territori és desenvolupar i millorar la Llei
d’espais naturals.
La promoció del territori és l’elaboració d’un pla contra els
incendis. Que fa anys que hauria d’estar fet. Que fa anys que és
obligatori tenir-lo i aquí encara no el tenim.
D’aquí la meva sorpresa quan veig la falsa indignació que
alguns diputats de l’oposició han expressat arran de l’incendi
d'Artà. Només el més perfecte cinisme polític fa retreure als
altres les mancances provocades per un mateix. M’imagin que
tendrem, en el debat posterior, més temps per aclarir algunes
coses.
La promoció del territori és rehabilitar les pedreres, segellar
els abocadors, soterrar línies elèctriques, reforestar, etc…

Les veus tremendistes que vaticinaven la gran pèrdua de
les inversions de Madrid si no es feien autopistes han fet el
ridícul. Ja està tot aclarit amb el ministeri. Hi haurà els
doblers precisos. És més, dels 8.000 milions del conveni de
carreteres previstos per a enguany, l’anterior govern no n’ha
gastat ni una pesseta.
I això em provoca una gran preocupació. No hem trobat,
pràcticament, cap projecte a punt. I això ens situa en un
carreró amb poques sortides. Això ens pot fer perdre,
d’entrada, uns 1.300 milions de pessetes del Conveni de
carreteres, que intentam renegociar amb el ministeri. Per no
trobar no hem trobat ni el projecte de la tan publicitada
autopista de Manacor.
L’anterior govern va firmar un important conveni de
Carreteres sense tenir projectes de carreteres. És tracta
d’una situació, extremadament, delicada que el nou govern
haurà de sortejar amb totes les dificultats. Ens han fet perdre
un temps preciós a l’hora d’impulsar la xarxa viària de les
Illes.
He parlat de la famosa autopista a Manacor, que ni tan
sols hem trobat el projecte. La veritat és que a Manacor s’hi
arribarà en una carretera segura i adequada al trànsit. Però
a Manacor també s’hi arribarà en tren. Abans d’acabar
aquesta legislatura, Manacor estarà connectat amb Palma i
Inca per tren. Els pressuposts del 2000 ja tenen una partida
per començar el projecte.
Aquesta és la gran aposta del Govern: el transport
públic. El tren ha estat sempre un símbol de progrés i de
modernitat. Ho va ser a principis de segle i ho torna a ser a
finals. Un transport públic net, que ocupa poc territori, que
gasta poca energia i que dóna un servei adient.
El transvasament d’usuaris de vehicles privats cap a l’ús
dels transports col•lectius, autobús i ferrocarril és una peça
indispensable del nou model. Transport de qualitat per a un
país de qualitat.
En parlar de transport públic no puc obviar fer referència
als vols interinsulars, tan necessaris per totes les Illes però,
sobretot, per Menorca i Eivissa. Quina és la situació? La
situació és tan senzilla com desagradable. Iberia, la
companyia estatal, ens gira l’esquena, ens deixa. La
companyia estatal gira l’esquena als ciutadans de les Illes
Balears, uns clients històrics que han ajudat a fer-la gran.

La promoció del territori és la creació d’infraestructures
blanes, sense impacte ambiental. És el cas de les carreteres. Una
vegada rebutjats els grans projectes d’obres faraòniques,
redimensionam les necessitats.

L’eslògan propagandístic d’Iberia amb vistes a la seva
privatització diu: Así és la nueva Iberia, nuevos servicios,
nueva flota, nueva era. I jo afegeria una frase: Menos para los
ciudadanos de las Islas Baleares. Iberia deixa el nostre destí
de vols interinsulars en mans de les companyies privades.
“Ja vos arreglareu”.

El Pacte de Govern assenyala que no es faran més autopistes
ni autovies. Farem carreteres segures i amb el menor impacte
paisatgístic.

Idò no. L’Estat no es pot rentar les mans d’aquest servei
essencial per a les Illes. L’Estat, el Govern de Madrid, s’ha
d’implicar en la recerca de la solució. I fins ara no ho ha fet.
Fa més de dos anys el Congrés dels Diputats va aprovar una
moció que instava el Govern a negociar, amb els governs de
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les Illes Balears i de Canàries, la declaració dels vols
interinsulars línies d’interès públic.
Canàries ja té aquesta declaració. Les Illes Balears no. Els
governs de Madrid i de les Illes Balears no ho devien considerar
important.
I un afegitó més. El govern anterior, fa un any, va arribar a un
acord amb Iberia per retirar els reactors en aquest tipus de vols.
“Que hi estiguin fins octubre i després ja els retirau. Després de
les eleccions que campi qui pugui”.
El termini ja ha expirat i ara els representants del PP
s’escandalitzen perquè Iberia retira els reactors. Els que havien
de fer de bombers han fet de piròmans. Francament, trob també
exagerat aquest cinisme polític.
Però aquí no s’acaba la cosa. Ja fa setmanes que em deman
per què el govern del Partit Popular es va desentendre del procés
del denominat pacte aeri. Vostès saben que diverses companyies
es varen posar d’acord per augmentar les tarifes, acció que va ser
denunciada al Tribunal de Defensa de la Competència.
El Govern canari es va personar en el cas perquè considerava
que era de l’interès dels ciutadans. Però el Govern balear de
llavors no en va voler saber res. No li interessava defensar els
interessos econòmics de milers de passatgers de les Illes.
La incompetència no va voler anar al Tribunal de la
Competència.
El nou govern ha hagut de cercar nous canals de comunicació
per seguir aquest afer, que pot afectar de manera considerable els
ciutadans de les Illes.
El meu govern ja ha demanat a Madrid la declaració d’interès
públic per a aquests vols. Exercirem la màxima pressió en aquest
aspecte i per aconseguir els descomptes dels preus per als
residents de les Illes que preveu el règim econòmic. Per això
demanam la col•laboració de tota la societat illenca i dels
principals col•lectius implicats.
I la deman també al Partit Popular. Jo no cerc victimisme.
Seria massa fàcil i poc efectiu. Jo només cerc eficàcia en la
solució del problema i una col•laboració lleial.
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La qualitat del territori és un clar factor d’èxit de la
nostra competitivitat però, és sobretot, una il•lusió
compartida per la nostra ciutadania.
Qualitat ambiental. Aquest és el concepte i l’objectiu.
Qualitat ambiental és parlar de residus. Qualsevol illa és
un cul de sac pel que fa als residus. El volum augmenta de
cada dia més. No vull dramatitzar, però en el tema dels
residus ja fa temps que està encès el llum vermell
d’urgència i perill.
Els residus urbans, els de demolició, els voluminosos,
els especials, els sanitaris, els fangs de depuradora no tenen
encara tractaments adients.
El Govern impulsa tots aquests aspectes i vol actuar
ràpidament pel que fa al tractament dels residus urbans a
Mallorca, Eivissa i Formentera.
Ja estam a punt d’aprovar inicialment, en comissió, el
nou Pla de Residus de Mallorca. S’ha fet en un temps
rècord. Omplirà les grans zones d’ombra que tenia
l’anterior, que era un pla fet sense convicció i amb rutina.
Reducció, reciclatge, compost i metanització són les
claus del futur pla.
L’objectiu en matèria de residus a Mallorca és,
bàsicament, reduir la generació de deixalles i estabilitzar-ne
la producció en 470.000 tones anuals per fer-ne una
eliminació que compleixi les màximes mesures de seguretat.
Ja tenim un nou pla, modern i eficaç. Però, sobretot, serà
un pla de cooperació i col•laboració amb el Consell. Un pla
consensuat amb les institucions que l’han de gestionar. Un
pla que respon als criteris mediambientals més moderns
però també dialogat i pactat amb tothom.
Senyores diputades i senyors diputats, el Govern no
entén el medi ambient com una senzilla nòmina de mesures
amb l’objectiu que siguin executades. El medi ambient és
això, però no només això. El medi ambient és una
implicació col.lectiva de tot el Govern, de tots els
departaments del Govern. El medi ambient és un punt de
partida que no té mai punt d’arribada.

Mentrestant, el Govern negocia amb les companyies privades
per oferir la màxima qualitat en comoditat i freqüència d’aquests
vol. S’han augmentat les freqüències i el nombre de places. Però
encara hem de millorar les condicions d’aquests vols fins que
trobem, amb Madrid, una solució definitiva.

Davallem, però, una altra vegada al territori. Sobre aquest
àmbit el Govern ja ha començat a actuar amb les mesures que he
fet referència, mesures per frenar el desenvolupisme que hem
patit en els darrers anys. Però ja he dit que en qüestions de
territori no basta retallar, també hem d’impulsar, hem de
promocionar el nostre territori.

La nostra aposta és decidida i valenta. La Conselleria de
Medi Ambient és la més dotada del Govern després de la
d’Educació i Cultura. Però, a més a més, pràcticament, totes
les conselleries tenen línies d’actuació mediambientals,
especialment la de Turisme, amb el fons d’inversió
mediambiental.
Tot el govern de progrés interioritza el medi ambient.
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Partim d’una situació ambientalment precària. Defensar el
medi ambient no és comprar Cala Mondragó a preu de solar com
va fer el govern del Partit Popular, després de haver-lo encarit
amb les seves actuacions.
Hem trobat els parcs naturals a punt del col•lapse a causa de
l’abandó i la deixadesa pel que fa al manteniment, funcions
educatives i programes científics. Els parcs naturals han de ser,
seran, els vaixells insígnia i la visualització de l’avenç
mediambiental de les nostres illes. Com també ho ha d’esser, ho
serà, la protecció dels hàbitats naturals i la conservació de la
biodiversitat de les Illes.

Senyores diputades i senyors diputats, permetin ara que
reprengui el fil del meu plantejament inicial, el del país de
les dues velocitats, el del país dels desequilibris, el país que
viu accelerat en una part de la seva anatomia i endarrerit en
una altra.
He parlat de mesures per frenar el desenvolupament
desmesurat en matèria econòmica, territorial i
mediambiental. Parlarem ara dels altres aspectes de la
realitat illenca que han quedat esquifits i que hem de
desenvolupar. Es tracta, precisament de tot allò que envolta
el benestar social i la qualitat de vida dels ciutadans.

I en parlar de recursos naturals ho he de fer forçosament de
dos àmbits de gran envergadura: el consum d’energia i aigua.

I començarem per la sanitat. I començ per la sanitat
perquè tenim aquí mateix un esdeveniment històric: el
traspàs de competències.

Ja s’ha començat a treballar en la elaboració d’un pla
energètic que proposarà les millors solucions tècniques,
econòmiques i ambientals per cobrir la demanda energètica de
les nostres illes. Ens permetrem resoldre en pocs mesos allò que
els governs del PP no han fet en 16 anys.

La sanitat de les Illes Balears gestionada des de les Illes
Balears. Aquesta circumstància ens ofereix un autèntic vial
d’acceleració per al benestar dels nostres ciutadans.

En un breu termini tendrem enllestida l’Agència de l’energia,
un ens que permetrà la participació de tots els sectors implicats
en un ampli debat sobre l’energia. I paral•lelament, complirem
amb un compromís adquirit fa dos anys amb la Unió Europea.
I en relació amb l'aigua, els recursos hídrics renovables de les
Illes estan pràcticament esgotats. Aquesta és la dura realitat.
Fins ara la política havia estat un desafiament a la sostenibilitat.
D’entrada, demanarem a Madrid l’aprovació del Pla Hidrològic.
Aquest govern actuarà en fermesa pel que fa a l’estalvi en el
consum, la reutilització i la gestió acurada dels recursos hídrics.
L’ús racional significa revisar les tarifes amb l’objectiu de
primar els consumidors racionals i penalitzar els abusius, tenir
cura de les xarxes i controlar els aqüífers.
Ens hem trobat amb una xarxa de depuradores incompleta,
que crea problemes d’impacte ambiental. De la mateixa manera,
es dedicaran més recursos a la depuració secundària i a estendre
la terciària. La reutilització de les aigües serà una regla d’or.

I de l’aigua a la tecnologia. Aquest govern ha reconduït el
projecte del Parc Bit. Volem un autèntic parc tecnològic, no una
urbanització encoberta. Aquest govern, dialogant i tenaç, ha
aconseguit connectar el Parc Bit amb el Campus Universitari
com no podia ser d’altra manera. La tecnologia punta amb una
universitat capdavantera en noves tecnologies.
I també ha estat aquest govern el que ha destinat, dins el Pla
I+D, 250 milions per a beques que integren programes
d’investigació i d’aplicació.

Saben vostès que la despesa pública de les Illes Balears
és de 83.000 pessetes per habitant i any, molt inferior a les
105.000 pessetes de la mitjana espanyola?
Múrcia té 10 hospitals públics, Astúries té 9 hospitals
públics. Les Illes Balears, esquarterada per la insularitat,
només té 4 hospitals públics. Aquesta és la realitat
comparativa a l’hora de reconduir el finançament de
l’Hospital d’Inca.
No arrib a entendre per què el Govern de Madrid
s’encaparrota en el fet que els ciutadans de les Illes Balears
han de pagar la meitat de l’Hospital d’Inca. I mentrestant,
finança al cent per cent hospitals a altres autonomies.
Hem de capgirar aquesta situació. El Govern central s’ha
d’implicar en el canvi d’aquesta situació. No dic res nou si
defens, sense concessions, el caràcter públic de la sanitat.
Les classes més desfavorides, aquelles que no es poden
pagar una assegurança privada, han de tenir dret a la millor
sanitat pública. I això és responsabilitat del Govern central
que és el que en té, ara com ara, les competències.

Hem de treure endavant el segon hospital de Palma i
l’Hospital d’Inca. Estam disposats a realitzar els esforços
necessaris. Però necessitam la complicitat i el finançament
del Govern central. I també la participació de l’Ajuntament
d’Inca que, a hores d’ara, encara no ha resolt el problema
del solar necessari per construir l’hospital.
L’impuls del meu govern a la sanitat balear passarà per
la millora dels centres de salut dels pobles de les Illes. El
pressupost per a l’any 2000 ha augmentat en un 170 per cent
en aquest capítol.
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I ja que parlam de pobles, vull dir que el Govern posarà en
marxa, amb l’Insalud, una vella assignatura pendent:
l’assistència domiciliària d’urgència. És un servei assistencial
dirigit especialment als residents en els municipis que no tenen
PACs, Punts d’Atenció Continuada, i per a les persones amb
dificultats per traslladar-se.
Qualsevol persona en aquestes circumstàncies, i
principalment les persones majors, podran rebre la visita del
metge a ca seva en casos d’urgència. Ja no serà necessari que es
traslladin al poble veïnat. Això és un pas important en l’augment
de la qualitat de vida dels nostres ciutadans.
Per altra banda, ja hem encarat les obres de l’Hospital
psiquiàtric dins d’un marc d’empenta a les polítiques de salut
mental i de discapacitats físiques i psíquiques.
Quan parl de mesures per accelerar el benestar social parl de
mesures com aquesta. Com també de mesures contra la droga.
Les Illes Balears encapçalen, any rera any, el rànquing pel que
fa al consum de drogues.
Els departaments de Sanitat i de Benestar Social defineixen,
conjuntament, un nou pla contra la droga. Quedaran resolts els
problemes de descoordinació que fins ara han marcat la pauta en
l'acció antidroga. Els recursos estan dispersos i tothom campa pel
seu vent.
Treballarem conjuntament amb les ONGs en política
preventiva. No davallarem la guàrdia en aquesta lluita contra la
droga, causant de la major part de crisis familiars i de retallada
de les perspectives socials de la nostra joventut.
I tampoc no la davallarem en la protecció del nostre jovent
més desfavorit i amb dificultats. Ja hem pressupostat la creació
d’un centre de menors en règim obert en l’entorn d’una política
de dinamització de les mesures alternatives a l’internament.
Les Illes Balears seran terra de solidaritat. Del 0,7 ja hem
passat al 0,775 per cent. Això suposa un increment de 210
milions de pessetes en concepte de cooperació.
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però que el Govern està decidit a fer-ne bandera de la seva
acció. I ho farà mitjançant l’Institut de la Dona, el projecte
del qual ja s’ha enviat al Parlament, des d’on es durà la
lluita organitzada i permanent contra la discriminació de la
dona als diferents àmbits de la vida social.
En aquest marc, la dona, i en especial la mestressa de
casa, ha de tenir al seu abast la millora de serveis. Pens en
guarderies, serveis domiciliaris, centres de dia i tot tipus
d’ajuda per a les dones que tenen cura d’infants o de
persones majors. Pens en uns situació que rompi les barreres
de la dona per a la seva projecció personal.
I sobre la dona vull manifestar la meva preocupació per
les continuades notícies de maltractaments i agressions que
arriben fins a la mort. La societat del tercer mil•lenni encara
ha de suportar una tara que sembla sortida de l’edat mitjana.
Em preocupa que els signes de violència no
desapareguin del carrer, de les cases, de la societat. La meva
preocupació serà paral•lela a la tensió que mantendrà el
Govern per ajudar a resoldre aquesta situació en el seu
àmbit de competències.
D’altra banda, l’àmbit social també ha de deixar les
portes obertes a l’esport, amb dos objectius clars: la
promoció de l’esport com a factor de desenvolupament
social i la pràctica de l’esport per millorar la salut de tots els
ciutadans.
És en aquesta direcció que el Govern impulsarà el
Centre d’Alta Tecnificació i l’Escola Balear de l’Esport.
Volem ajudar els esportistes que destaquin perquè puguin
arribar a les més altes posicions. L’esport per a tothom i
amb total col.laboració dels consells.
La democràcia quotidiana, la de les coses que afecten de
molt a prop els ciutadans demana, igualment, un impuls de
la política d’habitatge. Hi havia un pla d’habitatge 19982001 amb l’objectiu de diversificar ajudes per a la
construcció, l’adquisició i la rehabilitació d’habitatges.

La solidaritat passa igualment per la lluita contra les
exclusions socials, la consolidació dels serveis socials i la
integració de la immigració. El Govern destina 150 milions a
posar en marxa plans de protecció d’aquests col•lectius.

Les Illes Balears són país de solidaritat i generositat, que
registra un gran creixement d’immigrants de països
extraeuropeus. Són persones amb greus problemes d’integració
a la vida social i al mercat laboral. Hem d’assumir l’obligació
d’acollir-los i d’oferir-los recursos.
I ho dic amb la fermesa i la convicció de molts de ciutadans
de les Illes Balears que, com jo mateix, vàrem partir l’emigració.
El Consell de Govern ja ha aprovat el Fòrum per a la
Immigració, del qual en sortirà el pla pertinent.
La democràcia real també passa per una autèntica igualtat
entre els sexes, un concepte que ha donat lloc a molta fraseologia

Saben quin és el grau d’execució d’aquest pla? Idò d'un
4,1 per cent. És a dir, de cada 100 habitatges que s’havien
de fer, només se n’han fet 4. Només Melilla està per davall.
Fins i tot, Ceuta i totes les altres comunitats estan per
damunt. En aquest camp, sense cap dubte ni un, tot està per
fer.
Hem de reconduir aquesta situació amb una política
pròpia d’habitatge, de sòl públic, consensuada amb el sector
de la construcció. Facilitarem l’accés a l'habitatge dels que
no poden acudir al mercat privat.
I també impulsarem la rehabilitació. Ja hem sol•licitat al
Ministeri de Foment la modificació dels objectius pactats
per poder prioritzar la rehabilitació d’habitatges antics i
poder recuperar els nostres centres històrics. Al mateix
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temps, ja hem millorat les partides destinades al Decret balear de
rehabilitació.

nou multiaulari i posarem els fonaments per a la construcció
de la Biblioteca Paranimf.

Hem heretat una cultura de construcció. El Govern la
canviarà per una cultura de la rehabilitació.

I per suposat, no vull oblidar l’interès del meu govern
per resoldre, d’una vegada per totes, l’etern problema
d’accessos a la Universitat. Un nou projecte de carretera,
amb un impacte ambiental assumible, formarà part
d’aquesta solució que rebrà la màxima prioritat.

Per la via que s’ha d’accelerar trobam, com no podia ser d’un
altra manera per a un govern de progrés, l’educació. No entraré
en el desfasament pressupostari que ens ha obligat a destinar
milers de milions de pessetes per tapar forats, fruit d’una pèssima
negociació.
No entraré en la manca d’infraestructures ni en la necessitat
de construcció immediata de centres de primària i secundària,
especialment a l’illa d’Eivissa i a les zones costaneres de
Mallorca. No entraré, però serà el govern de progrés que els farà
construir.
L’acceleració educativa passa per l’augment de personal
destinat a facilitar la integració de l’alumnat vengut de fora i de
l’alumnat amb problemes socials, familiars o de rendiment
escolar. Passa pel compliment de la legislació pel que fa a la
llengua catalana. L’endarreriment en l’aplicació d’aquesta norma
és especialment greu en els centres privats i concertats.
Passarà per l’increment de les beques per a l’adquisició de
llibres de text. Passa per l’equiparació retributiva del personal
docent i de la inspecció educativa.
Vull fer, però, un especial esment al fracàs escolar. Fracàs
escolar que el concebesc com una autèntica causa de preocupació
familiar i, fins i tot, de crisi. Moltes famílies, i no només les
desestructurades, pateixen aquesta dolorosa seqüència.

Ja he dit, al principi d’aquesta intervenció, que volia
posar l’esment en el futur i que el passat només el miraria
pel mirall retrovisor. Però no puc deixar de banda l’estat en
què hem trobat la casa, l’edifici, l’estructura administrativa.
Les Illes Balears tenen avui una administració dispersa
i amb grans zones obscures en la seva funcionalitat. Es
paguen més de 370 milions de pessetes anuals en lloguers.
Després de 16 anys d’autonomia, encara anam de lloguer.
No insistiré per aquest camí. Amb el catàleg
d’incidències i anècdotes en podríem escriure una
tragicomèdia. Però sí he de fer menció a la funció pública,
un dels aspectes més foscos de la construcció de
l’administració autonòmica.
Obviaré els casos particulars. Em referiré exclusivament
al fet que en els darrers sis anys no s’hagin convocat
oposicions i hagin ingressat gairebé 500 persones amb
categoria de funcionaris interins.
Per altra banda, els Tribunals han anul•lat totes les
iniciatives de l’anterior govern pel que fa a les oposicions
perquè contravenien els principis essencials d’igualtat
d’oportunitats. I no descartam noves sentències.

En aquest camí, rellançarem el programa de xoc contra el
fracàs escolar del qual se’n beneficiaran gairebé un miler
d’alumnes d’entre 16 i 21 anys que han tengut dificultats per
assolir els objectius de l’ensenyament secundari.
Tenim comprovat que amb aquest tipus d’accions un 30 per
cent dels alumnes troba un lloc de feina, un 50 per cent decideix
seguir els estudis cap a les branques de formació professional i
només un 20 per cent els abandona, sovint per dificultats
econòmiques de la família o arrossegats per la demanda de mà
d’obra.

L’impuls del Govern a l’educació passa per tota una bateria
d’iniciatives pressupostades per a l’any 2000 i encara ens
quedarem curts. En Educació, com pel que fa al Medi Ambient,
mai no s’arriba al sostre. El govern de progrés sempre es posarà
el llistó més amunt.
I l’hem posat en el món universitari. De fet, la Universitat
serà un element transversal de la nostra política. Els pressupostos
de la UIB pugen un 9 per cent que inclou, entre altres coses,
línies de beques, que tenen en compte, fonamentalment, la
insularitat, tan important per als estudiants de Menorca, Eivissa
i Formentera.
Hem presentat al Parlament la Llei del consell social. En un
breu termini és donarà l’impuls definitiu per a la construcció del

Tot això configura una geografia caòtica que perjudica
els interins, els funcionaris i, al mateix temps, perjudica
també els que volen accedir a l’Administració.
El Govern ja ha començat a posar ordre. D’entrada es
convocaran, enguany mateix, les proves per accedir a un
borsí d’interins per afrontar les demandes administratives
més urgents. I l’any 2000 hi haurà una convocatòria pública
d’ocupació, és a dir, oposicions, amb les més àmplies
garanties d'objectivitat i d’igualtat d’oportunitats.
I tot això ho hem començat a fer des de l’acord i el
consens. Ja hem trobat espais comuns amb els sindicats per
posar en marxa aquestes iniciatives que ens han de dur cap
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a una administració amb un nou clima d’estabilitat per als
funcionaris, més justa, més eficaç i més propera als ciutadans.
Continuam ara sense moure’ns de l’administració, però a
l’àmbit institucional.
En les democràcies, les institucions són altament valorades i
es parla sovint del "respecte a les institucions". Si volem
reconèixer el gran prestigi d’una persona rellevant direm que "és
tota una institució". Les institucions per esser respectades -en
una autonomia jove com la nostra- han d’esser sempre exemples
de transparència, participació i eficàcia.
En el discurs d’investidura vaig anunciar que un dels pilars
bàsics de l’acció de Govern seria "el disseny d’una estructura
institucional a les Illes Balears" que tendria com a eix els
consells insulars.
Avui ja puig afegir que ja estan ben avançades les
negociacions per incrementar substancialment les seves
competències, tal com preveu l’Estatut d’Autonomia, a fi que els
consells insulars puguin funcionar de manera òptima al servei
dels ciutadans.
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És per consens -no per quotes de partits- com hem
d’elegir els membres del Tribunal Superior de Justícia. És
per consens com hem de nomenar el Síndic de Comptes. I
és per consens que hem de nomenar el Síndic de Greuges,
una nominació vergonyosament pendent encara.
I pendent es troba encara una institució prevista a
l’Estatut d’Autonomia: el Consell Econòmic i Social, el
projecte de llei del qual es troba ja pràcticament enllestit.
Voldríem que fos aprovat també per consens per passar-lo
posteriorment al Consell Consultiu.
Es parla sovint de l’arquitectura institucional. La nostra
és, encara, una casa a mig fer. No vull una casa a mida i a
gust del govern actual. Vull un edifici sòlid capaç d`acollir
-sense canvis- les diverses majories que puguin arribar en el
futur.
Podem canviar, si ho vol el poble, de govern. Però és
convenient que les institucions perdurin sense canvis.
Aquest govern vol dissenyar -amb el màxim consensinstitucions estables per a les Illes Balears.

Però no ens conformam a incrementar les competències i els
recursos dels consells insulars. Volem anar encara més lluny. Els
consells insulars han d’arribar a esser la institució líder de cada
illa i seran també els líders de les administracions locals amb un
paper decisiu en relació amb els municipis.

No vull oblidar tampoc el paper dels ajuntaments,
institucions ancorades en els darrers 20 anys i que han de
recuperar protagonisme. La Federació de municipis ha
d’actuar com a dinamitzador d’aquestes institucions
properes als ciutadans i que sempre rebrà el suport del
Govern.

I no ens oblidam de Formentera. Sotmesa als efectes negatius
d’una triple insularitat, ha de deixar d’esser una terra enfora de
remeis. I per posar remei a la discriminació històrica que ha patit
Formentera, l’ajuntament ha d'assumir competències de les
transferides al Consell d’Eivissa i Formentera.

I, ja per anar acabant, només una paraula pel que fa a les
relacions institucionals de les Illes Balears amb el Govern
central. Les xifres sobre inversions estatals a les Illes són
sovint interpretades d’una manera diferent entre un partit o
un altre. Això és normal. Ho entenc.

En relació als consells insulars no voldria limitar-me, però, a
les generalitats. El Govern treballa ja en iniciatives precises i
concretes per fer realitat els objectius que he manifestat. Una llei
que regularà el règim jurídic dels consells insulars permetrà, als
òrgans d’autogovern de cada illa, exercir amb més eficàcia les
funcions executives i la gestió de les competències autonòmiques
que els siguin transferides.

Permetin-me, però, que doni unes xifres. Les inversions
de Madrid per a l’any 2000 disminueixen un 6 per cent, això
vol dir quasi 2.000 milions menys. I aquestes dades no són
del Govern. Aquestes dades estan tretes del document Los
presupuestos del Empleo i la Solidaridad, realitzat pel Partit
Popular. Crec que amb això està tot dit.

Les competències transferides als consells insulars seran
gestionades sense la intromissió de representants del Govern de
les Illes Balears. Desapareixeran les duplicitats d`actuacions
entre les institucions interinsulars i les insulars.

Però vull fer una consideració. No cauré en una pràctica
indigna del sistema democràtic: el victimisme. Aquell
victimisme ploraner que tan bé coneixem en aquesta cambra
quan aquí governava el PP i a Madrid els socialistes. No
tornaré la pilota. Esper trobar l’ocasió, durant el debat, per
tractar el tema amb més profunditat.

Serveis socials, esports, cultura, ordenació territorial i
carreteres seran matèries plenament assumides pels consells
insulars, amb dotació suficient per a garantir-ne una òptima
gestió.
El paper decisiu que hem donat als consells insulars no ens
pot fer oblidar altres mancances del nostre sistema institucional.
Si en algun terreny són necessaris el diàleg i el consens és en la
qüestió de dissenyar les institucions i garantir-ne el bon
funcionament.

Però ara ja diré una cosa: dialogarem amb el Govern
central des de la raó, per aconseguir que s’incrementin les
inversions. A les Illes sofrim dèficits històrics de serveis,
afrontam el fet de la insularitat i hem de disposar de
recursos per millorar el nostre benestar.
Amb la raó a la mà demanarem justícia.
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Sr. President, senyores i senyors diputats, el debat sobre
política general del Govern no el concebesc com una estricta
suma de debats sectorials. El posterior debat que encetarem
després d’aquesta intervenció em permetrà endinsar-me en àrees
que només he tocat, superficialment, i treure’n d’altres que ni tan
sols les he mencionat.
A més, l’activitat parlamentària de la legislatura ens donarà
joc per entrar en el debat minuciós de cada una de les àrees, de
cada iniciativa del Govern i dels distints grups parlamentaris.
Però tot i així, el debat sobre política general ha d’incloure
una forçosa referència a les formes, actitud i tarannà del nou
govern per què estic convençut que també són elements
característics de l’acció pública.
En primer lloc, vull destacar una actitud revolucionària en la
història d’aquesta jove autonomia. El Govern de les Illes Balears
escolta. Escolta tothom que té coses a dir. I com que escolta,
propicia el diàleg i del diàleg en surt la col•laboració. I amb
col•laboració les coses surten endavant amb més facilitat. Amb
concòrdia, les coses petites creixen i amb la discòrdia les més
grans s’enfonsen.
Això no vol dir que no s'afrontin els temes més espinosos i
conflictius. Ja he dit que no m’interessa ser un bon administrador
de silencis. Agafaré el bou per les banyes les vegades que faci
falta. Però sempre ho faré amb voluntat de consens.
El govern de progrés escolta i dialoga. Ja he perdut el compte
de les vegades que s’ha reunit la Mesa de Diàleg Social. En cent
dies moltes més que en deu anys. Hem aconseguit en poques
setmanes un acord sindical pel que fa als funcionaris. S’han
impulsat els consells agraris. Hem ofert als constructors
participació en el sector de l’habitatge. L’agenda del Govern pel
que fa a la participació de la societat civil s’ha engreixat en tres
mesos...

A tots ells, els he explicat el nou marc de futur de les Illes
Balears i quins són els nous condicionants del creixement.
Modificant una vella dita sobre la monarquia els he dit que
el mercat podrà ser el rei, però que “el mercat regna, però
no governa”.
Els he explicat que ja hem començat a aturar el procés
de degradació territorial i ambiental que no duia més que a
la ruïna del país.
Els he ofert unes noves pautes polítiques i ètiques que no
els exclouen. Ben al contrari, que els integren en un nou
projecte de país que ha canviat la construcció per la
rehabilitació i la voracitat del guany immediat per la
responsabilitat de futur i l’estabilitat. Un projecte de país
sense tiranies socials ni econòmiques.
L’oferta de participació no obeeix, creguin-me, a cap
operació de màrqueting polític. És una autèntica necessitat
per a aquest país i per a aquest govern. Les Illes Balears han
de viure, en els pròxims mesos, en els pròxims anys, un
transcendental procés de transformació i reforma. Ha arribat
l’hora de la mobilització pel disseny dels interessos generals
d’aquest país, que fins ara han estat els grans absents.
Des de la Presidència del Govern no m’he cansat de fer
aquesta oferta integradora a tots els col.lectius de la societat
civil. No vull governar tot sol. Perquè qui vol governar tot
sol, quan necessita aliats, no els troba. Això ho saben moltes
persones que estan assegudes en aquesta cambra.
Però, sobretot, ho he fet des de la convicció que el futur
de les Illes Balears, un país petit i dispers, serà cooperatiu
o no hi haurà futur. Ja duim massa temps dispersos i la suma
d’ interessos particulars no ens ha donat com a resultat el
disseny d’uns interessos globals.
Senyores i senyors diputats, el govern de progrés no és
cap anècdota en la història de la nostra jove autonomia. És
un arbre sembrat i arrelat que comença a créixer amb força.
Els nostre mestissatge polític no fa més que enfortir-nos
perquè projectam al Govern la imatge real del nostre país,
de la nostra societat. Una societat complexa, plural,
moderna i amb ganes d’experimentar vivències col•lectives.
Una societat que vol canviar la cultura de l’acumulació per
la de la moderació i la qualitat.

Una institució de gran envergadura com és la Universitat ja
no és una pedra dins la sabata del Govern. Des dels primers
contactes ja s’ha esvaït el clima de desconfiança mútua que havia
perdurat durant anys i anys.
He mantengut contactes amb els sectors més recelosos amb
el govern de progrés. M’he entrevistat amb empresaris grans i
petits, amb constructors i amb promotors. I els he explicat quines
són les noves regles del joc amb un diàleg franc i directe. Ens
hem mostrat les cartes.
I els he deixat ben clar que al paper del Govern no hi ha bons
ni dolents i que també poden trobar el seu lloc en aquest projecte
de canvi.

Les Illes Balears tenen un govern nou però, sobretot,
innovador. Un govern que marcarà un abans i un després en
els models de cooperació progressista arreu d’Espanya.
Durant molts d’anys, les Illes Balears han sortit a les
pàgines de la política dels grans diaris amb escàndols i
corrupció. Ara, només parlen del nou model balear.
Amb tot això, no vull dir que tenguem amagades les
fórmules magistrals per resoldre tots els problemes
d’aquesta terra. Ni molt manco. El govern de progrés no té
el do de la infalibilitat, no es considera posseïdor de l’única
veritat i sempre es mou en una geografia d’actuació on mai
no hi ha criteris doctrinaris.
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De fet, faig meu aquell adagi que diu “estic esperant
equivocar-me per rectificar tot d’una”.
El que sí és cert, però, és que el govern de progrés ha generat
la il•lusió popular de trencar amb el fatalisme d’un futur
predeterminat. Ha donat sortida a les energies utòpiques de
milers i milers d’illencs. Aquesta és, sense cap dubte ni un, la
nostra principal força. La nostra força és una sòlida credibilitat
popular que no defraudarem.
Senyores diputades, senyors diputats, avui, en aquesta data
tan assenyalada del desè aniversari de la caiguda del mur de
Berlín, em permetré dedicar les meves darreres paraules a
ampliar els límits d’allò que és políticament correcte. En torn del
govern de progrés s’estén una bona dosi d’utopia. I això no és
dolent. Històricament, la utopia ha fet avançar els pobles i els
desferma del determinisme. La utopia posa les societats en
moviment.
En la feina de govern tractarem d’introduir la utopia com a
principi de tot progrés. Sé que ens hem posat un llistó tan alt que
pot ser no l’arribem a saltar. Això sí: poden estar ben segurs que
farem el bot més gran que mai s’hagi fet en aquest país.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. President del Govern. En aquest punt, se suspèn
la sessió fins demà a les 12,30 hores, quan s'hauran complert les
24 hores que marca l'article 168 del Reglament d'aquesta cambra
per a aquest tipus de debats.
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Fascicle 1

EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, començam la sessió plenària
corresponent a aquest segon dia del debat d'orientació de
política general del Govern. Hi intervendran els grups
parlamentaris.
En primer lloc, el Grup Mixt, que ha dividit el temps, la
primera intervenció del qual serà del Sr. Santiago Ferrer, de

la Coalició d'Organitzacions Progressistes de Formentera. Té la
paraula el Sr. Ferrer.
EL SR. FERRER I COSTA:
Gràcies, senyor president, senyor president del Govern,
senyores diputades, senyors diputats, em pertoca ara encetar
aquesta segona jornada del debat de política general. Amb aquest
debat de l’estat de la comunitat, el Parlament fa un balanç del
que ha estat l’acció de govern al nostre país en el darrer període
parlamentari. Fet el cas que no arriba als cinc mesos de la
celebració d’eleccions per renovar aquesta cambra, i que el
govern de progrés que d’aquest canvi se’n derivà just fa els cent
dies que governa, el debat d’enguany ens sembla conduir a
efectuar un judici, en certa manera més d’intencions que de fets
concrets.
No vull dir amb això que aquest govern no ha fet res, tot el
contrari. Se n’han fet, se’n fan moltes de coses, però com ens
feia notar ahir el president, tres mesos és un termini molt curt per
posar solució als problemes d’una comunitat que, malgrat la
riquesa aparent, en té i de molt greus.
El president Antich va fer amb el seu discurs un ample repàs
per moltes de les iniciatives que s’han pres des del Govern, bé
siguin en l’àmbit de les mesures concretes, bé siguin en els
canvis en la manera de governar i d’administrar que s’han
produït amb aquest govern de progrés. Es referí també, com no
podia ser d’altra manera, a l’herència rebuda, això sí, amb molta
objectivitat i fredor, tal vegada massa des del meu punt de vista
i pel meu gust, perquè encara que els ciutadans de les Illes
Balears llevaren ja la confiança al Partit Popular i per tant ja
expressaren la seva insatisfacció per la seva acció de govern, sí
és cert que en la mesura que aquest govern de progrés treballa i
pren iniciatives, la mala gestió dels anteriors governs es fa més
evident, i és per tant necessari que uns ciutadans acostumats a
rebre una informació totalment manipulada siguin coneixedors
de la situació real d’unes illes que ho tenien tot... tot per fer.

de serveis a uns àmbits geogràfics tant reduïts sembla
imprescindible i el més racional.
La qüestió sanitària és també prioritària, i d’aquesta
manera la Conselleria de Sanitat ha introduït dues partides
que poden començar a girar el sentit del problema. Per una
banda, la realització a La Mola d’una Unitat Bàsica de
Salut, equipament discret en inversió, però que sens dubte
prestarà un gran servei a una zona aïllada, com és La Mola,
i amb una població certament envellida. Una segona partida
inversora permetrà començar a estudiar i projectar
l’ampliació del Centre de Salut, el nostre únic PAC, per
convertir-lo en l’equipament hospitalari que cobreixi i
atengui les necessitats reals de Formentera en matèria
sanitària.
De la mateixa manera, el transport marítim, l’enllaç, la
sortida de Formentera per poder accedir a la majoria dels
serveis que sí tenen la resta de ciutadans de les Illes, i no els
de Formentera, també pot trobar una via de solució en els
propers mesos, i acomplir amb l’anivellament d’oportunitats
i en la compensació de greuges històrics que ens prometia
el president en el dia d’ahir. La gratuïtat d’aquest servei per
accedir a serveis necessaris en els àmbits administratius,
sanitaris i culturals suposarà un important esforç per a
aquest govern de progrés, però cobrirà una important
mancança per a la població de Formentera.
Així mateix, la Conselleria de Transports està estudiant
les possibilitats legals que atorga la declaració d’utilitat
pública d’aquesta línia marítima, i quines obligacions de
servei es poden exigir a les empreses concessionàries
d’aquest, i poder solucionar així els problemes d’amplitud
horària i de freqüència dels trajectes a l’hivern.

Però permetin-me entrar en matèria, i com no podia ser
d’altra manera, parlar de Formentera. En la intervenció que
poguérem fer en el debat d’investidura, situàrem algunes
qüestions com les més greus que afectaven a Formentera. Vegem
com estan a dia d’avui aquestes qüestions, i torn a recordar que
tres mesos per una acció de govern és ben poca cosa, però vegem
què ha passat amb aquestes qüestions.
Comencem en primer lloc amb la qüestió dels residus, qüestió
greu que ha tengut una molt mala resolució en el passat, i que
sobretot a les Pitiüses assoleix la situació més crítica. En només
tres mesos, aquest govern ha set capaç de redefinir els criteris del
projecte d’ampliació de l’abocador de’s Cap de Barberia, que ens
condemnava a no anar cap a una solució definitiva. Gràcies a la
important feina feta des de la Conselleria de Medi Ambient i des
de l’Ajuntament de Formentera, els aproximadament 107 milions
que s’invertiran es faran en la línia contrària a la que ha portat a
l’anterior consistori als tribunals, i així amb aquest nou projecte,
les obres de millora de l’abocador faran que compleixi la
normativa europea i el gravíssim impacte ambiental que s’estava
provocant fins ara es veurà molt minimitzat.

És ben cert que amb aquesta obra no s’acaba el problema de
residus a Formentera, però sí és cert que aquesta inversió ens
permet poder planificar una solució definitiva, ja sia la creació
d’una estació de transferència cap a Eivissa, o bé una planta de
tractament amb compostatge final. Sigui quina sigui la solució
definitiva, la creació d’un Consorci Pitiús de Residus, ens amb
el quan ja està treballant la Conselleria pitiüsa de Medi Ambient,
serà un element definitiu per trobar solucions. La mancomunitat

Amb aquests tres exemples particulars, molt concrets,
que no són més que l’inici, el començament del camí que
tots junts emprenem, vull deixar palès la feina que es fa des
del Govern, en col•laboració amb les institucions, en aquest
cas amb l’Ajuntament de Formentera, però que ben segur
que la mateixa situació es repeteix a la resta de territoris de
les nostres illes. Mesures grans i petites, però totes elles
encaminades a fer progressar el país, i anar cap aquells
valors de solidaritat entre persones i territoris desitjables i

tan necessaris per una comunitat on les desigualtats de tot caire
estan a l’ordre del dia.
Però de la mateixa manera que es van solucionant o posant
les bases per resoldre moltes qüestions, hi ha altres temes que no
tenen una resolució tan ràpida i satisfactòria com ens agradaria.
Setze anys de govern conservador ens han deixat una societat
esclava d’un sistema on tot s’hi val, i on sobretot primen els
interessos particulars per damunt les necessitats col•lectives. La
via ràpida que ahir ens descrivia el president Antich, la gran
pressió sobre el territori i el medi ambient, el creixement
descontrolat, l’economia especulativa, les infraestructures
obsoletes o inexistents, tots ells problemes que ens marquen el
nostre futur, vénen molt motivats per la regla del tot s’hi val que
ha imperat fins ara. Tants anys de laisser faire han calat entre la
ciutadania, i es farà necessari un gran esforç de pedagogia, de
reeducació de la gent en la cultura dels valors cívics i de
convivència. La frase del President que “el complir les normes
també es fer país” és ben certa, però caldrà insistir molt i
ensenyar molt bé per què és necessari tenir una societat
cohesionada, solidària, que sàpiga veure més enllà del benefici
individual. Cal rompre la dinàmica de satisfacció individual que
ens està duent cap a un suïcidi col•lectiu en quasi tots els àmbits,
i poder anar cap aquells model de desenvolupament sostenible,
cap aquell nou model econòmic que faci possible allò del “país
de quantitat limitada però de qualitat il•limitada”.
Des de la COP, veiem com els traspassos de competències i
la millora del finançament del consells insulars, i el tema de
l’ecotaxa són dos de les qüestions que s’estan allargant més del
que esperàvem.

I aquesta necessitat de neteja de l’ambient fa que a
vegades s’hagin d’aclarir qüestions que deixen ombres de
dubte entre la ciutadania sobre el paper de les
administracions, del seu comportament. Les darreres
setmanes, i sobretot la darrera setmana, un cas que ens va
alterar sobremanera durant la pre-campanya i campanya
electoral ha tornat revifar: el dels argentins de Formentera,
o en dels formenterers de Santa Fe, .... o el que vulguin,
perquè formenterers, formenterers, s’ha d’anar de bona fe
per pensar que ho eren. D’aquí no massa setmanes, aquest
Parlament tendrà l’oportunitat d’investigar què va passar
amb aquesta qüestió, i fer els judicis polítics pertinents que
permetin fixar responsabilitats i responsables, si és que n'hi
ha d’haver, i sobretot, posar en marxa iniciatives per
corregir situacions de futur, perquè ningú mai més, com a
mínim en aquests afers, pugui posar l’administració al seu
servei i usar-la en benefici partidista. I jo li deman, Sr.
President, que el seu govern faci el possible, tot el possible
per ajudar en el seu moment que aquesta cambra pugui
aclarir aquestes qüestions.
Ara ja sí, per acabar, emfatitzar sobre el fet que les
diferències són en política, com en la vida, enriquidores i
engrescadores, quan s’expressen en esperit de progrés i de
concòrdia, i dels debats d’idees vives en sortiran noves
solucions que faran que aquest país pugui redreçar el rumb
que semblava haver perdut els darrers anys.
Moltes de gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ferrer.

En el primer cas, és cert que posar remei a tants anys de
despropòsits no és tasca per fer de pressa, però sí que convé que
es facin passes decidides i segures per aconseguir que els
consells insulars siguin els vertaders governs dins no massa
temps, els vertaders governs insulars. Amb la mateixa idea
descentralitzadora i d’apropament del govern als ciutadans, el
traspàs de competències de gestió a l’Ajuntament de Formentera
serà la prova definitiva que aquest procés té tota la força que és
menester.
En el cas de l’ecotaxa, compartim, Sr. President, que no és
suficient el debat que s’ha obert dins la societat i entre els agents
econòmics i socials. Compartim que és necessari que aquest
cànon turístic s’ha de posar en marxa i que a més ha de tenir
totes les garanties necessàries: seguretat jurídica i control de
l’impacte sobre la demanda. Però també és cert que el Govern
hauria d’introduir més elements d’informació de quina finalitat
es persegueix i fer-ne partícips els ajuntaments i consells, com
administracions més properes al ciutadà, que també puguin dir
la seva.

Ja per anar acabant, posar èmfasi en la lletra i l’esperit de
l’acord programàtic que inspira aquest govern de progrés. La
necessitat d’un canvi es justifica en si mateix, obrir les finestres
de l’administració, de la societat en general, perquè corri l’aire
fresc i renovador compensarà de sobra que algú es pugui
constipar. No hem de veure les diferències com obstacles per
governar, per fer política.

Perdó, el Sr. Ferrer em distreia en aquest moment.
Gràcies, Sr. Santiago Ferrer.
Té la paraula el representant d'Els Verds d'Eivissa, Sr.
Joan Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:
Senyor President, senyores diputades, senyors diputats. Tres
mesos són poc temps per valorar l'acció d'un govern com aquest,
que ve a substituir una llarguíssima etapa d'indigència
democràtica i de deteriorament ecològic i social sense
precedents. Tot i això, la comentarem des de la certesa que
aquest és el nostre govern i que sense una autocrítica
constructiva no hi ha bona feina.
El president va caracteritzar molt bé en el debat d'investidura
els pilars bàsics que han d'inspirar el govern progressista: la
regeneració de l'activitat pública i administrativa per eliminar la
corrupció i impulsar la participació ciutadana, la transformació
dels consells en vertaders Governs insulars, un nou model
territorial basat en un compromís ambiental de la més alta
qualitat, la cohesió i el benestar socials, l'economia productiva i
la creació de més i millor ocupació. És evident que algunes
d'aquestes prioritats han començat a fer-se camí. Així, Els Verds
valorem molt bé l'àrdua tasca empresa pel Govern de
transparència i de desmuntatge serè de l'aparell de funció pública
canyellista que permetrà parlar en pocs anys d'una administració
que serveixi amb objectivitat els interessos generals. Sense una
administració professional, competent i lliure d'enxufismes serà
impossible cap reforma. Paral.lelament, no hi ha dubte que si res
ha caracteritzat aquestes primeres passes del Govern és l'obertura
a la societat. Tothom ha pogut constatar que hi ha un govern
diferent, que rep i atén tothom i que no discrimina ningú.
Rompre la imatge d'e l’executiu com un castell solitari des d'on
defensar-se de les aspiracions d'amples sectors socials és un
mèrit ja constatable i no el menor d'aquest nou govern.
La cohesió i el benestar socials han estat la divisa d'algunes
iniciatives decidides que, com a ecologistes, saludem. Així, el
fort impuls donat a l'educació, un sector estratègic en la qualitat
de vida d'un país, és un encert. Aquí el canvi és contundent:
davant la política avara, curta de mires i discriminatòria amb els
sectors socials i territoris més desfavorits, aquest govern ha
incrementat de 5.000 milions el pressupost. Igualment, ens
sembla digne de menció per l'enorme càrrega simbòlica que
conté el restabliment sense complexos de relacions culturals
entre les Illes, Catalunya i el País Valencià, tornant a una
normalitat que ha sobreviscut segles d'ofegament inquisitorial i
que amb l'anterior administració amenaçava d'arribar a la
negació barroera de la realitat de la comunitat cultural catalana.
Un altre fet encoratjador és l'increment per sobre del 0,7% de
l'ajut al Sud, una situació inèdita a nivell estatal, on el Govern
central, per fer contents els militars, racaneja inversions i estalvia
diners que haurien d'anar a parar a societats necessitades i
explotades pel Nord.
Finalment, hi ha la decisió, espectacular i sense precedents en
la història d’una administració amb responsabilitat ambiental a
les Illes, de suspendre l’inici d’execució de les obres del camp de
golf de Cala d’Hort a Eivissa per començar la futura protecció
integral, com desitja la immensa majoria de la ciutadania
d’Eivissa, el territori més destrossat de les Illes i fins ara
sistemàticament castigat pel PP, com s’ha vist a Ses Salines o
amb la Llei d'espais naturals.

Si hem ressaltat algunes fites positives d'aquests primers
mesos del nou govern, és obligat també mostrar la nostra
inquietud creixent per com s'estan encarant quatre grans
blocs de problemes, al nostre parer claus en l'èxit futur del
Govern de les Illes Balears.
El primer, el model territorial. Com tothom sap, si hi ha
hagut una reivindicació ciutadana que hagi desgastat d'una
manera clara l'administració anterior ha estat la de "Prou
ciment!". Les desenes de milers de manifestants que van
desfilar pels carrers fa pocs mesos expressaven un malestar
molt estès per la destrucció sense aturall, al marge de tot
interès general, d'unes illes que duen ja dècades sofrint un
espoli gairebé miner. La consciència que ja n'hi ha prou i
que estem arribant al límit del suportable ha dut molts vots
a les candidatures del canvi, que no podem defraudar.
Fins ara, el nou govern ha estat aquí molt per davall del
que la majoria de la societat esperava i del que el propi
acord de govern preveia. L'única passa, insuficient i no
volem pensar que sigui l'única concreta a promulgar-se, ha
estat la Llei de mesures cautelars i d'emergència. Aquest
paquet de mesures cautelars, si bé ha tingut la virtut de
deixar de discriminar les Pitiüses en matèria de parcel.la
mínima en sòl rústic comú, prohibir les noves llicències dins
les ANEIs a l'espera dels plans territorials, i descoratjar el
procés de parcel.lació i segregació prohibint-ne l'edificació,
la veritat és que és una nota a peu de pàgina de l'urgent
canvi de model territorial. Ens preocupa especialment la
persistència de notables excepcions en matèria de sòls
urbanitzables, que permeten el manteniment de projectes
especulatius com el d'Aucanada a Alcúdia, Son Ferrandell
a Valldemossa o Es Verger d’Esporles i deixen intocats
projectes que s'han començat a executar recentment com el
de Benirràs als Amunts d'Eivissa. El Govern ha d'actuar
amb celeritat per impedir que, mentre es vacil.la i es
discuteix sobre el sexe dels àngels, hi hagi una mena
d'amnistia de facte per un munt de projectes especulatius
que hipotequin els treballs dels plans territorials parcials.
Paral.lelament, no entenem la por a entrar a reduir el sostre
de creixement dels sòls urbans. L'enorme desgavell de
planejaments municipals ultraexpansionistes, que permeten
multiplicar per més de tres el nombre d'habitants de les
Illes, ha de ser atacat d'arrel i el Govern ha de promoure el
retorn al seu caràcter rústic de terrenys només urbans sobre
els papers i ha de preveure reduccions considerables del
creixement urbà possible en els sòls consolidats introduint
factors limitants com el consum sostenible d'aigua i la
depuració terciària que permeti la seva reutilització
recarregant aqüífers i en l'agricultura sostenible.

A més, el Govern, per complir el programa del pacte, ha de
regular cautelarment àrees de gran sensibilitat ambiental com els
camps de golf o els ports esportius. Per no parlar de la
subsistència de milers de permisos d'obres sense anul.lar o deixar
d'estar en vigor d'abans de la Llei de Disciplina Urbanística de
l'any 1990 que permeten -entre cometes- seguir construint dins
zones protegides i que estan deixant irreconeixibles les nostres
àrees naturals d'especial interès com ara la de cap Llentrisca a
Eivissa.
Un element més d'inquietud és la política de transports.
Celebrem el compromís de deixar de parlar de més i més
autopistes i autovies i, per tant, donam suport a la renegociació
del conveni amb Madrid perquè les inversions s’orientin cap a
millores viàries toves i necessàries per a la seguretat del trànsit.
Així i tot, causa desassossec l'embull de declaracions d'alts
responsables governamentals sobre la continuació o no de
projectes com el de la via ràpida -entre cometes- entre Eivissa i
l'aeroport. No seria més senzill entrar en el fons de la qüestió i
reconèixer que amb l'actual densitat de trànsit, rècord absolut a
Espanya i a Europa, construir més autopistes, autovies i similars,
no resol res? No seria més assenyat dir que cal descongestionar
aquestes carreteres promovent una xarxa eficient de transport
col.lectiu, donant un impuls ferm a trens, autobusos i tramvies,
sense discriminació de cap illa? Si no, d'aquí pocs anys, ens
trobarem que haurem actuat només en negatiu, "No a les
autopistes i autovies", sense positivar la solució: guanyem en
descongestió del trànsit, en ecologia, en mobilitat real.
No podem mantenir una acció de Govern mínima aixecant
alhora al màxim la preocupació dels sectors especulatius i
sembrant la inquietud entre una població desinformada.
Governar, en democràcia, és decidir però també convèncer. Fins
ara, la política territorial del Govern ha estat titubejant, tímida,
acomplexada i defensiva i no ha permès a la població i als
empresaris de progrés veure els evidents avantatges del que s'ha
fet i s'haurà de fer.
Els Verds reiterem el nostre compromís de col.laborar des del
Govern en benefici d'unes illes ordenades territorialment, que
protegeixin els seus darrers espais singulars, on la prioritat sigui
que la població resident pugui accedir a l'habitatge, al seu primer
habitatge, en lloc de seguir afavorint les segones i terceres
residències, unes illes on segueixi existint el sòl rústic com a
espai humanitzat per l'activitat agrària i ramadera.
Un segon focus de preocupació és el projecte de pressupostos.
En medi ambient són insuficients i manifestament millorables.
Independentment que el PP hi pressupostava molt i hi gastava
poc, la veritat, però, és clara. Ho direm amb tres exemples prou
paradigmàtics: mentre el Parc Bit triplica els seus recursos fins
a 3.000 milions, la política energètica de la mateixa conselleria
queda reduïda a 100 milions. La gestió conservacionista del 30%
del territori de les Illes teòricament protegit així com el
desenvolupament dels nous espais naturals anunciats, set parc
naturals que van de la Serra de Tramuntana a Mallorca fins a Es
Amunts a Eivissa passant pel barranc d'Algendar menorquí,
s'hauran de fer el 2000 amb uns 400 milions de pessetes. Les
inversions en gestió de la demanda d'aigua, és a dir, aquell
"programa urgent que es prometia d'inversions per a la reducció
de pèrdues en xarxes de distribució" representen a penes 20
milions d'un pressupost de gairebé 150.000 milions. Tot plegat,
contrasta força amb la proclama que el medi ambient havia de
ser política de polítiques i una preocupació constant del nou
govern de progrés.

En tercer lloc, l'ecotaxa turística. Per a nosaltres, que
l'any 1996 ja en proposàrem -sense sort- un model al
Parlament, veure que ara tothom reconeix que hi ha uns
costos ambientals (en aigua, residus, energia,
infraestructures de transport) del model econòmic que s'han
de pagar i que el que no es pot fer és transferir a la població
resident en solitari l'enorme despesa en infraestructures de
reparació ecològica que demanda el turisme massiu, és tot
un reconeixement de la raó ecologista. El procés, però,
sembla desbocat i sense que s'hi aporti claredat més enllà de
la promesa que entrarà en vigor l'any 2001. Hi ha una
preocupació de fons aquí, fonamental: com és possible que
una taxa ambiental sigui manejada exclusivament des de
turisme o economia? No és una contradicció en termes que
l'ecotaxa s'hagi deslligat en tota l'expressió pública del
Govern de la cartera de medi ambient? La cosa no seria tan
rellevant si no fos per les insistents informacions que
l'ecotaxa servirà per esponjar zones turístiques, dotar-les de
zones esportives i, només, residualment -mai millor dit- per
millorar el medi ambient. La impressió que fa és que amb el
pretext del medi ambient, que està de moda, del que es
tracta és de trobar fons extraordinaris per pagar la
reconversió turística que el PP no va voler fer. Des d'Els
Verds creiem que s'ha de reconduir cap a un camí
transitable la proposta i sense trampes: l'ecotaxa turística ha
de servir únicament finalitats ecològiques, especialment una
política sostenible d'aigua, energia i residus així com de
gestió conservacionista dels espais protegits, i ha de ser
administrada per la Conselleria de Medi Ambient en
coordinació amb la d'Hisenda, impulsant, això sí, la màxima
participació amb altres conselleries especialment la de
Turisme. Sabem de la fermesa del compromís ambiental del
president i del pacte i volem col.laborar a fer de l’ecotaxa
una eina exemplar de reconversió ecològica del turisme i un
instrument de desincentivació del creixement del nombre de
turistes, un element qualitatiu, per cert, massa ignorat en
aquest debat fins ara.
Per acabar, la descentralització territorial. Una eina
bàsica del govern de progrés havia de ser la reconversió dels
consells en el vèrtex principal de la vida política de cada
illa. Les dificultats fins i tot jurídiques de materialitzar
aquest canvi no se li escapen a ningú mínimament informat.
Sabem, a més, dels esforços dels partits de la majoria per
posar en marxa aquest procés. Ara bé, el canvi de la Llei de
consells insulars segueix retardant-se i no creiem possible
que el procés es perllongui massa temps si realment volem
emprendre una reforma institucional de tanta
transcendència. El principi de subsidiaritat ha de substituir
el de centralització i, sense pèrdua d'aquelles competències
estructurants de la comunitat, l'esforç descentralitzador ha
d'activar-se el més aviat possible, incloent-hi l'autonomia
econòmica real dels consells i la capacitat reglamentària en
l'àmbit de les seves competències. Per sobre de qui governi
circumstancialment cada consell, el cert és que ha de
començar amb generositat aquest procés perquè sigui la
garantia que totes les illes se sentiran igualment partícips
del fet autonòmic.

Senyor president, aquestes paraules han estat dites des de la
corresponsabilitat de Govern i la convicció que no basta
governar junts sinó que hem de fer política junts. Fer política
junts és analitzar tots els vessants de la realitat per poder
reformar les Illes en un sentit democràtic, ecològic i social.
Sabem quins són els nostres límits, el del pacte de govern, i hi
serem lleials tota la legislatura, intentant, com a ecologistes, fer
de moderadors entre la política diària i les necessitats del planeta.
Sabem que només han passat uns mesos i que la impaciència és
una mala consellera, però també sabem que allò que no es fa
d'hora, la vida no ho perdona. Ens teniu al vostre costat, avui
com ahir, i som gent de feina i de principis. Com us vam dir el
dia de la investidura, ens agradaria que us arrisquéssiu, com ja
heu promès, perquè és l'única manera que les coses canviïn.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Buades. Té la paraula, per Unió Mallorquina, la
Sra. Maria Antònia Munar.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
President del Govern d'aquestes illes, aquest debat sobre l’estat
de la comunitat és un debat especial: sortim, com tots tenim clar,
de 16 anys d’un govern de dretes que ha determinat quina és la
nostra realitat actual. Hem obert una nova etapa que ha estat
marcada pel nacionalisme i pel progressisme, i que, vull que
quedi molt clar, no hagués estat possible sense Unió
Mallorquina. Per tant, no pretenem desmarcant-nos del que és
aquesta realitat. Però precisament des d’aquesta responsabilitat,
i amb la independència i credibilitat que ens dóna el donar suport
a aquest govern, però no formar-ne part, és pel que crec que no
podem tenir una actitud com els altres membres d'aquest pacte,
purament acrítica i complaent. Tenim l’obligació de defensar els
ciutadans que defensam, aquesta majoria sociològica moderada,
que és la majoria de ciutadans d’aquest país, i que han confiat o
poden confiar en Unió Mallorquina. És per aquest motiu que el
nostre partit, Unió Mallorquina, no només té el dret sinó el deure
de procurar centrar aquest govern, de recordar-li els acords
signats, les obligacions contretes i els terminis establerts.

Sr. Antich, li he de dir francament que el seu discurs que
entenc que fou un discurs de reinvestidura, em va decebre
un poc. No varen ser cent dies de govern, per tant, cent
passes endavant, jo diria que varen ser un parell de passes
enrera.
És veritat, Sr. President, que vostè es va reafirmar en el
que és la filosofia de quina ha de ser l’estructura
institucional d'aquestes illes. Però també és ver, i vostè ho
sap, que l’eix d’aquesta futura estructura institucional passa
necessàriament, jo diria que imprescindiblement, per
l'aprovació de la Llei de consells insulars. Fa, i vostè n'és
testimoni, més de cent dies que la tenen i més de tres
setmanes que està formalment dipositat en mans del
Govern, fruit de la redacció d'un prestigiós catedràtic de la
nostra universitat. No obstant, encara no ha estat presentada
en el Parlament. Vostè sap que la seva aprovació passa, de
qualque manera, i és imprescindible de cara al compliment
de tots els futurs acords que es van signar.
També sap que en matèria legislativa tots els acords que
vénen en aquest parlament han de tenir el vist-i-plau de tots
els grups polítics del pacte. Si se’n recorda, va venir una
primera llei de règim jurídic, de modificació de l’estructura
del Govern augmentant el nombre de conselleries i per
lectura única, per suggerència del nostre partit es va dur per
tramitació normal. Els van recordar que sempre s'havia
criticat la lectura única al que era l'anterior govern, per part
de tots els membres d'aquest pacte. Es va retirar la llei per
lectura urgent i va passat a lectura única, però varen ser
tantes les males interpretacions que això va fer que la
propera llei que va entrar, la de modificació de les
Directrius d'Ordenació Territorial, també presentada per
urgència -i en aquest cas li puc donar la raó que realment els
temes urbanístics són d'urgència- va venir amb tantes
deficiències que, la veritat, ens feia por donar-li suport. Li
vàrem suggerir que la llei fos millorada, no obstant no
demanàrem la seva retirada, perquè pensàrem que es podia
malinterpretar, i, en aquests moments, vistes les
conseqüències que tendrà aquesta modificació mal feta
d'aquesta llei, les conseqüències que patirem els consells,
que seran qui les hauran d'aplicar, quasi hagués valgut més
parlar-ne al seu moment. I que consti que quan dic
problemes del consell, no és un problema de la seva
presidenta ni dels seus membres de govern, és un problema
dels ciutadans d'aquestes illes que veuen que les lleis són
confuses i això els crea problemes. I encara ens preocupa
més com pensen solucionar i com pensen rectificar aquesta
llei de Directrius d'Ordenació Territorial per un sistema que,
com sabem tots, sempre hem criticat i ho hem fet amb força,
vostè, Sr. Antich i també jo.
Han entrat altres lleis, com la de l’Institut de la Dona,
projecte amb el qual, sens dubte, estarem bàsicament
d'acord, però que, com vostè sap, ha entrat sense que ningú
del nostre grup en tengués cap tipus de coneixement. I he de
recordar que mentre vostès treballen en altres tipus de
legislació, no compleixen amb el que és l’eix legislatiu
bàsic del compliment d'aquest pacte. Per tant, jo crec que
seria interessant que es concentrassin a complir i a aprovar,
primer, aquelles lleis amb les quals tenen un compromís
amb tots i cadascun dels membres del pacte per després
dedicar-se als altres.

El segon d’aquests eixos que li donen suport per part del
nostre grup, després del legislatiu, és la transferència de
competències als consells. No s’ha d’estranyar si ens preocupa
que, des d'aquesta tribuna i com a president del Govern, parli de
totes aquelles matèries que nosaltres entenem que han de ser
transferides, i per tant gestionades pel consell respectiu. Crec que
ahir va perdre l’oportunitat de dir que en matèria d'esports,
cultura, benestar social, ordenació del territori i carreteres serien
ben aviat transferides totes als consells insulars i que tan sols
seria seva la responsabilitat.
Ens preocupa encara més que no hagin arribat vostès entre els
propis membres del Govern a un acord que ens puguin presentar
ja després d'aquests dies de govern.
També ens preocupa que determinats components del seu
govern no entenguin el que significa transferència de
competències, és a dir tot allò que es pugui transferir, queden al
Govern aquelles matèries que siguin impossibles de transferir als
consells. Quedava també clar, tal vegada els membres del
Govern no li tenen, perquè no hi eren a les negociacions, que
desapareixerien els conseller una vegada les transferències es
transferissin als diferents consells insulars, i que quedarien
direccions generals que serien les coordinadores d'aquestes
matèries, cosa que és clara en matèria d'esports, en matèria de
cultura, perquè així ho vàrem acordar. Ben cert és que vàrem
accedir a un nombre de determinades direccions generals a certes
conselleries, que hagin pogut induir a certs dubtes, com el nom
de Conselleria de Benestar Social, que nosaltres interpretam
d'una manera molt àmplia i que creim que té prou tasques a
realitzar sense que hi hagi d'haver duplicitat de competències
entre una i l'altra.
Sr. President, durant aquests tres mesos ens hem trobat amb
unes situacions que no tenen res d'utòpiques, com el seu discurs
d'ahir, sinó que eren molt reals i que posaven en dubte
l'existència d'una autèntica voluntat de dur endavant els acords
que tenim signats.
Finalment, Sr. President, hi un tercer eix, són les aportacions
econòmiques amb les quals han de venir dotades aquestes
transferències de competències. I també aquest tema ens ha
preocupat, perquè les partides de carreteres, de benestar social i
d'esports s'han vist reduïdes amb partides pressupostàries
importants dins els pressuposts d'enguany, els seus primers
pressuposts. I això els he de recordar que és una política que
també sempre hem criticat, vostès i nosaltres, a l’anterior govern.
No es poden reduir les partides una vegada s'han de fer les
transferències de competències. Crec que hem de ser lleials uns
i d'altres.

Després del seu discurs d’ahir, jo li voldria demanar una
confirmació de la seva voluntat de consens en aquells
assumptes que no són els de gestió diària, on vostè sap que
té total llibertat i tot el nostre suport, sinó en unes qüestions
que es afectaran les nostres respectives institucions, uns
temes que aniran sorgint al llarg d'aquesta legislatura.
Crec que no només es pot parlar de consens demanant el
mateix i fent-ho arribar a l'opinió pública, crec que el
consens ha de començar precisament entre totes les forces
que li donam suport.
Posaré exemples de temes que ens preocupen perquè no
tenen el mateix. En primer lloc, em va preocupar l’anunci
solemne que va fer vostè ahir de la seva voluntat de creació
del cànon ecoturístic. Em sembla molt lloable que el seu
govern prengui mesures per tal de dotar aquesta comunitat
dels recursos financers necessaris per dur endavant i
solucionar tots els problemes que tenim. Però ens agradaria,
a la gent d'Unió Mallorquina, saber a qui es pensa aplicar,
com s'aplicarà, quan, quines conseqüències tendrà, aquests
estudis que vostès tenen ens agradaria tenir-los, abans de
pronunciar-nos. Aquests estudis crec que són indispensables
perquè es pugui pronunciar la societat civil, crec que
qualsevol pronunciament sense aquests estudis, és una greu
irresponsabilitat. Crec que si hem de posar un impost
turístic o, com li vulguin dir, han de tenir la seguretat que
aquest serà possible, viable, que el podrem dur endavant,
que no es quedarà, una vegada hi hagi un recurs per part de
l'Estat, en un dir "ho hem intentat però no hem pogut".
Nosaltres volem que allò que facem sigui possible dur-ho
fins al final.
Un altre els exemples que ens preocupa és l'increment
d'imposts als seus pressuposts, tampoc això, igual que el
tema de l'ecotaxa, no està, i vostè ho sap, dins els acords
dels diferents grups. Ens sap greu haver sabut d'aquesta
pujada sense que hi hagi un acord previ. I pensi una cosa,
Sr. President, no es tracta d'augmentar els imposts als
ciutadans d'aquestes illes que ja tenen prou càrregues, es
tracta de dur endavant un bon finançament amb uns acords
amb el Govern central, es tracta de saber negociar amb
aquest govern i, sobretot, de tenir la seguretat que si el seu
govern governa el dia de demà, a Madrid, es compromet que
el que és just per a les nostres illes, pugui ser una realitat.
M’hagués agradat també, en el discurs d'ahir, tenir una
idea clara de com estan les competències, quin calendari i
quines perspectives reals d'un ràpid compliment. Sr.
President, ahir va parlar vostè d'utopies, a la gent d'Unió
Mallorquina també ens agrada parlar d'utopies, però, ara per
ara, almenys, la gent d'Unió Mallorquina creu que no pot
dedicar-se a les utopies i ha d'anar a la realitat, ha d'intentar
troba solucions per al que són els problemes els ciutadans
d'aquestes illes, nosaltres no volem el llistó tan alt com
vostè se'l va posar, ens fan por els esclats, preferim un llistó
menys alt, un llistó que sigui a la mida i que sigui el
compliment de tots els compromisos d'aquest pacte.

Sr. Antich, serem capaços de demostrar, estic
convinçuda, que l'alternança política és possible, que aquest

acord que es va produir el juliol del 99 serà una alternativa real,
estam disposats a aconseguir-ho. Aquesta responsabilitat és la
seva responsabilitat com a cap de l'executiu, no només davant els
ciutadans de les Illes Balears que són sens dubte el més
important, sinó també ...

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Un minut, Sr. President. ... sinó també per a totes les
pensions dels nostres majors, tots tenen dret a tenir una
pensió digna i justa, la mateixa pensió que tenen a la resta
de l'Estat espanyol.

EL SR. PRESIDENT:
Sra. Munar, vagi acabant.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. ... sinó també davant tots els grups que
li han donat suport.
Vostè ahir va dir que no entenia com fa més de dos anys al
Congrés dels Diputats es va aprovar una moció que instava el
govern de Canàries i d'aquesta comunitat a tractar del tema dels
vols interinsulars, i la declaració d'aquestes línies com d'interès
general. Jo, Sr. President, li podria donar una resposta, no es va
negociar a les Illes Balears igual que a Canàries perquè Canàries
té diputats nacionalistes que defensen amb força el seu territori,
cosa que nosaltres, aquí, no tenim, i així ens van les coses.

Sr. President, li deman també que no hi hagi redaccions
incorrectes de lleis que creïn inseguretat jurídica. A la
nostra gent no li agrada aquesta inseguretat, tampoc que hi
hagi moratòries que facin que hi hagi aquesta també
inseguretat jurídica. Crec que el pla d'equipaments esportius
o el pla d'equipaments comercials, perdó, era un dels temes
a tractar i a discutir, ens vàrem trobar ja amb un decret i una
moratòria que havia estat aprovat per un consell de govern
sense que en tenguéssim cap tipus de coneixement i que, a
més, no estava ni tan sols a l'ordre del dia.
M’ha de perdonar, Sr. President, la meva transparència
i sinceritat amb tots aquests i cadascun dels plantejaments.
Vostè va dir que volia aquesta transparència, vostè va dir
que volia consens, nosaltres també.
EL SR. PRESIDENT:

Crec que vostè té un gran repte, fer possible que la nostra veu,
la d'aquesta comunitat es faci sentir a Madrid i que, sens dubte,
aconseguiríem solucionar el 90% dels problemes que vostè ahir
va enumerar, perquè la majoria de problemes tenen la seva
solució amb un finançament just d'aquesta comunitat. És la
solució per als temes que va repassar ahir. Per al tema de
l'agricultura, a la qual hem e donar una solució entre tots, però a
tots i cadascun dels ramaders d'aquesta comunitat, i no només
amb campanyes publicitàries que donin a conèixer els productes
mallorquins o balears de la nostra comunitat, sinó fent possible
que tenguin la seva llet al preu que la tenen la resta de ramaders
d'Espanya.
També és el mateix en el tema de pensions, tampoc vostè no
entenia ahir, Sr. President, com a Catalunya se'ls permetia un
augment de les pensions i el mateix no era possible a la nostra
comunitat o a Andalusia. Crec que la resposta té una contesta
molt clara: Catalunya té un pes específic dins l'Estat i, per tant,
no es discuteixen les seves decisions, les nostres són discutides
sempre. Però sàpiga, Sr. President, que per al tema de les
pensions tendrà tot el nostre suport, però no només per a aquelles
que vostè ...

Sra. Munar, ha passat el minut.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
El problema, Sr. President, no és que hi hagi problemes,
jo crec que l'autèntic problema seria que no fóssim capaços
de resoldre'ls. Crec que pot confiar amb la nostra
col•laboració, amb aquest arbre que, com va dir ahir, vostè
ha sembrat, i no tengui cap dubte que tendrà l'aigua i
l'abonament necessaris, si li fan falta, per part d'Unió
Mallorquina, i si necessita un estaló, també el tendrà.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Munar. A continuació intervendrà el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, faré de
portaveu el Sr. Eberhard Grosske.
EL SR. GROSSKE I FIOL:

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President.

Sra. Munar, li he d'insistir que vagi acabant.

EL SR. PRESIDENT:
El Sr. Grosske és diputat també, per tant, té tot el dret
reglamentari d'intervenir com a portaveu del seu grup.

EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sembla que no.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Sí, jo demanaria una qüestió d'ordre. Ens trobam davant un
debat que és un debat anual, on s'analitza l'acció política del
Govern i que té la seva pròpia reglamentació als articles 167,
168, on queda ben determinat com es durà aquest debat i, per
tant, jo demanaria l'observança més escrupolosa d'aquest
articulat i que es donàs compliment al que realment vol ser
aquest debat, a l'esperit d'aquesta norma, que és un debat entre el
Govern, encapçalat pel seu president, i els grups parlamentaris,
en cap cas entre el president del Govern i els mateixos membres
del govern encara que siguin diputats.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Huguet. Jo m'he llegit, com és la meva
obligació, els articles 167 i 168 punt 1 i 2, i no he trobat en
aquests articles que digui que un diputat no pot intervenir,
tampoc no cal mermar els drets del Sr. Grosske, membre del
Govern, com a diputat, de no poder intervenir a la Cambra.
En conseqüència, el Sr. Grosske, observ, a més, que seu al
seu escó com a diputat i intervé com a diputat, i tendrà el
mateix tractament que els altres diputats. Evidentment, ell
mateix no crec que s'obri una qüestió incidental a si mateix,
en tot cas seria el president del Govern, per tant, el Sr.
Grosske, a part de devaluacions o no dels seus companys de
grup, que no és el cas, perquè cada grup parlamentari és un
tot unitari i pot decidir a un moment determinat, i supòs que
així ha estat, no sé si han aixecat acta o no, qui ha
d'intervenir en el debat de la comunitat autònoma, per tant,
crec que és ben lícit, té tot el dret i no li podem mermar
aquest dret a intervenir.
Sr. Grosske, té la paraula.

Per altra banda, si em permet, cada grup parlamentari en
aquest debat té els seus portaveus, que han estat també donats a
conèixer i que són els que participen a la Junta de Portaveus i,
per tant, em sembla que essent fi amb les expressions, aquestes
interpretacions suposarien indiscutiblement un atemptat contra
la més elemental norma de respecte parlamentari. No es pot
utilitzar aquest debat ni aquesta cambra devaluant els seus
mateixos companys de grup intervenint un membre del Govern,
encara que sigui diputat, com a diputat pot intervenir, pot
intervenir, no hi ha cap mica de dubte, però que, en aquest cas,
sabem que analitzam l'acció política del Govern i no un tema
puntual d'una iniciativa legislativa en concret. Nosaltres creim
que també açò fa que es rompi l'equilibri parlamentari entre
oposició i grups que donen suport al Govern ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Huguet, la qüestió d'ordre està expressada, no ens faci un
discurs ...
EL SR. HUGUET I ROTGER:
És que precisament, a l'article 168.2 es diu que pot intervenir
després d'haver intervengut els portaveus dels grups
parlamentaris, poden intervenir els membres del Govern, quan
intervenen membres del Govern dóna peu, sempre, a una qüestió
incidental, si vostè ja acota que la intervenció del Sr. Grosske o
d'altre portaveu que pugui intervenir, no donarà qüestió
incidental, és allà on jo vull posar en entredit que es romp aquest
equilibri parlamentari. Seria convenient que açò no passés, sr.
President.
Gràcies.

Un segon, Sr. Grosske, sembla que hi ha una segona
qüestió d'ordre per part del Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Sí, Sr. President, com és normal, el Reglament, més o
manco, el coneixem tots i qui li parla ha tengut l'obligació
d'haver-lo d'aplicar en aquesta cambra, és evident. Jo l'únic
que vull que consti, almenys perquè consti al Diari de
Sessions i que el Grup Parlamentari Popular no quedi com
un grup que no se'n tem de la pel•lícula, que aquest cas, en
un debat d'estat de comunitat, aquí o a qualsevol altra
comunitat autònoma d'Espanya, o en el debat de l'estat de la
nació, no ha passat, ha passat que membres del Govern
intervenguin en temes concrets, però en un debat de l'estat
de la comunitat, que és el debat de tot el Govern amb
l'oposició, açò no ha passat mai, i crec que es fa un flac
favor a aquesta cambra, i crec que es fa un flac favor al que
ha de ser l'equilibri entre Govern i oposició, però, com és
normal, Sr. President, acat la seva decisió d'una manera
resignada, però no compartida.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Està bé, el Reglament no parla enlloc que els grups
parlamentaris hagin de compartir les decisions del president
en l'ordenació del debat i, per tant, aquesta presidència
decideix no mermar un dret democràtic d'un diputat electe
pel poble i que el seu grup, supòs, que l'ha comissionat
perquè faci aquesta intervenció.
Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:
Gràcies, Sr. President. Senyors expresident, senyores i
senyors diputats.
Herzlichen glückwunsch Berlin. Felicitats, Berlin. Una
felicitació que vull adreçar de tot cor a tots vosaltres, i molt
especialment a tots aquells alemanys que resideixen a les Illes
Balears i, per suposat, a tots aquells alemanys que encara viuen
a Alemanya.

El celebram cent dies després de la investidura i ens
trobam que un període de gràcies, que és una espècie de
moratòria, a partir de la qual es pot començar a jutjar l'acció
de govern, s'ha convertit en un moment de balanç, una mica
absurdament i contradictòriament. Comprenc que és inútil
resistir-se a aquesta tendència, i aquest debat serà,
m'imagin, en gran part, el balanç de l'aterratge del nou
govern, però hem d'anar alerta també a deixar de banda els
problemes dels ciutadans, perquè, si ho féssim així, jo crec
que correríem el perill, tots els grups parlamentaris, de
decebre els ciutadans que ens escolten.

(Rialles)
I un record també, un record també -fora bromes, en aquest
cas- per a la situació que paral•lelament a aquesta celebració es
viu a Txetxènia. Un contrapunt a la celebració de la reunificació
alemanya que ens indica que encara hi ha moltes coses a fer per
arribar a un ordre internacional habitable i a un respecte
universal els drets humans.
Ahir vaig declarar als mitjans de comunicació que el discurs
del president havia tengut dues virtuts. Celebr que el Sr. Sampol
comenci a ubicar-se al banquet dels acusats ... (rialles) ..., havia
tengut dues virtuts, en primer lloc, parlar dels problemes dels
ciutadans i fugir d'aquell desesperant "les Illes van bé"; i en
segon lloc, parlar amb valentia en el sentit que, a mesura que
parlava, s'adquirien compromisos concrets de futur sobre un
munt de matèries.
Avui vull manifestar clarament la meva coincidència amb el
seu contingut, no tant perquè representi una suposada i inexistent
homogeneïtat absoluta de la majoria, sinó en la mesura que
representa una bona síntesi, un bon punt d'encontre d'aquesta
majoria plural de la qual forma part el grup parlamentari que
avui tenc l'honor de representar.
Des d'aquest punt de vista, la meva intervenció no serà
clònica respecte de la intervenció del president perquè el que ara
em correspon és explicar, dins l'àmbit de la majoria, la
perspectiva del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista, un grup,
d'altra banda, també plural i divers en la seva composició. I em
permetran que comenci dient una qüestió que em sembla
fonamental, tota aquesta pluralitat i pluralitat de pluralitats, tota
aquesta pluralitat de la majoria que forma el Govern no és un
inconvenient, no és un inconvenient. Tot al contrari, des del
nostre punt de vista, és una garantia d'èxit per al projecte de
canvi.
És cert que un govern plural és més difícil de gestionar que
un de monolític, de la mateixa manera que és més difícil conduir
un cotxe de carreres que un ciclomotor, però el cotxe de carreres
permet anar més lluny i més ràpid, de la mateixa manera que un
projecte polític plural permet connectar amb un espectre més
ample de la societat, dur endavant una política més plena de
matisos, més engrescadora i, a la fi, més il•lusionant.
D'altra banda, i aquests paràgrafs vénen particularment a
compte, vull aclarir que el meu caràcter de membre del Govern
no significa cap tipus de problema per aportar a aquest debat la
perspectiva el meu grup parlamentari. Entre els meus rols de
conseller, de membre de grup parlamentari, de coordinador
d'Esquerra Unida i de ciutadà compromès amb el canvi polític,
no hi ha cap mena d'incompatibilitat. I això és més important del
que pareix perquè, com diu el sociòleg Salvador Giner, "en las
sociedades que atraviesan período de intenso cambio social, gran
parte de la actividad individual va dirigida hacia la resolución de
conflictos de rol, en casos extremos, cuando el conflicto es severo,
la armonización de los roles se hace imposible, con lo que se
produce una desintegración de la personalidad que puede
manifestarse en una simple neurosis o llegar a forzar al que la sufre
a actos destructivos tales como el suicidio o el crimen".
Afortunadament, aquest no serà el cas, no hi ha conflicte de rols,
i esper poder compatibilitzar els meus diferents rols per aportar
sense majors problemes la perspectiva pròpia d'Esquerra Unida
i Ecologista a aquest debat sobre l'estat de la comunitat.

Les enquestes d'aquests darrers dies sobre l'acció de
govern són en aquest sentit molt significatives. El seu resum
és bastant clar, la majoria de la societat de les Illes Balears
ha rebut la nova etapa política amb una extraordinària
maduresa, amb una expectativa il•lusionada i alhora prudent
i expectant. En aquest sentit, l'interès d'aquestes enquestes
rau, no tant en el que ens diuen sobre l'acció de govern,
pràcticament per estrenar, com en el que ens diuen sobre
una societat particularment assenyada que, en la seva
majoria, està disposada a jutjar el Govern per les seves
accions, independentment del sentit del seu vot el 13 de
juny. En una paraula, el Govern serà acceptat si soluciona
problemes i no pot esperar indulgències gratuïtes si
s'equivoca. Dit d'una altra manera, la desqualificació
apriorística, la teoria del pacte antinatura ha fracassat
estrepitosament i no ha calat gens ni mica en la consciència
ciutadana. En resum, les Illes Balears formen una societat
madura i preparada per al canvi polític, una societat oberta
que té una visió de la política més instrumental que no
ideològica, no és la situació ideal, seria millor una societat
que afegís a aquesta actitud oberta un major engrescament
en l'activitat política, però el que sí és clar és que per
engrescar aquesta societat hem de saber connectar amb els
seus problemes reals. Dit d'una altra manera, la
"politequeria resaviada", utilitzant un terme taurí, el debat
per a iniciats, els focs d'artifici, no sé per què ara em
semblen particularment adients aquestes paraules, i la
demagògia barata són instruments perfectament inútils a
l'hora d'intentar connectar amb la nostra societat.

I arribat a aquest punt, em permetran que dins el marc del
debat de la comunitat, obri un petit epígraf sobre l'estat de
l'oposició. La veritat és que després dels mesos previs al congrés
del principal partit de l'oposició hi ha hagut un intent de
recuperar el temps perdut i de cobrir l'acció del Govern, una
mica en l'ombra de l'escàndol, en petita escala, n'acabam de
veure un exemple. La meva recomanació, precisament al fil de
la meva darrera reflexió i d'un altre argument que més endavant
exposaré, es que es posin tranquils, es posin tranquils i guardin
l'artilleria per quan realment l'hagin de menester i per quan sigui
creïble la seva utilització.
Jo no sé si les lleis han d'arribar al Parlament amb la firma del
secretari del Consell de Govern, del secretari general tècnica de
la Conselleria de Presidència, que hagin de dur les firmes que
hagin de dur i que les duguin, i si han de dur un segell, que el
duguin, però evidentment que no es pretengui fer d'això un
escàndol polític, perquè jo, que conec una mica els escàndols
polítics, els diré amb tota confiança que això és missió
impossible, no s'aconsegueix engrescar la gent amb una qüestió
d'aquestes característiques. Tampoc, evidentment, amb la
polèmica absurda sobre la lectura única de les mesures
urbanístiques i d'emergència perquè, quan passa la polseguera
d'aquest debat ens adonam que aquest és el procediment adequat
per a una llei d'aquestes característiques, aquest és el
procediment que va emprar el PP amb la Llei de moratòria
urbanística, i aquest és el procediment que sempre hem avalat
des de qualsevol força política, malgrat que en aquells moments,
el que es fessin són unes crítiques molt dures al contingut concret
d'aquella llei de moratòria.
La idea de l'ecologista piròmana o, com a mínim, negligent
davant els incendis forestals és imaginativa, però igualment
patètica quant a la seva capacitat de calar a l'opinió pública.
Qualsevol ciutadà mínimament desapassionat percep que en
aquesta matèria s'ha fet tot allò que es podia fer amb uns mitjans
heretats de l'etapa anterior que, com la pràctica ha demostrat, són
manifestament millorables i que el Govern, evidentment,
millorarà en un futur immediat.
Per últim, molt em tem que resulta igualment inútil pretendre
afegir al llarg llistat i complex llistat de comportaments
políticament escandalosos un fet tan transparent i tan innocu com
és entrar una instància al registre d'una institució.
A la cultura de l'esquerra està que els treballadors s'afiliïn als
sindicats i que, amb la seva col•laboració, reclamin els seus
drets, això sí, si són drets col•lectius, s'ha de fer a través de la
negociació col•lectiva del conflicte col•lectiu, i si són drets
individuals, de la mà de l'advocat i passant, efectivament, la
instància pel registre. En canvi, el que no és dins la cultura de
l'esquerra és anar al despatxos dels consellers o del president del
Govern a demanar a una administració col•locacions fictícies per
tal de cobrar i no treballar, tal i com, segons hem sabut els
darrers dies, han fet durant l'etapa anterior membres destacats del
Partit Popular, i entre ells, alguns dels diputats que ens
acompanyen.

I aquest és el segon argument pel qual crec que seria
recomanable una mica de prudència. El PP a l'oposició
encara està perseguit pels escàndols protagonitzats durant la
seva etapa de govern. Com aquelles greixoneres que les
retires del foc i encara continuen bullint, el PP ha sortit del
govern i encara és el protagonista de la crònica d'escàndols,
dels escàndols de veritat, els que sí són percebuts i
identificables com a tals: el de les col•locacions fictícies, el
dels 400 milions per al vaixell del Rei que, com a tals, no
passarien de ser una equivocació, però que es converteixen
en un escàndol per l'ocultació a l'opinió pública i la
utilització del Foment de Turisme com a tapadora, i
naturalment el cas ja esmentat dels argentins que votaren a
Formentera i que en dates recents la Fiscalia d'ofici ha
remès als jutjats.
En conclusió, no demanam al PP una lleial oposició,
però sí li demanam una oposició raonable, i en aquest marc
d'una oposició raonable i un cop demostrat que no tenim cap
inconvenient a entrar en polèmica, aprofitam l'ocasió per
oferir un pont de diàleg i de col•laboració. El Govern ha fet
un gest important en l'obertura de les comissions mixtes que
han de negociar el règim especial de Balears amb l'Estat al
principal partit de l'oposició. Jo mateix he demanat
col•laboració per al tema de les transferències de l'Inem
entre d'altres qüestions, obtenint una resposta, en principi,
positiva. Crec que aquesta és la via comprensible d'una
oposició raonable i que és una via perfectament compatible
amb el fet de guardar, com he dit abans, l'articlleria per a
aquelles qüestions, per a aquelles ocasions en què les
errades del Govern ho facin realment necessari.
Tancant aquest epígraf, és hora de fer balanç d'aquests
cent dies de govern. I la paraula clau, des del nostre punt de
vista, no és aterratge, sinó que és hiperactivitat, i crec que
els fets així ho demostren, els temes del personal era un dels
temes més complexos per afrontar, i en aquest moment
existeixen acords tancats amb la immensa majoria dels
sindicats amb representació a l'administració de les Illes
Balears que posen les bases per arreglar definitivament un
desgavell que arrossega des de fa setze anys. En el tema de
residus s'està encaminant el tema a Mallorca, que era on era
més conflictiu. Al Parc Bit ja s'ha dissenyat la solució per,
efectivament, convertir el que era una urbanització
encoberta en un parc tecnològic lligat a la universitat. S'ha
iniciat el PORN de Cala d'Hort, s'ha iniciat el PORN de la
península d'Artà, amb les evidents implicacions que això té
sobre la protecció d'Es Canons, s'ha iniciat el PORN de Ses
Salines, s'ha plantejat per la llei d'acompanyament la
protecció de Cap Pinar, s'ha obert el club de S'Estanyol, s'ha
fet el decret d'equipaments comercials, s'han fet aquestes
mesures urgents o d'emergència, de modificació de les
Directrius d'Ordenació Territorial i de la Llei de sòl rústic,
s'ha aprovat el fòrum de la immigració, està pendent
d'imminent aprovació la promesa pujada de les pensions,
l'institut de la dona, al qual també s'ha fet referència.

I a més del que es fa, hi ha el que no es fa, que també és
interessant, com temes molt sensibles, almenys per al grup que
els parla, que és el tema de les autopistes o d'aquell tercer forn,
que ningú no se'n recorda, però que era un tercer forn incorporat
ja als plans i a les polítiques previstes en aquesta comunitat, a
l'illa de Mallorca per al tractament de residus.
Evidentment, després de tota aquesta relació, que jo crec que
és una llarga relació per cent dies d'aterratge, cal dir que hi ha
mil i una coses encara pendents, mil i una coses encara pendents.
Més encara, són les coses més importants, a les DOT se'ls ha
ficat mà, a la Llei de sòl rústic, però queda pendent la revisió de
les DOT, l'adopció del conjunt de mesures que estan
contemplades al pacte de govern.
Aquesta ecotaxa que diu el pacte que s'ha d'estudiar, doncs
efectivament s'ha de materialitzar encara. Hi ha el tema dels
consells insulars, és a dir el rotund canvi de l'entramat
institucional a la nostra comunitat; la Llei de residus, que és la
que realment ha de marcar la política de residus, regular la
participació ciutadana i les subvencions, la qüestió del Consell
Econòmic i Social, el tren a Manacor, la política d'habitatges, la
política respecte dels ajuntaments, el tema de l'autogovern... mil
i una coses que són en definitiva les més fonamentals, i des
d'aquest punt de vista la mesura del que pot donar de si aquest
govern en matèria programàtica està encara per veure.
La nostra posició política davant tots aquests temes és clara.
Jo diria que compartim el contingut en un 95%, per no dir el
100%, del que ha explicat el Sr. Buades en la seva intervenció,
respecte de com a nosaltres ens agradaria veure desenvolupats
aquests acords. Jo diria més coses encara, en el tema dels
consells insulars, les forces que formen part del Grup d'Esquerra
Unida i Ecologista tenim una posició molt clara en el nostre
programa: el principi de subsidiarietat aplicat a la comunitat
autònoma, que el Govern no faci res que els consells insulars no
puguin fer, sempre que no vagi en detriment de l'eficàcia dels
serveis i de la igualtat de drets dels ciutadans de les Illes Balears.
A partir d'aquí, lògicament, tota la gestió ha de ser tan
descentralitzada com sigui possible, incloent en aquesta política
de descentralització els ajuntaments. I el tema de l'autogovern
nosaltres el voldríem veure plantejat d'una manera ambiciosa, en
forma d'una ponència que es reunís com més aviat millor per
estudiar la reforma de l'Estatut d'Autonomia, i agafar el bou per
les banyes.

Dit això, i explicant com ens agradaria a nosaltres que
tot això es desenvolupàs, hem de dir el següent: som
conscients que això no es desenvoluparà exactament com
ens agradaria a nosaltres, perquè nosaltres som una part d'un
tot, som una part d'una majoria, i no ho som per casualitat,
ho som perquè ho varen dir els electors el dia 13 de juny. I
la clau d'aquest assumpte, la clau per llevar preocupacions,
o per posar-les, segons es miri, però en tot cas per resoldre
positivament el tema són dues: una, la fidelitat al pacte, que
ningú no senti la temptació de vulnerar d'una manera
implícita o explícita el contingut d'allò que vàrem firmar; i
segona, el respecte a la correlació de forces que va donar
l'electorat el dia 13 de juny, i ho dic des d'una força
minoritària, que ni podrà ni voldrà imposar els seus criteris,
ni estarà disposada a veure's marginada de la presa de
decisions. Però si no respectam aquestes dues regles del joc,
la fidelitat al pacte i el respecte a la correlació de forces que
va donar l'electorat dia 13 de juny, és impossible que ens
entenguem. I si feim això, és segur que ens entendrem i que
farem un desenvolupament correcte dels compromisos
programàtics i d'aquest projecte de canvi que vàrem
inaugurar el passat mes de juliol.
Vull anar una mica més enllà quant a l'explicació de la
nostra perspectiva d'aquest projecte polític. No em vull
quedar en una pura relació enumerativa d'objectius
programàtics, i vull deixar constància de tres grans objectius
programàtics, i d'un objectiu extraprogramàtic, que des del
nostre punt de vista marcaran l'èxit o el fracàs d'aquest
govern al final d'aquesta legislatura. Els tres objectius
programàtics són: creació d'ocupació estable; potenciació de
l'estat del benestar, educació, sanitat, habitatge, transport
públic, pensions, lluita contra l'exclusió social; i el tercer,
protecció del territori i gestió ecològica dels recursos
naturals, de l'aigua, de l'energia, i gestió ecològica també
dels residus. No són declaració de principis, malgrat que ho
pugui semblar, totes aquestes qüestions són mesurables i
quantificables, i al final de la legislatura haurem de poder
mesurar si tenim o no tenim més ocupació estable que al
principi, com van els nostres estàndards educatius i
sanitaris, com va el nostre nivell de protecció territorial. I
són objectius programàtics que necessiten de manera
imprescindible un marc econòmic marcat per dues paraules:
desestacionalització i reequilibri sectorial. I això vol dir a la
vegada dues o tres coses més: una, increment del pes
específic de la indústria, del comerç i de l'agricultura en el
conjunt del producte interior brut. No pot ser que siguin
sectors progressivament marginals dins el global de la
nostra creació de riquesa; i això vol dir en turisme contenir
de manera efectiva i quantificable el creixement de l'oferta
turística, perquè si no, el conjunt del sistema i el conjunt de
l'assoliment dels objectius és impossible que funcioni;
contenir de manera efectiva i quantificable el creixement de
l'oferta, millorar la qualitat de l'oferta i desestacionalitzar
l'activitat, que vol dir repartir l'activitat al llarg de l'any, i
que evidentment no pot dir, perquè seria ecològicament
insostenible convertir els mesos de novembre i desembre en
clònics del que ara mateix són els mesos de juliol i agost.

EL SR. PRESIDENT:
I l'altre objectiu estratègic s'aconseguirà fomentant el tarannà
de diàleg i de participació, i consisteix des del nostre punt de
vista en un tema tant o més important que els anteriors, és arribar
a l'any 2003 amb una societat civil més articulada, més
il•lusionada i amb més voluntat de participar en la presa de
decisions, una societat civil més articulada, més il•lusionada i
més participativa. Aquest és el gran fruit que ha de donar el pacte
de progrés en la seva tasca de govern, i alhora és la millor
garantia de l'èxit del pacte de progrés i de la seva perllongació
més enllà de la present legislatura.
Aquest envit efectivament és ambiciós, i des d'Esquerra
Unida i Ecologista som conscients de les dificultats. Hi ha perills
des del punt de vista de la pròpia dinàmica interna de la majoria,
discrepàncies mal gestionades, temptacions de prepotència,
pretensions d'hegemonisme, recerca d'una sobrerepresentació per
damunt del que els vots i els electors han atorgat, i la vacuna
contra això evidentment és el sentit comú, la fidelitat al pacte
firmat, i a partir d'aquí el màxim esforç perquè tothom se senti
còmode. I tal vegada aquell model dual, amb dos referents, que
vàrem crear després del dia 13 de juny, la majoria parlamentària,
un referent al Govern balear i un altre referent al Consell Insular
de Mallorca, tal vegada ens l'hem de replantejar si genera
incomoditats, si genera la impressió de manca d'informació o de
control o d'una banda. En qualsevol cas, és evident que el model
ha de funcionar de manera simètrica, i probablement hem generat
un model massa complex i massa difícil de gestionar, no era el
nostre model, no era la nostra proposta. Es pot replantejar perquè
tothom, insistesc, s'ha de sentir còmode en aquest pacte, des de
la fidelitat al pacte firmat i des de la fidelitat als compromisos
programàtics.
Allò més solemne que hem fet després del 13 de juny ha estat
aquella firma que vàrem fer en aquesta sala d'aquí devora, en el
Parlament, del document programàtic que donà peu pocs dies
després a la investidura del Govern i a la constitució, més
endavant, del Consell Insular de Mallorca. Aquell que de manera
unilateral es vulgui sortir d'aquest compromís o el vulgui alterar
en els seus termes ha de procurar tenir molt bones explicacions
que donar a l'opinió pública.
I també hi ha perills en la pròpia acció de govern. Febleses,
equivocacions, que es cometran, percepcions errònies de la
realitat, manca d'empenta i d'iniciativa; i la vacuna naturalment
per a aquest altre tipus de mals és aquest paper actiu de la
societat al qual abans he fet referència. Necessitam una societat
que sigui exigent amb el Govern, que doni canya al Govern si és
necessari, i necessitam també un govern que mantengui intacta
la seva frescura per interactuar amb la societat. Si això funciona,
parafrasejant els evangelis, el progrés vendrà per afegitó. Si això
funciona, mantendrem i ampliarem la flama d'il•lusió generada
el dia 13 de juny per l'electorat, i evidentment Esquerra Unida i
Ecologista mantendrà el compromís anunciat a la investidura,
amb un projecte que sense cap tipus de dubte podem qualificar
d'històric per a la nostra comunitat autònoma. Moltes gràcies.

Gràcies, Sr. Grosske. A continuació té la paraula el Grup
PSM-Entesa Nacionalista. El seu portaveu serà el Sr. Pere
Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President. Molt Honorable President de les
Illes Balears, senyores i senyors diputats, ahir es va iniciar
aquest debat de política general amb el discurs del que és el
portaveu únic del Govern en tot aquest debat. El segon dia
és quan la societat es manifesta en tota la seva pluralitat
mitjançant les intervencions dels distints grups
parlamentaris. Com a tal, com a portaveu avui del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista voldríem fer unes
reflexions, si volen de caràcter més estratègic o ideològic,
sobre la realitat política, social, econòmica de les Illes
Balears. He de començar obligatòriament amb una
referència a l'evolució econòmica de les Illes Balears,
perquè la marxa de la nostra economia en aquest moment és
determinant de cara al nostre model de la societat. En
termes convencionals he de dir que el moment és bo des del
punt de vista econòmic. Sempre ens hem avesat, sempre
hem vist com es valorava la temporada turística a partir de
la quantificació del nombre de turistes. Curiosament deim
que aquí ja patim una saturació turística, però quan se'ns
anuncia que un any vénen tants de cents de mils de turistes
més que l'any passat, deim que és una bona, o una excel•lent
temporada turística. El mateix quan ahir el president
anunciava que el sector de la construcció puja en un any un
11%, cosa que és un vertader desbarat, que desequilibra
qualsevol economia, es pensa que la construcció va bé, i que
des del punt de vista econòmic és positiu.
Bé, des d'aquest punt de vista convencional, com deia,
les coses van bé. Quant a la indústria hi ha desigualtats,
determinats sectors han augmentat les exportacions, el
sector del calçat pareix que està repuntant; i l'agricultura, la
ramaderia i la pesca, la parenta pobra d'aquesta comunitat
tan rica, té uns problemes estructurals de molt difícil
solució, però que el nou govern ha encarat, crec que amb
valentia, i més envant veurem i hi pot haver solucions. A
més a més, segons els analistes econòmics, ens trobam amb
un cicle llarg, que aquesta situació pot perdurar, perquè la
situació internacional és favorable que es mantengui aquest
cicle, i per tant ens trobam en un moment oportú perquè el
Govern pugui planificar accions econòmiques a llarg
termini.
He fet aquesta introducció, he de dir que ni per a un
govern és bo, ni crec que per a cap representant polític és bo
practicar l'autobombo, l'autosatisfacció, sinó que la nostra
solució, i per això avui som aquí, és més per detectar els
problemes, perquè si detectam els problemes hi puguem
detectar solucions; i per tant si no només feim cas d'aquestes
macroxifres, sinó que estudiam tots els indicadors amb
profunditat, ens trobarem que vivim una època a les Illes
Balears que efectivament es genera molta de riquesa, però...
(Remor de veus)
aquí hi ha com un poc de desgavell, Sr. President, eh?

...ens trobam que aquesta generació de riquesa s'està
creant a costa de desestructurar la nostra societat i de
degradar el territori, el medi ambient, i provocant

moltíssims desequilibris socials. I pensam que així ho ha
percebut la nostra societat, i els convid a fer una pregunta en veu
alta: per què en un moment en què les coses van bé des del punt
de vista econòmic, es produeix un canvi polític, un canvi polític
tan profund com el que s'ha produït en el conjunt de les Illes
Balears, a totes les illes, i a molts de municipis de les Illes
Balears? Per què quan el Govern podia plantejar, podia exposar
uns bons resultats des del punt de vista econòmic, van els
ciutadans i opten per un canvi, amb un comportament inèdit. Bé,
la nostra explicació podria ser que la natura és sàvia, i s'anticipa
als problemes. Crec que l'organisme de la nostra societat ha
detectat un virus i ha generat uns anticossos, i ha elegit el nou
Govern per resoldre uns problemes profunds abans que la
malaltia fos irreversible.

però hem de reconèixer que col•lectivament això és una
bogeria, ens n'anam del cap. Si col•lectivament no frenam
aquest ritme, a on anam?
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, si no li sap greu, suspendré uns minuts la
sessió, perquè comprenc que és molt difícil estar intervenint
amb el renou que hi ha aquí defora.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Li agraesc profundament, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

Els convid a veure els símptomes d'aquesta malaltia:
l'evolució dels salaris. Fa 10 anys ocupàvem el novè lloc a tot
l'Estat, avui ja hem passat a l'onzè. La nostra mitjan salarial està
24.600 pessetes mensuals per baix de la mitjana. No només és
això, sinó que com més creixem, la nostra diferència salarial amb
la mitjana espanyola es fa més profunda. A més ritme de
creixement, mitjana salarial més baixa. En conseqüència les
pensions de jubilació en 15 anys hem passat del lloc número 12
al lloc número 16, ja només tenim una comunitat autònoma per
darrera nosaltres, 9.400 pessetes per baix de la mitjana.
En treball, cap comunitat autònoma no té el treball tan
temporal com les Illes Balears. Tenim la taxa d'eventualitat més
alta, de contractes precaris. Tenim un 43% de contractes
eventuals, quan la mitjana només és del 37%. I encara una altra
dada més curiosa: a Balears tenim la jornada efectiva més
elevada, si ho volen al revés, som els que tenim un nombre
menor d'hores de vacances i de festius, és a dir que els ciutadans
de Balears som els que feim més feina, amb els salaris més
baixos, i que quan ens jubilam també tenim la jubilació més
baixa.
Aquest creixement desbocat, al qual fèiem referència al
principi, genera altres problemes. No els cansaré massa amb les
dades, però retraten molt la situació que vivim en aquest
moment, un moment d'una vertadera explosió demogràfica, sense
precedent. Del cens del 91 al cens del 98, que és el darrer que
s'ha elaborat, Balears ha crescut 87.000 persones, més d'un 12%.
La mitjana espanyola és d'un 2,5%. I no és que haguem estat
molt feiners, no ha estat causa de l'augment de natalitat, ha estat,
com saben tots vostès, un augment fortíssim de la immigració. El
desbocat consum de territori i de recursos naturals provoca que
en residus, mentre al conjunt de l'Estat cadascun dels habitants
genera 1,19 quilos diaris de residus, aquí passam els 2 quilos per
habitant. Facturació energètica, les dades són de juliol a aquest
juliol, en un any ha crescut un 12%. Els passatgers a l'aeroport en
un any han crescut un 10,5%; el consum de productes petrolífers,
en un any hem crescut el 10%; la matriculació de vehicles en un
any ha crescut el 17,5%.

Jo crec que individualment, quan parlam entre nosaltres, fins
i tot entre distintes forces polítiques, tots som conscients que
hem de frenar, que aquest ritme de creixement és insostenible,

Em sap greu la interrupció, però crec que hem d'aturar
això d'alguna manera.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Moltes de gràcies, Sr. President. comentàvem ara que
deu ser que les meves paraules no desperten l'interès, i que
no se segueixen amb massa atenció. Bé, intentarem tornarnos a concentrar.
Dèiem que estam en una situació col•lectiva allà on
aquest creixement desenfrenat posava en perill la
possibilitat d'un creixement sostenible. I el més curiós és
que a pesar d'aquesta riquesa que es genera, no
disminueixen com a mínim les bosses de pobresa i
marginació, i tot i que estam generant més ocupació. Es
creen molts de llocs de treball, però hi ha una espècie d'atur
estructural, molt lligat a bosses de marginació. Podríem dir
que la façana de la nostra economia llueix, segurament se li
ha passat un pla mirall, però en el rerafons hi ha una realitat
molt distinta, en conjunt de pèrdua d'una qualitat de vida. I
la pregunta és, com resoldre aquests problemes? Com
millorar la qualitat de vida sense hipotecar el nostre futur?
Fins ara la paraula màgica -de fet ahir també va sortir- era
la desestacionalització, i de fet és que ja s'està produint
aquesta desestacionalització, veim com la temporada
turística s'està allargant, a l'hivern cada vegada hi ha més
hotels oberts, però jo voldria tornar a plantejar una altra
pregunta en veu alta: És positiu el creixement d'aquesta
temporada turística a l'hivern, si paral•lelament continua
creixent a un ritme més accelerat que als darrers anys la
temporada turística a l'estiu? Tots pensàvem que la
desestacionalització consistia en repartir al llarg de més
mesos els mateixos turistes, però no que aniríem cap a un
40, 60, 70% d'ocupació els mesos d'hivern i seguir
augmentant l'ocupació els mesos d'estiu. Perquè, a més,
abans l'hivern actuava com un vàlvula de sortida, que quan
la pressió augmentava es disparava aquesta vàlvula, i
recarregàvem de recursos naturals, i per ventura ens
recarregàvem fins i tot psicològicament de cara a la propera
temporada turística; però és que en aquest moment, si anam
cap a una solució de continuïtat d'una ocupació turística
extrema en temporada alta i en temporada baixa, aquests
problemes que apuntàvem fa un moment es desbocaran.

Arribats a aquest moment, jo crec que hem de concloure
que les mesures de contenció del creixement, especialment
pel que fa al creixement urbanístic, i sobretot pel que fa al
creixement de l'oferta turística mitjançant les segones

residències, que és per allà on es produeix el creixement, perquè
l'oferta hotelera està bastant estacionada, deia que aquestes
mesures fins ara, no diré que han fracassat, però com a mínim
que són insuficients. El nou Govern ha intentat, ha aprovat unes
mesures urgents que intenten, i de fet ja han aconseguit, una
contenció important del creixement de segona residència a dins
sòl rústic. Ara bé, a dins sòl urbà, i ho ha dit el Sr. Grosske fa un
moment, crec que també el Sr. Buades, hi ha unes possibilitats de
creixement importantíssimes, i hem de reconèixer que és molt
difícil per part del Govern, i fins i tot per part dels consells
insulars, actuar dins sòl urbà. Dins sòl urbà es necessita una
cirurgia fina, es necessita aplicar el bisturí, crear esponjaments,
zones verdes, zones d'equipaments, reduir edificabilitat d'unes
determinades zones, no es pot fer amb una llei des del Govern,
ni es pot fer des dels consells, es necessita que els ajuntaments,
que coneixen el seu planejament, apliquin el bisturí. I això també
pot generar uns compromisos econòmics.
Aleshores, crec que una de les conclusions d'aquest debat és
que el Govern, consells insulars i ajuntaments haurien
d'emprendre accions efectives, normatives i de caràcter
econòmic, per començar aquesta dissecció de l'urbà, per veure si
podem limitar la capacitat de creixement. Però se'ns planteja una
altra qüestió, un altre dilema. Hem de ser conscients que si
reduïm la capacitat d'edificació, i si a més a més reduïm la
capacitat de solars, si reduïm en conjunt la capacitat de construir,
les lleis del mercat són inexorables, i això provocarà un augment
dels preus. Aquesta és la qüestió, Per tant, un altre dels
compromisos del Govern, o un altre dels reptes del Govern, que
crec que el president ahir ja va apuntar algunes mesures, són
polítiques socials d'habitatge, especialment polítiques socials
d'habitatge dirigides als joves; i segon, oferir una alternativa al
sector de la construcció, que també crec que correctament el nou
Govern dóna prioritat al que és la rehabilitació d'habitatges en
lloc de primar la nova construcció. Però hem de saber tots que
aquest problema es produirà.

Ara, a pesar de tot, jo crec, ens fa la impressió, que no tenim
instruments suficients per frenar aquest creixement, tot i que les
Illes, unes illes en general, les Illes Balears, tenim una capacitat
limitada de territori, de recursos naturals. Però la realitat és que

cada vegada creixem més, més frenèticament, amb uns
efectes sobre el medi ambient, i amb uns efectes sobre la
identitat col•lectiva, que progressivament anam perdent si
no aconseguim integrar aquestes desenes de mils de
persones que a un ritme tan frenètic estan entre nosaltres.
I què fer?, altres interrogants, què fer si no podem ni
volem posar numerus clausus, per dir-ho de qualque manera?
Una de les virtuts de la socialdemocràcia europea, sistema
polític imperfecte, però segurament dels que han funcionat
millor, ha estat l'intent de corregir les desviacions del
mercat. Hem vist que el mercat lliure deixat en mans de
polítiques ultraliberals provoca uns desequilibris, i crec que
aquí en patim les conseqüències. Aleshores, si el mercat no
és capaç d'equilibrar per ell mateix l'oferta i la demanda, les
administracions hem d'intervenir. En el nostre cas hem
d'intentar equilibrar la relació preu, oferta i demanda. Bé,
parlarem clar, perquè aquests termes economicistes
segurament ni jo els entenc. Tenim un entorn privilegiat, el
destí turístic més important d'Europa, i per aquest destí
turístic s'ha de pagar un preu just, aquesta és la realitat. Ens
hem de vendre més cars. Som el desig de centenars de
milions d'europeus, per tant, aquí se n'ha de treure una
major rendibilitat econòmica. Això sí, hem de respondre a
les expectatives, hem d'oferir un entorn adequat, hem
d'oferir uns serveis de qualitat, un patrimoni històric i
artístic restaurat, i hem de procurar la dinamització d'uns
sectors econòmics integrats al turisme, perquè també poden
ser part d'aquest conjunt harmoniós que volem.
Bé, arribats a aquest moment, aquesta llarga divagació,
arribam al tema més polèmic que el nou Govern ha generat
aquests mesos: l'ecotaxa, l'impost turístic, el cànon
ecoturístic, el que li vulguin dir. D'entrada diré que el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista estam a favor de la
imposició de l'impost turístic, cànon ecoturístic, el que li
vulguin dir. Ho repetiré una altra vegada, perquè llavors em
diran "tanta sort que estàveu d'acord": El Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista estam a favor de la imposició d'un
impost turístic. Ara bé, un impost turístic únicament per
recaptar, simplement perquè les Illes Balears no tenim els
recursos suficients per abordar el dèficit brutal
d'infraestructures que tenim, per mor d'una voracitat
recaptatòria del Govern de l'Estat, que xucla les divises que
generam dia a dia les Illes Balears, des d'aquest punt de
vista seria impresentable. Un impost turístic únicament amb
finalitat recaptatòria seria impresentable; i a més a més, si
no volen impresentable, inadmissible, perquè a més a més,
si aconseguim alleugerir un poc la necessitat de recursos
econòmics per cobrir els dèficits d'infraestructures, podem
perdre de vista que aquí hi ha una responsabilitat, que és del
Govern de l'Estat, que no reinverteix aquí, que no
reinverteix en el manteniment de la seva gallina dels ous
d'or part dels recursos econòmics que aquesta gallina
produeix dia a dia. I seria molt negativa la imposició d'un
impost que gravi els sectors productius en un moment que
no fos l'actual. Anant a la meva reflexió de fa uns moments,
l'impost turístic únicament és acceptable a un moment
d'excedents turístics, perquè si en aquest moment ens
trobàssim en un cicle de recessió econòmica, ni en
parlaríem. I aquesta és la qüestió. Per tant, entenem que
naturalment que és necessari que les Illes Balears tenguin
més possibilitats de finançament especialment o bàsicament
per a inversions en matèria de medi ambient, però també
perquè en aquest moment pot ajudar encara que sigui
mínimament que uns centenars de mils de turistes que no
ens donen cap rendibilitat econòmica i que ens ajuden a
crear aquests problemes de dèficits de recursos naturals, no
venguin. I això és positiu.
Ara, insistesc, insistesc, que això no serveixi per acabar
o per tapar les reivindicacions que hem de tenir
permanentment davant el Govern de l'Estat, hem d'acabar
amb aquesta insolidaritat del Govern de l'Estat amb els
ciutadans de les Illes Balears que es manifesta dia a dia, i,
si volen, els posaré alguns exemples.

Hem vist als pressuposts presentats per a enguany el tema
d'educació. Unes competències en educació universitària i no
universitària que es firmarem per 45.000 milions de pessetes, les
dues, dos anys més tard el Govern ha hagut de pressupostar
60.000 milions de pessetes, 15.000 milions més en dos anys. I no
bastaran, no bastaran, al llarg de l'any, dels romanents de
tresoreria, haurem d'aportar 2 o 3.000 milions més a educació,
segurament, perquè hi ha un dèficit d'infraestructures
importantíssim. I no només això, sinó que som la comunitat
autònoma amb més alumnes per classe, som la comunitat
autònoma amb més pocs universitaris, hauríem de tenir el doble
dels universitaris que tenim per equiparar-nos a les ratios
estatals, més de 15.000 universitaris més hauríem de tenir,
s'imaginen el dèficit intel•lectual que és per a un país deixar de
formar 15.000 universitaris anualment?
En sanitat, hi ha un estudi de l'anterior govern sobre el cost de
les transferències en sanitat, estimat amb més de 110.000 milions
de pessetes. L'Insalud a Balears no gasta ni 80.000 milions de
pessetes anuals. Més de 30.000 milions anuals deixa de gastar
l'Estat en la nostra salut, des de fa molts d'anys, no és un dèficit
anual, és un dèficit que es remunta a molts d'anys enrera, i ara,
això sí, ara hem de pagar mig hospital, si no, no hi ha inversions.
Transport aeri, la liberalització ens deixa en mans de la
rendibilitat econòmica, si les companyies aèries guanyen doblers
amb els vols, hi ha vols, si no hi ha rendibilitat econòmica, els
malalts, els estudiants, els empresaris, els turistes, llista d'espera,
això és una economia moderna, això és la comunitat autònoma
de l'Estat que genera més divises. Això sí, nosaltres pagam aves,
pagam aves que són deficitaris, i nosaltres generam mils de
milions de beneficis anuals amb uns aeroports que a més a més
donen uns serveis cars i dolents.

que a les Illes Balears. Com deim al meu poble "burro, paga
i fe-les".
No debades fa uns anys, fa tres o quatre anys, un alt
càrrec del Partit Popular, un alt càrrec del Govern del Partit
Popular, un dia em va fer una confessió, em va dir: "Pere,
mira, el dia que venim de negociar de Madrid, quan baixam
de l'avió interiorment deim "independència", no, no hi és?,
no és aquí. Ara, si els del PP deien això, vostès imaginin-se
què devem dir nosaltres quan baixam de l'avió. No ho diré.
La realitat, però, és que aquest és un dels problemes
principals que tenim plantejats.
Per als nacionalistes, per tant, en vista a aquesta ràpida
anàlisi, avui tenim cinc prioritats, a part d'aquella necessària
unió institucional per resoldre el tema territorial. Primera
necessitat, necessitat d'aquestes que es diuen de país,
pomposament problemes d'estat, primer, hem de resoldre el
dèficit històric d'infraestructures, hi ha un dèficit brutal en
medi ambient, en sanejament i depuració d'aigües, en
infraestructures educatives, col•legis, instituts, carreteres,
transport públic, esponjament de zones turístiques,
recuperació del nostre patrimoni natural. La nostra proposta
per resoldre aquest problema és la fórmula del concert
econòmic, nosaltres recaptar tots els imposts i pactar amb
l'Estat una part, la quota que se li coneix que paga els
serveis comuns més una quota de solidaritat. Bé, sabem que
aquesta proposta en aquests moments ens separa moltíssim
dels altres grups, ens separa molt, no hi ha possibilitat de
consens, però hauríem d'arribar al que avui es denomina
com un pacte fiscal, pacte fiscal Govern de l'Estat-Govern
de les Illes Balears, que ajudàs a corregir aquest dèficit
d'inversions que tenim.
Segona qüestió. Hem de defensar una economia insular,
una economia insular específica, necessitam una economia
més diversificada, no és bo per a cap país, però
especialment no és bo per a un país insular una dependència
exclusiva d'un únic sector, perquè això ens fa molt
vulnerables, hem d'invertir, per tant, en indústria, en
modernització de la nostra indústria, a fomentar
l'exportació, amb nous sectors, amb reciclatge, a partir
d'aquesta matèria primera tan abundant que tenim aquí, que
són els residus, amb energies alternatives.

La llista seria interminable, la llista de greuges seria
interminable, i no els vull cansar. Únicament la puntilla que
deuen dir en terminologia taurina, aquests dies que estam
negociant la dotació per a pesca marítima. Bé, la proposta del
Govern de l'Estat és que la comunitat de Madrid per a pesca
marítima tenguin un 50% més que les Illes Balears, clar, jo ho
comprenc, la flota marítima de Madrid és important, el 50% més

L'agricultura, és imprescindible aconseguir un
tractament diferenciat, no es pot aplicar a uns territoris
insulars la política agrària comuna, si no aconseguim
algunes excepcions com tenen les illes Canàries, difícilment
podrem mantenir un sector agrícola i ramader. Creim que el
Govern ja manté la consideració de sector estratègic al
sector agrícola, el fet que s'hagi creat una conselleria, el fet

que hi hagi hagut ja un augment important de recursos
econòmics, i pensam que s'enfoca bé, com a mínim, hi ha diàleg,
com a mínim aquests dies, per primera vegada en la història,
s'han reunit els productors de llet amb els industrials, amb la
conselleria.

una cosa molt clara, que el primer dret d'un immigrant no és
emigrar, el primer dret és trobar feina a ca seva. Hem
d'actuar, en definitiva, com un estat autònom, que la seva
autonomia neix del dret a tenir autonomia, aquest és el
concepte que entre tots hem de tenir.

I un compromís, un compromís que es requereix al Govern,
la utilització de totes les competències, normatives, d'inspecció,
de sanitat, de consum per defensar les nostres empreses. Aquí
tenim uns ports i uns aeroports que han de fer de filtre als nostres
productes. Nosaltres hem de potenciar uns productes de qualitat,
però no hem de consentir que aquí venguin excedents de baixa
qualitat que rompen els preus. D'aquí que quan s'aprova una
moratòria de grans superfícies comercials, draconiana, com ha
dit algun mitjà de comunicació, naturalment que es defensa el
petit comerç, perquè compleix una funció de vertebrar tot un
teixit social, però també hi ha la intenció clara i ho hem de dir
aquí, des d'aquesta tribuna, solemnement, d'intentar evitar la
penetració de grans empreses multinacionals que ens importen
hàbits de consum, productes de fora i a les quals és molt difícil
que les nostres empreses hi puguin entrar.

I, finalment, acab, Sr. President, el darrer punt. Hem de
construir una societat solidària. Pensam que el Govern ja és
un govern solidari, amb l'anunci d'augmentar les pensions
més desfavorides, amb l'anunci d'incrementar l'ajuda al
desenvolupament del tercer món, amb els pressuposts alts
en temes socials. Però, la nostra societat també ha de ser
solidària. Volem una societat d'individus compromesos,
compromesos amb el seu país, que participen, que
manifesten una lleialtat lingüística al seu país, que respecten
el medi ambient. I la mateixa crida, als empresaris, el
Govern estarà amb els empresaris d'aquesta terra, els
ajudarà a treure els seus productes a l'exterior, però no han
de ser competitius a costa de la precarietat del treball dels
seus treballadors, hem d'invertir en formació, hem d'invertir
en formació professional, també als empresaris els
demanam solidaritat amb aquest projecte d'unes Illes
Balears solidàries.

Tercer. Hem de promoure la integració social, cultural i
lingüística de tota la comunitat. Hem de cohesionar aquesta
comunitat, hem de vertebrar la nostra societat, amb un teixit
associatiu ric i independent. Les Illes Balears han patit un llarg
procés que ha reduït a mínims l'ús de la nostra llengua i de la
nostra cultura. Som una societat plural, amb individus procedents
de distints orígens, però hem de treballar per aconseguir la
integració en un projecte de país coherent amb una identitat
històrica, hem de construir un sol poble.
Quarta prioritat. Volem un autogovern fort, necessitam una
autonomia, necessitam més capacitat de decisió. Esperam les
competències en sanitat, tot i que som pessimistes respecte del
seu finançament, però també necessitam altres competències
importants, com administració de Justícia, com ordre públic, i
ens preocupa que ja en aquesta precampanya electoral els dos
partits que aspiren a governar el conjunt de l'Estat ja hagin dit
tots dos que no volen crear més policies autonòmiques. A
Balears necessitam una policia autonòmica, perquè hem passat
de ser les Illes Balears, allà on hi havia més seguretat, Isla de la
Calma, Mallorca, a ser la comunitat autònoma amb un nombre
més alt de delictes per habitant. Necessitam un govern fort, un
govern que cohesioni les Illes Balears. El nacionalisme vol que
anem junts per ser forts, i necessitam un govern fort, per tractar
de tu a tu les institucions estatals i europees i, naturalment que
els ajuntaments i especialment els consells insulars s'han de
reforçar, i naturalment que són les institucions més properes als
ciutadans i poden gestionar millor, però no hem d'abandonar la
perspectiva que a les Illes Balears necessitam un govern fort que
a més a més sigui capdavanter, en aquest moment, a cohesionar
els distints països de parla catalana, promoguem convenis de
col•laboració, no només en matèria lingüística i cultural, sinó
també en matèria econòmica, en matèria de projecció exterior de
les nostres realitats.

Senyores i senyors diputats, és cert que tenim uns
problemes estructurals molt profunds, és cert que, a més a
més, tenim en contra una inèrcia de molts d'anys, un cotxe,
quan el frenen, no s'atura en sec, encara manté aquesta
energia que el fa córrer. Però el nou govern, Sr. President,
té a favor una gran il•lusió col•lectiva, a més, entre tots,
hem tengut la gran sort de ser protagonistes d'un moment
històric irrepetible, d'un moment de canvis profunds a nivell
polític i social, d'aquells canvis que només es produeixen
cada diverses dècades, i nosaltres hi som, això és una sort
per la qual, només per això, ja mereix viure una vida.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, li he de demanar que vagi acabant.

EL SR. SAMPOL I MAS:
Hem d'influir, a més, a formar una gran regió mediterrània,
influent dins Europa, impedint que els centres de decisió es
desplacin cap al nord. Les Illes Balears, a més, som equidistants
entre els dos continents, podem jugar un gran paper entre el nord
i el sud, els nostres veïnats del sud, amb els quals hem de
demanar solidaritat al conjunt d'Europa, perquè promoguin
polítiques solidàries amb el continent africà, perquè hem de tenir

Mig minut. Hem assumit una gran responsabilitat
històrica, les distintes forces polítiques que donam suport a
aquest govern estam obligades a actuar amb generositat,
estam obligades a defensar les nostres idees i a defensar els
nostres programes, però amb lleialtat a nosaltres mateixos,
a tots i amb lleialtat a la societat.

Moltes de gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sampol. Abans de suspendre la sessió, record als
portaveus que ara tenim Junta de Portaveus, i la sessió quedarà
suspesa fins a les quatre trenta d'avui horabaixa. S'aixeca la
sessió.
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EL SR. PRESIDENT:
Tornam a començar la sessió, i la tornam a començar amb la
intervenció del Grup Socialista. Té la paraula el Sr. Andreu
Crespí.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
President del Govern, jo he de coincidir amb alguns
comentaristes polítics quan deien que aquest debat tenia una
importància significada. Tenia una importància significada
perquè era el primer debat que després de 100 dies analitzava la
funció d'un govern que accedia al poder després de 4.844 dies de
govern del Partit Popular. Hi incloc, per si qualcú fa el producte,
els anys de traspàs que hi ha hagut durant aquesta legislatura de
16 anys que, com tothom sap, són quatre.
El president crec que va transcendir, almanco aquesta és la
meva opinió i la del grup del qual en som portaveu, allò que és
purament habitual en l'anàlisi d'una gestió: fer una relació
detallada d'aquells fets que ha produït el Govern i, entenent que
només duen 100 dies de govern, d'aquells que immediatament
prendran carta en aquesta cambra, o bé com a actuacions
directament del Govern.
Crec que va començar amb una anàlisi que ell va citar amb
tres elements: d'on venim, on som i a on anam. D'on venim i on
som, són producte d'aquests 4.844 dies de govern del Partit
Popular. No hi va fer gaire referència, només va dir que
caminava endavant i duia un mirall retrovisor que li permetia
veure enrere. Jo li dic que el miri sovint, el mirall retrovisor,
perquè a vegades de darrere vénen els cops més perillosos, els
accidents que provoquen el desnucament. Miri, Sr. President,
molt sovint el mirall cap enrere, i fins i tot li recomanaria que hi
escrigui allò que els francesos escrigueren en un monument:
"Perdonam, però no oblidam"; crec que és una bona mesura
terapèutica per poder seguir endavant.
Però llavors -crec que és el que hem de significar- cap a on
anam?, i crec que aquí és on precisament el debat va prendre
l'altura que s'esperava d'ell: una anàlisi de la situació en què ens
trobam, definint un model econòmic i social per a aquesta
societat; això és el que s'espera d'un debat d'aquestes
característiques, no només si l'autopista s'ha de fer o no s'ha de
fer, si aquella carretera ha de passar per aquí o per allà; això, ja
té aquest parlament prou debats per de definir-ho amb prou
precisió, jo crec que aquí hem de definir les línies de cap a on
camina aquesta comunitat, amb què utilitza les seves jo crec que
prou amples dosis d'autogovern, cap a on volem caminar en
aquest concert de països, de territoris que tracten d'aconseguir
allò que sigui millor per als seus ciutadans; per tant anunciar, i
jo crec que això és significatiu, un cop de timó.
És vera que aquests d'on venim i on som ens demostren que
de seguir així no anam bé, no anam bé i, per tant, hem de canviar
de direcció. Però, clar, aquesta direcció resulta que va en dos
vehicles diferents: un molt accelerat i un altre aturat, i
evidentment tots sabem que els canvis d'acceleració d'un mòbil,
tant si és molt ràpid com si és molt lent, tenen conseqüències en
els seus ocupants, si va molt aviat i canvia de direcció el normal
és que trabuqui, si va molt poc a poc i accelera molt ràpidament,
idò pot desnucar els que hi seuen a dins. Cop de timó, sí, però un
cop de timó prudent però decidit, però decidit, un canvi que sigui
posat clarament de manifest en cada una de les accions de
govern.

I aquest canvi, en què s'ha de produir, aquí? S'ha de produir
fonamentalment en el model econòmic i els efectes seran
visibles, sobretot, en el que és el principal motor de la nostra
economia, el turisme; hem d'incidir en aquest model turístic
com a sector econòmic, com a sector econòmic que
necessita profunds canvis perquè pugui funcionar en el
futur, perquè sigui també un model econòmic sostenible, no
només per al territori, sinó per la competència d'altres
mercats.
I hem de canviar la manera d'entendre el territori:
territori no és només allò sobre el qual es pot fer una casa,
territori són altres coses, territori és allò sobre el qual s'hi
desenvolupa la nostra vida, tota la nostra vida i, per tant, hi
hem de poder fer cases però també hi hem de poder fer
moltes altres coses, i per això, per poder fer totes aquestes
altres coses, és imprescindible que no hi hagi cases. Per
tant, necessitam territori sense cases, i el model que teníem
era un territori on tot podia ser susceptible, amb una
modificació o amb una altra, d'arribar a ser urbanitzat i
construït, i això, evidentment, aquí, en aquestes illes, no ho
podem sostenir.
I llavors ens queda aquell altre vehicle que està prou
aturat, almanco no amb moviments perceptibles. Hem de
millorar el nostre estat del benestar. Pareix, hi ha hagut un
discurs en aquesta Europa en què havíem arribat als sòtils
de l'estat del benestar, que ja no hi havia manera de
mantenir-lo. Jo no diré que potser a determinats països del
nord existeixen algunes coses que sostenen aquesta societat
del benestar que són discutibles, però a un país com el
nostre, que tot just acaba d'aconseguir una certa
universalització de la sanitat i l'educació -quan dic tot just
vull dir fa pocs anys- davant països que tenen això des
d'abans de la Segona Guerra Mundial, parlar ja de començar
a estudiar la seva viabilitat em sembla patètic. Hem
d'acabar, precisament, d'introduir dins aquest estat del
benestar altres coses que encara nosaltres no tenim i altres
països sí que tenen, i és possible la utilització de
determinats excedents econòmics per aquest fet.
I aquest cop de timó evidentment pot tenir un cost, i és
obligació del Govern explicar als ciutadans quin pot ser
aquest cost, què significa això i quines coses estam
disposats a fer, però crec que la seva resposta a aquest
tema... I quin seria el cost de no fer-ho? Crec que és prou
explicativa: cap a on ens acondueix no fer el cop de timó?,
cap a on ens acondueix no protegir més el nostre territori?,
cap a on ens acondueix mantenir un creixement econòmic
desorbitat, una inflació per sobre de la mitja que al final té
les seves conseqüències socials?, quin cost tendrà? Quin
cost té mantenir una estacionalitat permanent?, quin cost té
sobre aquesta societat que, com es deia ahir, d'aquí al 2020
ens suposarà tenir les pensions més baixes de l'Estat si no
s'hi apliquen correctius, degut al temps cotitzat producte de
l'estacionalització? Quin cost té no produir aquest canvi?
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Jo, evidentment, estic disposat, crec que és positiu, el Partit
Socialista creu que és necessari assumir el risc d'aquest cost, el
cost de produir el canvi, i ho deia bé, i hi tornaré a insistir més
endavant, avui matí el portaveu del Partit Socialista de Mallorca.
Nosaltres és vera que hem tengut un sector turístic important,
però en aquest moment ens venem molt barats, ens venem a baix
preu. Crec que és hora de fer-nos valer, no només des del punt de
vista de ser una nació, que seria possiblement l'argument més
radical que podria tenir un partit nacionalista, simplement i
purament des del punt de vista d'un negoci: som un producte
desitjat, som un producte desitjat i, per tant, sempre que un
producte és escàs i desitjat, tothom sap que el seu preu puja, ni
més ni pus, des del punt d'una anàlisi purament econòmica
d'això.
I jo he de dir, Sr. President, que el Grup Parlamentari
Socialista s'ha sentit reflectit en el vostre discurs, ens hem sentit
identificats amb l'anàlisi que heu fet de la situació, amb les
estratègies que heu dissenyat i que du a terme el vostre govern i
amb les tàctiques per resoldre els problemes més immediats. El
Partit Socialista, avui, aquí i ara, se sent reflectit en el projecte
d'aquest govern igual que s'hi sentia el dia que va firmar el pacte
i, per tant, creim que aquests tres elements que heu significat en
el vostre discurs amb un conjunt de mesures i que es podrien
agrupar en tres grans elements que aguantarien aquest projecte
de govern, competitivitat, solidaritat i sostenibilitat, tres potes
que són el que necessita una taula per aguantar-se i aguantar-se
bé, perquè si en té quatre sempre n'hi ha una que no toca en terra,
tres determinen, com tothom hauria de saber i supòs que sap, tres
punt determinen un pla, és la manera que aquesta taula s'aguanti
sòlidament i no es mogui, i aquestes mesures s'han de dur
equilibradament a terme, és a dir, no es tracta de veure que
aquest és un element de sostenibilitat, que aquest és un element
de cohesió social, no, no, cada una de les mesures preses ha de
conformar un tot amb aquests components que he citat.
I de competitivitat, la volem ara, volem ser competitius avui,
però també volem ser competitius demà i passat demà, i això no
es fa només prenent mesures conjunturals, no només; el nostre
sector econòmic és enormement sensible a canvis de tipus
polític, de tipus econòmic i de tipus de geoestratègia, per dir-ho
d'aquesta manera. El turisme, controlat majoritàriament per grans
tour operators que, lògicament, tenen l'interès immediat en la
rendibilitat econòmica, no tenen fidelitats territorials, no els ho
podem ni tan sols demanar, ells aniran on hi hagi una major
demanda i on tenguin un benefici suficient i, per tant, nosaltres
hem de pensar que allò que produïren les Illes Balears als inicis
del turisme, és a dir, robar part del turisme de menor poder
adquisitiu a països amb més inflació, amb més costs laborals
com era el sud de França i les costes italianes, això també ens ho
produiran, quan les condicions ho permetin i ho permetran,
segurament, no massa tard, a altres països de la conca
mediterrània. I clar, si nosaltres avui no començam a prendre
mesures que sempre tendran un temps d'aplicació i un temps de
produir els seus efectes avui, possiblement quan les vulguem
prendre serà massa tard. Per tant, és necessari un canvi d'aquest
model.
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I aquest model, com es pot canviar? Idò es pot canviar,
com deia vós en el vostre discurs, primer diversificant en
allò que sigui possible la nostra economia; no es tracta de
produir una substitució utòpica i impossible. Em sap greu
haver emprat la paraula "utòpica", impossible, impossible.
Desestacionalitzar, que voldrà dir fer una oferta diferent,
desestacionalitzar no vol dir, per si qualcú podia pensar-ho,
que escalfarem les aigües de les nostres platges per tenir
turisme de platja també a l'hivern. No, mirin,
desestacionalitzar vol dir dirigir-nos a altres mercats
turístics, a altres mercats que demanen coses diferents i,
segurament, més complicades de satisfer: un turisme
cultural, un turisme preocupat pel medi ambient, un turisme
que, fora de la temporada habitual i, naturalment, amb unes
demandes i exigències superiors, també requereixi aquests
serveis superiors i, per tant, més costosos. Però avui els
sistemes econòmics saben que el fet que un producte sigui
més costós, si sabem negociar bé el seu valor afegit, no té
perquè ser menys rendible per a la nostra comunitat, no són
més rendible necessàriament cent hotels d'una estrella que
tres hotels de cinc estrelles, no és manco rendible. Per tant,
el que hem de produir és aquesta transformació del nostre
sector.
I en aquesta necessitat de competitivitat, l'única manera
de lluitar és amb la qualitat, amb la qualitat d'aquest
producte nou que se serveixi, i pensin que amb les mesures
de qualitat de podem introduir també hi ha mesures que
tenen a veure amb les altres potes d'aquesta taula: amb la
sostenibilitat i amb la solidaritat; i per què dic això?, perquè
un dels factors de qualitat és el medi ambient, i perquè un
dels factors de qualitat és la capacitat professional d'aquelles
persones que treballen en aquest sector. I formació és també
solidaritat, és aconseguir que els nostres joves tenguin una
major capacitat de competir, també forma part de l'esforç de
solidaritat d'un govern i d'un país i, evidentment, la millora
del medi ambient també té a veure amb la sostenibilitat del
model econòmic.
Però volem que l'altra pota sigui la solidaritat. No seré
excloent en això, però crec que és un dels elements
significatius de les polítiques socialistes arreu del món, i
deia que no seré excloent; altres forces polítiques,
naturalment, també tenen aquesta característica, però jo
diria, i utilitzaré un autor que sé que qualcú ha acusat
d'excessivament simplificador de les anàlisis polítiques,
però com que jo crec que a vegades la simplificació és bona
si aconsegueix els efectes didàctics que persegueix, em
referesc a un italià, Norberto Bobio, que simplifica la
diferència entre la dreta i l'esquerra en el fet que uns
treballen la igualtat i els altres precisament la diferència.
Això és simple: existeixen organitzacions, pensaments
polítics, que creuen que la societat només es mou si hi ha
diferències, que l'estalonament per progressar és la
diferència, en una paraula, que aquell que no passa gana,
realment no es preocupa per aconseguir menjar. Jo crec que
és una teoria que no sé si és del tot falsa però, en tot cas, és
molt bèstia.
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Nosaltres creim que és necessari aconseguir, com a mínim,
una igualtat de condicions a l'hora de competir; volem que els
nostres ciutadans i les nostres ciutadanes puguin iniciar la seva
carrera cap a una competència en igualtat de condicions, i per
això aquest govern ha de fer, ha fet i farà un esforç notable en
formació: els nostres nins i nines i els nostres joves necessiten,
tots ells, una educació universal, volem que tots,
independentment de la seva condició social inicial, puguin
competir en igualtat de condicions i que llavors, d'acord amb els
seus esforços, siguin o no premiats. Però no és possible, ja
d'entrada, com en aquest moment una reforma que en el Congrés
de Diputats pareix que entrarà el Ministre d'Educació, o el
Govern del Partit Popular, que vol tornar a l'antiga via per uns a
la formació professionals i els altres a les ensenyances conduents
cap a la Universitat; nosaltres creim que això és una dualització
de la infància i la joventut que no estam disposats a permetre.

Per tant, allò que va tardar tant de temps en aconseguirse fer, era possible des del punt de vista polític i econòmic
fer-ho el primer dia, sense posar en perill la caixa única de
la Seguretat Social, i jo crec que aquest és el camí que
nosaltres crec que hem de defensar, per raons que creim els
socialistes, però també per raons que altres persones poden
creure per intel•ligència política; un país cohesionat
socialment és un país eficient, és un país on la gent no té les
preocupacions del seu dia a dia i es pot dedicar a fer avançar
aquest país. Jo crec, Sr. President, -acabàreu dient que això
possiblement era una utopia- jo crec que no, jo crec que per
a un socialista és una obligació que hem de tenir; és evident
que altres ho poden significar com una utopia, jo crec que
ho hem de fer possible, i crec que el vostre govern, almanco
en allò que té competència, ho ha demostrat, i per això ens
en felicitam.

Per tant, donam suport i felicitam el Govern per haver decidit
fer el major esforç pressupostari en matèria educativa, creim que
això, a més, també afavoreix una altra cosa que, no per ser
d'esquerres però sí per ser intel•ligents, defensen determinats
experts econòmics: la major inversió que pot fer un país és en el
seu capital humà i, això, ho diu un polític que no milita en cap
força, que jo sàpiga, d'esquerres, que nom (...). Hem d'invertir en
el nostre capital humà perquè també això ens fa més competitius,
i això ens genera, a més, una cohesió social necessària perquè un
país tengui l'estabilitat suficient per progressar, i això no és una
política d'esquerres, simplement i planerament és una política
intel•ligent. S'ha comprovat que aquells països que entren en
nombrosos conflictes socials, produïts, segurament, per la falta
de cohesió, també disminueixen la seva productivitat i, per tant,
entren en una roda en què és impossible ja aturar el seu
deteriorament, i així ho hem vist en els governs conservadors de
la Sr. Thatcher o en els darrers temps del govern nord-americà
del Sr. Reagan, per no parlar de Xile o Argentina.

I en tercer lloc la sostenibilitat. Crec que en aquesta
comunitat aquest tema és enormement preocupant, la
sostenibilitat del nostre model econòmic, que és un model
que necessàriament utilitza territori, hi ha altres models
industrials que consumeixen manco territori, altres activitats
econòmiques que no necessiten tant de territori per
aconseguir que la seva activitat tengui un volum suficient,
el nostre sí: el turisme el necessita, l'utilitza i, per tant, és
necessari que, per raons de benestar social de la nostra
societat, que ja he dit que necessita uns espais i uns recursos
per viure, necessitam protegir-lo i necessitam protegir-lo
també per raons econòmiques, perquè una de les necessitats
de sostenibilitat del negoci és, precisament, la qualitat
mediambiental d'aquell que ven, i per mediambiental no
només em vull referir als espais naturals, als ANEI i a les
zones naturals, em referesc també al medi ambient urbà, al
medi ambient on es realitza l'activitat turística, allà on viuen
els turistes, perquè en el fons un turista és un resident a
temps parcial, un turista, utilitzant la mateixa nomenclatura
dels treballadors, és un resident a temps parcial, resideix
aquí una setmana, i no és bo que aquest turista, aquest
turista de qualitat, aquest turista que ve aquí, que demana
alguna cosa a aquesta terra, que demana conèixer la nostra
cultura, que demana conèixer el nostre entorn, no només
l'arena de la platja, que per tot és semblant, que vol això,
aquest no pot ser un petit ciutadà d'aquesta comunitat?, un
ciutadà a temps parcial? En lloc de ser un turista és un
ciutadà a temps parcial. Lògicament, un ciutadà a temps
parcial no tendrà cap inconvenient a contribuir
econòmicament al sosteniment d'aquest seu país a temps
parcial, i aquesta és la justificació de la seva contribució al
manteniment del sistema, de l'ecosistema d'aquestes illes
que ell desitja perquè és un resident a temps parcial.

I els sectors que necessiten percebre, precisament, aquesta
cohesió social són aquells sectors emergents dels quals ja he
parlat, la joventut i la infància, però també aquells que han donat
un servei a la societat i és lògic que se'ls reconegui, i estic parlant
de les persones que perceben pensions. Un país no pot renunciar
a poder pagar allò a què es va comprometre pagar quan un
senyor es jubilàs, no és possible que no siguem capaços de fer
l'esforços econòmics necessaris perquè aquestes persones tenguin
garantida una pensió digna, una pensió digna, i la seva dignitat
no és aquella que es deriva del que cotitzaren, la dignitat és allò
que és necessari per viure en el moment on es merita la pensió,
i per això aquesta ha de ser una política que sempre tengui un
fons de solidaritat. No és possible pensar només en la Seguretat
Social amb pensions com una matèria de capitalització d'unes
quantitats que s'hauran pagat en un moment, és necessari que en
tot moment existeixi una aportació decidida de la solidaritat, i en
un país la solidaritat es diu pressuposts generals de l'Estat, i és
d'aquí d'on han de provenir aquests recursos. I jo crec que s'ha
demostrat, i s'ha demostrat, precisament, perquè tres presidents
de comunitats autònomes han insistit i han posat el Govern
d'aquest país en una situació incòmoda, que això, era possible
fer-ho, perquè si no hagués estat possible fer-ho perquè el país
hauria fet fallida, no s'hauria fet.
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I aquesta és la real justificació de posar una ecotaxa, aquesta
és la justificació: "Vostè ve aquí perquè això li agrada així i vol
que sigui així, que continuï essent així. Li demanam una
contribució econòmica perquè permeti que això pugui ser així".
Jo crec que si nosaltres pagam els nostres imposts com a
residents de tot l'any per aquest concepte, no és il•lògic que
també els demanem a aquests ciutadans a temps parcial.
I segurament, si aquests ciutadans a temps parcial es troben
també aquí, poden passar a la categoria següent, la tercera ja la
deixaríem al marge, em permetin la broma; podrien passar a la
categoria de fixos discontinus, i tendríem un turisme de qualitat
que ve a Mallorca perquè li agrada anar a Mallorca, no perquè és
el destí que en el last minute a l'aeroport de Londres resulta que
li han ofert a baix preu. No, tenim un turista que ve aquí perquè
desitja venir aquí i que, per tant, tenim garantida la competència
d'altres destins que ell no desitja; el last minute, evidentment, no
és una cosa que interessi el turisme de les Illes Balears.
I per acabar voldria referir-me, Sr. President, a les vostres
referències a relacions institucionals. Relacions amb el Govern
central, relacions amb l'Estat. "La raó i la justícia -diguéreu i crec
que és encertat- són els nostres arguments per aconseguir allò
que necessitam i és just que tenguem". Jo crec que no és
necessari esser nacionalista per poder ser reivindicatiu, jo crec
que el nacionalisme és una altra cosa, i no voldria devaluar-lo
perquè li tenc un enorme respecte, però no el voldria devaluar
pensant que aquesta és l'unica manera d'aconseguir això, essent
nacionalista. No, jo crec que és simplement saber que un és
president d'una comunitat autònoma que té un estatut
d'autonomia, en un estat que té una constitució i que un juga un
paper aquí com un altre el juga a nivell de Madrid, i que cada un
ha de defensar allò per la qual cosa els ciutadans l'han posat en
un lloc i ho ha de defensar amb aquests dos arguments: les raons
i la justícia, i, la justícia, la marquen els estatuts d'autonomia i la
constitució, i amb això hem d'aconseguir aquest model que jo
crec que ens hi podem sentir còmodes tots, aquest model
federalitzant que ha preconitzat el Partit Socialista, aquest model
que preveu un sistema de finançament molt més just que l'actual
i basat en la suficiència econòmica de les comunitats autònomes.
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I jo crec que, això, ho podem aconseguir reformant aquest
senat, que ni tan sols compleix allò que hauria de complir
ara, que es nega a aquell debat on els presidents de les
comunitats autònomes comenten allò que afecta
precisament les comunitats autònomes, i s'ha de reclamar
que el Govern de l'Estat convoqui aquest debat.
Nosaltres volem que en aquesta cambra de representació
territorial precisament, hi aflorin els problemes que poden
crear greuges comparatius entre les comunitats. Allà és el
lloc del debat d'aquests problemes.
Evidentment, nosaltres preconitzam aquesta reforma de
la cambra de representació territorial i en això treballarem
com a socialistes, i jo esper que el Govern pressioni en
aquesta mateixa línia.
Vàreu dir que s'ha de parlar de recuperar el consens en
l'elecció dels membres del Tribunal Superior de Justícia, del
Síndic de Greuges i del Síndic de Comptes, i crec que això
és important. Aquest era l'esperit del legislador, l'esperit del
legislador quan introdueix majories qualificades en el
Parlament no és perquè facem alguna cosa que tots hem fet
algun dia i, per tant, també ens hem d'aplicar l'autocrítica
d'ara meva, ara teva; no és aquest jutge és meu, aquest jutge
és teu; els jutges són el poder judicial i són dels ciutadans i
per servir als ciutadans. I ens hem d'esforçar en el consens,
i el consens suposa el diàleg entre les forces polítiques per
cercar aquella persona que conciti les màximes adhesions,
i, evidentment, amb la generositat que suposa cercar
persones de prestigi que no tenguin aquelles vinculacions
polítiques que els fan incompatibles per una de les
determinades forces que necessita el consens.
Crec que aquest és un excel•lent model i esper que des
del partit del Govern i des dels partits que donen suport al
Govern i des dels partits de l'oposició, en aquests pròxims
mesos siguem capaços d'acabar aquesta darrera part de
l'entramat institucional que té aquesta comunitat autònoma.
I ja per acabar, una referència a l'entramat propi de la
comunitat.
Jo crec que estam fent una comunitat on els tres nivells,
el Govern, els consells insulars i els ajuntaments, hi tenen,
cada un d'ells, un paper a jugar, un paper important. Hi ha
d'haver un equilibri entre els marcs competencials de cada
un d'aquests tres elements importants per al funcionament
de la nostra societat. Hi ha coses que pot resoldre
l'ajuntament i hem d'intentar que sigui l'ajuntament qui les
resolgui; altres tenen el seu nivell adequat a través del
govern de cada una de les illes, i altres necessiten de la
cohesió de tota aquesta comunitat, que no és una comunitat
confederal, no és una comunitat (...), no és confederal el
nostre estatut, necessita del Govern de la comunitat i
d'aquest Parlament.
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És evident que el conjunturalisme a vegades no és un bon
consell per aconseguir que les institucions tenguin l'estabilitat
que vos vàreu manifestar que desitjàveu aconseguir. Jo també
demanaria que siguem capaços d'extreure'ns de conjuntures i que
pensem en la comunitat que hi haurà d'aquí a una, d'aquí a dues,
d'aquí a tres, d'aquí a quatre legislatures, i que, al final, haurà de
ser aquella que, fruit del consens d'avui, sigui capaç de
cohesionar tota la nostra societat, donar-hi serveis i de satisfer els
seus anhels.

La veritat és que hi ha hagut moltes intervencions on s'ha
parlat si utopia o realitat, jo crec que hi ha d'haver un
equilibri. Em preocupa l'excessiu pragmatisme, l'exercici
del qual ja estam massa avesats a veure des dels governs
que hem tengut fins ara, massa pragmatisme em fa por. Jo
crec que és bo que hi hagi d'haver realitats però també és bo
que hi hagi una dosi d'utopia. Jo crec que aquest equilibri ha
fet, precisament, que aquest pacte de govern fos tan acceptat
per part de tota la gent.

Sr. President, a mi em satisfà que vostè es consideri utòpic,
però permeti'm que li faci una reflexió sobre la utopia, la millor
utopia és aquella que s'omple i s'emplena, és a dir, que cada dia
es buida de qualque cosa, perquè es fa la realitat, i hi queda lloc
per situar-ne una altra. Jo esper que l'acció del seu Govern ens
demostri que aquesta utopia d'aquí a un any és una altra tan
diferent, perquè el que avui és una utopia demà ja serà una
realitat.

Per altra part, he de dir que, efectivament, aquest és un
Govern de centre-esquerra, ni l'hem de centrar massa ni, tal
vegada, l'hem de fer massa a l'esquerra, és això, un Govern
de centre-esquerra, i això és el que intentarà aquest
president.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Crespí. Té la paraula el president del Govern.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

He de dir, quant al Sr. Santiago Ferrer, diputat que ja ha
intervengut per part del Grup Mixt, que, efectivament, jo
crec que hem començat a fer passes endavant a Formentera
perquè Formentera no sigui una terra fora de remeis, perquè
no pateixi aquesta triple insularitat que ha patit durant
aquests setze anys de Partit Popular. Per això, efectivament,
hem començat a fer feines en temes tan importants com tot
el que hi ha relacionat amb els residus, com és la unitat
bàsica de la Mola, com és la millora del centre de salut i
com és ja començar a analitzar la possibilitat de declarar
d'utilitat pública el transport que uneix Eivissa amb
Formentera.

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
En primer lloc, he d'agrair a tots els grups que ja han parlat
les seves intervencions.
La veritat és que jo ahir vaig fer un cant a la crítica i a la
discrepància i veig que els grups m'han escoltat, per tant, he de
dir que n'estic ben satisfet, el suport dels grups parlamentaris no
pot ser un suport incondicional, ni submís, ni gregari, com algú
ha dit, ha de ser un suport sincer; per tant, efectivament, veig que
les paraules d'ahir varen ser ben escoltades.
A més, hem de tenir en compte que el Parlament és aquell
òrgan que ha de controlar el Govern i que, sense aquest control,
sense cap dubte ni un, no hi ha democràcia, és a dir, ja estam
cansats de veure un parlament mort, que era una paret on,
efectivament, les coses es duien perfectament cuinades i tenien
molt poca vida, jo crec que nosaltres ja hem començat a donar
mostres tant des del Govern com dels grups que li donen suport
que les coses estan canviant, estan canviant tant que, fins i tot, jo
pens que algun grup ha posat difícil la feina que ha de fer el
portaveu de l'oposició, però bé, després ja tendrem temps de
parlar-ne.
De totes formes, he de significar que, efectivament, pluralitat
és riquesa i que, per tant, el Parlament és un lloc idoni per
millorar totes aquelles propostes que es fan des del Govern i, per
tant, perquè cada un dels grups aporti molt clarament quines són
les seves posicions i, per tant, quines són les millores que ells
volen que el Govern impulsi.

Aquests són alguns dels temes que en aquests 100 dies,
100 dies, que no hem d'oblidar que és un espai prudent, un
temps prudent, que es dóna a un govern perquè aterri,
aquestes són ja algunes de les mesures que s'han pres en pro
de Formentera i que, sense cap dubte, a aquestes, en
seguiran moltes d'altres.
He d'agrair molt especialment la intervenció del diputat
Sr. Buades, quant a aquesta coincidència en relació amb
obrir aquest Govern a la societat, quant a reconèixer l'esforç
que ja s'ha fet durant aquests 100 dies per obrir aquest
Govern a la societat.
Quant a reconèixer l'esforç que ja ha fet aquest Govern
de recuperar les relacions quant a cultura i normalització
lingüística amb aquells països de parla catalana, amb
aquells països a què ens uneix una història i una cultura, i
també quant a reconèixer que, efectivament, algunes
mesures importants ja han començat a fer-se en relació amb
la protecció del territori, ell posava l'exemple del golf de
cala d'Hort a Eivissa.
En relació amb la part més crítica o a la part de crítica
que s'ha pogut fer en relació amb la feina del Govern, i
bàsicament parlant del model territorial, he de dir que per
part del Govern s'han pres unes mesures cautelars i urgents.
Està clar que hi havia una pressió urbanística ferotge en
certs temes dins el nostre sòl rústic, hi havia tota una sèrie
de temes que ens preocupaven, com eren les excepcions a
les Directrius d'Ordenació del Territori, hi havia tota una
sèrie de qüestions en què era necessari actuar ràpidament,
que era en relació amb les ANEI, i jo crec que aquest
Govern va ser ràpid a tractar tots aquests temes.
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Sense cap dubte ni un, tot el que és el model de creixement
i, sobretot, en relació amb ordenació del territori, implica dur a
terme altres modificacions, implica dur a terme altres actuacions
per part d'aquest Govern, actuacions que han d'anar des de la
màxima llei, de la Llei d'ordenació del territori, passant per les
Directrius d'Ordenació del Territori i passant també per la Llei
d'espais naturals i per altres lleis que en aquest moment hi ha en
vigor, com pugui ser la de camps de golf.
Sense cap dubte ni un, en tot el que es relaciona amb
urbanisme i ordenació del territori, també haurem de fer via a
tirar endavant la llei del sòl d'aquesta comunitat autònoma. Jo
vull recordar que en aquesta comunitat autònoma no tenim una
llei del sòl pròpia, i aquest és també un element objecte del pacte
de govern a la comunitat autònoma.
Per tant, serà a través de la modificació de totes aquestes lleis
quan construirem aquest nou model de creixement, i, sense cap
dubte ni un, el Govern ja està fent feina en totes aquestes
qüestions.
Tenim, efectivament, diferents problemes. Fins ara havíem
parlat d'urbanitzables, havíem parlat del sòl rústic, i en aquest
moment fem plantejaments sobre el sòl urbà. Sense cap dubte ni
un, el sòl urbà és un tema complicat que aquest Govern haurà
d'afrontar, haurà d'analitzar i, efectivament, l'haurà de fer d'acord
amb els consells insulars i amb els ajuntaments. Aquesta és una
actuació, com a mínim, més complicada a l'hora de dur-la a
terme, això, sense cap dubte ni un, no vol dir que aquest Govern
no la vulgui analitzar i afrontar, però, com dic, més complicada
de dur-la a terme. La veritat és que jo, darrerament, he sentit
algunes veus que han dit que les mesures cautelars que havíem
posat en marxa fins ara tenien molt poca efectivitat, i realment,
algunes veus, i m'estic referint al Partit Popular, deien que alà on
hi havia grans creixements era dins el sòl urbà, i, efectivament,
dins el sòl urbà encara hi queden grans creixements però també
és ver que mai el Partit Popular, amb cap de les normes que va
empènyer, va tractar el tema del sòl urbà, les Directrius
d'Ordenació del Territori parlaven de sòl urbanitzable però no
parlaven de sòl urbà.
Per altra banda, el Sr. Buades es queixava del pressupost per
al medi ambient. Jo l'únic que puc dir és que la Conselleria de
Medi Ambient és la segona conselleria quant a pressupost. Hem
vengut explicant que ens hem trobat amb uns problemes molt
greus a educació, que, tot el Govern, totes les altres conselleries
han estat solidàries amb Educació, i, efectivament, la conselleria
que té l'increment més important, sense cap dubte ni un, és
Educació, perquè tothom té ben clar que quan aquest Govern,
aquest nou Govern, va arribar a les institucions, es va trobar amb
un desfasament de 5.000 milions de pessetes quant al pressupost
inicial, en matèria d'educació, i el pressupost final que s'hi
preveia. Sense cap dubte ni un, era una conselleria a la qual
havíem de dedicar un especial esforç.
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Però també vull dir, en relació amb medi ambient, que
és ver que l'any 1999 el Govern, el darrer Govern, el Govern
del Partit Popular, partia d'un pressupost de 12.000 i
busques de milions de pessetes, pressupost que és més o
manco el que té ara la Conselleria de Medi Ambient, però
he de dir que també és ver que ja el març d'enguany, aquest
pressupost, el començaren a minvar, d'un cop, d'un sol cop,
li'n llevaren 500 milions de pessetes per dedicar-los a la
Universiada, aquests 500 milions de pessetes no varen ser
els únics milions de pessetes que llevaren d'aquest
pressupost, en llevaren fins 2.400, 2.400 milions de pessetes
varen ser "liposuccionats" de medi ambient per dedicar-los
a altres qüestions.
Per tant, amb el pressupost de medi ambient, com a
mínim, partim amb 2.000 i busques de milions de pessetes
més que amb el pressupost del Partit Popular. Per tant, crec
que, efectivament, se li dóna una importància, una gran
importància, i això sense parlar que, i en podrem parlar més
tard, a més, per part del Govern de les Illes Balears s'està
fent una tasca important en relació amb crear aquest cànon
turístic, ecotaxa o com se'n vulgui dir, per tal, també, de
poder fer front a tot el relacionat amb el medi ambient,
problemàtica que, com he dit, és bàsica i prioritària en
relació amb les actuacions del Govern.
Jo continuu dient, i ho vull deixar ben clar, que el medi
ambient ha de ser una política de polítiques, per això la
Conselleria de Medi Ambient ha de tenir els doblers
necessaris per fer front a aquesta política de polítiques, però
també és molt important que aquesta conselleria irradiï
accions a altres conselleries,com pens que passa amb els
pressuposts que hem aprovat.
Per altra banda, un altre dels temes que també creava
problemes era tot el relacionat amb l'ecotaxa, (...) amb la
discussió que s'havia fet fins ara i que, de qualque manera,
feia la impressió que aquesta era una ecotaxa o un cànon
turístic posat purament i simplement per les conselleries de
Turisme i d'Hisenda. Jo el que vull dir és que aquest cànon,
aquesta ecotaxa, és una voluntat del Govern, no és una
voluntat ni d'una conselleria ni d'una altra, i o vull dir ben
clar, és una voluntat del Govern, i aquest president farà tots
els esforços necessaris per convèncer qui faci falta que això
és bo per a aquestes illes, convèncer qui faci falta, i això va,
com se suposa, per a tots els grups que donen suport al
Govern però també va per al Partit Popular, perquè,
efectivament, pens que aquesta és una mesura prioritària i
importantíssima per a aquesta comunitat autònoma.
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Voldria deixar també ben clar que l'objecte d'aquest cànon,
d'aquest impost, és, bàsicament, donar resposta a tota una sèrie
de problemàtiques, bàsicament, donar resposta a punts
fonamentals, els quals hem fixat tots, a temes fonamentals, els
quals hem fixat tots com a problemàtics en aquesta comunitat
autònoma. Crec que la necessitat d'anar cap a un turisme de
qualitat i, per tant, esponjar zones turístiques és una necessitat
real. És ver que hi ha tota una sèrie d'estudis fets, però no fets
només per nosaltres, fets pels anteriors governs, fets a través
d'una sèrie de plans, allà on es deixa ben clar que s'havien de fer
tota una sèrie d'inversions per tal de millorar les zones turístiques
i per tal de realitzar esponjaments, per tal de millorar la qualitat
del nostre turisme, millorar la qualitat del nostres turisme i, per
tant, rebaixar quantitat i passar a qualitat, això també són
mesures mediambientals en aquesta comunitat autònoma. En
aquesta comunitat autònoma, passar a rebaixar quantitat per anar
cap a la qualitat, en relació amb turisme, també és afavorir el
medi ambient, perquè això significa menys fems, menys aigua,
menys moltes coses que a tots ens costen molt.
També és ver que tot el relacionat amb el medi ambient
implica fer tota una sèrie d'esforços importants, que aquesta
qualitat del turisme també significa posar en valor als nostres
espais naturals, per tant, millorar i ampliar els espais naturals,
però, a més, també passar a una segona fase del que deia la Llei
d'espais naturals, no només es tracta de protegir si no que, a més,
es tracta de mantenir, de conservar i de gestionar. Per tant, hem
de posar en valor tots aquests espais naturals.
I, sense cap dubte ni un, hi haurà altres mesures
mediambientals que també haurem de tirar endavant amb aquest
cànon o amb aquesta taxa ecoturística.
Ara bé, també hem de tenir en compte que posar en marxa
una qüestió d'aquestes és complicat, per això és normal que hi
hagi els estudis necessaris a nivell tècnic i a nivell jurídic. Avui
mateix hi havia una reunió a Brussel•les per parlar de quines
problemàtiques ens podíem trobar a Europa en posar un impost
d'aquest tipus. He de dir que, en principi, la reunió no ha anat
massa malament. Per tant, com dic, és complicat i l'haurem
d'analitzar per tots els cantons. Per tant, li haurem de donar la
importància que té en relació amb la seva tramitació.
Quant a l'ecotaxa, hem vengut dient que volíem que fos una
taxa, que fos un cànon, que fos un impost participat. Per tant,
això vol dir que no només hi jugui el Govern, volem l'opinió dels
consells insulars, dels ajuntaments, volem l'opinió, fins i tot,
d'altres sectors i col•lectius.
Hem parlat que sigui finalista, per tant, que vagi a aqueixa
millora de la qualitat del turisme i que vagi a actuacions
mediambientals, i que, aqueixes actuacions, abans de començar
l'any, se sàpiga perfectament quines són, que hi hagi també, a
més, per tant, idò, una total transparència. I aquesta era una de
les qüestions que em plantejaven a mi tant l'embaixador alemany
com altra gent amb qui he pogut parlar en relació amb aquesta
qüestió, sempre em plantejaven el mateix: volem una cosa
transparent, volem una cosa que la gent sàpiga exactament en
què s'ha de gastar i volem una cosa que, efectivament, sigui per
millorar la qualitat de vida dels residents d'aquí, de tothom que
viu aquí, i per millorar també l'oferta turística que nosaltres fem.

Quant a la diputada Sra. Maria Antònia Munar, he de
començar per dir que jo no li he de perdonar la seva
transparència i sinceritat, jo no he de perdonar res. Jo li
agraesc la seva intervenció i confiï en la seva col•laboració,
sempre des d'un escenari de lleialtat, que crec que és així
com es pot practicar aquest pacte. Jo crec que, en els pactes,
quan la gent decideix afrontar determinats temes de conjunt,
el més important és que hi hagi un diàleg clar, fluid i sincer.
Per tant, jo faig comptes, exactament igual que ho ha fet la
diputada, exercir aquestes maneres i aquestes formes,
perquè crec que és l'única manera d'aclarir-nos.
Es deia que en aquests primers 100 dies hem fet no 100
passes endavant, sinó tota una sèrie de passes enrera. Jo
pens que aquesta no és la percepció, vull dir que no és la
percepció que té aquest Govern. Jo crec que aquest Govern
ha sabut mantenir durant aquests 100 dies intactes les
il•lusions del mateix dia que es varen conformar, i tothom
sap que són moltes.
Per altra banda, jo crec que darrerament hi ha hagut tota
una sèrie d'enquestes o d'anàlisis de la situació que no
demostren això, encara que tothom sap que jo no som molt
donat a creure en enquestes, perquè les enquestes són el que
són.
Jo crec que aquest Govern durant aquests 100 dies no
només ha aterrat, sinó que, a més, ha posat en marxa tota
una sèrie de mesures que deixen molt clar cap on vol
caminar, però 100 dies són 100 dies, no en són més.
Per altra banda, se'm recorda que hi ha tota una sèrie de
resolucions del pacte que impliquen tenir el vistiplau d'Unió
Mallorquina. Jo pens que, efectivament, com deia, exercir
el pacte vol dir consensuar temes, tal vegada en algunes
qüestions la maquinària no hagi anat el greixada que havia
d'haver anat, per tant, el que hem de fer és greixar-la i
millorar tota aquesta situació, l'hem de millorar al Govern
de la comunitat autònoma i l'hem de millorar al Consell
Insular de Mallorca, l'hem de millorar per tot, serà l'única
manera que les coses funcionin així com pertoca, i jo estic
convençut que no hi haurà cap tipus de problema perquè tot
això tengui una solució adient.
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En relació amb les mesures d'emergència, sobre les quals
vàrem tenir tota una sèrie de possibles interpretacions, si estaven
mal fetes, jo el que puc dir és que, davant una sèrie de veus que
s'alçaren en relació amb les mesures d'emergència urbanístiques,
aquest president s'ha preocupat de parlar amb els tècnics de la
Conselleria de Foment i d'Obres Públiques, amb el director
general d'Ordenació del Territori, i el que se m'ha fet arribar, a
mi, és que l'aplicació que es fa del Consell Insular de Mallorca
és d'acord clarament amb l'esperit i la lletra d'aquestes mesures
i que amb els tècnics del Consell Insular de Mallorca no hi ha
cap tipus de problema per a la seva aplicació, cap tipus de
problema.
Jo el que vull recordar és que aquestes mesures, que per a
alguns, i ara em referesc a uns altres, han estat molt poca cosa,
aturen la possibilitat de construir uns 30.000 habitatges. A
vegades se'ns ha dit que des que hi ha aquest Govern de progrés
han entrat unes 800 o 900 peticions; les mesures són per a
30.000; les mesures que es varen acordar eren per aturar totes
aquestes actuacions. Per tant, he de dir que, efectivament, el
Govern, i ja ho he explicat abans, té la intenció de posar en
marxa tota una sèrie de modificacions,però tota una sèrie de
modificacions ja no per urgència, però tota una sèrie de
modificacions que vagin, com he dit abans, des de la Llei
d'ordenació del territori fins les Directrius, Llei d'espais naturals,
la Llei d'ordenació del territori, entre altres coses, perquè allà es
on es marca com es duran a terme tota una sèrie de plans, plans
que aquest Govern té molt clar que han de passar als consells
insulars, com puguin ser els plans territorials parcials. En totes
aquestes qüestions, el Govern ja hi fa feina.
Un altre tema que voldria aclarir és el relacionat amb les
transferències. Les transferències, en cap moment, i aplicant el
pacte d'aquest govern, signifiquen que desapareixi cap
conselleria ni una, en cap moment. El pacte en cap moment no
parla que hagin de desaparèixer conselleries, això ho vull deixar
ben clar, perquè el pacte és escrit i, per tant, el pacte és totalment
analitzable.
Dir que, en relació amb la reducció de perspectives
econòmiques de cara al consell insular, és ver que s'ha parlat de
tota una sèrie de matèries, jo en aquests moments no sé si n'hi ha
algunes que pugen o baixen, el que sí puc assegurar és que s'han
mantingut tota una sèrie de reunions amb els consells insulars per
tal de deixar clar quins eren els pressuposts de la comunitat
autònoma i, per altra banda, dir que de totes formes vull llevar
les preocupacions als consells insulars, perquè en el moment en
què es facin les transferències, les transferències es faran ben
dotades, ben dotades, com ja hem començat a fer en aquests
pressuposts, jo crec que la voluntat que aquest govern vol passar
ben dotades les competències als consells insulars, es demostra
ja en aquests pressuposts. Només vull recordar que als
pressuposts de l'any 1999 els consells insulars rebien 2.363 i
busques de milions de pessetes, en el pressupost de l'any 2000,
el pressupost o la partida per als consells insulars és de 7.000
milions de pessetes. Tres vegades més. Per tant, voluntat d'aquest
govern que els consells insulars puguin exercir les seves
competències, és total i absoluta. Varen dir que aquesta
legislatura seria la legislatura dels consells insulars, i ho volem
complir, aquests doblers són per millorar, perquè tots ens hem
queixat moltes de vegades, les competències que ja han estat
transferides als consells insulars, i com avanç també una part al
proper fons de compensació interinsular.
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En relació amb el cànon, no m'hi allargaré més, perquè
pens que quan contestava el Sr. Buades, ja m'hi he referit de
forma important. L'únic que vull dir és que, com se suposa,
en el moment en què s'hagi de dur a aprovació, en el
moment en què estigui perfectament establert quin és el
document o l'articulat que dóna suport a aquesta cànon, en
aquest moment se cercaran els suport que facin falta, se
cercaran els suports que siguin necessaris per aprovar aquest
cànon. Jo l'únic que puc dir és que, efectivament,
efectivament, el pacte de govern parla de fer tota una sèrie
d'estudis, parla el pacte de govern de fer un debat públic
sobre aquesta qüestió, jo crec que s'ha fet aquest debat
públic, i el que puc dir ben clar és que el Govern, el
president i el Govern que presideix aquest president, tenen
la voluntat política, voluntat política de tirar envant aquest
cànon. I, com ja he dit abans, estic disposat a intentar
convèncer totes les forces polítiques que això és una
necessitat precisament per corregir allò que dèiem ahir, que
això no sigui un país de dues velocitats.
Per corregit que això no sigui un país de dues velocitats
i hagin de fer tota una sèrie d'inversions en aigua,
d'inversions en fems, d'inversions en tota una sèrie de
temes, que aquestes inversions no qualquin sempre damunt
els residents d'aquí, és un fet que de cada vegada hem d'anar
millorant totes aquestes infraestructures, però també és un
fet que qualsevol personal del Pla de Mallorca fa poc, fa uns
anys, pagava 2.000 pessetes perquè els recollissin els fems
i en aquests moments en paga 13 o 14.000 pessetes, i això
perquè hem hagut de posar en marxa tota una sèrie de
mesures per gestionar i millorar aquest tractament del fems.
Per tant, és normal i lògic que si necessitam fer tota una
sèrie d'inversions per anar cap a la qualitat del nostre
turisme, si necessitam fer tota una sèrie d'inversions extres
en aquesta direcció, és normal i lògic que agafem mesures
i, per tant, prenguem decisions, i jo crec que aquest és un
tema suficientment important per fer tot el debat que hàgim
de fer, però també volia que aquest parlament tengués molt
clar quina era la voluntat d'aquest president. I això no lleva,
de cap de les maneres, que hàgim d'haver de fer totes les
demandes que hàgim d'haver de fer a Madrid, aquest govern
també s'ha posat a fer feina amb això, aquest govern també
s'ha posat ja a fer feina amb totes aquestes qüestions. El
conseller de Turisme ha tengut reunions amb el ministeri del
Govern de la nació, de Madrid, el conseller d'Agricultura
també, la consellera de Sanitat, etc. Per altra banda, s'han
constituït o reconstituït les comissions mixtes per a
desenvolupament del règim especial i, per tant, també les
distintes conselleries ja fan feina en tots aquests temes.
Això, per tant, no significa baixar la guàrdia davant ningú,
i sobretot que no demanem allò que és just que l'estat ens
enviï.
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Per altra banda, hi ha hagut també algunes apreciacions en
relació amb els imposts, és ver que aquest govern ha pujat un
impost, com és el de transmissions, de qualque manera el que
s'ha fet ha estat igualar aquest impost a l'IVA que ja es paga pels
primers habitatges, i el que hem fet ha estat fer, com han fet
altres comunitats autònomes entre elles, Catalunya i Galícia. Jo
crec que si nosaltres volem fer més inversions, si nosaltres volem
millorar el funcionament dels consells insulars, si volem atendre
així com toca l'educació d'aques país, si volem fer actuacions
mediambientals, necessitam finançament i, per tant, l'haurem de
cercar de per tots els racons. De totes formes, també voldria
deixar una cosa clara, se'ns ha dit que no afavorirem la
rehabilitació, que anam en contra de la gent que pot menys en
relació amb aquesta pujada d'imposts, i jo l'únic que vull dir és
que és ver que es puja l'impost de transmissions, però també és
ver que es dóna un gir importantíssim al que és la política
d'habitatge, al que és la política en matèria de rehabilitació
d'habitatges i, sobretot, al que són aquelles actuacions en
habitatge públic que van, precisament a la gent que menys pot,
hem de tenir en compte que quant a vendes per l'impost de
transmissions que acabam de pujar, quant a vendes que es puguin
fer, no totes són de pisos de 3 o 4 milions de pessetes, hi ha
moltes propietats de 40 i 50 milions de pessetes i, si no, basta
mirar els diaris. Crec que la feina d'un govern és precisament
cobrar per repartir, cobrar per precisament després millorar la
situació d'aquell que està més malament dins la nostra societat.
I això és el que s'ha volgut fer amb aquesta pujada d'impost. Dir
que en relació amb la pujada d'impost, és ver que es passa d'un
6 a un 7%, però també és ver que els habitatges de protecció
oficial passen d'un 6 a un 5%. Per tant, els habitatges que van
dirigits a aquella gent que poc menys, l'impost és més baix.
En relació amb el sector lleter, jo estic convençut que el
conseller d'Agricultura els explicaria deu mil vegades millor que
jo, en el sentit que pens que ha tengut moltíssimes reunions amb
el sector, precisament per intentar donar-li el màxim de
solucions. Precisament perquè les ajudes que surtin del Govern
no surtin com una repartidora, que les ajudes que surtin del
Govern siguin per arreglar problemes estructurals, les ajudes que
surtin del Govern siguin per donar una solució així com toca a
aquest sector que és ben ver que té molts de problemes.
Una altra de les qüestions que s'ha tocat és el projecte de llei
dels consells insulars, és una qüestió en la qual s'hi fa feina, que
jo esper que en un mes pugui està ja llest, és ver el que s'ha dit,
que hi ha un projecte presentat i que és un projecte sobre el qual
s'hi treballa, és un projecte que, com se suposa, totes les forces
polítiques que integren el pacte l'han de poder analitzar, i, com
se suposa, és un projecte que afecta els tres consells insulars i,
per tant, els tres consells insulars han d'estar perfectament
assabentats i hem d'intentar que hi hagi un consens total en una
qüestió tan important. Una qüestió complicada, perquè parlam de
crear una estructura de comunitat i, per tant, des del moment que
parlam d'això, parlam d'una cosa que ha de durar i, per tant, com
que ha de durar, ens convé mirar-la bé, ens convé analitzar-la bé,
ens convé estudiar-la bé, ens convé no anar a poc a poc, però
tampoc no tenir massa pressa. Jo crec que un govern que fa cent
dies que camina i que parla que en un mes hi pot haver ja un
projecte de llei de modificació dels consells insulars, perquè
realment juguin el paper que volem que juguin, creim que no
parlam de massa temps.

En relació al calendari de transferències, és previst que
aquestes transferències, tant de benestar social, com de
cultura, com d'esports, etc., es puguin tenir llestes ja dins el
primer trimestre de l'any que ve.
Quant a tot el relacionat amb la possibilitat que alguns
dels temes, dels problemes que té aquesta comunitat
s'arreglarien amb un diputat nacionalista a Madrid, com pot
suposar, jo no hi entr ni en surt. Això, si hi ha d'haver un
diputat nacionalista, si n'hi ha d'haver dos o si n'hi ha
d'haver mitja dotzena, seran els ciutadans que ho diran i, per
tant, jo ho deix als ciutadans.
Al que sí vull entrar i ho voldria deixar ben clar, és que
aquest president el que creu és que hi ha d'haver un sistema
que funcioni, hi ha d'haver un sistema que funcioni, el que
no pot ser, de cap de les maneres, és que algunes
comunitats, Catalunya, per exemple, tengui tota una sèrie de
millores en segons quins temes, purament i simplement
perquè té el Govern a Madrid amb el Partit Popular. El que
no pot ser és que la sanitat sigui millor a Catalunya que als
altres països, a les altres comunitats autònomes que estan
regides, encara, per l'Insalud, purament i simplement perquè
el Sr. Aznar necessita ajuda de tant en tant al Parlament de
Madrid. Jo pens que és d'això que hem de fugir, crec que el
que hem d'intentar és que realment hi hagi un sistema que
funcioni i, per tant, jo crec que hi ha fórmules, i se'n parla
també al nostre pacte, per millorar tota aquesta qüestió,
perquè tots aquests temes es puguin parlar a un senat que
sigui una cambra territorial i allà on les comunitats
autònomes puguin parlar de tu a tu i, per tant, puguem donar
solucions a tots aquests problemes.
Se'm deia que les utopies estaven molt bé, però que el
que es demanava eren realitats. Jo vull tornar a dir que
aquest govern ha complit fa molt poc cent dies, cent dies és
un període prudent perquè el Govern aterri, però així i tot,
aquest govern ja ha posat en marxa tota una sèrie de
mesures. Avui mateix s'aprovava en comissió el Pla de
residus, la modificació del Pla de residus urbans de
Mallorca, jo crec que amb aquests tres mesos s'ha fet una
feina eficaç per donar solució a un tema important, molt
important, un tema tan important que durant els darrers
quatre anys no varen ser capaços els que estaven al Govern
de donar-li una solució. Com dels residus, podríem parlar
d'altres qüestions, com puguin ser plans d'ordenació de
recursos naturals, borsins d'interins, instituts de la dona, etc.
Jo crec que s'han fet, s'han posat en marxa tota una sèrie de
temes que demostren que aquest govern no ha estat aturat.
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Quant al Sr. Grosske, representant del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, coincidir amb ell que, efectivament, la
pluralitat en aquest pacte és una oportunitat, jo crec que que hi
hagi la possibilitat de poder manifestar les distintes
interpretacions, sempre que siguin per millorar, és bo, i jo crec
que tothom que ha sortit aquí ho ha fet en el sentit i en el
sentiment de millorar l'actuació d'un govern al qual tothom li vol
donar suport i que tothom vol que arribi a bon port i que, per
tant, compleixi els seus objectius.

En relació amb el Grup Parlamentari Socialista, donar-li
també, igual que als altres, les gràcies pel seu suport,
gràcies per la seva intervenció, efectivament, jo crec que
millorar la competitivitat en aquesta comunitat autònoma és
que aquesta comunitat sigui una comunitat solidària i, per
tant, cohesionada, és que aquesta comunitat autònoma
tengui respecte cap al medi ambient i el medi ambient sigui
una política de polítiques, són eines principals, bàsiques
d'aquest canvi que volem empènyer.

I efectivament, també coincidesc amb ell que aquí hi ha tota
una sèrie de qüestions que s'ha plantejat aquest govern que són
prioritaris, el pacte per l'ocupació, tot allò que suposa millorar
que en aquesta comunitat autònoma la feina sigui permanent i no
tan precària i temporal com és fins ara, tot allò que suposi que
aquelles persones amb especials dificultats, joves, dones, majors
de 45 anys, puguin trobar una feina així com cal, tot allò que
suposi, per tant, crear ocupació estable i fer-nos fugir d'aquestes
marques que tenim en relació amb la sinistralitat que, sense cap
dubte ni un, i això ja ho hem discutit en moltes ocasions, no és
gens bo que aquesta comunitat ocupi un dels primers llocs en
casos d'accidents laborals.

Sense cap dubte ni un, amb cent dies no es pot arreglar
tot, molta feina ens queda per fer, però crec que amb aquests
cent dies hem donat ja mostres que aquest govern sap on vol
anar, sap a quins objectius vol arribar i, per tant, va pel camí
que s'havia marcat.

Per altra banda, coincidir amb ell, com no pot ser d'altra
manera, que efectivament ordenació del territori, benestar dels
ciutadans, són mesures principals d'aquest govern, i jo no m'hi
estendré, perquè ahir vaig deixar molt clar que aquest era un país
que creixia i caminava a dues velocitats i que, per tant, el que
havíem de fer era intentar equilibrar aquestes qüestions. De res
no ens serveix tenir un PIB molt gros, tenir un PIB molt
important si llavors els salaris, les pensions, etc., com deia el Sr.
Sampol, resulta que no són tan bons.
El Sr. Sampol em parlava que està d'acord amb el cànon, però
que no podem baixar la guàrdia en relació amb el finançament
que ens vengui o que ens toca venir de Madrid, en el pacte no es
parla del concert econòmic, i això el Sr. Sampol ho sap, però al
pacte es parla que des de la comunitat autònoma s'intenti
impulsar un sistema de finançament, es defensi davant l'Estat un
sistema de finançament allà on no només s'hi participi amb
l'IRPF, sinó que s'hi participa amb altres imposts, IVA, imposts
especials, etc. I, per tant, el Govern d'aquesta comunitat
autònoma defensarà això al moment oportú i allà on faci falta i,
per tant, això és també una qüestió, sense cap dubte ni un,
prioritària d'aquest govern. Dir, a més, que efectivament aquest
govern ja ha començat a treballar perquè tot allò que ens ha
d'arribar de Madrid, tot allò que és just que arribi a aquesta
comunitat autònoma de Madrid ens arribi com més aviat millor.
I jo em referia, fa un poc de temps, a les comissions del règim
especial, les comissions mixtes del règim especial. Per tant, al Sr.
Sampol, dir-li que de cap de les maneres no hi haurà cap baixada
de guàrdia en aquestes qüestions.

Moltes de gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. President del Govern. Grups que vulguin
intervenir en torn de rèplica? El Sr. Buades, d'Els Verds
d'Eivissa, té la paraula.
EL SR. BUADES I BELTRAN:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Evidentment, tot el que hem dit avui matí té a
veure amb dos factors, un, la manca de temps, que ens
obliga a anar directe al gra i ens impedeix ampliar molt les
nostres explicacions, i dos, amb la satisfacció clara d'Els
Verds, dels dos diputats d'Els Verds que tenim en aquest
parlament per la tasca de govern i també, amb el que ha dit
molt bé el president Antich, que hem de ser inconformistes
per naturalesa. És a dir, en aquests moments s'han començat
a fer moltes coses, ho hem dit nosaltres mateixos al principi,
cent dies no són suficients després de tot aquest temps que
duim de deteriorament democràtic, ecològic i social, però sí
que ja deixen veure un poc quin és el bosc de problemes i
capacitat de realització que tendrem.
En aquest sentit, hem de remarcar, i ho deim
públicament, i ho hem dit, no és la primera vegada, que si
feim aquest esforç és perquè apreciam especialment el
caràcter obert, tolerant i dialogant del president, que és una
realitat rotunda que cohesiona el Govern i la majoria i que,
no pateixis, president, de pensar que Els Verds estan fent
algun gest per fragilitzar aquesta majoria.
Per un altre costat, jo crec que és important reconèixer
que el Parlament s'ha de prestigiar i, per tant, aquells debats
que estan al món real, a la societat, han d'arribar a aquest
parlament, s'han de canalitzar, i aquest parlament, amb
diferents sensibilitats, ha de liderar aquestes preocupacions
socials, perquè, si no, l'abstencionisme pujarà, per això Els
Verds fan un intent també de parlar amb plata de tots
aquests problemes.
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Parlant dels tres temes a què s'ha referit el president, a model
territorial, nosaltres estam contents, estam contents d'aquest
reconeixement de dos tipus de coses, la primera, que s'han de
tocar lleis fonamentals, com la Llei d'ordenació del territori, que
fa absolutament burocràtica la reforma de tota l'arquitectura
institucional de l'ordenació del territori, i que s'han de tocar lleis
com les DOT d'una manera molt més profunda, la LEN i la Llei
de camps de golf.
Em sembla molt important el que ha dit, el reconeixement
que els sòls urbans no poden ser deixats de banda amb aquesta
important reforma, perquè, si no, gairebé no haurem tocat més
que notes a peu de pàgina del que és la nova frontera de
creixement territorial que ens tenen preparada des de
determinades empreses especulatives. I, per tant, el que a
nosaltres ens interessa aquí, després de fer aquest reconeixement
que alguna cosa avançam, és que allò que ahir era impossible,
començar a parlar directament de tots aquests problemes,
comença a ser dins l'agenda del Govern i, encara i tot que no
s'hagin fet realitzacions importants dins aquesta matèria, és cert
que hi ha un avanç molt clar i que era impensable fa quatre
mesos que poguéssim parlar d'aquestes coses aquí, pensam que
aviat hi podria haver realitzacions.
Per un altre costat, jo li vull dir que en el model territorial hi
ha una cosa que ens ha de preocupar molt, que és com vendre a
la població el que fa, la gent ha d'entendre que la prioritat
d'aquest govern plural és que la gent normal i corrent pugui
accedir, per exemple, al primer habitatge, i això ho hem de dir
molt clar, i hem de deixar el Govern, com hi havia abans, que
només es preocupa de com la gent podia tenir una segona, una
tercera o una quarta residència, vivint aquí o vivim fora, aquesta
prioritat s'ha (...) i ens tendrà a nosaltres, darrera sempre, donant
suport a aquest fet. Amb aquest govern es garanteix que la
prioritat torni a ser la gent normal de cada dia, que des de dia 1
de gener fins al 31 de desembre viu aquí i que ara sofreix una
competència deslleial i impossible a nivell monetari simplement
per tenir una casa on viure, parl de sectors joves o de sectors amb
poc poder adquisitiu, i aquest govern quan desclassifica i quan fa
modificacions territorials ha de tenir present que ha d'oferir una
sortida, una prioritat a aquesta gent.
Quant a pressuposts, efectivament jo estic molt content de
sentir-li reconèixer al president Antich que el PP pressupostava
molt i ens va retallar d'una tacada 2.400 milions, gairebé res, fa
uns mesos dels pressuposts teòrics de 12.200 milions que teníem
enguany. Jo diria més, el PP ens ha deixat una herència de
18.000 milions de deutes a l'Ibasan, que això ho paga la gent
normal d'aquest país en solitari, mentre llavors cercam banderes
blaves a les platges, que són falses i la Unió Europea elimina ja
aquest sistema, per fer veure que tenim aigües netes, i això ho
paga la gent normal, en solitari, però la gent que especula i
omple de turistes de garrafa, diríem, tot el nostre territori, no
paga res o proporcionalment res, i, per tant, està molt bé
reconèixer aquestes realitats, és a dir, qui és qui discrimina
negativament en pressuposts i que la població local de tot l'any
comenci a veure els guanys d'això.

Jo li demanaria una mica d'imaginació i sé que ell la té,
com tot el Govern, i ho du al programa, perquè aquestes
mancances que no es podran resoldre en un any i en una
legislatura, comencin a enfocar-se en temes com el treball
entre diferents conselleries, especialment Energia,
Transports i Turisme, a part de Medi Ambient, i que temes
com els fons europeus siguin replantejats a fons, com
tindrem ocasió de parlar demà amb les propostes de
resolució, a fi de posar èmfasi en el benestar social i la
sostenibilitat ecològica, i també un esforç perquè la dotació
econòmica i de recursos humans dels nous parcs naturals
que s'hauran de declarar, els set famosos, aquesta
legislatura, no només serveixin per declarar-los, sinó perquè
realment funcionin amb una vertadera gestió
conservacionista.
El darrer tema, l'ecotaxa, també estic bastant satisfet per
la resposta, en el sentit que, efectivament, ja hem guanyat el
debat social, primer aquest govern ha estat capaç de llançarlo; segona, tothom reconeix que han de sortir recursos per
al medi ambient; tercera, que això té molt a veure amb el
futur del sector turístic; i podem entendre, al tracte, que
l'esponjament de zones turístiques té a veure amb el medi
ambient, ho podem entendre, en podem parlar, podem parlar
de primeres i segones línies de restauració paisatgística, en
podem parlar, el que ens preocupa sempre és com positivar
això, i positivar vol dir que necessitam ampliar el consens
a sectors econòmics molt més clarament, és a dir, qui
guanya i qui perd, i que en cada sector, fins i tot en el sector
de la construcció hi ha molt a guanyar en tot aquest procés
d'esponjament i de gestió de diners lligats a l'ecotaxa per
aquest tema, i també el que vostè ha dit d'agenda de
realitzacions i transparència. És molt important que d'aquí
uns anys ningú no ens pugui dir "vostès varen demanar uns
diners als turistes per fer tot això, i llavors els han invertit
en coses que tenen res a veure", això no ho volem, perquè
això ens costarà sous a la Unió Europea, i estam segurs que
vostè ho comparteix.
I, ja per acabar, dir dues coses, també, hem de tenir en
compte si l'ecotaxa es posa, tendencialment seria normal
que venguessin menys turistes d'aquella franja que no
deixen pràcticament res aquí, per tant l'ecotaxa tendrà un
efecte indirecte de disminució de la pressió sobre els
recursos naturals en matèries com aigua, energia o residus.
Això és bo en si mateix i val la pena fer-ne un debat a fons.
I, per altre costat, i no de menor importància, allibera
recursos econòmics que hauríem de deixar d'invertir al
pressupost habitual perquè la població de tot l'any tengui
millors escoles, millors hospitals, millors centres cívics o
programes d'ocupació juvenil.
Moltes gràcies.
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Buades. Por el Grupo de Izquierda Unida tiene
la palabra su portavoz, Eberhard Grosske.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Gràcies, Sr. President. Pel Grup d'Esquerra Unida i
Ecologista, en qualsevol cas, perquè m'agradaria que es respectàs
la pluralitat interna del grup en la mesura que sigui possible.
Bé, jo celebr la coincidència que hi ha hagut entre la
intervenció del president i la que jo he formulat en un principi,
coincidència que no em dóna massa peu a una rèplica, però jo
utilitzaré aquest recurs reglamentari perquè jo pens que aquest
debat ha de ser sempre el debat de la claredat, i amb una societat
com la que jo he recordat avui, que sembla ser que tenim, tal i
com ha rebut aquest canvi polític, jo crec que aquesta claredat és
un deure que els polítics tenim respecte dels ciutadans. Són uns
ciutadans, com he dit abans, madurs, que no fan cas de l'aldarull
ni parlamentari ni de la politiqueria barata, i que van a veure què
hi ha dels problemes que els afecten. I una societat així, que no
va per apriorisme, sinó que va aferrada a les realitats, jo crec que
mereix claredat. Per això una mica la meva intervenció, i no la
d'una altra persona del Grup Parlamentari que en qualsevol cas,
evidentment, hagués fet el paper amb tanta o major solvència.
Perquè no es tractava de llegir el reglament en la versió del Sr.
Huguet, ni tan sols -i m'ho permetran- en la versió de la Mesa del
Parlament. Es tractava de transmetre un missatge de claredat a la
ciutadania. Aquesta gent del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista,
aquesta gent d'Esquerra Unida, aquesta gent dels Verds de
Mallorca, com es troben en aquesta situació política, com es
troben en aquest govern, què pensen, què diuen, què els
preocupa; això és el que s'ha de transmetre amb la major claredat
a la gent, per això hem fet aquesta intervenció, i per això
aprofitaré aquest torn de rèplica.
El missatge que hem volgut donar, que el president recalca,
i jo n'estic satisfet, és el tema de la pluralitat. A la gent se li ha
d'explicar que aquest projecte polític que està governant aquesta
comunitat autònoma és un projecte plural, amb gent que pensa
coses distintes, però que és capaç de posar-se d'acord. Jo he
intentat explicar en la meva intervenció quins eren els objectius
estratègics del nostre grup, l'ocupació estable, l'estat del benestar,
la protecció del territori, i aquesta regeneració democràtica que
no només s'ha de materialitzar en el fet de ser honrats, en el fet
de regularitzar les subvencions, en el fet de moralitzar l'activitat
administrativa, sinó una regeneració democràtica que vagi més
enllà i que passi per crear una sinèrgia amb la societat civil, i
produir de qualque manera o facilitar una societat civil més
articulada, més il•lusionada, i més participativa, un concepte que
no em cansaré de repetir que em sembla clau.
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I efectivament nosaltres tenim amb els temes clau:
ecotaxa, directrius d'ordenació del territori, sòl rústic,
autogovern, unes propostes pròpies i diferenciades,
lògicament més radicals tal vegada que d'altres grups que
formen part d'aquesta majoria. I nosaltres no renunciarem de
cap de les maneres, ni en aquesta tribuna parlamentària, ni
en el debat polític general, ni en el debat mediàtic, a
expressar aquestes posicions. Però la mateixa claredat i la
mateixa sinceritat amb què exposarem quines són les
nostres posicions, també li hem volgut dir a la gent i li deim
a la gent que aquestes propostes nosaltres no podem aspirar
a dur-les endavant al cent per cent, perquè nosaltres només
som una part d'una majoria parlamentària, que a més està
condicionada per un suport electoral determinat, que a més
a més no és dels majoritaris dins el conjunt de la majoria. I
això s'ha de dir amb tota simplicitat i amb tota claredat.
Això efectivament és un govern de centreesquerra, és
una majoria de centreesquerra. No és la majoria que a
nosaltres ens hagués agradat que donassin les urnes, no és
el dibuix que a nosaltres ens hagués agradat que donassin
les urnes el 13 de juny, ni la correlació de forces que a
nosaltres ens hagués agradat que sortís el 13 de juny. Però
aquesta és la correlació de forces que ha donat el 13 de juny,
i l'única manera de ser respectuosos amb els ciutadans és
respectar la seva voluntat i escoltar el sentit del seu vot, i
obrar en conseqüència. Això és el que hem de fer, i observar
també unes regles del joc, que també jo crec que s'han
d'expressar a la gent amb la màxima claredat, precisament
perquè la gent se senti segura que això és una maquinària
amb regles del joc, i per tant que pot funcionar. I la primera
regla del joc que m'ha agradat recordar és el respecte a allò
firmat. I jo agraesc al Sr. Antich la seva claredat també a
l'hora de sortir al pas de la invocació de coses no pactades.
És una manera impossible de funcionar. Hem de partir de la
base d'allò que està pactat, d'allò que està firmat, i del
respecte a allò pactat i a allò firmat. Però lògicament no s'ha
firmat tot, no s'ha pactat tot, queden zones obertes, coses
que s'han de desenvolupar, coses que s'han de negociar. I
com hem de negociar, i com hem de pactar, i com hem de
desenvolupar aquestes coses? Doncs efectivament des del
respecte a la correlació de forces, des del respecte al pes
específic de cadascú en el si d'aquesta majoria, la qual cosa
vol dir que nosaltres, com una part d'aquesta majoria, ni
voldrem imposar-nos ni passar-nos de llests, ni evidentment
consentirem en cap moment que, es diu en castellà, se nos
ningunee, no sé quina seria la traducció al català. I jo crec
que això ha de ser aplicat i aplicable a qualsevol altre grup
parlamentari que formi part d'aquesta majoria. Tanmateix,
ningú no es podrà passar de llest, val més que tots acceptem
allò que és una regla raonable de joc des d'un bon principi.

I després hi ha un altre tema que jo he tocat molt de
passada, però tal volta sigui avinent aprofundir-hi una mica.
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Això és un sistema interrelacionat, aquest pacte, entre Govern
balear i Consell Insular de Mallorca, interrelacionat d'una altra
manera com està interrelacionat amb els consells insulars de
Menorca i Eivissa, i Formentera lògicament, i convé
efectivament que la gent també sàpiga això, és un sistema
interrelacionat. Aquesta interrelació s'expressa en un model que
és dual, un doble referent pel qual hi ha grups que governen a
una institució i no governen a l'altra, i grups que governen a la
segona i no governen a la primera. No és el model que nosaltres
proposàvem. No és el model que ens sembli el més adequat per
afavorir la recerca del consens i el bon funcionament del conjunt
de la maquinària, malgrat que lògicament és un model
gestionable. Però en qualsevol cas ho vull dir aquí, en aquesta
tribuna amb tota claredat, és un model revisable. Si qualcú no es
troba bé amb aquest model, si té un grau d'insatisfacció
important, això es pot revisar, i tots podem governar a totes
bandes sense cap tipus de problema, i afavorir un major consens,
una major fluïdesa, i una major capacitat de recerca de fórmules
dialogades de desenvolupament del programa. És una possibilitat
que, si no s'escolta en directe com a mínim quedarà en el Diari
de sessions per si es vol consultar en el seu moment. És un
model, insistesc, dual, complicat de gestionar, gestionable però
en tot cas revisable, i jo crec que hem d'estar oberts amb això.
Però evidentment ha de ser un model, sigui el que sigui, amb una
lògica interna, i la lògica interna d'un model dual és la simetria,
la simetria del funcionament aquí i del funcionament allà, i la
relació entre la majoria i el govern del CIM, la majoria no
governant i el govern del CIM ha de ser simètrica i paral•lela a
la relació entre la majoria no governant i el Govern de la
comunitat autònoma. Jo crec que això són coses elementals,
clares, però m'agrada que quedin sobre el Diari de sessions,
perquè en definitiva sempre podran ser, com he dit abans, una
certa font de consulta sobre el que opina modestament aquest
grup parlamentari.
Des d'aquesta claredat i des d'aquest respecte a regles de joc,
que jo crec que són bastant indiscutibles i bastant elementals, jo
crec que això pot funcionar, això té bases objectives perquè
funcioni. Això té bases objectives perquè la il•lusió generada,
que jo amb això tenc una discrepància amb el president del
Govern, no és que s'hagi mantengut la il•lusió respecte del 13 de
juny, és que s'ha incrementat la il•lusió respecte del 13 de juny,
s'ha incrementat dins la ciutadania aquesta il•lusió, això és molt
important remarcar-ho, nosaltres estam en condicions de donar
una resposta satisfactòria a aquesta font d'il•lusió, i evidentment
el nostre grup no serà aquell que per una qüestió de caràcter
partidista assumeixi la responsabilitat de frustrar aquesta il•lusió
que existeix en la ciutadania, i que és una il•lusió, com he dit al
final de la meva primera intervenció, una il•lusió singular des del
punt de vista històric, perquè mai les forces progressistes, mai les
persones progressistes d'aquesta comunitat, mai les entitats
socials progressistes d'aquesta comunitat s'havien vist en la
possibilitat de veure realitzats com a mínim una part important
dels seus anhels. Moltes gràcies.

Gràcies, Sr. President. El Sr. Grosske ha sortit a la
tribuna demanant una rectificació per defensar la pluralitat
del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista, jo també corregiré
el Sr. Grosske i el Sr. President, dient que aquest govern és
de centreesquerra i nacionalista.
Bé, surt a la tribuna realment no per fer una rèplica al
president, sinó perquè pràcticament l'única al•lusió que li
puc contestar és respecte al finançament de les Illes Balears.
I surt a la tribuna naturalment no per discrepar sinó perquè
crec que hem d'aprofitar qualsevol ocasió per fer pedagogia
sobre la realitat econòmica de les Illes Balears i sobre la
situació financera de les Illes Balears, el que es coneix com
a balança fiscal entre Illes Balears i el Govern de l'Estat.
Jo crec que tots estarem d'acord en un principi: defensam
un sistema de finançament just i solidari, un sistema de
finançament que ha de ser just per a tots, i que a més a més
ha de ser solidari amb les regions menys desenvolupades,
més desfavorides de l'Estat. En aquest principi hi està
d'acord; ara, com es concreta aquest principi? En el pacte
poguérem arribar a una solució, que hem de defensar la
participació de les Illes Balears dins els imposts que graven
el consum. Quin és l'objectiu, però, per arribar a aquest
nivell de justícia i de solidaritat? Al nostre entendre, a
l'entendre del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
hem d'anar al que es coneix com a nivellació de serveis de
les comunitats autònomes. En què consisteix? Ja ho hem
explicat altres vegades, consisteix que tothom paga segons
el que té i tothom rep els mateixos serveis. És a dir, qui té
més paga més, el més ric paga més que el més pobre, però
després, a l'hora de repartir tothom rep exactament la
mateixa assignació econòmica per als mateixos serveis.
Però això no és així, perquè actualment, amb el sistema
actual els que tenim més naturalment que pagam molt més,
cosa que és justa, però després a l'hora d'assignar els
recursos, els que pagam més rebem manco que la mitjana,
molt manco, i en el cas de les Illes Balears som els que
estam més mal finançats. Per què? Perquè en cada sistema
d'assignació de recursos hi ha una correcció. Per exemple,
com es redistribueixen els recursos? Per una part pel
finançament autonòmic, que ja té un mecanisme de
correcció, de tal manera que uns reben més que els altres.
Això darrerament s'ha anat corregint, però encara les Illes
Balears som els que reben més pocs recursos per finançar
les competències ja transferides. Hi pot haver a més a més
un sistema pervers que acceptem transferències amb una
mala dotació econòmica, com ha passat amb educació, i que
això afegeix al banyat. Però és que llavors, al marge del
sistema de finançament hi ha el fons de compensació
interterritorial, mitjançant el qual 10 comunitats autònomes,
que ja estaven més afavorides, tornen a rebre una assignació
econòmica per poder augmentar la seva capacitat d'inversió.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Sampol, portaveu del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Però és que llavors a més a més vénen els pressuposts
generals de l'Estat, i quan veim la territorialització de les
inversions, veim com cada any, i des de temps immemorial,
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les Illes Balears som la darrera comunitat autònoma quant a
inversió en pessetes per habitant, i tornes tenir les mateixes
comunitats autònomes que estan primades. Però no acaba així,
perquè llavors vénen els fons estructurals, i vénen les comunitats
autònomes que són objectiu 1, que pràcticament s'enduen el 70
o el 75% dels pressuposts de la Unió Europea. Aquesta setmana
mateix, el ministre Rato anunciava un pla de desenvolupament
regional, que afectarà les regions objectiu 1, que en 7 anys
distribuirà ni més ni manco que 27 bilions de pessetes, amb b. I
les Illes Balears, igual que hi ha altres comunitats autònomes,
quedam exclosos. I llavors vénen els fons de cohesió, allà on una
altra vegada quedam exclosos. Quin és el resultat final? El
resultat final és que la desigualtat és massa desigual. Arribam a
una situació que es produeix una vertadera sagnia econòmica que
fa que les administracions de les Illes Balears siguin unes
administracions pobres, incapaces de donar una cobertura a totes
les necessitats d'infraestructures, d'equipaments que té la nostra
ciutadania. Si a més a més hi afegim la nostra condició insular,
que tenim un sobrecost de la insularitat que grava els nostres
pagesos, que grava els nostres pescadors -els preus dels gasolis.
Prest hi haurà notícies, bones, esper-, si a més a més les nostres
empreses no poden ser competitives amb les empreses del
continent perquè tenen aquest cost d'insularitat, arribam a la
conclusió que ho tenim realment difícil. Tenim molta feina a fer
en aquest sentit, aquesta intervenció com a mínim que serveixi
per conscienciar tots els grups que en qualsevol fòrum que
tenguem ocasió hem de fer pedagogia política, perquè a nivell
polític dins tot l'Estat i dins la Unió Europea comencem a rompre
aquest "santbenet" que ens han penjat de regió rica, i com que
aquests són tan rics, no necessiten res.
Els contaré una darrera anècdota, que va passar precisament
aquesta setmana passada, negociant els fons que els deia avui
matí, els fons de pesca, aquells que assignen per pesca marítima,
un 50% més a Madrid que no a les Illes Balears, el director
general d'Economia estava lluitant per 200 milions de pessetes.
Prèviament havia intervingut el representant de la Comunitat de
Madrid, i quan duia set o vuit minuts d'intervenció, que
demanava 200 milions de pessetes, el director general, de l'Estat,
que coordinava el tema, diu "pari, per 200 milions de pessetes no
hem de perdre 10 minuts". Agafa la paraula el director general
d'economia de les Illes Balears, i aquell senyor, el coordinador
de la reunió, devia ser el secretari d'Estat, va fer una intervenció
de 20 minuts, rebatent que les Illes Balears no podien tenir 200
milions de pessetes que defensava el director general
d'Economia, fins que el director general d'Economia li diu:
"escolti, vostè fa un moment ha aturat la intervenció del
representant de Madrid dient que no havien de perdre 10 minuts
per defensar 200 milions de pessetes, i vostè duu mitja hora
rebatent els meus arguments que defensen 200 milions de
pessetes. No deu ser de Madrid vostè?" Amb aquest argument
tenim 200 milions de pessetes més, de moment, i encara no hem
firmat. Esperam aconseguir recursos econòmics importants.

Vull dir amb aquesta anècdota que ho tenim molt difícil, que
aquests anys que hem bravejat tant de ser rics, ara ens passen
factura, i que quan anem als fòrums de Brussel•les o de Madrid,
tal vegada ens convé pobrejar un poc, o com a mínim mostrar les
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desigualtats dels nostres pescadors, dels nostres pagesos, de
la gent menys afavorida que hi ha a les Illes Balears,
aquesta gent que de vegades dorm al carrer, que aquí també
en tenim, i que necessiten uns bons serveis públics. Moltes
de gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sampol. El Sr. Crespí, en nom del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Gràcies, Sr. President. Jo, com han citat els altres
portaveus, més que un torn clarament de rèplica, seria un
torn complementari per acabar de tancar aquelles coses que
a la intervenció poden haver estat tractades amb manco
profunditat. I evidentment sempre sol ser allò que queda en
darrer lloc el que els llumets t'indiquen que hauràs
d'abreujar. I era precisament quan ens referíem a l'estructura
d'aquesta comunitat i també les relacions d'aquesta
comunitat amb el Govern central. Jo crec que els països
anglosaxons tenen una cultura de reflexionar sobre temes
que afecten la societat, i han donat lloc a llibres interessants,
com els dels principis de Peters, o les lleis de Murphy, que
jo crec que en l'acció política, en l'acció pública solen ser
importants.
Jo no he inclòs cap norma dins cap llibre d'aquests, no
em crec capacitat, però sí que l'experiència a la gestió i a
l'activitat pública m'ha fet veure dos espècie de corol•laris,
que els ho dic per si els serveix: Un és que tot és molt difícil
sempre; i l'altre és que mai ningú no té tota la raó, ni mai
ningú està absolutament equivocat. Crec que són dues
normes que per anar pel món no van malament, no
desaconsellen malament veure les coses. I si això és amb
caràcter general, quan ens referim als temes d'estructura
d'una societat, o d'una comunitat, o de relacions entre
institucions, per a això és particularment significatiu.

Articular una comunitat no és fàcil. Jo crec que el nostre
president, Francesc Antich, és un home que té experiència
en la gestió de la cosa pública. No debades ha estat batle
amb majoria absoluta a un ajuntament que està al límit d'una
comarca, i també és un ajuntament al límit de la zona
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d'influència de Palma, per tant és un territori complex per les
pressions que té damunt el seu territori. També li ha tocat a una
institució com és el Consell Insular de Mallorca batallar amb una
de les coses, com a mínim més pudentes que deu tenir l'activitat
pública, que són els residus sòlids urbans. Jo crec que això no és
una cosa enormement agradable, és complicada, tenia molts de
problemes aquí, i jo crec que se'n va desfer. I a pesar que tal
vegada no hagi escrit mai aquestes reflexions, el fet que tot és
molt difícil sempre, segur que ho té ben assumit; i que mai ningú
no té tota la raó ni està absolutament equivocat, també. Però jo
em volia referir a l'establiment d'una estructura d'aquesta
comunitat que tengui vocació de pervivència. És evident que
totes les forces polítiques, però no només totes les forces
polítiques, sinó que tots aquells que ens movem dins les
organitzacions polítiques, tenim el nostre disseny de comunitat.
I fins i tot jo crec, crec que no dic cap doi en reconèixer-ho, que
dins els propis partits polítics hi ha opinions diverses, perquè a
més crec que no hi ha una solució única miraculosa, sinó que hi
ha fórmules que responen millor a un tipus d'expectatives, i unes
altres a uns altres. I jo coincidesc amb el que ens ha dit a la seva
rèplica el president de la comunitat, que no hem de frissar en
excés a l'hora de legislar sobre aquests aspectes.
Jo recordaria, si em permeten un moment, que a l'any 1931 en
aquesta comunitat se'n va anar en orris l'establiment, la
consecució d'un estatut d'autonomia. No vàrem ser capaços, com
així ho varen ser a Catalunya, o ho varen ser a Galícia, o ho
varen ser al País Basc, les comunitats històriques, no vàrem ser
capaços d'aconseguir aprovar un estatut d'autonomia. L'any 1981
sí vàrem ser capaços de consensuar aquest estatut. Jo crec que la
reflexió que feim avui, de repartiment competencial, i crec que
és important que facem una referència, i no només una
referència, sinó també aquelles actuacions jurídiques, polítiques,
administratives que siguin necessàries perquè els ajuntaments
també tenguin el seu paper, no només com a declaració, sinó
també com a nivell competencial a l'hora de formar part de
l'entramat institucional d'aquesta comunitat. És ver que durant
aquests anys de la transició política, i després de la transició, els
principals esforços del Govern i del Parlament d'aquest país s'han
dirigit cap a la consolidació d'una cosa que no existia, i
possiblement és lògic que això fos així, les comunitats
autònomes. Jo crec que aquest és un fet avui prou consolidat.
Avui aquestes comunitats autònomes ja participen en tot el que
és la despesa pública d'aquest país en una quantitat considerable,
per damunt d'aquella que es fixava a principis dels anys 80; però
els ajuntaments no han rebut la part corresponent que els tocaria
d'aquest repartiment competencial, i per tant econòmic. Jo crec
que aquí és molt important que aquest tema es tengui en compte.
I jo demanaria que tots aquells que participem en aquest acord de
repartiment competencial, ens ho pensem fredament. I tornaré a
dir el que he dit a la meva intervenció: el conjunturalisme no és
un bon conseller a l'hora de definir models perdurables. No
podem pensar només allò que ens convé avui, perquè aquí hi ha
una determinada situació, sinó que ens convé pensar allò que ens
anirà bé, sigui quina sigui la situació política derivada d'un
procés electoral, perquè nosaltres estam treballant per a una
comunitat que té uns ciutadans, i que solen desenvolupar la seva
vida, solen planificar les seves activitats al marge de processos
electorals; i en l'aspecte institucional convendria que això estigui
garantit.

I en relació a les relacions amb l'Estat, jo crec que és el
moment, una vegada que totes les comunitats autònomes han
produït la seva modificació dels estatuts, i han arribat a aquells
sostres competencials que estaven reservats als estatuts de la via
del 151 en el seu principi, no així en l'actualita però sí en el seu
principi, jo crec que és necessari establir aquelles dues coses que

deia abans, és a dir, un lloc on les comunitats autònomes
puguin exercir el seu dret a plantar el seu projecte polític
davant el Govern, i aquest és el Senat; i segona, que allà es
puguin discutir els sistemes de finançació per un país que jo
he definit en el seu principi com a federalitzant, i no l'he
definit com a federal, ni només com a comunitats
autònomes perquè crec que el camí que duim és un camí
intermedi, no és un sistema homogeni com seria un sistema
absolutament federal, però tampoc no ha de ser un sistema
tan heterogeni que la conjunturalitat permeti que unes
comunitats es beneficiïn respecte d'unes altres perquè els
seus grups parlamentaris corresponents poden tenir un pes
a la governabilitat de l'Estat, els vots al Parlament puguin
tenir un preu a l'hora de repartir uns pressuposts. Un sistema
de finançament, jo coincidesc amb el Sr. Sampol, just i
solidari, és a dir que es tenguin en compte els nostres fets
diferencials, és a dir que allò que vàrem introduir, i allò que
no vàrem aconseguir introduir, i que podríem intentar
introduir a un règim especial, fet singular reconegut a la
Constitució, s'hi pugui introduir, i que per tant els ciutadans
en aquesta comunitat tenguin el mateix finançament pels
serveis transferits que el que tenen a altres comunitats
autònomes. Jo crec que aquest ha de ser un pacte establert
entre totes les forces polítiques, és allò que es pot dir un
pacte d'Estat, on hem de cercar sobretot el màxim consens,
si no fos possible l'absoluta unanimitat. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Crespí. Sr. President de Govern, té la
paraula per tancar el torn en contrarèplica.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich
i Oliver):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Només dues paraules, bàsicament per agrair, tant al diputat
Sr. Buades, al Sr. Grosske, el Sr. Sampol i el Sr. Crespí, que
acaben d'intervenir. Dir en relació al diputat Sr. Buades que
estic content que haguem aclarit alguns dels dubtes que
s'havien explicat a la seva intervenció, i sobretot que estic
content que haguem aclarit tot el relacionat tant amb la taxa
com el que puguin ser les polítiques d'ordenació del
territori. Jo crec que en relació a la taxa, és un tema de fixar
bé aquest objecte. Com se suposa, tendrem temps de parlarne, perquè entre d'altres coses aquest cànon o taxa en el seu
moment s'haurà de presentar en aquest parlament, i per tant
se'n podrà fer una bona discussió, i per altra banda dir que
en relació a l'ordenació del territori, aquest govern va
procurar dur a terme tota una sèrie de mesures, de coses que
de qualque manera puguin crear "perill", per llavors afrontar
la situació de forma global, i per tant anar des de les
principals lleis fins a les lleis i els reglaments més petits, i
jo crec que és la fórmula com ho hem de fer si volem
dissenyar una cosa que funcioni així com cal.

Per altra banda, vull donar les gràcies també al Sr.
Grosske, al diputat Sr. Grosske, per aquest seny que té quant
a l'aplicació de pactes. Efectivament, jo crec que és bo que
els ciutadans sentin parlar al pacte i, per tant, aquí en el
Parlament, de quines són les regles de joc, crec que aclareix
quina és la postura i el funcionament d'aquest pacte perquè,
si efectivament nosaltres volem donar joc a la transparència,
a la participació dins la societat, bo és que els ciutadans
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sàpiguen com funcionam a nivell de govern i a nivell de
relacions amb els grups parlamentaris que donen suport al
Govern. Com se suposa aquest president estarà obert a analitzar
totes aquelles situacions que puguin millorar el funcionament
global del pacte. Jo també, i coincidesc amb el Sr. Grosske, era
partidari d'una altra fórmula, en el seu moment, però les coses a
vegades són així com són i, per tant, en això de pactes tothom
sap que tothom ha de ser generós, si és que vol que funcionin, i
sobretot tothom sap que els grups majors han de ser encara més
generosos així com crec que va ser el meu grup en el seu
moment, sense perjudici que tothom fes un esforç
importantíssim.
Per altra banda he de dir al Sr. Sampol que efectivament
recull la rectificació que m'ha fet: és un govern de centreesquerra i nacionalista, no faltaria més, i dir-li que, efectivament
també, crec que qualsevol moment és bo, i sobretot en un debat
com aquest, parlar de tot allò que és necessari millorar quant al
nostre sistema de finançació, tant en el que és el sistema de
finançació en si mateix, com en altres temes com pugui ser tot
allò relacionat amb el fet insular, etc. He de dir que en bona part
aquest govern ja s'ha posat a fer feina, algunes de les conselleries
ja han pogut tenir contactes amb Madrid per demanar,
precisament, allò que jo he dit que demanaríem, el que és just, i
per tant per intentar començar ja les negociacions necessàries
perquè això ens pugui arribar el més aviat possible.
He de dir també que coincidesc amb el Sr. Crespí quant al fet
que en parlar d'estructura de comunitat parlam de temes
importants, i per tant hi hem de dedicar els temps que sigui
necessari. La idea és crear una estructura de comunitat que
funcioni, on no hi hagi duplicitat de competències, on hi hagi una
sèrie d'institucions que puguin funcionar, com deia, amb eficàcia,
i això passa per aclarir molt bé quin és el joc del Govern, quin és
el joc dels consells i quin és el joc dels ajuntaments.
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participació i, per tant, sàpiguen crear aquells llocs, aquells
indrets on la societat civil també pugui fer sentir la seva veu
i que no es demani la veu de la societat civil només un pic
cada quatre anys davant les eleccions, sinó que la
mantinguem permanentment desperta.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. President del Govern. Té la paraula ara el
portaveu del Grup Popular, Sr. Jaume Matas.
EL SR. MATAS I PALOU:
Sr. President, senyores i senyors diputats, esper que la
benevolència del president tengui consideració amb el
temps de rèplica d'aquest portaveu, sobretot tenint en
compte que veníem aquí a discutir l'estat de l'autonomia.
EL SR. PRESIDENT:
Excusatio non petita, acusatio manifesta, Sr. Matas. La
benevolència, la puc tenir al final, en tot cas, però si
d'entrada me la demana, ja m'indica que he d'estar molt
atent al temps.
EL SR. MATAS I PALOU:
No, jo li deman, president, perquè sé de la seva
tolerància, sobretot de la seva comprensió respecte a l'únic
grup de l'oposició en aquesta cambra, i probablement l'únic
grup que haurà de parlar de l'estat de l'autonomia i no de
l'estat del pacte, com pareix que fins ara hem estat escoltant.
Paraules, paraules i paraules. La primera qüestió que em
vaig plantejar a l'hora de pensar en aquesta rèplica al seu
discurs, Sr. Antich, del dia d'ahir, va ser què era
efectivament allò que havíem de debatre en aquesta cambra,
avui, aquí i ara, i naturalment compartesc que mancaria de
sentit debatre l'estat de l'autonomia de l'anterior govern del
Partit Popular. Tampoc, és cert, la gestió del nou govern, ja
que vostè pràcticament duen alguna cosa més de tres mesos
i, per descomptat, té tota la raó, en tres mesos no hi ha
temps material per desenvolupar una política concretada en
fets que vagi més enllà de les retòriques i de les
declaracions periodístiques que, per altra banda, tant i tant
s'han prodigat en aquests mesos.

Per altra banda jo crec que en aquesta primera etapa, en
aquests 100 dies d'aquest nou govern també hem donat mostres
que, a més que hi hagi unes institucions ben coordinades i que
tenguin aclarides quines són les seves competències i, per tant,
que treballem a més per crear una estructura molt més eficaç de
la que ha funcionat fins ara, aquest govern també ha donat
mostres que volia empènyer una altra manera de fer les coses, i
això passa també per, a més de coordinar les institucions, que
aquestes institucions siguin més transparents, donin per tant més

La meva obligació com a líder polític..., no, perdoni,
això ho vaig escriure ahir vespre i anava a dir de l'única
oposició, però de, en teoria, l'única oposició, és analitzar i
enjudiciar críticament, si n'és el cas, l'actuació del Govern,
què és el que aquest pacte d'esquerres podia fer en aquest
curt però fonamental espai de tres mesos transcorreguts
d'ençà que assumiren el poder, l'anunci de les polítiques que
han de desenvolupar durant la legislatura.
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La seva trajectòria durant aquests 100 dies és el que s'ha de
focalitzar en la mesura que constitueix de veres l'únic i real estat
de la nostra autonomia, aquí i ara i en aquest moment.
Comencem per les formes, Sr. President, comencem per l'estat de
les formes en aquesta autonomia. Primer, perquè en democràcia
les formes són molt importants, en democràcia la forma és abans
de res, i, en segon, perquè des d'ençà que són vostès en el poder
s'ha produït un canvi qualitatiu molt poc agradable, preocupant,
per allò que significa i per allò que anuncia.
Per descomptat, el canvi s'ha notat en els usos i en aquest
valor democràtic que s'anomena cortesia parlamentària; no parl,
com diuen en castellà, a humo de pajas, parl de fets, parl de
comportaments que pens que vostès han de rectificar, no només
en nom de la convivència parlamentària sinó, el que és més
important, en nom del correcte funcionament institucional, que
té la seva raó de ser en el control de l'acció de govern i en el
nostre dret a la informació. Pas per alt la forma desconsiderada
en què aquest pacte d'esquerres es va estrenar en aquesta cambra
amb els cambalaches en la seva presidència, interinitats i jocs
subterranis que, per afectar el prestigi i la imatge del Parlament,
probablement mai no s'haurien d'haver produït. He de dir, i és
cert, en el seu honor, que el Sr. Crespí va tenir el gust i la
decència de negar-se a participar en aquell poc exemplar
espectacle. Si un sol just hagués estat suficient per salvar
Sodoma, probablement hauríem de concedir, com deia el
passatge bíblic, al Sr. Crespí aquesta funció salvadora d'aquell
episodi poc edificant.
Tot i això, aquests fets varen ser premonitoris d'allò que
s'havia de veure i de venir més tard en aquest parlament i, en
efecte, després d'aquests fets han vengut comportaments inèdits
en aquest parlament, com és ara que les dues primeres lleis que
va entrar el Govern del pacte d'esquerres en aquesta cambra
varen ser o volien ser dues lleis per lectura única. Pràcticament
per primera vegada en aquesta cambra, la Mesa del Parlament,
d'una forma sistemàtica, refusa preguntes, rebutja preguntes de
l'oposició, com també en el fet que les respostes a les preguntes
del Partit Popular molts de pics són insultants, totalment
insultants, fins i tot a vegades amb monosíl•labs lacònics. Com
el fet que la Mesa del Parlament, a petició del Partit Popular,
denegui la compareixença, la sol•licitud de compareixença de la
consellera de Medi Ambient per donar explicacions sobre
l'incendi d'Artà, per donar explicacions, dient que no era un
episodi que tengués la repercussió social adient.

O com el fet que en aquesta cambra es produeixi una retirada
telepàtica d'una llei, de la primera llei de lectura única, retirada
telepàtica de la Llei de règim jurídic. Aquesta cambra i els
ciutadans encara esperam una explicació, una explicació. Sr.
President, Sr. Antich, els fets s'han de correspondre amb les
paraules. Vull denunciar com a impresentable la situació
d'interinitat i de provisionalitat de les tres conselleries sense
cartera o sense conseller, de les tres conselleries virtuals d'aquest
govern. Vostè, Sr. President, sabia això i volia la urgència per
tenir un govern complet, però com avui ha quedat demostrat,
avui ha quedat demostrat en aquesta cambra, vostè no tenia el

suport parlamentari en aquesta cambra per aprovar aquesta
llei i per això la va retirar.
És més greu, encara, que un dia que el president em va
convidar a anar-lo a visitar al Consolat de la Mar,
desgraciadament sembla que per a no res, fins i tot aquell
dia li vaig proposar un pacte d'estabilitat per als interins de
la Comunitat, docents, no docents, i el personal del consell
insular, que encara no ha rebut resposta, aquell dia, en una
roda de premsa posterior i davant jo, els periodistes que hi
havia en el Consolat de la Mar varen demanar al president
si havia rebut cap pressió per retirar aquesta llei o si no
havia retirat aquesta llei perquè no tenia els vots per
aprovar-la, i ell ho va negar. Mentida, fals, com s'ha
demostrat aquí avui: vostè no tenia els vots per aprovar
aquesta llei i el dia següent, públicament, va ser capaç fins
i tot de negar aquesta evidència que avui s'ha demostrat.
No és la nostra intenció practicar una pedagogia
democràtica, ni tan sols denunciar una prepotència que han
practicat vostès amb una insòlita rapidesa, senzillament
volem descriure quin és l'estat de l'autonomia en aquesta
institució parlamentària només tres mesos després de la
constitució d'aquesta cambra i, a la vegada, recordar-vos
que perquè l'únic partit de l'oposició, que representa
pràcticament la meitat de la ciutadania de les Illes Balears,
pugui exercir la seva funció i la seva obligació de control a
l'executiu, al Govern, és condició imprescindible el respecte
a les formes i als usos educats, per respecte als ciutadans
d'aquestes illes, per respecte a l'oposició, per respecte a la
democràcia, per respecte a la institució parlamentària i per
respecte també a vostès mateixos.
Què han fet vostès en aquests 100 dies? Han fet molt
menys del que tocava. Ho han fet, a més, amb unes mesures
preocupants però, sobretot, amb unes paraules, amb unes
propostes, amb uns anuncis, el mínim que es pot dir dels
quals és que són fruit de la descoordinació, de la
improvisació i de l'absoluta manca de reflexió. No han fet
res, no han fet res. Fets. Les poques mesures que s'han pres,
és cert i ho he dit abans, no ens permeten garantir que vostès
faran el mateix que fan totes les administracions socialistes:
crear burocràcia, incrementar els imposts i acabar per aturar
l'economia, però sí que van per aquest camí. No desitj que
també a les Illes Balears creixi l'administració, els
funcionaris, creixin els imposts per pagar aquests
funcionaris, ens caigui la competitivitat perquè ens apugen
els imposts, i així aconseguim refredar l'economia, perquè
això l'únic que vol dir és més atur, i això és de primer de
batxiller, més atur, menys llocs de feina.

Primera mesura. Vostès han apujat els imposts tot d'una
que han arribat a aquesta comunitat autònoma, vostès han
apujat els imposts. El seu partit prometia a les eleccions que
baixaria el cànon de l'aigua; fins i tot amb dues proposicions
no de llei, la 2183/95 i la 5360/97, proposaven reduir en un
50% la quota del cànon de l'aigua, fins i tot el Sr. Roig,
candidat del Partit Socialista a la batlia de Palma proposava
que els ciutadans de Palma no pagarien cànon de l'aigua.
Què ha passat amb aquestes promeses? La resposta ha estat
no tan sols no baixar el cànon de l'aigua, sinó que la primera
decisió important d'aquest govern en matèria financera ha
estat apujar un 17% els imposts sobre els habitatges a tots
els ciutadans de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
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Formentera, un 17% més d'imposts per a adquisició d'habitatge,
una mesura que deu respondre al pla de xoc per a l'accés a
l'habitatge tant en propietat com en lloguer que va anunciar el
mateix Sr. Antich, perquè, el xoc, l'ha fet, ha complert el seu
compromís, el xoc l'han rebut tots els ciutadans d'aquestes illes
apujant els imposts, amb un 17% més d'impost.
A més, aquest xoc o aquesta galtada afecta als manco
desfavorits si tenim en compte que són aquests els principals
protagonistes d'aquest mercat. El caràcter socialment regressiu
de la pujada d'aquest impost resulta senzillament escandalós i,
encara més, si ve d'on ve. Els afectats són els joves que
accedeixen al primer habitatge, als immigrants que han de
millorar la seva condició de vida i, sobretot, les classes mitjanes,
que tenen, sobretot en els pobles, dificultat per accedir a un
habitatge. Com podem fomentar, apujant els imposts, la cultura
de la rehabilitació? Com podem aconseguir, apujant l'impost per
adquirir un habitatge als nostres joves, -d'Artà, de Campos, de
Pollença, de Ferreries, de Sant Joan d'Eivissa...- com podem fer,
amb aquesta política que tenguin possibilitat de quedar-se a viure
al seu poble?, que no hagin de fugir del seu poble perquè no
poden viure allà? Sr. Antich, és aquesta una de les mesures
indirectes o directes que vostè va anunciar per evitar la venda de
les nostres propietats als alemanys? Si aquesta és una de les
mesures, m'estim més, de veres, no conèixer les altres, perquè
aquesta, de moment, la pagam tots.
Per cert, Sr. Sampol, no és cert que el PSM va presentar una
proposició no de llei, fins i tot una esmena a les Directrius
d'Ordenació del Territori, per rebaixar aquests imposts als
residents de les Illes Balears? És que el PSM ja no considera
necessari ajudar els ciutadans per a la compra d'un habitatge
usat?
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en cap millora qualitativa del benestar dels ciutadans; més
aviat suposa, probablement, l'única manera de tenir contents
els integrants d'aquest pacte d'esquerres i, a més, poder
tancar la necessitat que a cada conselleria hi pugui haver un
comissari polític de l'altre partit perquè vigili al que hi ha.
Això provoca, entre altres coses, que s'incrementi la despesa
corrent. I en què es reflecteix aquest increment de la despesa
corrent? Idò es reflecteix en els pressuposts que vostès han
presentat en aquest parlament. Per primera vegada des de fa
molts d'anys, i tenc una miqueta de coneixement d'això, es
davallen les inversions, es davallen les inversions en el
pressupost i puja la despesa corrent, naturalment.
Segona mesura: la modificació de la Llei de sòl rústic i
de les Directrius d'Ordenació del Territori. Difícilment es
pot superar el cúmul de despropòsits que suposa l'aprovació
d'aquesta llei. Tramitació per lectura única. Amb la primera
llei que vostè presenta aquí contradiu tot allò que havia dit
el seu partit uns mesos, només fa quatre o cinc mesos, quan
el Partit Popular presentava una llei per lectura única en
aquest parlament. Llavors era un mesura demoníaca i ara és
una mesura necessària. Entrada irregular en el Parlament;
certificació, digui el que digui el Sr. Grosske, il•legal,
emesa per òrgan manifestament incompetent, d'aquesta llei
i, per tant, incompliment de la legalitat segons el parer dels
mateixos lletrats d'aquesta cambra. Greus defectes de fons,
que probablement sigui el més dramàtic de tot, greus
defectes de fons que generen una notable inseguretat
jurídica entre els ciutadans de les Illes Balears, com pugui
ser la problemàtica de les retroactivitats de les segregacions
o de les successions hereditàries. És aquesta, Sr. Antich, una
altra de les mesures indirectes per aturar la venda de les
nostres finques als alemanys?
Li posaré un exemple, li posaré un exemple que vostè
entendrà perfectament. En aquestes illes, un pare,
històricament, quan ha pogut tenir un bocí de terra ha
desitjat deixar en herència aquest bocí de terra als seus fills,
i històricament aquest pare, que per exemple tenia idò
30.000, 40.000 metres, quan tenia dos fills deixava en
herència un bocí de terra a cada fill, un bocí per a un fill i un
bocí per a l'altre fill, però ara, amb aquesta llei, vostè quina
sortida dóna a aquest pare? Aquest pare, avui, si vol deixar
alguna cosa als seus fills no té més remei que vendre-ho a
un alemany i dividir els doblers entre els dos fills.
(Aldarull a la sala).

I demanam: s'han apujat els imposts, on van aquests imposts?,
quina és la despesa nova que s'ofereix amb aquests imposts? Idò
molt clar: aquesta pujada d'imposts es tradueix en una pujada de
l'administració, en fer més gruixuda l'administració i en un
increment més que notable de directors generals a les
conselleries del Govern. Passam de 60 directors generals a 80
directors generals, a més en un moment on es produeixen
transferències als consells insulars; per tant, l'administració en
qualsevol cas hauria de ser més prima, més petita. Naturalment
això produeix una despesa de secretaris, d'ajudants, etc., perquè
naturalment un director general, maldament n'hi hagi algun, no
vol ser director general d'ell mateix, vol tenir una estructura, i a
mi em sembla a més raonable. Aquest increment no es traduirà

És una mesura que castiga la nostra gent, és una mesura
que castiga la nostra forma de ser, és una mesura que
castiga la nostra tradició. Vostè no dóna més sortida a la
nostra gent. L'entrada en vigor de la llei, tard i malament, va
desnaturalitzar tota la urgència que segons vostès va
justificar la tramitació per lectura única. Es va publicar crec
que 15 dies després de la seva aprovació.
Declaracions prèvies -em sap greu, Sr. Antichimprudents del president, declaracions prèvies imprudents
del president que van disparar l'especulació i que varen fer
que en el consells de les Illes Balears s'acumulassin les
peticions per por de la gent a les prohibicions que vostè
anunciava en els periòdics. La desgràcia és que n'havien
tengut ja una prova feia un any en allò que qualcú va
anomenar el efecto Quetglas. Les seves mateixes
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declaracions imprudents, president, varen motivar l'efecte Antich
i vostè va fer que molta gent, per por, acumulàs peticions de
construcció en sòl rústic en els consells insulars, crec que més de
1.000 només en el de Mallorca, si no vaig equivocat.
Per altra banda, es fa..., es fa urbanisme a la carta. Calvià i
Marratxí tornen a quedar fora de qualsevol mesura, fora de
qualsevol control. Tornen a quedar fora els Canons d'Artà un
altre pic més. A Calvià i a Marratxí no sé què passa, però mai no
es prohibeix res, a Calvià i a Marratxí mai no hi ha urbanisme
descontrolat, a Calvià i a Marratxí mai no es prenen mesures de
contenció urbanística, i els Canons d'Artà tampoc no sé massa bé
per què, resulta que també continuen intocables, quan nosaltres,
fa temps, els vàrem proposar la seva protecció. I el greuge
comparatiu que es fa amb Campos, una altra vegada, el greuge
comparatiu que es fa amb un municipi que l'únic pecat que té és
que la majoria dels seus ciutadans voten el Partit Popular, i es
torna castigar Campos amb l'exclusió del camp de polo, del que
vostè vulgui, però d'un projecte que sigui compensador del que
ha rebut aquest municipi de discriminació al llarg de tots aquests
anys.
I això és tot, en els fets, no hi ha més fets, no hi ha més
decisions per comentar i, per tant, aquesta és la buidor de
l'activitat d'aquests cent dies. Però si els fets avalen l'acció del
nou govern, com un govern amb indicis preocupants, i són pocs,
són encara molt més preocupants les paraules i els anuncis dels
nous projectes que esperen els ciutadans d'aquestes illes. Fa la
impressió que aquest govern s'ha passat tres mesos aterrant,
provant la jugueta. Ja s'ha acabat, ja han donat la culpa de tot als
governs anteriors i de tot al Partit Popular, ja està, però ara toca
governar, ara toca dur endavant una acció de govern, ara toca
prendre mesures per sortir al butlletí oficial i no mesures per
sortir als diaris, fins ara només hi ha declaracions, és al butlletí
oficial on han de sortir.

preocupa l'espectacle que donen amb això. El conseller de
Turisme se'n va Menorca i diu que farà una prova pilot amb
els hotelers, el sendemà el desmenteixen, torna a Mallorca
i diu que no pot ser una taxa sinó que ha de ser un tribut,
sembla que després parla amb els hotelers que fa recular el
Govern fins al punt que a la seva compareixença
parlamentària, el conseller de Turisme va manifestar les
seves preferències per la creació d'un fons en lloc de
l'aplicació del nou impost. Les reaccions que provocà
l'anunci del conseller de Turisme obliguen al dia següent al
president a desmentir el seu conseller. Després, sembla que
seran els hotelers els que gestionaran el tribut i tot canvia.
Després, sembla que la preferència és cobrar damunt els
bitllets d'avió.
Avui, després de dues compareixences parlamentàries,
on els consellers de Turisme i d'Hisenda no varen ser
capaços d'explicar quin és realment el model pel qual
aposten, els ciutadans de les Illes Balears estam
absolutament desconcertats. Miri, això sembla aquell malalt
que l'han d'operar i que quan el posen damunt la taula
d'operacions, quan estan a punt d'obrir-lo, no saben què li
han de fer ni saben el que té. Aquest desconcert, aquest
desconcert és un desconcert que nosaltres creim que
perjudica d'una forma directa els nostres ciutadans, i el que
és més greu, resulta que avui el president, aquí, ens proposa
en el tema de l'ecotaxa, consens al Partit Popular, avui, quan
no hem estat capaços de rebre ni un sol paper de tots els que
hem demanat sobre l'ecotaxa, però ell sí que se n'ha anat a
parlar de l'ecotaxa amb l'ambaixador alemany, resulta que
l'ambaixador alemany és més important que el grup del
Partit Popular ...
(Aldarull a la sala).
L'ambaixador alemany sí que pot tenir tota la
documentació d'aquest impost i li poden contestar totes les
preguntes d'aquest impost, i al Partit Popular ni aigua, res.
I ara avui aquí, per quedar bé, consens al Partit Popular per
a l'ecotaxa, per a l'impost turístic.

Aquestes paraules són el reflex evident que no estam, com
ens volien fer creure, davant un programa de govern sòlid i
cohesionat, sinó que som davant l'aplicació de tants programes
com partits formen el pacte, no som davant un govern que du
anys preparant un programa alternatiu que aprofita la seva
arribada al poder per aplicar aquest programa, estam davant un
govern de compartiments estancs, on cadascú fa el que vol, on
ningú no és capaç de posar ordre, on no hi ha conductor, aquest
govern necessita un líder amb capacitat suficient per agafar
aquest volant, capaç de prendre decisions, Sr. Antich, de
governar, de tenir clar quin és el model de país que aquesta
societat necessita i dur-lo endavant. El contrari ha provocat fins
ara actuacions erràtiques i absolutament descoordinades.

Miri, faci el que vulgui, si vostè, el seu govern té aquest
impost, dugui'l endavant, és el seu problema, ens digui de
què es tracta i podrem jutjar, naturalment, però que almenys
paguin els turistes, que no paguin els mallorquins, els
menorquins, els eivissencs i els formenterencs, que no afecti
la nostra competitivitat i que sigui legal i transparent. I li
faré una altra proposta. Si vostè posa aquest impost, si el seu
grup posa aquest impost, li proposam on és que ha de
destinar aquests doblers, no hi ha millors ecologistes en
aquesta terra, amb tot el respecte del món, que els pagesos,
dediqui aquests doblers per salvar el camp ...
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?
(Aplaudiments)

Per exemple, l'impost turístic, però ara no es diu impost
turístic, ara es diu ..., què es diu?, cànon de ..., cànon turístic. Ens
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Dediqui aquests doblers per salvar el nostre camp, els nostres
pagesos i els nostre sector primari, que realment ho necessiten i
es troben en una situació delicada i preocupant. Amb tot el
respecte del món, el GOB existeix, crec, si no m'equivoc, des de
l'any 75, no ho sé, potser, eh?, no sé si m'equivoc, els pagesos fa
2.000 anys que són a la Serra de Tramuntana, són els pagesos
que han mantengut aquesta postal de les Illes Balears a la qual
vostè ahir feia referència, aquests ametllers en flor que quan
arriben els turistes veuen, aquestes oliveres, aquests alzinars,
aquests productes nostres, la sobrassada, el flaor, el formatge,
aquests productes, tot això és obra dels nostres pagesos, dels
nostres agricultors, salvi el sector primari amb aquests doblers i
veurà com mantendrà viu el medi ambient a les Illes Balears.
I una altra proposta, vostè, que diu que forma part d'un partit
progressista, financiï un pla sociosanitari que sigui capaç de ser
model a tota Europa, financiï un pla sociosanitari amb aquests
doblers capaç de corregir les desigualtats d'atenció social en
aquestes illes, creï residències per als nostres majors assistits,
creï centres sociosanitaris per poder atendre els nostres malalts
d'Alzheimer, els nostres dements, els nostres malalts que
pateixen situacions greus per culpa de la droga, de la sida, de
l'alcoholisme. Financiï centres de dia, financiï l'atenció per als
nostres discapacitats, per a l'eliminació de les bosses de
marginació, naturalment, i faci de les Balears un exemple
d'atenció social, per a la nostra gent.
Per cert, li hem fet la proposta, adquireixi l'Hospital Militar
de Palma, utilitzi el seu personal, compri la seu del que serà
l'antic Hospital de Maó, faci el mateix a Eivissa i converteixi els
centres, aprofitant aquest personal, a més de la gent de centres
que també tenen molta experiència i reuneixen les condicions
com per exemple Sant Joan de Déu, La Creu Roja, per poder
prestar un servei d'atenció social necessari per a aquesta terra.
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compleixi el conveni, l'Hospital d'Inca el vàrem aconseguir
nosaltres, és igual qui l'hagi aconseguit, posi els 250 milions
de pessetes per poder aconseguir l'Hospital d'Inca i sobretot
que l'Hospital d'Inca que és una necessitat per a tots, que ens
ha costat molt, no es retardi ni un sol dia, ni un dia.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Matas.
EL SR. MATAS I PALOU:
Sí, vaig, Sr. President, ...
EL SR. PRESIDENT:
Faci's a la idea que va excedit en el temps, aquesta
presidència, consultats els dos vicepresidents d'aquesta
Mesa que vostè ha atacat tan directament, ha decidit donarli un marge fins a un 30% del temps, de comú acord, per
tant, li resten dos, tres minuts.
EL SR. MATAS I PALOU:
Moltes gràcies, Sr. President, per la seva benevolència.
Ens preocupa el conveni que varen firmar amb l'Insalud,
que garanteix la sortida de molta gent, de molts de
funcionaris del Psiquiàtric, del Joan March, l'Hospital de
Maó, o el centre de salut d'Eivissa.
Ens preocupa que es facin extraccions a Sa Marineta. On
són avui aquells que es manifestaren en defensa de Sa
Marineta?
Ens preocupa, naturalment, l'incendi d'Artà, l'actitud
imprudent i temerària a l'hora de donar per acabada una
campanya de prevenció i extinció d'incendis, després d'un
dels anys més secs dels darrers vint.

Ens preocupa que dos projectes importants que s'havien
aconseguit per a aquesta comunitat, com la residència de
Felanitx i la llar de majors de Llucmajor, no es facin.
I li dic més, si tot això, si tot això de l'ecotaxa, si tot això
d'aquest cànon turístic acaba en no res, acaba en paraules, com
pràcticament tot el que ha passat fins ara, ja li dic que el Partit
Popular, des de sempre, defensam que ja pagam imposts a les
Illes Balears, els ciutadans de les Illes Balears ja en paguen,
d'imposts, i defensam, com hem defensat sempre, que vostè sigui
capaç de lluitar, i l'ajudarem, perquè els imposts que paguen els
ciutadans de les Illes Balears quedin aquí, per finançar aquestes
coses que jo li propòs o per finançar les necessitats que tenen els
ciutadans d'aquí. Que lluitem per aconseguir, com hem
aconseguit l'impost sobre la renda, que altres imposts que se'n
van a Madrid puguin quedar aquí, i en aquesta proposta, ens hi
trobarà.
Sr. Antich, ens preocupa l'Hospital d'Inca. No volem que
l'Hospital d'Inca es torbi ni un dia, vostè ahir aquí va dir que era
un problema de solar, a Maó l'Insalud sense el solar ja ha
contractat el projecte, Sr. Antich. Sr. Antich, faci el que vulgui,

Ens preocupa que vostè hagi llevat als nostres pagesos
el Proagro i el Pla Prominorica i les ajudes als nostres
ramaders que amb el Pla Prominorica eren unes mesures
subvencionades per Europa que, a més, eren un exemple
mediambiental per crear un model a Menorca. És també
aquesta una mesura per impedir la venda de les nostres
finques als alemanys?
Ens preocupa que vostè s'hagi deixat llevar els avions
reactors. Jo li puc garantir que aquí mai no hi va haver cap
pacte per llevar els reactors, i jo li puc garantir que jo mai
no vaig permetre que es llevassin els reactors. Avui, els
ciutadans de les Illes Balears no tenen reactors, tenen
turbohèlixs.
(Aldarull a la sala).

334

DIARI DE SESSIONS / Núm. 10 / fascicle 3 / 9, 10 i 11 de novembre del 1999

Ens preocupen molt les carreteres. Ens preocupa que vostès
prenguin la decisió de no fer més carreteres, que vostès prenguin
la decisió d'aturar tot el que hi ha en matèria de carreteres, que
vostès puguin posar en joc unes inversions que són
imprescindible, necessàries per als ciutadans d'aquesta comunitat
autònoma.
EL SR. PRESIDENT:

Per acabar, Sr. Antich, li demanaria un favor, que ja n'hi
ha prou, si li pareix, d'utopia, la utopia és un concepte
hermós i que tots, d'una manera o de l'altra, necessitam dins
la vida, però utopia no pot ser mai la coartada de la
ineficàcia i molt menys de la inaptitud. Per favor, Sr.
President, sigui rigorós quan utilitza el terme de la utopia,
encara que només sigui per respecte a aquells que encara
creim un poc en ella. Gràcies.

Sr. Matas, vagi acabant.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. MATAS I PALOU:

(Aplaudiments)

Sí, voy, president.

EL SR. PRESIDENT:

La mesura de no fer més carreteres és una mesura irreal,
irresponsable i plena de voluntarisme. Només des d'un govern
controlat per gent ben intencionada, és cert, però profundament
irresponsable, es pot aturar una necessitat de la societat. Hem de
resoldre el problema que tenim del nostre trànsit, això no és
incompatible amb el fet de fer els trens que nosaltres vàrem
posar en marxa ni amb potenciar el transport públic. Vostè té,
crec, un director general de Mobilitat, doncs enviï el director
general de Mobilitat a veure la immobilitat dels cotxes a la
carretera de Valldemossa, i després actuï.
Sr. President, i acab, les pensions. On és la pujada de les
pensions a tothom?, on és la pujada de pensions que vostè va
prometre per igualar les pensions dels ciutadans de les Illes
Balears al salari mínim? Tendria gràcia que fossin els sindicats
i el Sr. Aznar els únics que pujassin les pensions als ciutadans de
les Illes Balears.

Té la paraula el Sr. President del Govern.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Sr. President, deman un torn incidental per al•lusions,
crec que el primer al•ludit en el debat he estat jo i
m'agradaria poder-me manifestar, em sembla haver-ho
sentit.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Crespí.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Un minut, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

Igual que em preocupa que vostè pugui dir que farà policia
autonòmica, i surti el seu partit a nivell de Madrid dient que no
faran policia autonòmica.

Sr. Crespí, més al•ludit del que s'ha sentit la Mesa, ...
(Remor de veus)

En el camp ...

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Matas, d'aquí a dos minuts, que haurà excedit el 50% del
temps que tenia, li llevaré la paraula.
EL SR. MATAS I PALOU:
Sí, Sr. President. Li promet que són les darreres paraules.
Li deia al principi que són indicis, indicis de la política que
vostè presideix, indicis que vostè, desgraciadament, no pot posar
ordre en aquest govern, que cada conseller fa el que vol i que,
desgraciadament, el Govern no avança i els perjudicats som els
ciutadans. En contra del que tots desitjàvem resulta que no és el
Partit Socialista qui aporta les idees molt moderades i són,
desgraciadament, els més radicals els que fan la seva, apuntant
que si ningú d'aquest pacte no hi posa remei, desgraciadament en
farem més d'un, de ridícul.

... no crec que s'hagi sentit al•ludit vostè, per tant, per no
complicar la situació, dominar els impulsos polítics que
naturalment tots tenim, fins i tot els que asseim aquí dalt, en
aquest altaret, crec que no procedeix aquest torn i que
procediria que parlàs el president del Govern.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
D'acord, moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich
i Oliver):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Matas, la veritat és que no trob gens estrany ni una mica que
vostè, amb les seves primeres paraules, hagi expressat
aquesta gelosia cap al debat que hem tengut ara, perquè
efectivament hi ha hagut bastant més altura de debat de
comunitat autònoma amb els grups parlamentaris que donen
suport a aquest govern, que amb aquesta intervenció que
vostè ha tengut. Vostè ha vengut aquí a parlar dels cent dies,
no ha vengut a parlar del debat de la comunitat.
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I jo estic preocupat perquè aquest govern que té molta
d'il•lusió i moltes de ganes de tirar aquesta comunitat endavant,
té una cama fluixa, i la cama fluixa és l'oposició. Li hem donat
cent dies perquè vostè agafàs el paper, i no hi ha manera.
(Aldarull a la sala).
Vostè ens diu paraules, paraules i paraules. Jo, Sr. Matas, ja
m'hagués agradat que vostè durant el temps que va ser president
d'aquesta comunitat autònoma i els altres que el varen precedir,
haguessin dut el ritme de feina que nosaltres hem dut durant
aquests cent dies, aterrant, aterrant.
Pla de residus, aprovat avui. Quatre anys, els darrers quatre
anys, la modificació del Pla de residus, vostès no varen ser
capaços d'aprovar-la, nosaltres avui l'hem aprovada inicialment
i no dubti que en pocs mesos això ja s'aplicarà.
Aprovació dels plans d'ordenació dels recursos naturals de
Cala d'Hort, a Ses Salines, no sé si els urbanitzadors eren
alemanys o no, els que volien fer el golf, però amb vostè el golf
de Cala d'Hort es podia fer, i amb nosaltres, no. Amb nosaltres
no, Sr. Matas.
(Aplaudiments)
Amb nosaltres, no. Nosaltres, no passi pena que per a aquests
que poden menys, per a aquests que tenen menys possibles, no
passi pena que aquest govern ja se'n cuidarà. Fa massa temps que
el Govern de la comunitat autònoma se'n cuida dels que manegen
molts de doblers, massa temps, fa, i això ha de canviar.
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Mallorca, s'ha impulsat el tren cap a Manacor, es parla d'un
cànon turístic que ara veig que ha de salvar aquesta
comunitat per a no sé quantes coses, i jo dic, i per què no el
va posar ell al cànon turístic si havia d'arreglar els pagesos,
havia d'arreglar els disminuïts, havia d'arreglar no sé
quantes de coses, per què no el va posar vostè, el cànon
turístic? Vostè tenia un estudi, no es va atrevir a parlar-ne.
I ara ve aquí a fer demagògia, a dir que vostè serà el
salvador dels pagesos i de tota aquesta gent, perquè ara
nosaltres ens hem proposat posar un cànon turístic? Vostè
va tenir temps, setze anys, vostè fa la impressió que puja
aquí i hagués arribat així, de l'aire del cel, no, vostè du una
herència darrera que ..., i això és que em deia a veure si
havíem acabat de parlar de l'herència. No passi pena que no
hem acabat, n'haurem de parlar més.
Vostè em parla de l'estat de les formes. Clar que
nosaltres aquí férem un desastre en tot el tema d'això, del
president, és a dir, el president del Parlament el vàrem
elegir, férem no sé quantes de coses, quedàrem molt
malament, això va en contra de la democràcia, això crea uns
problemes brutals al Sr. Matas, home!, que aquí se n'anàs un
president per corrupció, que un altre el posassin i només
duràs un any perquè una conspiració de dins el mateix partit
se'l cepillàs, i com ja vaig dir al darrer debat, encara es grata
l'esquena, perquè no s'ha llevat tots els punyals, i ara, que
nosaltres hem dit, se'ns va ocórrer dir "el farem qualque
cosa", no sé si ja l'han expulsat del partit, a aquest home, no
sé si ja l'han expulsat del partit, resulta que això no ha creat
cap trauma al Sr. Matas, el que li va crear un trauma brutal
va ser que el president del Parlament canviàs, això va en
contra de la democràcia. El de la corrupció, el túnel de
Sóller, no li sona tot això? Veure tota aqueixa gent ...
(Aldarull a la sala).

Sr. Matas, borsí d'interins. Ja s'ha pres una decisió sobre el
borsí d'interins, en temes de funcionaris, els jutjats ens ho han
tirat tot a baix, vostè no en va encertar ni una, i llavors ve aquí i
diu que va venir un dia a parlar amb mi, a donar-me lliçons per
fer pactes per a l'estabilitat, i jo, com puc prendre lliçons de vostè
amb pactes per a l'estabilitat, Sr. Matas?, si a vostè el jutjat els hi
ha tirat tots a baix, als pactes d'estabilitat. Està bo vostè per venir
a donar lliçons a ningú. Està bo vostè.
Llavors em diu que en aquests cent dies no hem fet res.
Triplicat el pressupost del consell insular en el pròxim pressupost
de la comunitat autònoma, no és res. Això també són polítiques,
no només són utopies, això són polítiques concretes. Vostès, als
consells insulars, tres vegades menys, no ni una ni dues, tres, tres
vegades menys, aquí hi ha la seva sensibilitat cap a les Illes, aquí
hi ha la seva sensibilitat perquè aquesta administració funcioni
així com toca.
Pensions no contributives, carretera de la universitat, s'hi ha
començat a fer feina, s'ha aprovat l'Institut de la Dona, Pla de xoc
contra riscs laborals està en marxa, està en marxa un Pla
d'emergència contra incendis, ja tendrem temps de parlar-ne de
l'incendi d'Artà, ja en parlarem de l'incendi d'Artà, Sr. Matas.
S'ha aprovat una reserva marina, la primera que s'aprova a

Veure tota aqueixa gent? Però bé, si mai a Argentina hi
havia hagut tants de formenterencs com d'ençà que vostès
governen, no li sona, això?
(Aldarull a la sala i aplaudiments).
No li sona, això? Mai. Per tant, no em vengui a parlarme de qüestions d'aquestes.
Llavors em diu que nosaltres vàrem dur una llei per
lectura única i que això ha tirat a baix tot el que havien
defensat fins ara, no, que les dues primeres lleis eren per
lectura única ...
(Remor de veus)
..., a mi m'és igual, jo no fris, aquí hi podem estar tot el
temps que vostès vulguin, eh? No, no, no fris gens ni una
mica, he vengut a fer una feina i la faré, eh? Ho tenc ben
clar. He vengut a fer una feina i la faré, ho tenc claríssim
això, per tant, si vostès li volen donar, li donin, però jo no
fris gens ni una mica.
Vostès es queixen que entraven dues lleis per lectura
única, i clar, això anava en contra de tots els principis i totes
les històries aquestes, clar, nosaltres decidim llevar-ne una
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de les dues, i ens donen una passada perquè l'hem llevada, jo no
ho entenc ...
(Aldarull a la sala).
Ens donen una passada perquè l'hem llevada. Vostè em diu
que vaig sortir davant la premsa i que no sé què vaig explicar que
realment jo llevava aquesta llei i que no havia rebut cap pressió
ni una, i tal, i és ver, jo ho vaig dir davant la premsa, jo davant la
premsa el que vaig dir és que havíem estat discutint entre els
grups i que, com que eren dues lleis per lectura única i nosaltres
ens havíem queixat amb moltes ocasions, que en llevàvem una,
l'altra no, perquè crèiem que precisament sortia a camí a tota una
sèrie de problemes molt importants, a tota una pressió urbanística
molt important. I per això es va fer per lectura única.
També em diu que la compareixença de la consellera, que
vostès li lleven de forma sistemàtica preguntes i totes aquestes
coses. Bé, la consellera jo sé que ella dia 16 compareix i que ho
ha demanat i, a més, aquí hi ha la divisió dels tres poders, a mi
no em vengui a contar coses que li fan al Parlament, bona feia
tenc jo amb el Govern, si és al Parlament discuteixi-ho amb el
Parlament, no em vengui a mi, a l'estat de la comunitat a queixarse de com funciona la Mesa del Parlament, parli amb el president
del Parlament i el president del Parlament ja li resoldrà aquestes
paperetes.

Tres conselleries sense cartera, això és impresentable. Hem
explicat un munt de vegades que aquesta és una modificació
d'una llei que ja és dins el Parlament i, per tant, se li donarà una
solució, tothom sap que aquest govern vol funcionar amb
aquestes tres conselleries, jo trob que és molt més impresentable
allò dels interins sense pupitre que allò dels consellers sense
cartera. Per a mi, és molt més impresentable allò dels interins
sense pupitre, sense taula per fer feina, aquests interins a qui
enviaven el sou a ca seva. Sap quants n'hi ha, Sr. Matas, que
fitxarien per la comunitat autònoma si els diguéssim: escolta, no
importa que venguis, t'enviarem el sou a ca teva. Tots aquests
pagesos que vostè volia salvar, a tots aquests pagesos a qui vostè
volia donar solucions, segurament que vendrien aquí i voldrien
fitxar per això.

Aquesta és la seva forma de veure-ho. Com se suposa, jo,
ahir, vaig exposar tota una sèrie de problemes que té aquesta
comunitat autònoma i vaig donar tota una sèrie de polítiques
per tirar-los endavant. El que hem vist fins ara, aquests setze
anys que hem vist fins ara, és una economia que va molt bé,
que creix molt bé, però no per a tothom, Sr. Matas. El que
vostès han tirat endavant fins ara no beneficia tothom; en
salaris, en pensions, en totes aquestes qüestions estam per
sota de la mitjana estatal. N'hi ha uns que fan molta via, els
seus, i uns altres que van molt a poc a poc, els nostres, per
això els nostres trobàvem que ja era hora que hi entràssim,
per veure si els agafam, per veure si reconduïm això una
mica.
Llavors, quan em diu tot això, el que li puc dir és que,
efectivament, economia per a uns pocs, carregar-se el
territori, el que han fet vostès és carregar-se el territori, i
repartiment de subvencions, que, d'això, també en podrem
parlar més endavant.
Imposts. Vostès han arribat i han pujat els imposts. No
sé quins efectes tendrà aquesta puja dels imposts nostres
sobre transmissions, no sé si tendrà tants efectes com quan
vostès duplicaren o triplicaren les valoracions de les
transmissions. Les valoracions de les transmissions, les
duplicaren o les triplicaren. Quantes mils d'actes s'han fet
des de la Conselleria d'Hisenda? Aquí ningú no va venir, a
vostè, a dir-li si pujava els imposts, però això era una pujada
indirecta dels imposts. Nosaltres, purament i simplement,
fem una cosa que vostè ja ha fet altres vegades. Aquest
impost, a més, a l'altra intervenció ja he dit que tant Galícia
com Catalunya, tant Galícia com Catalunya, l'han posat, i jo
crec que, amb la mateixa intenció que nosaltres. Posar
imposts és governar si llavors els sabem repartir.

Vostè em demana a veure si aquesta pujada d'imposts és
un pla de xoc contra l'habitatge. Home, jo no sé si és un pla
de xoc contra l'habitatge. El xoc va ser, quan arribàrem a la
Conselleria de Foment, quan arribàrem a habitatges, veure
que, de cada 100 habitatges d'habitatge públic, només se
n'havien fet 4, això va ser un bon xoc, i vostè llavors em ve
a dir aquí que vostè es preocupa, que vostè té preocupació,
per la gent que cobra menys.
De cada 100 habitatges dels plans que hi ha en aquesta
comunitat amb el ministeri, de cada 100 habitatges, aquesta
administració tan eficaç, aquesta administració tan sensible
amb la gent pobra, aquesta administració tan sensible amb
els que poden menys, 4. 100, 4. Això en data de setembre.
Ja ho hem començat a solucionar, Sr. Matas. Aquests altres
que només fem burocràcia, imposts, etc., aquests altres, ja
ho hem començat a solucionar.

Per tant, no em doni lliçons en aquestes qüestions.
Llavors em diu que no hem fet res, que vostè no ha vengut
aquí a fer-nos classe de pedagogia democràtica. Jo l'hi agraesc,
l'hi agraesc, perquè, realment, no és el millor mestre que puguem
tenir.
I llavors em parla de tota una sèrie de fets, i que no hem fet
res, que els governs d'esquerres, purament i simplement, el que
fem és burocràcia, increment d'imposts i aturar l'economia.

Hem començat a empènyer, precisament, el tema de la
rehabilitació, i hem començat a empènyer el tema de la
rehabilitació posant molts més doblers en relació amb el
decret balear de rehabilitació, i unint esforços entre aquest
decret i la legislació o la normativa del pla estatal. I ja ha
començat tot això a donar fruits.
Invertir més. No em digui que aquests imposts es cobren
per posar més burocràcia o més històries. Aquests imposts
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es cobren, precisament, per poder fer més rehabilitacions i, per
tant, combatre un model de creixement totalment insostenible de
noves construccions, i aquest impost es posa, precisament, també
per tenir més doblers per dedicar-los a la gent que pot menys.
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que ha dit vostè, Sr. Matas; jo he de contestar al que vostè
ha dit. És una qüestió de construcció i, a més, sense cap
dubte ni un...
(Remor de veus)

Perquè en relació amb tot el que vostè em diu de les
transmissions, de transmissions, n'hi ha, ja li ho he dit, de pisos
de 4, de 5 o de 10 milions, que són molt mals de trobar, i
d'habitatges, de cases i d'històries de 60 i 70 milions de pessetes.
Per tant, el que fem és pujar aquest impost, però repartir-lo. A
més, els habitatges de protecció oficial passen del 6% al 5%, i
això, Sr. Matas, també ho hem fet nosaltres.
Llavors, vostè em diu que hem augmentat els càrrecs i que
hem passat de 60 a 80. Jo tenia una nota per aquí i no la trob,
però l'hi diré de memòria, em pareix que hem passat de 71 a 75,
de 71 a 75, a més, amb unes petites diferències, que nosaltres
hem baixat preus a gerents i a tota una sèrie de temes. Jo no tenc
cap problema ni un, no tenc cap problema ni un, perquè
demanem un estudi i ho comparem exactament, comptant-hi
tothom, comptant-hi els qui estaven a la nòmina i feien feina i els
qui no feien feina, que aquests també els hem de comptar, també
hem de comptar tots aquells que vostès tenien contractats i no hi
anaven, tots aquests també els hem de comptar.

Llavors, la veritat, avui vostè l'ha agafada amb els alemanys.
Jo no sabia que vostè tengués aquesta empenta cap als alemanys.
Quant a tot això que en aquesta comunitat estam avesats a
deixar un tros, jo vull recordar que una de les qüestions
importants de les mesures cautelars era, precisament, per llevar
la possibilitat que les grans finques es poguessin segregar i,per
tant, es poguessin convertir en urbanitzacions de fet, i, d'això, ja
en teníem molts casos, i vostès, això, ho permetien, no havien
pres cap mesura sobre aquest tema, vostès ho permetien, que les
grans finques es poguessin segregar i es poguessin convertir en
urbanitzacions de fet, això ja passava, i jo no crec que això ni
beneficiàs els pagesos, ni els minusvàlids, ni tota aquesta gent de
qui vostè ara fa molt poc temps s'aixecat en defensor, no crec que
tot això beneficiàs tota aquesta gent. A més, tot el relacionat amb
les segregacions és una qüestió que està pendent de l'aprovació
dels plans territorials, l'única cosa que s'ha fet ha estat llevar
excepcions als 14.000 metres, excepcions, aquesta és una de les
coses que s'ha fet, i precisament resguardar que dins les ANEI no
es pogués construir.
Per altra banda, he de dir que no s'ha impedit, no s'ha impedit,
que les finques es puguin segregar o dividir, el que s'ha impedit
és que, una vegada segregades, s'hi pugui construir, per tant, el
seu pare, el seu pare, el de l'exemple, el de l'exemple, si vol
deixar dos trossos a cada fill, encara ho pot fer, la qüestió és de
construcció; per tant, és una qüestió de construcció. Això és el

Home, a una intervenció pobra, una contestació pobra.
Ara només faltaria que jo hi torni a posar dels meus.
Empatar i punt.
(Rialles)
Llavors, quant a les declaracions imprudents del
president li diré Sr. Matas, que hi va haver una campanya
electoral, on crec que tothom va deixar molt clar quines eren
les posicions de cada un i, per tant, a la campanya electoral
va quedar molt clar que les forces que avui formen aquest
Govern defensaven tota una sèrie de fórmules, i una vegada
guanyades les eleccions, per tant, constituït el Govern,
perquè les forces progressistes el poguérem constituir, és
normal i lògic que hi hagués tota una sèrie de gent que
intentàs fer valer els seus drets, però jo crec que aquest no
és un tema d'una manifestació més o d'una manifestació
menys, jo crec que aquesta és una qüestió clara que la gent,
molta gent, tenia una consciència clara que aquí venia un
canvi i que es prendrien tota una sèrie de mesures, i si vostè
ho mira en els registres, veurà que les entrades no es
corresponen només a 15 dies, sinó que es corresponen a
moltíssim de temps.

En relació amb aquest tema, jo també li voldria dir que
hi ha hagut un moviment d'uns 800 o 1.000 habitatges, però
jo estic dient que el que s'ha aturat amb aquest decret és
prop de 30.000 habitatges, és a dir, de la possibilitat de
poder construir 30.000 habitatges. Per tant, era una qüestió
que s'havia d'agafar. Jo no sé si vostè, d'això que diu
d'aquestes declaracions, del canvi i tot això que s'ha produït,
en vol dir efecte Antich, no hi entr ni en surt, li posi el nom
que trobi. Ara bé, l'efecte PP dels darrers setze anys, que
unes directrius d'ordenació del territori no arribassin fins
deu anys després, que vostès hagin regit aquesta comunitat
des del laisser fer, laisser passer, això també hi és, Sr. Matas.
Per tant, alerta amb treure segons quins tipus d'exemples.
Llavors em torna a parlar de Calvià i Marratxí. La
veritat, jo ja estic cansat de parlar des d'aquesta tribuna de
parlar de Calvià i de Marratxí, però ho tornaré a dir.
Calvià, el primer ajuntament, abans que vostès parlassin
de les Directrius, que proposa al consell insular la
desclassificació d'un munt de metres. Vostès, amb les
Directrius d'Ordenació del Territori, tampoc no toquen
Calvià, vostès que sempre han posat tanta d'història, que si
Calvià per amunt i per avall, i quan vostè fa les Directrius
d'Ordenació del Territori, vostè tampoc no toca Calvià, però
és que no el podia tocar, Calvià; Calvià, no el podia tocar de
cap de les maneres, perquè ja havia dut les seves
desclassificacions al consell insular.
Marratxí. A Marratxí, s'hi ha impulsat per les forces que
governen ara un pla que davalla més de la meitat dels
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urbanitzables que va empènyer el PP anterior en aquell poble.
Per tant, les crescudes que hi ha hagut han passat amb un pla que
va aprovar el Partit Popular, i millora en més del 50% les zones
verdes.
Per tant, triï un altre tema d'una vegada, no ens vengui a
donar lliçons en temes d'urbanisme, perquè vostè ens en pot
donar poques.
(Aldarull a la sala).
Els Canons d'Artà, els Canons d'Artà, els Canons d'Artà, ara
el Partit Popular ve aquí, nosaltres tramitam una cosa de Cap
Pinar, i diu: Idò no, que també es modifiqui i que hi fiquin els
Canons. L'oposició demanà no sé quantes vegades aquí, en
aquest Parlament, em pareix que el Sr. Alorda ho va presentar no
sé quantes vegades, no hi varen votar mai a favor, quan ells
duien el timó, ara els (...).
Jo, per a la seva tranquil•litat, el que els vull dir és que la
consellera de Medi Ambient té un PORN. La conselleria de Medi
Ambient ha fet un PORN a la península d'Artà i, ben igual com
va passar a cala d'Hort, a través del PORN, hi ha la possibilitat
d'actuar en aquesta qüestió.

Bé, vostè em diu que aquest govern necessita un lider, un
lider que mani, que ordeni, etc., bé, jo, això, ni tan sols li ho vull
contestar, és una opinió seva, i bé, en tot cas, sí que em
preocuparà molt que em diguin que si lider o no o si troben que
han de canviar de lider el meu partit i les forces que donen suport
a aquest Govern. Per tant, que vostè trobi que havia de ser un
altre tipus de lider, m'és completament igual, i li ho dic amb tota
tranquil•litat.
Em diu que jo no tenc un model de país. Em pareix que ahir
li vaig explicar el model de país, vostè no m'ha explicat el seu,
i el té difícil, el té difícil, perquè duu un bagatge darrera pel qual
és difícil explicar un model de país que pugui ser alternativa al
que vostè va fer. Té difícil desfermar-se de tota l'herència que
duu. Però jo crec que ja ho he explicat en diverses ocasions,
nosaltres no volem això, jo li resumiré allò d'ahir.
No volem un país que funcioni a dues velocitats, no volem un
país que va a una marxa, a una determinada marxa en
determinades coses, a una marxa ràpida en determinades coses,
en l'especulació, en fer malbé el territori, en la manca de cohesió
social, en totes aquestes coses va a una marxa molt important, en
tot el relacionat amb el creixement econòmic, i a una marxa molt
curta en donar solucions, precisament, a tots aquests problemes
a què em referia i a què es referia, vostè, de la pagesia, de la
cohesió social, etc. Per tant, el concepte de país, el tenc ben clar,
i si qualque dia vostè es troba amb ànims de venir a discutir-ne
aquí, podem discutir-n'hi, però això no és el que ha fet avui.

Llavors, vostè em parla de l'ecotaxa i em diu que hem fet
un espectacle. És clar, del debat públic, en diuen un
espectacle, és que no hi estaven avesats, mai ells no varen
emprar el debat públic per a res. Per primera vegada, un
tema important, per primera vegada, un tema important s'ha
discutit dins la nostra societat públicament, i és ver que hi
pot haver hagut algunes manifestacions diferents de
consellers, i si vol que li digui la veritat, a mi no em
preocupa el més mínim, perquè el que interessava era que
dins la societat hi hagués un debat sobre un tema tan
important com aquest, i no només dins la nostra societat, li
faig saber que fins i tot al The Times hi surten articles a
favor de l'ecotaxa, en The Times. Ja em dirà vostè si per
qualque cosa del seu Govern va aconseguir sortir tan amunt.
(Rialles)
Llavors, vostè ens diu que, és clar, això que hi hagués
manifestacions d'un vent o de l'altre, amb l'anterior Govern,
no existia. Jo, les vegades que he vist passar del cable al
gas, del gas al cable, del llum d'oli al gas i del gas cap aquí
deçà, si comptàvem les vegades que vostès han anat
endavant i endarrera, Sr. Matas, és per escriure un llibre, o
una altra cosa, l'autopista de Manacor, encara no ens hem
aclarit per on la volien fer, un dia la feien per enmig de les
finques, l'altre dia la feien per la carretera de Manacor
actual, l'altre dia volien anar per l'altra carretera, ho
arribaren a embullar de tal manera que, sense cap dubte ni
un, avui en dia no tenim ben clar per on volien fer vostès
l'autopista. Per tant, alerta amb aquest tipus de lliçons.

Llavors vostè em diu: és clar, avui ve al Parlament i em
demana consens. Diu: ve avui aquí, al Parlament, i em
demana consens sobre l'ecotaxa, i per què no hi va venir
abans? I quasi quasi hi havia de venir abans de ser
president, jo havia d'esperar que n'haguéssim parlat i que hi
hagués tota una sèrie de feina feta i de debat públic perquè
en parlàssim. El que no he sentit és una manifestació clara
de vostè; vostè, en això, ha sortit aquí hi ha fet demagògia,
i ha dit per als pagesos, per als minusvàlids, per a la nostra
gent, etc., però, a vostè, durant tot el debat no l'he sentit, no
ha tengut una posició gens tranquil•la en aquesta qüestió, no
l'he sentit dir si hi està d'acord o no, que es posi una
ecotaxa, i jo crec que vostè ho hauria de dir clarament.
Llavors, no em digui que avui venc a fer consens, i a
més, vostè em retreu que el vaig cridar, a vostè, que va
servir per a poc, en fa prop d'un mes, per parlar de tota una
sèrie de temes, als dos mesos, als dos mesos d'haver-hi
entrat jo ja el vaig cridar per parlar de tota una sèrie de
temes. Em diu que no va servir per a quasi res. Bé, és una
cosa que ell pot pensar i jo no en puc dir el contrari. Però
perquè vostè cridàs algú del Partit Socialista, quan estàvem
a l'oposició, vàrem haver d'esprar dos anys i escaig, dos
anys i escaig vàrem haver d'esperar, no dos mesos, dos anys
i escaig vàrem haver d'esperar. Per tant, alerta amb donar
lliçons, alerta amb donar lliçons.
Quant als pagesos, vostè em parla dels problemes de la
llet i dels problemes de tota la història de les explotacions
lleteres... Per cert, Sr. Matas, ja ha après que això de la llet
va per quilos? Per quilos, Sr. Matas. Vostès han fet passar
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de 701 explotacions a 150. Per tant, alerta amb donar lliçons en
tema d'explotacions lleteres.
I no em parli de Proagro, que en podem parlar, en podem
parlar, de tot aquest tema. Jo crec que aquesta és una qüestió que
el conseller la duu bé i que, per tant, hi haurà de fer feina amb
tota la delicadesa del món, hi haurà de fer feina amb tota la
delicadesa del món, perquè, efectivament, els pagesos ens
preocupen. Per tant, el conseller, tot el relacionat amb el Proagro
i tot el relacionat amb aquests temes, ho haurà de veure amb tota
la preocupació del món.
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l'hospital d'Inca. I per què, em diu el Sr. Matas, que a allò de
Menorca s'ha pogut licitar i aquí nosaltres posam problemes
per al tema de licitar? Jo no sé per què hi posen problemes,
no ho entenc, no ho entenc, qui ha de donar l'ordre és
l'Insalud, és l'Insalud, no nosaltres, i per què el batle d'Inca
no licita? No, no, en duc papers, llavors sortirà aquí i dirà
que on hi ha papers menten barbes, quan jo duc barba, i
cada vegada em diu la mateixa frase.

Però, Sr. Matas, el problema de l'agricultura no és que hi hagi
una repartidora només i vostè ha posat en funcionament una
repartidora, una repartidora. Aquí el tema està en atacar els fons
estructurals. Ara que parlam de llet, mai més ben dit: agafar el
bou per les banyes. Aquí el tema està en resoldre els problemes
estructurals, no en fer repartiments segons qui fa més quilos o
menys quilos, els doblers han d'anar a aquells que tenen més
necessitats, els doblers han d'anar a aquells que tenen més
necessitats per solucionar tots aquests problemes, i, sobretot, els
doblers s'han de repartir bé, i s'haurien de repartir des de la
conselleria, no des d'una empresa pública i amb talons, amb
talons en mà, amb talons en mà amb una carta del president
dient: "Jo avui puc comprometre que aquestes línies s'han de
repetir l'any 2000, mentre la Unió Europea no posi en marxa un
programa semblant". Bé, idò miri, Sr. Matas, vostè, en aquell
moment, no podia prometre res absolutament, vostè que em diu
que si ens falten signatures o si ens falten històries, vostè, com
a president, havia de tenir els pressuposts aprovats quan realment
totes les ordres que hi ha sobre aquesta qüestió diuen que
aquestes ajudes acabaven el 99; per tant, vostè no podia prometre
res.

I donar solucions als problemes significa preocupar-se pel fet
insular, per la comercialització, per tots aquests temes, i vostè,
de tot això, no n'ha fet gaire.

Adreçar una certificació de (...) de l'ajuntament a la
Tresoreria General de la Seguretat Social de les Illes
Balears i acreditar els plens en què s'ha aprovat la
modificació per a ús hospitalari de les parcel•les i en què se
n'ha aprovat la cessió a la Tresoreria General de la Seguretat
Social. Aquesta certificació haurà d'acreditar, així mateix,
alguns criteris urbanístics de la parcel•la, com els següents:
ús sanitari hospitalari, ús sanitari hospitalari. Com que no?
Llavors l'hi pas, jo, llavors, l'hi pas. És a dir, no som
nosaltres qui hem de donar solució a tot aquest tema, qui ha
de donar solució a tot aquest tema és l'Insalud, per tant, ell
és qui hi ha de donar solució, no nosaltres, no em vengui a
protestar, a mi. Nosaltres, en l'hospital d'Inca, hi hem tengut
la postura ben clara. A més, li dic una altra cosa: l'hospital
d'Inca l'ha de pagar Madrid, l'hospital d'Inca l'ha de pagar
Madrid. Li he dit que jo estava disposat que, si realment
arribàvem a aquest acord, si hi havíem d'avançar doblers, no
hi hauria cap tipus de problema, no es preocupi, que ja hi
posarem els doblers que facin falta en els pressuposts, en el
moment oportú, quan tothom ho tengui a punt, quan tothom
ho tengui a punt.

Per tant, li torn a repetir que no vull situacions radicals però
sí que vull que el meu conseller ataqui el problema, sí que vull
que el meu conseller vagi al problema i no a fer purament i
simplement segons quin tipus de repartiment de doblers.

Per tant, en relació amb les transferències sanitàries, no
es preocupi, ja estam parlant amb Madrid de tots aquests
temes i hi parlam precisament que tot això no ho hàgim de
pagar nosaltres i, per tant, que es faci des de Madrid.

Llavors, el Sr. Matas ve aquí i diu que compri l'hospital
militar. És a dir, la comunitat autònoma compra l'hospital militar
i a qui ens hauria de pagar tot l'hospital, el Sr. Matas li deixa que
només en pagui la meitat, i l'altra meitat la pagam nosaltres, que
és l'hospital d'Inca. farem molts mals negocis, Sr. Matas, en tots
aquests temes. Jo crec que el que hem de fer és, primerament,
resoldre aquest tema que vostè diu, que està tan preocupat per

En relació amb l'incendi d'Artà, la veritat és que la
demagògia ha estat absoluta, és a dir, en relació amb
l'incendi d'Artà hem sentit de tot. Primer de tot, que
nosaltres ja havíem acabat la campanya, nosaltres no hem
tancat la campanya, qui tancava la campanya dia 15 de
setembre era el Partit Popular, no nosaltres, nosaltres
l'allargàrem fins al 30 de setembre, fins al 30 de setembre,

Però és més, li insistesc en el tema, amb el tema de
l'agricultura, alerta, alerta que en un ca magre tot són puces, i
aquí, de monopolis, de gent que, pel que fos, n'hauríem de parlar,
aquesta vegada ja no ha estat així, perquè hem canviat les bases,
però en tot el relacionat amb el tema de la inseminació del semen
de les vaques, sempre eren els mateixos qui tenien això. Per tant,
això s'ha baixat de 15.000 pessetes a 8.000 pessetes; per tant,
això serà més barat i, per tant, això serà més favorable als
pagesos. Per tant, alerta amb el tema de la pagesia, alerta;
nosaltres estarem devora els pagesos. Aquí no hi haurà
actuacions radicals però sí que caminarem cap que es resolgui
perfectament i es doni solució als problemes, i que no funcioni
una simple repartidora.
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nosaltres l'allargàrem fins al 30 de setembre amb tota una sèrie
de mitjans i no la tancàrem, continuarem amb tota una altra sèrie
de mitjans durant tot l'altre temps. Per dir-li'n qualque cosa,
Madrid també la va tancar dia 30 de setembre i la Sra. Tocino
se'n va dur els avions, i jo no la culp de res, perquè va prendre un
acord en relació amb tota la comunitat, per tant, amb Espanya.
Per tant, en relació amb l'incendi d'Artà jo crec que han fet molta
demagògia, i a més li he de dir que això em sap molt de greu,
sobre un tema tan important, mai en una qüestió com aquesta no
s'havia fet tanta demagògia, fins i tot varen arribar a dir que la
responsable de l'incendi d'Artà era la consellera, com si ella hi
hagués anat a pegar foc, i jo els vull recordar una cosa, els vull
recordar que estant en plena campanya, aquest partit seu, estant
en el Govern d'aquesta comunitat autònoma, no vull mirar ni on,
ha tengut incendis molt més greus, en plena campanya, molt més
greus, que l'incendi d'Artà, i els vull dir una altra cosa, que hi ha
una directiva europea, em pareix que és de l'any 92, que obliga
que hi hagi un pla d'emergència en relació amb els incendis
forestals. Vostès saben quina és la comunitat autònoma que no
l'ha complit?, ho saben, quina és la comunitat autònoma que no
l'ha complit, aquest pla? Idò, la comunitat autònoma de les Illes
Balears. És ver que vostès redactaren un pla cap al 98, però no
arribaren a aprovar res, com sempre.

Per tant, quant a l'incendi d'Artà, la veritat és que crec que
vostès s'han passat, s'han passat.
En relació a les residències de Felanitx i de Llucmajor, bé, jo
l'únic que puc dir és que es fa, vull dir que està previst i jo no
tenc més problemes.
En relació als reactors, la frase de marca és: "Nosaltres
anàvem en reactors, ells van en turbohèlix". Miri, Sr. Matas, en
el tema dels avions, en el tema dels avions..., què hagués fet
vostè per fer -ara que en podem parlar, Sr. Matas- què hagués fet
vostè per evitar que Iberia no ens hagués posat els turbohèlix?,
què hagués fet? Nosaltres el que vàrem fer va ser parlar amb
Iberia, asseure'ns amb ells, Iberia ens va dir que efectivament
això era una cosa que ja volien fer anteriorment però que ja
havien dit que a tal data es posarien els turbohèlix, que ells l'únic
que tenien era caminar cap a la privatització i que, per tant, allò
seu eren els costos, que de tota la resta no en volien saber res,
que això els suposava cada any no sé quants de milions i, per
tant, que això ni PP, ni sant PP, ni ningú, que a ells els havien
ordenat això i que cap endavant. Llavors vostè m'expliqui què
hagués fet, perquè si el que vostè hagués fet és el que va fer
abans de les eleccions, que va ser segurament anar a protestar
allà on havia de protestar, i perquè venia el que venia ho varen
prorrogar un any més, això no em va bé, això no em va bé.
El que és cert, Sr. Matas, és que en el tema dels avions,
aquest president d'aquesta comunitat autònoma no s'ha d'haver de
barallar amb Iberia, aquest president d'aquesta comunitat
autònoma s'ha de barallar, i així ja hi ha enviat el conseller
d'Obres Públiques, s'ha de barallar amb l'Estat, perquè nosaltres
tenim dret, tenim dret des de l'any 98, des dels pressuposts del

98, aprovats dins el 97, al fet que se'ns declarin les línies
com a obligació de servei públic. Clar, qualcú havia d'obrir
aquestes negociacions; el Parlament en el seu moment va
ordenar al Govern de Madrid que obrís negociacions amb el
Govern de les Illes Balears. El que és cert és que nosaltres
no hem trobat cap paper ni un que sortís del Consell de
Govern com mentre es demanaven aquestes obligacions de
servei públic. Crec que no ho havia demanat ningú.
Nosaltres en tres mesos, que hem fet tan poques coses, ja
hem demanat això, això, ja ho hem demanat, i és això que
hem d'aclarir, és amb Madrid, que ho hem d'aclarir, perquè
a mi no em val... Miri, jo crec que el meu conseller,
efectivament ha d'intentar que siguin reactors, però a mi no
me basta que siguin reactors a primera hora del matí, perquè
el fet que Iberia se'n vagi després de tants d'anys i deixi una
companyia privada en el seu lloc i nosaltres ens haguem
d'haver d'entendre amb aquesta companyia privada, avui per
ventura ens posen reactors, però, i l'any que ve?, i si l'any
que ve no els surten les xifres i en diuen: "Ara només volem
fer dos viatges i els feim amb turbohèlix o en globus", on
anam a protestar?, al mestre "armero"? On anam a protestar,
Sr. Matas? Allà on hem de discutir i hem de parlar és a
Madrid, i a Madrid li hem de fer declarar aquestes línies
d'interès públic, d'obligacions de servei públic, perquè això
ens assegura un determinat estatus, i vostè va deixar durant
dos anys, durant dos anys, va deixar de demanar aquest
estatus. Canàries ja el té, Canàries ja el té, nosaltres no.

Aquest és el tema dels turbohèlix, aquesta és la qüestió.
És més, ara contaré una anècdota: El Grup Parlamentari
Socialista ha demanat a Madrid, per favor, el contracte entre
Iberia i Air Nostrum per poder-lo veure. Resposta del
Govern de Madrid: "És confidencial", no els el poden donar
perquè és un document confidencial, és a dir, que la
companyia..., aquest embull de dur-nos entre illes és un
tema secret, és confidencial, els ciutadans de les Illes
Balears, per exemple, no podem saber a quin tipus d'acord
s'ha arribat entre Iberia i Air Nostrum, perquè llavors vostè
em parli de transparència, de claredat i de tots aquests
temes.
Llavors vostè em diu que carreteres és una qüestió que
els preocupa. Jo ho crec; varen haver de necessitar devers...,
no sé si eren set o vuit anys per fer un pla de carreteres.
Llavors, abans de tenir aprovat el pla de carreteres es
posaren a fer carreteres i els Jutjats els varen dir que no
podien fer segons quin tipus de carreteres perquè no
complien la Llei de carreteres perquè no hi havia un pla de
carreteres. Carreteres, sap que n'hem viscudes, amb vostès!,
hem hagut de fer aquí tota una sèrie de mocions perquè
vostès pagassin les expropiacions, perquè no les pagaven, i
perquè posassin més doblers perquè la gent pogués cobrar
les expropiacions. Llavors vostès firmen un conveni de
carreteres sense estar preparats, sense estar preparats en
projectes, i l'altre dia em protestaven, quan feia el discurs
des d'aquí, perquè vaig dir que pràcticament no havíem
trobat projectes. I clar, que carreteres, que actuacions de
rotondes, etc., vostès n'han fet, només faltaria això!, i clar
que n'han fet, d'allò que jo em queixava és que, d'acord amb
el conveni hi havia pocs projectes i que hi havia un
problema que estam analitzant, hi havia una possibilitat que,
si als dos anys d'haver firmat la primera fase, que eren 1.300
milions, a Madrid varen dir al nostre conseller que aquests
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doblers es podrien perdre si no estaven adjudicats i contractats,
i nosaltres ens les veim i ens les desitjam per poder cobrir això.
Però, a més, ens les veurem i ens les desitjarem dins l'any que ve,
perquè no hem trobat una bossa de contractes així com toca, i
això vol dir ineficàcia, mala preparació, i per tant no em parli de
carreteres, perquè la veritat és que vostè no hi està gens fort, en
aquest tema.
Llavors em parla de policia autonòmica, em parla de
l'Insalud, em parla de tota una sèrie de temes, de pensions...
Home!, ja està bé, ja està bé en allò de les pensions. No recorda
quan vostès varen dir: "Esto de subir las pensiones es una
animalada"?, i no sé si era el Sr. Grosske que va fer un comentari
i va dir: "No passis pena, ja les pujaran, a Madrid ja les pujaran".
Miri, jo en el tema de les pensions estic ben content que tant la
Comunitat Autònoma d'Andalusia com la Comunitat Autònoma
de Catalunya com les Illes Balears, obríssim un debat que fes que
després el Govern de l'Estat es veiés obligat a haver de millorar
les pensions per a tothom, estic molt content d'haver fet això,
igual que estic molt content, -divendres que ve, en el Consell de
Govern, si no hi ha res de nou- de poder aprovar una ajuda per a
aquelles pensions més baixes, per a les assistencials, per a les no
contributives, per a totes aquelles pensions que van dirigides a
una gent que em cregui que ho necessita. A mi m'agradaria
poder-les augmentar a tothom, però com vostè sap, nosaltres ho
podem fer amb les no contributives i amb les assistencials, però
no ho podem fer amb les altres, i vostè té això ben clar. Per tant,
aquest govern va dir que es preocuparia per aquest tema i se n'ha
preocupat, i a més estam contents d'haver ajudat perquè el Sr.
Aznar fos un poquet més sensible en aquest tema.

Llavors vostè em diu que no empri..., no, em diu que allò de
la utopia és com una coartada, i per tant jo el que li demanaria,
Sr. Matas, és que vostè no empri mai això de la utopia, perquè
m'ha dit que és una coartada per a la ineficàcia. Per tant jo li
demanaria que no l'empri. A mi deixi'm ser utòpic, jo crec que
utopia vol dir ganes d'avançar, il•lusió, vol dir ganes d'empènyer
un país i, per tant, jo no tenc cap tipus de problema. Com molt bé
deia el Sr. Crespí, si la utopia queda en això, en utopia, i no hi ha
tota una sèrie de realitats al darrere, la utopia tal vegada no sigui
bona, però com que aquest govern ha començat amb una bona
dosi d'utopia però també amb una bona dosi de realitat, li puc
assegurar que jo n'estic ben content.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. President del Govern. El portaveu del PP vol un
torn de rèplica?, sí? Té deu minuts de torn de rèplica.
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Dos, carreteres. Sr. Antich, vostè ahir diu: "No hi ha cap
projecte de carreteres i per això perdrem els doblers". Ara
resulta que ja hi ha carreteres. L'acta, d'acta d'aquesta reunió
del seu conseller: "Proyectos acabados: desdoblamiento
Palma-Son Ferriol, variante Vilafranca, variante Capdepera,
Palma-Universidad -està fet- pero lo quieren cambiar,
autopista levante Arenal-Llucmajor, proyecto hecho; variante
Llucmajor, proyecto hecho; variante de Inca, proyecto hecho,
deben someterse a información pública...", és la seva acta, on
és el conseller?, és la seva acta. Continuu, perdoni:
"Variante Manacor norte, el proyecto en concurso,
supervisión, San Lorenzo, Son Servera, Maó-Fornells fet,
ronda de Ciutadella adjudicat, Ibiza-San José..." Sap quina
és la realitat?, sap quina és la realitat de la seva reunió del
seu conseller? "Palma-Universidad, quieren hacerlo en dos
fases, quieren mantener una calzada a la Universidad"; amb
una calzada a la Universidad vostè no arreglarà el problema
de la carretera de la Universitat. "Desdoblamiento segundo
cinturón; el Gobierno solicita que no se haga nada. ArenalLlucmajor, el Govern solicita que no se haga nada. Inca-sa
Pobla, el Govern solicita que no se haga nada..."
(Aplaudiments)

"Palmanova-Santa Ponça, Santa Ponça-Paguera, el
Govern solicita que no se haga nada; variante Manacor oeste,
el Govern solicita que no se haga nada; desdoblamiento
segunda ronda Ibiza, el Govern solicita que no se haga nada;
Llucmajor-Manacor sur, el Govern, que no se haga nada;
variant de Ferreries, etc., etc., etc.
(Aldarull a la sala).
Vostè ahir, vostè ahir va dir que jo havia pactat llevar els
avions turbohèlix. Ara ja ha rectificat. Jo no he pactat llevar
els avions turbohèlix. Sap quina és la realitat dels
descomptes dels vols interinsulars?, que fa tres anys costava
7.000 pessetes, 7.100 pessetes un bitllet i amb nosaltres va
passar a 5.700, aquesta és la realitat; amb nosaltres anàvem
amb reactors i amb vostès turbohèlix. Què hagués fet?, anar
a defensar els interessos de la Comunitat, anar a defensar els
interessos dels ciutadans, això hagués fet perquè no em
prenguessin el pèl i perquè no em llevassin els reactors.
Felanitx i Llucmajor. Mentida. Diu que està previst. Miri
en els pressuposts, no està previst, una altra mentida, una
altra mentida.

Gràcies, Sr. President. Telegràficament, degut al fet que jo no
em podré defensar de la quantitat impressionant de falsedats que
vostè ha dit aquí, però intentaré, almanco, puntualitzar totes les
que tengui temps.

El Partit Popular ha tancat els incendis dia 15 de
setembre. Mentida. El Partit Popular sempre prorrogava la
campanya d'incendis, sobretot quan era necessari. Vostè
havia d'aconseguir les doblers per prorrogar la campanya
d'incendis. Nosaltres, no sé si sense pla, però sense pla
apagàvem els incendis; ells amb pla, mirin els incendis com
van.

En primer lloc, expropiacions de carreteres. Vostè en el seu
pressupost, 500 milions menys; així és com paga les
expropiacions.

Dos. Hospital d'Inca. Sr. Antich, hospital d'Inca. Miri,
nosaltres firmam un conveni, un conveni que resolem un
problema importantíssim. Molts de funcionaris que fan

EL SR. MATAS I PALOU:
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feina a l'Hospital General, en el Joan March i en el Psiquiàtric
que els donam una sortida. Aquesta sortida ens estalviarà a la
Comunitat Autònoma 500 milions de pessetes cada any; aquests
500 milions de pessetes cada any ben utilitzats poden finançar el
que vulgui i després, quan negociï les transferències, ja negociarà
l'hospital d'Inca, però nosaltres hem aconseguit l'hospital d'Inca.
Vostè no aturi l'hospital d'Inca. I llegeixi el conveni. Una altra
mentida; el conveni diu que licitarà el Serbasa, no és l'Insalud, no
és l'Insalud, no és aquest paper que ha de mirar, és el conveni
que ha de mirar, és el Serbasa que ha de licitar.
(Aldarull a la sala).

públic, un partit ha dit fins i tot aquí avui que si l'època fos,
en lloc de bonança, una època de depressió ni en parlaria.
On s'ha vist mai posar un impost només per a època de
bonança?, on s'ha vist mai? I un altre partit ha dit aquí que
l'ecotaxa, que desconeixem, -quin debat públic?- un partit
ha dit aquí que l'ecotaxa que desconeixem farà que venguin
menys turistes a les Illes Balears, han de venir turistes de
més qualitat, però prohibint la construcció dels nous hotels
com vàrem fer nosaltres.
Calvià, que no entra. Perdoni, Calvià no pot entrar
perquè Calvià, i visc allà, vengui a veure-ho, se n'assabenti,
veurà la muntanya de Costa d'en Blanes com es forada,
veurà que a la part de costa que quedava es fan hotels per
tot, no queda urbanitzable perquè tot és urbà, què punyetes
han d'anar a desclassificar, si tot és urbà?!
(Aldarull a la sala).

Explotacions lleteres. Explotacions lleteres, hem perdut amb
aquesta negociació un 30% de les quotes lleteres que ens
corresponien a les Illes Balears. Quina és la realitat?, quina és la
realitat de les explotacions lleteres?, que vostès han llevat la
subvenció als nostres ramaders. Aquest taló, aquest taló que
vostè ha mostrat és un taló que ha salvat la vida a molts de
ramaders, ha salvat la vida a moltes explotacions i a moltes
vaqueries. Aquest taló, vostè els el lleva, i vostè, ahir vespre,
"este hecho provocó que los representantes de la Federación
Agrícola Ramadera Balear abandonaran la reunión al entender que
no se había dado una solución a la falta de ayudas directas que
necesitan los productores de leche", aquesta és la realitat.

Sr. Antich, una altra mentida: El Partit Popular no ha
governat a l'Ajuntament de Marratxí. Ho ha dit, rectifiqui.
Mai, mai, rectifiqui.
Pare amb dos fills, pare amb dos fills. Sr. Antich, el pare,
si ha de deixar un tros de terra al fill allà on el fill no fa res
vostè li fa llevar, li fa perdre aquesta possibilitat d'heretar,
al fill. Home!, ja sé que li deixarà un bocí de terra, però el
pare el que deixava sempre als seus fills són dues casetes,
per l'amor de Déu!, això és el costum hereditari.
(Remor de veus)
Continuu. Continuu, continuu, Sr. President, continuu.

Una altra mentida. No sé si era el Sr. Crespí o no sé qui era,
perquè aquí hi ha hagut presidents, però mira que aquí secretaris
i mira que aquí portaveus, n'hi ha hagut un rere l'altre. Jo li puc
garantir que he rebut el Partit Socialista Obrer Espanyol
immediatament. Vostè m'ha dit dos anys. Mentider!,
immediatament, el vaig rebre.
(Aldarull a la sala).
Carretera de Manacor. Miri el Pla de carreteres i veurà quins
eren els traçats que nosaltres teníem per a la carretera de
Manacor, i li dic que no és incompatible fer tren a Manacor amb
arreglar una carretera a Manacor, a Inca, a Peguera, a on vulgui,
però que arregli el trànsit a les Illes Balears, a Eivissa i a
Menorca.
Els times, me rindo, amb els times me rindo, passem a una altra
cosa.
Debat públic de l'ecotaxa. Sr. Antich, Sr. Antich., debat
públic és un desgavell, el debat públic vostè no l'ha tengut i li
han retret aquí diverses vegades avui. Aquí no hi ha hagut debat

EL SR. PRESIDENT:
Encara no li he encès cap llum.
EL SR. MATAS I PALOU:
Gràcies, per la seva benevolència una altra vegada.
Continuu. 60 a 80 directors generals, 60 a 80 directors
generals. Miri, si creu que vostè aquí, a mi, a nosaltres, ens
amenaçarà dient que si ha de treure no sé què, si ja ha de
treure no sé què més..., tregui el que li doni la gana. Miri, si
vostè posa en dubte molts de funcionaris d'aquesta
comunitat autònoma...
(Aldarull a la sala).
...si vostè està posant en dubte l'honorabilitat dels
funcionaris d'aquesta comunitat autònoma dient si hi han
anat, si no hi han anat... Escolti, a mi què em conta? Si hi ha
qualcú que hagi incomplert la legalitat, nosaltres serem els
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primers en perseguir aquest incompliment, però el que vostè ha
de reconèixer és...
(Remor de veus)
...el que vostè ha de reconèixer és que tant en el Partit
Popular, quan ha governat, com en el Partit Socialista i com en
tots els altres partits, quan hi ha hagut funcionaris que han estat
parlamentaris, han estat regidors, han estat elegits com a càrrecs
públics, la llei els dóna la possibilitat de complir amb el seu
càrrec públic igual que feia aquí el Sr. Xisco Quetglas o ha fet
aquí el Sr. Pep Alfonso, i en podem anar a mirar i a parlar-ne
quan vulgui.
(Aldarull a la sala).
Continuu. Em diu que no són 80 directors generals. De 60 a
80, que m'ho demostri, de 60 a 80.
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va retirar perquè ella li va dir que no li votaria, per això, la
va retirar.
(Aplaudiments a un sector de la sala)
Una altra mentida.
Miri, pot sortir vostè cada pic que jo surti i em parli del
túnel de Sóller, i miri, me'n parli, i a mi què em conta?! O
sigui que el Partit Socialista Obrer Espanyol, el partit de la
corrupció a Espanya...
(Aldarull a la sala).
...ens vol donar lliçons a nosaltres; a mi què em conta,
Sr. Antich? Creu que perquè em parli del túnel de Sóller
deixaré de defensar els interessos dels ciutadans d'aquesta
comunitat autònoma? Em pot parlar del túnel de Sóller, d'en
Tòfol Soler i d'en Biel Cañellas tots els pics que vulgui,
però a mi no em tancarà la boca!
(Aldarull a la sala).

Em diu que no hem prohibit la parcel•lació amb fins
urbanístics: les DOT prohibeixen i la Llei de sòl rústic prohibeix
la parcel•lació amb fins urbanístics, una altra mentida.
Em diu que hem incrementat les valoracions. I qui incrementa
les valoracions? Hi ha el Catastro, i el Catastro és del PSOE!, i
el Catastro era del Sr. González!, el Catastro, amigo!

Vostè creu que jo el faig responsable d'aquest informe
del Tribunal del Comptes, d'aquest informe del Tribunal de
Comptes que diu que el Partido Socialista Obrero Español
tenía un saldo en una cuenta corriente, en Baleares, PSIBPSOE, de 32.031.283 pesetas cancelado por la entidad de
crédito sin que conste la entrega de los fondos?, que un banc
els va perdonar 32 milions? jo som el que el fa responsable?
No, jo no el faig responsable, home!, el que passa és que
vostè el que ha de fer és venir aquí a discutir les coses reals.
EL SR. PRESIDENT:

(Aldarull a la sala).
Sr. Matas, faci els comptes que ha d'acabar.
Vostè arriba aquí i puja els imposts, el Catastro. Miri si era el
Catastro que el responsable del Cadastre l'han fet director
general. Home!, de què?, o no l'han fet director general?, o
qualque cosa així, no ho sé.
No em faci demagògia amb els pagesos. Escolti, miri, no em
digui, no em digui això, no em digui que el problema dels
pagesos tengui res a veure amb un problema real. Home!, que
estam parlant seriosament! Aquesta gent és gent que pateix. La
gent que té la ramaderia és gent que pateix. Idò miri, miri,
naturalment que nosaltres tenim culpa, sí senyor, naturalment
que tenim culpa, i li reconec, Sr. Conseller, que tenim culpa,
potser no hem estat capaços de resoldre el problema de la
pagesia com l'hauríem d'haver resolt, però això no és excusa per
a vostè, és que el que no pot fer el president és sortir aquí a posar
excuses d'aquestes perquè els ciutadans tancaran la televisió i se
n'aniran, home!, el president ha de respondre aquí dels
problemes, i el president ha de respondre aquí de com arreglarà
el problema dels pagesos i, sobretot, de per què lleva l'ajuda als
pagesos, per què lleva l'ajuda als pagesos?
Retirada de llei de lectura única. Vostè va dir als periodistes
que no havia rebut cap pressió i que havia retirat la llei perquè
l'havia de millorar. Un be negre! Ho ha dit aquí la Sra. Munar, la

EL SR. MATAS I PALOU:
Sí, acab tot d'una, president.
Una altra mentida. Vostè diu que ha triplicat el sou de...,
perdó, vostè diu, miri, miri com diu les mentides, diu que ha
triplicat l'import que nosaltres pagàvem als consells
insulars. Clar, ell no ho diu, però ho sap, mira el pressupost
abans que féssim les transferències de l'any 99; no compten,
les transferències que hem fet l'any 99, no té importància
perquè són 1.000 milions amunt, 1.000 milions avall, però
ell diu la xifra d'abans sense tenir en compte les
transferències. Mentida!, 3.000 milions de pessetes, com a
mínim, i si s'haguessin acceptat les de Mallorca ens
n'haguéssim anat a 4.000 milions de pessetes.
Acab, Sr. President, amb dues qüestions que em semblen
importants. Miri, habitatges. Torna ser una falsedat a
mitges. Hem fet 665 habitatges en tres anys, hem deixat
3.300 milions de pessetes compromesos per fer 437
habitatges més. Sap què passa?, que aquests no els diu
perquè aquests són els del règim especial. Ells se'n van a
règim general, que és allà on enlloc de tot Espanya no fan
habitatges perquè no són rendibles i no hi ha constructors
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que els vulguin fer i ell tendrà el mateix problema i, en canvi, no
diu que hem fet els 1.100 habitatges pel règim especial a tots els
pobles de les Illes Balears. No ho diu.
(Remor de veus)
Una altra cosa. Ha baixat 200 milions de pessetes per a la
rehabilitació. Aquesta rehabilitació que vostè diu ha baixat 2000
milions de pessetes en el seu pressupost.
I una altra cosa: vostè té un informe, i jo li dic que pugi les
pensions assistencials, estic totalment, estam totalment d'acord
en què pugi les pensions assistencials. Vostè té un informe, vostè
té un informe d'un alt càrrec que entén d'aquestes coses que diu
taxativament que si vostè paga aquesta pujada de pensions, les
no contributives, no les assistencials, les hauran de tornar a
Madrid: resulta que amb aquesta pujada de pensions l'únic que
farem serà que aquests doblers se'ls estalviarà Madrid. Això, com
molt bé ha dit qualque diputat d'aquesta cambra, és el règim
especial al revés, aquest règim especial de les Illes Balears que
era tan dolent i que ara és tan bo i que ara estan tant contents, i
que un diputat del Partit Socialista Obrer Espanyol el dia que el
Partit Socialista Obrer Espanyol votava en contra del règim
especial en el Congrés de Madrid dient que esto era un privilegio
que el PP daba a Baleares, porque en Baleares son ricos y, ya se
sabe, el PP da privilegios a los ricos, y por esto -el Sr. Antoni
Costa, diputat del PSOE- el Partido Socialista Obrero Español
votó en contra del régimen especial. Aquest règim especial que
ens ha aconseguit...

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich
i Oliver):
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Matas, acabi. Aquesta vegada anam al 60% del temps
excedit.

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ah!,
Sr. Matas, ara se n'ha adonat, vostè, del que és estar a
l'oposició, eh?
(Remor de veus)

EL SR. MATAS I PALOU:
Acab, acab, ja està president, és... Li promet que ja està.

Això és el que ens passava abans a nosaltres, i vostè
sortia al final i sempre rematava quan els altres no podien
contestar. No passi pena, jo estaré més tranquil.

EL SR. PRESIDENT:
I les dues qüestions han estat dites.
EL SR. MATAS I PALOU:
Sí, Sr. President. Moltíssimes gràcies. Aquest règim especial
que ens ha permès, a més que vostè pugui anar a negociar, i jo li
dic amb bon tarannà, Sr. President, em tendrà a mi, ens tendrà a
nosaltres sempre per anar a negociar i per aconseguir tot allò que
sigui bo per als ciutadans de les Illes Balears. L'èxit d'aquest
govern, l''èxit d'aquest govern serà l'èxit de l'oposició. Si aquest
govern funciona, si aquest govern és capaç de defensar els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears, de negociar bé amb
Madrid, d'aconseguir aquestes inversions que necessitam, de
defensar que els nostres imposts quedin aquí, aquest serà el
nostre èxit.

Bé, primera mentida. Diari de Sessions del dia que jo
vaig fer el discurs: "I això em provoca una gran
preocupació, no hem trobat pràcticament cap projecte a
punt". Jo no vaig dir cap projecte, pràcticament cap projecte
a punt.
(Remor de veus)
Per tant, Sr. Matas, qui ha sortit aquí a dalt i ha dit
mentides ha estat vostè. Això és el que diu el Diari de
Sessions.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats, es tranquil•litzin un poc.

Sr. President, tengui en compte, i li deman per favor, que ara
tot el que vostè em digui jo ja no em podré defensar. Per favor,
no em digui mentides. Gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich
i Oliver):
No, és igual, tranquil...
Una altra cosa, una altra cosa, Sr. Matas. Vostè surt aquí,
com se suposa, amb un informe intern, com que el Partit
Popular està avesat a fer aquestes coses, llavors diuen que
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els altres mesclam, mesclam entre partit i Govern, i aquest tipus
de coses; el Partit Popular, el Partit Popular d'aquí a l'acte té tots
els papers d'allò que es parla a Madrid, en el ministeri de Madrid,
com se suposa. A nosaltres, el Sr. Rato, al conseller d'Hisenda,
no el pot rebre; li diu que el mes de novembre ho té fatal, ho té
fatal el ministre Rato, ho té fatal, però pot rebre el portaveu del
Partit Popular d'aquí. Aquesta és la manera d'entendre, per part
del Partit Popular, el que és un entramat institucional, el que és
el funcionament normal de la democràcia i el que és la relació
entre les institucions. Aquesta és la manera que té d'entendre el
Partit Popular. Al conseller d'Hisenda d'aquesta comunitat
autònoma, que representa el Govern de les Illes Balears i, per
tant, representa tots els ciutadans d'aquesta comunitat autònoma,
el ministre d'Hisenda no el pot rebre; en canvi sí que pot rebre el
Sr. Matas. A més que això passi així, el Sr. Matas, com se
suposa, té els papers tot d'una, abans que nosaltres. Aquesta és la
manera de funcionar. I escolti, jo li vaig dir que molt bé per
haver-hi anat i li vaig donar l'enhorabona, a vostè. Al Sr. Rato,
la veritat, no l'hi puc donar, perquè això em demostra que no hi
ha un concepte clar del que ha de ser el funcionament de les
institucions, un concepte clar. Per tant...
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(Remor de veus)
El tema del debat públic, si ecotaxa i tal. Jo la veritat
crec que hi ha hagut un debat important, i que quan estarà
preparada jo crec que tendrem oportunitat de poder-ne
parlar. Efectivament, és ver, el batle de Marratxí era d'un
altre partit, vostè m'ha dit que no havia estat mai de...,
llavors l'adoptaren, es veu que ho va fer tan bé, això del
planejament, que se'n va anar d'aquell partit i l'adoptaren
vostès. És a dir, no els tenien tots, als que ho feien d'aquesta
manera, i varen dir "no, ens en falta un".
( Rialles i aplaudiments)

Segona mentida, segona mentida. A vostè li han enviat un
paper i em diu, Palma-Universitat, des del 2000 no sé què,
cinturó, Arenal, Llucmajor, Valldemossa... Tot això són
projectes, eh! Fets. Nooo, nooo, vostè ha sortit aquí igual que si
això fossin projectes fets, i projectes fets, que estiguin fets, per
poder-se construir i per poder-los endavant, aquí només n'hi ha
un o dos. Tots els altres són coses que poden arribar a ser un
projecte. (Remor de veus) Home, clar, si el conseller m'ho diu
clarament. No em vengui aquí amb aquestes històries.

Miri, i en relació amb els avions, li tornaré a repetir: tota
aquesta defensa que vostè fa dels ciutadans de les Illes Balears,
això de les 7.100 i les 5.700, a Canàries tenen tota una sèrie de
descomptes per a esportistes, per a gent que ha d'anar al metge,
per tota una sèrie de temes que aquí no els tenim. I per què aquí
no els tenim? Perquè vostè no ha tramitat el que havia de
tramitar, i li donava dret, perquè això ja estava acordat pel
Parlament de l'Estat, i vostè no ho ha fet. Per tant vostè, de
defensa d'aquestes illes, res absolutament; vostè va anar a
demanar misericòrdia al Partit Popular a Madrid, que el deixassin
un any més, pel tema de les eleccions, i punt; tota la resta li va
ser completament igual. No em vengui a contar coverbos, que no
me'ls bec tan fàcilment.
Quota lletera, el conseller em diu que fins i tot vostè li va
donar l'enhorabona, que se'l va trobar dins l'avió, això és que em
conta el meu conseller, que hi anaren a demanar no sé si eren
9.000 quotes i varen venir amb 8.800. Ah, el conseller no ho sap?
Em diu el conseller que vostè li va donar l'enhorabona, i ara surt
aquí i em diu que jo he fet un desastre amb les quotes lleteres, un
senyor que no sabia que això es comptava per quilos, com s'ho
poden creure?, i ve vostè a explicar-me, a voler fer creure als
pagesos ara totes aquestes històries. No, jo crec que els pagesos
no se'n poden fiar mai.
Quant a la carretera de Manacor, vostè no em dirà que
efectivament hi va haver tota una sèrie de polèmica. Els hotelers
de la zona de Cala Millor es queixaven si la carretera es feia per
un lloc o es feia per l'altre, hi va haver un temps que la carretera
anava i venia, es movia d'un lloc a l'altre. I ara és ver que el Pla
de carreteres diu com es farà, dóna dues possibilitats, fins i tot al
final, per contentar-los a tots feren dues possibilitats, la pintaren
per dos llocs, a la carretera, per veure quan triaríem i a veure
com ho faríem. Home, en tema de carreteres molta defensa no té,
perquè si no, surti aquí i em digui quina és la carretera que ha fet.
No n'ha feta ni una, de carretera.

En el tema dels directors generals, a mi em continuen
dient que 71 75, això fora comptar tots aquests, perquè vostè
em diu que jo pos en dubte tots els funcionaris d'aquesta
comunitat autònoma. Vostè m'obligarà, jo no volia sortir, i
a més no ho faré, no ho faré, a dir noms. És a dir, jo no pos
en dubte tots els funcionaris d'aquesta comunitat autònoma.
No ho faré. Però, perdoni, si vostè surt aquí i em diu "vostè,
president, posa en dubte tots els funcionaris d'aquesta
comunitat autònoma", jo els hi pos, en dubte tots. Dins els
interins hi ha gent que ha entrat de molts diferents maneres,
i jo això ho comprenc, no hi tenc cap tipus de problema,
però n'hi ha qualcuna, que no és un tema que els funcionaris
tenen dret a un 20%, etcètera, i tal i qual; és a dir un senyor
(...) es funcionari, i llavors decideix dedicar-se a la política;
ara, un senyor que perquè es dedica a la política el fan
funcionari interí, és una altra cosa, Sr. Matas. Parlam d'un
altre tema, i vostè ho sap, i no em faci seguir per aquí. Per
tant, no tots els interins són el mateix, però hi cada
interinada, que... bé.
Jo crec que vostè ja no m'ha dit massa més coses. Em
diu allò del túnel de Sóller, i allò dels socialistes, i allò
d'enrera, i tal, i lliçons a nosaltres. Jo crec que per aquí
tampoc no... llavors dirà que aprofit la darrera intervenció,
i no em convé.
Quant als consells insulars, els números són els que són.
Vostè surt aquí i em diu "els funcionaris són 60 i 80, i si no,
m'ho demostri"; i vostè com m'ha demostrat si són 60 o 80?,
per tant, un dia ens veim, feim un cafè, miram els números
i ho arreglam, i ho sabrem cert. Però no em faci sortir a mi
a demostrar-li no sé què, a una cosa que ve vostè i perquè
ho diu vostè això ja és el sancta sanctorum. No, vostè igual
que els altres, o ho demostra, o no existeix.
Bé, mentider m'ho ha dit no sé quantes de vegades, això
la veritat, és una cosa grossa. I en relació a l'hospital de
Manacor, tot el tema de l'hospital d'Inca, vull dir, i tot el
relacionat, que vostè em parlava del Serbasa i tal, el que hi
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ha no és un conveni, és un protocol, no és un conveni que hi ha
firmat.
(Remor de veus)
Un altre tema: em diu que retardam l'hospital d'Inca. Jo aquí
tenc totes les cartes que s'han enviat, i plànols, per donar marxa
a tota aquesta qüestió. Jo crec que la consellera de Sanitat ha
estat en contacte directe amb el batle d'Inca, en tot el tema dels
solars, en totes les qüestions, no crec que pugui acusar a la
consellera que no se n'hagi preocupat. Jo crec que és una qüestió
que l'Insalud ha de donar el "sus", i no el dóna purament i
simplement perquè jo no sé si aquests solars té tots els metres
que ha de tenir, que són 55.000, o si aquest solar és realment un
solar que tengui ús sanitari, perquè per ventura encara no ho és.
Jo quan l'he vist, he vist que era un ametlerar, no sé si a damunt
els plànols tendrà l'ús que pertoca, però convendrà que totes
aquestes coses se solucionin. Nosaltres podem ajudar en tot això
avançant doblers. Qui ho ha de pagar és Madrid. Qui ho ha de
pagar és Madrid.

En relació a l'habitatge públic, jo l'únic que puc dir és que
dins el mes de setembre un 4,1% de compliment d'habitatge
públic, per tant aquest és el tema.
I en relació al règim especial, vostè em diu que hi ha un
informe de les pensions que l'haurem de tornar i tal. Jo no conec
aquest informe, el que li puc dir és que jo tenc tots els informes
per, pareix, divendres poder-ho dur a l'aprovació del Consell de
Govern. I quant al règim especial, recordar-li, vostè que parla
tant des de Madrid, i tal, que si no vaig malament, a Madrid els
nostres diputats votaren a favor del règim especial, si no vaig
malament.
(Remor de veus)
No va per dit, perquè no estic segur. Venga. No va per dit,
perquè no estic segur. De totes formes, a pesar de totes aquestes
discussions, a pesar que realment hem donat l'oportunitat de
poder parlar de tota una sèrie de temes, jo esper que aquest debat
en properes ocasions es tranquil•litzi més, i el Sr. Flaquer també,
i puguem debatre, tenir un debat més profund sobre tots els
problemes de la comunitat. De totes formes, li vull dir que
gràcies per l'oferta de col•laboració. Nosaltres hem començat...,
és ver que tal vegada que a la primera reunió que tenguérem amb
vostè no vàrem poder solucionar molts de temes, crec que tenim
tota una sèrie de qüestions importants que n'hem de parlar, des
del Síndic de Comptes, des del Síndic de Greuges, des de la
creació de tota una sèrie d'organismes que figuren a l'Estatut, i
que per tant nosaltres tenim voluntat de crear-los. Creim que és
necessari que hi hagi aquesta possibilitat de poder arribar a
acords en temes tan importants, i per tant el que vull dir, que així
com hem introduït modificacions dins les comissions mixtes,
comissions de seguiment, comissions per desenvolupar el règim
especial, per tal que vostès hi poguessin ser com a oposició, per
cert, cosa que quan vostès les crearen no ens hi posàrem, però no
ho tenim en compte, nosaltres volem seguir per aquest camí. El

que li vull dir és que estarem oberts a aquest diàleg, que
aquella primera reunió tendrà un seguiment, farem més
reunions, precisament per tractar tots aquests temes. I
només li puc dir una cosa, que si l'èxit d'aquest govern ha de
ser l'èxit de l'oposició, vostè pot estar ben tranquil, perquè
té l'èxit assegurat. Gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. President del Govern. Amb la seva
intervenció ha conclòs el debat. Aleshores a partir d'aquest
moment els grups parlamentaris disposaran de 30 minuts per
presentar les seves propostes de resolució al Registre de la
Cambra. Vol dir que són les 9 menys 11 minuts, per tant a
les 9 i 20 minuts es tancarà la presentació de propostes de
resolució. A les 9,35 la Mesa es reunirà per analitzar la
congruència de les propostes i revisar el seu contingut
perquè s'ajusti a l'article 169.1, i les propostes de resolució
una vegada admeses seran immediatament remeses als
grups parlamentaris. S'aixeca la sessió fins demà a les 11
del matí.
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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores i senyors diputats. Reprenem la sessió,
darrera sessió d'aquest debat d'orientació política general del
Govern amb les propostes de resolució. El debat, com
alguns de vostès coneixen, per als que no ho sàpiguen, es
farà de la següent manera. Les intervencions dels portaveus
dels grups seran, com sempre, de menor a major, i per tant
començarem el debat amb la intervenció... La votació es
farà de l'altra manera, per ordre de presentació. Aleshores,

en primer lloc correspon intervenir al Grup Mixt, el representant
del COP, Sr. Santiago Ferrer. Intervé el Sr. Buades, dels Verds
d'Eivissa. Sr. Buades, té 10 minuts.
"1. El Parlament de les Illes Balears acordar crear una comissió no
permanent d'estudi dels efectes regionals i insulars a la Comunitat
Autònoma del pressupost i de les polítiques de la UE, a fi d'avaluarne els resultats en matèria de cooperació, finançament, benestar
social i sostenibilitat ambiental i poder servir de base a una
reformulació de la política de projecció europea de les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió no permanent d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears
basada en el finançament per càpita real, és a dir, amb inclusió de
la població suportada no resident, de cara al necessari càlcul a
l'alça de les dotacions econòmiques de les transferències
competencials ja transferides i de les inversions de l'Estat central
a les Illes en aquelles altres matèries de la seva competència, com
ara sanitat o medi ambient.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb l'Administració central una solució definitiva al conflicte
constitucional sobre el marc de protecció de les Salines
d'Eivissa i Formentera, la qual haurà de garantir tant la
competència autonòmica com la protecció integral i sempre
dins els límits territorials actuals de la Llei, estatal, de reserva
natural i respectant la delimitació de la Reserva marina
ordenada pel Govern de les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
aprovar immediatament el Pla Hidrològic i el Govern de les
Illes Balears a donar prioritat en la seva execució a les
polítiques d'estalvi, eficiència i reutilització per a usos no
sumptuaris.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
constituir, d'acord amb els consells insulars, les Juntes
Insulars d'Explotació d'Aigües al més aviat possible i a
facilitar la participació ciutadana a través de les comunitats de
persones usuàries.

3. El Parlament de les Illes Balears declara el seu suport a la
conversió del Senat com a Cambra de les autonomies i al
reconeixement del caràcter plurinacional i plurilingüístic de l’Estat
en el conjunt de la seva legislació bàsica, mitjançant les reformes
legals que calguin, i mandata, a tal efecte, el Govern de les Illes
Balears perquè insti d'immediat el Govern central a implementar les
iniciatives necessàries per dur-les a terme en els pròxims dos anys.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure la declaració urgent d’una xarxa de zones
hidrològicament sobreexplotades per tal que es pugui
emprendre programes de recuperació i protecció d'aquífers en
zones fora de tota gestió sostenible de l'aigua, com ara les illes
d'Eivissa i Formentera, tot respectant els drets dels agricultors
i agricultores.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar,
com a desenvolupament de l'article 18.2 i 36 de l'Estatut
d'Autonomia, abans de tres mesos el projecte de llei de reforma de
la Llei de consells insulars a fi d'assegurar que els consells insulars
esdevindran prompte vertaders governs insulars, a part de mantenir
la seva funció de diputacions.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renegociar el Conveni de carreteres amb l'Administració
central sobre la base de donar prioritat a una política global
de mobilitat i no mer increment de carreteres, tercers carrils
i rondes, on el transport col.lectiu, els programes de mobilitat
compartida i la implementació de noves i millors
infraestructures de transport alternatiu al cotxe privat tinguin
un paper clau; així mateix, el Parlament insta el Govern a no
discriminar en la creació d'aquestes noves infraestructures de
transport públic les illes de Menorca, Eivissa i Formentera .

5. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport que el
Govern de l'Estat incrementi fins a un mínim del 0,7% la dotació
pressupostària per a Cooperació i deixi de bloquejar la reforma
humanitària de l'anomenada Llei d'estrangeria, a fi que l'Estat
espanyol esdevingui un estat vertaderament solidari.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir al més aviat possible el Fòrum Illes Balears
Sostenibles i a aprovar d'acord amb una representació social i
econòmica plural l'Agenda 21 de les Illes Balears, la qual haurà
d'incloure objectius concrets de compliment dels compromisos
ecològics i socials derivats del procés de cooperació mundial iniciat
a la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro l'any 1992.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
prendre mesures territorials cautelars, d'acord a proposta prèvia
dels consells insulars, a fi d'assegurar un procés de redacció,
exposició pública i aprovació dels plans territorials insulars sense
hipoteques de sectors que no tenen en compte els costos ecològics
i socials de l'actual model econòmic.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consultar amb els consells insulars els projectes
de carreteres encara no adjudicats i/o pendents d’encàrrec
tècnic.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
incrementar els recursos humans, materials i econòmics de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears a fi de
descongestionar la situació de col.lapse en què es troba.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un projecte de llei de residus de les
Illes Balears així com a reformar els plans directors sectorials

de residus de Mallorca i de les Pitiüses, instruments basats tots ells
en les polítiques de reducció global del volum, la reutilització i el
reciclatge màxims, la generalització del compostatge,
l'abandonament progressiu de la incineració i la transparència
informativa de les dades ambientals i sanitàries pertinents, i
l'acompliment de la normativa europea.
16. El Parlament insta el Govern perquè, just després de la
declaració dels nous parcs naturals, habiliti partides
pressupostàries suficients per garantir l’inici d’una gestió
vertaderament conservacionista d’aquests espais protegits.
17. El Parlament insta el Govern a facilitar i promoure el
coneixement, creació i manteniment de les empreses de l’anomenat
tercer sector, que no tenen ànim de lucre, estan lligades a finalitats
socials i segueixen criteris de sostenibilitat i producció
ecològiques."
EL SR. BUADES I BELTRAN:
Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Una defensa ràpida de les nostres 17 propostes de resolució. Les
hem dividit en cinc grans eixos: el primer és la revisió de la
política europea de les Illes Balears, de tal manera que totes les
ajudes i programes que des de la Unió Europea tenen reflex aquí
ens agradaria que passassin per acord parlamentari per una
comissió no permanent d'estudi que avaluàs la seva sostenibilitat
ambiental i el seu benefici social, perquè hem vist molts de
programes que en teoria beneficiaven aquests pagesos que hem
de salvar, i que al final als pagesos aparentment no els ha
millorat el nivell de vida; molts de programes que amb l'excusa
del medi ambient se n'han anat a altres bandes, i ens interessa
molt des dels Verds controlar això i canviar les premisses de la
nostra relació amb Europa, tant a nivell de programes com a
nivell d'inversions. Un segon bloc de propostes són referides a
canvis institucionals a la comunitat autònoma i a l'Estat
espanyol, la primera per vertebrar els consells com a governs
insulars, i com a exemple d'això seria la proposta 14, de
consultar per part del Govern de les Illes Balears els consells en
matèria d'encàrrec de carreteres que encara no s'hagin adjudicat,
o encarregar prèviament a que això es faci.
Hi ha una segona proposta aquí que és estudiar al si d'una
comissió no permanent del Parlament el balanç fiscal de les Illes
Balears en matèria de finançament per càpita comparativa amb
la resta de ciutadans de l'Estat espanyol, de cara a poder saber si
és justa la inversió de l'Estat central aquí en matèries que ja ha
transferit Madrid, i per tant que ha transferit el seu finançament
a la comunitat autònoma, o bé en matèries que no ha transferit,
com sanitat i medi ambient, i que està obligada a invertir sense
discriminació.

En tercer lloc, el suport a la conversió del Senat espanyol en
cambra territorial, i la petició a Madrid que revisi en dos anys
tota la legislació bàsica de l'Estat a fi que s'hi reconegui el fet
plurinacional i plurilingüístic de l'Estat espanyol. I per últim en
aquest segon bloc, demanar a Madrid, que és qui pot fer-ho,
dotar l'Administració de Justícia de les Illes de mitjans humans
i necessaris per eliminar el col•lapse judicial que tenim en
aquests moments.

Un tercer bloc és d'impuls del canvi ambiental a la
comunitat autònoma, hi ha 8 propostes, que són que es posi
en marxa tan aviat com es pugui el fòrum regional Illes
Balears sostenibles, i l'agenda 21 de les Illes, a partir dels
acords de Rio de Janeiro l'any 1992, de la cimera de la terra;
permetre i encoratjar que els consells puguin tenir iniciativa
davant el Govern perquè aquest dicti normes territorials
cautelars de cara a assegurar que els plans territorials
parcials de Mallorca, Menorca, d'Eivissa i de Formentera es
puguin fer en condicions com perquè no quedin hipotecats
per projectes especulatius encara en vigor. La tercera és
l'aprovació immediata a nivell estatal del Pla hidrològic, i
que llavors aquest govern l'utilitzi preferentment per
programes d'estalvi i reutilització, i usos no sumptuaris que
comprometin els nostres aqüífers i la qualitat de les nostres
aigües. Una altra proposta aquí és que de veritat es posin en
marxa les juntes insulars d'explotació d'aigües, que només
s'han creat sobre el paper, però que mai no han funcionat.
Una altra és la declaració de zones hidrològicament
sobreexplotades, que ara nosaltres demanam que es posin en
marxa programes de protecció d'aqüífers que no vagin en
detriment dels drets de la pagesia, però per altre costat que
assegurin l'existència d'aigua de qualitat a llarg termini a
totes les Illes Balears.
També una altra va referida a la política de transport, a
fi que se centri a garantir una més gran mobilitat, seguretat
i eficiència ambiental, en lloc de confondre la política de
transport amb política de carreteres, i més i més asfalt sense
aturar i a costa del nostre territori. Dues més encara: el
projecte de llei de residus i la reforma dels plans directors
sectorials de Mallorca, Menorca i les Pitiüses, a fi que tots
aquests plans que s'han de reformar aviat es facin sobre la
idea de reduir el volum de residus, reutilitzar i reciclar al
màxim, i així per tant poder abandonar progressivament la
incineració; i un tema molt important també aquí és que la
declaració de nous parcs naturals, els 7 previstos, vagi
acompanyada just després amb l'habilitació de partides
pressupostàries especials per iniciar una gestió
conservacionista en condicions, a fi que no passi com amb
la LEN, que tot queda sobre el paper i llavors realment no
hi ha mitjans perquè la protecció ambiental es posi en
marxa.

Un darrer bloc és de solidaritat i d'economia social i
ecològica. Hi ha dues propostes, que és instar el Govern
central perquè inverteixi d'una vegada aquest 0,7% en ajuda
a la cooperació, que va firmar fa molts d'anys el Partit
Popular, i que en aquests moments impedeix que es realitzi,
d'ajuda als països pobres; i per altre costat en aquesta
mateixa proposta que el Partit Popular, el Govern central
deixi de bloquejar la reforma humanitària de la Llei
d'estrangeria, a fi que tota la gent que viu aquí tengui els
mateixos drets socials, i a nivell polític fins i tot. La darrera

proposta en aquest bloc és que el Govern de les Illes Balears ha
de facilitar i promoure el coneixement, creació, i manteniment de
l'anomenat tercer sector, és a dir aquell sector econòmic que són
empreses sense ànim de lucre, però que tenen finalitats socials i
ecològiques, per entendre'ns, empreses sense ànim de lucre, però
que tenen finalitats socials i ecològiques, per entendre'ns,
empreses tipus la fundació Deixalles a Mallorca o la fundació
Mestral a Menorca. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Buades. Ara sí, té la paraula el Sr. Ferrer, que
compartirà el torn del Grup Mixt amb el Sr. Buades.
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a revisar el
Decret 39/1997, de 14 de març, pel qual es regulen mesures
especials i transitòries per a l’illa de Formentera, amb l’objectiu de,
dins de l’esperit d’atenció a l’especificitat de l’illa, per poder fer
efectives les mesures que allí s’establien.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
comissió mixta Govern-Ajuntament-Ministeri per tal d’estudiar la
situació sanitària de Formentera i que cerqui solucions adients
encaminades a la dotació en aquesta illa d’una instal•lació
hospitalària adequada a les seves necessitats reals.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar en
marxa quan abans la gratuïtat del trajecte Formentera-EivissaFormentera pels residents en aquesta illa en els casos d’accés a
serveis i equipaments necessaris que si hi són i es presten a les
altres illes i no a Formentera – sobretot en els àmbits
administratius, sanitaris, serveis socials i culturals- amb la finalitat
d’anivellar les oportunitats de tots els ciutadans de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a emprendre les
iniciatives necessàries davant el Govern de l’Estat per tal de
garantir un subministrament d’aigua suficient per a la població de
l’illa de Formentera, i que no es tornin a succeir situacions de
restriccions d’aigua com les d’aquest passat estiu.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer públic de
manera anyal les inversions que han realitzat les institucions de la
Comunitat Autònoma amb l’1% del volum destinat a obres
públiques que han de destinar a patrimoni històric."

EL SR. FERRER I COSTA:
Gràcies, Sr. President. Les esmenes que presentam des
de la COP de Formentera, serien en primer lloc en tema del
decret especial per a Formentera, que supòs que la majoria
de vostès no deuen conèixer, però que jo, per necessitats
òbvies, sí. És un decret que a l'any 97 va fer el Govern
Matas, allà on ens havia d'arreglar pràcticament tots els
problemes que teníem de Formentera, era el caixó de
greuges que teníem, i ells el varen recollir, però com sempre
una cosa és recollir i l'altra és aplicar, i de la majoria de les
coses que es varen fer en aquell decret, que com dic parlava
pràcticament de tot, parlava d'aigua, parlava de territori,
parlava d'energia, parlava de residus, parlava
d'infraestructures, parlava d'elements de dinamització,
parlava d'equipaments i accions socials..., ens feia un repàs
pràcticament per tot, però que, clar, una cosa és dir-ho i
l'altra és fer-ho, i a dia d'avui, per desgràcia per a nosaltres,
d'aquell decret se n'ha complert ben poca cosa. Llavors,
nosaltres instaríem el Govern a revisar aquest decret, pel
qual es regulen mesures especials i transitòries per a l'illa de
Formentera, amb l'objectiu de, dins de l'esperit d'atenció a
l'especificitat de l'illa, que tantes vegades s'ha dit per part
del president d'aquest govern i s'ha reclamat per part nostra,
per poder fer efectives les mesures que allà s'establien. Les
problemàtiques que es descriuen en aquest decret hi són, el
problema és posar-hi solució. Per tant, el que demanaríem
és que aquest decret es revisi, les normes estan fetes per
complir-se, i si no per derogar-se, que aquest decret es revisi
i es busqui de quina manera es poden fer efectives les
normes.
En segon lloc seria la creació d'una comissió mixta
Govern-Ajuntament-Ministeri de Sanitat per tal d'estudiar
la situació sanitària a Formentera. Com ja vaig anunciar
ahir, la Conselleria de Sanitat té una partida pressupostària
per començar a projectar i a veure com es pot fer l'ampliació
d'aquest hospital, però atès que la competència en matèria
de salut, en matèria hospitalària, continua sent una
competència de Madrid, el que necessitam és que de la
mateixa manera que a altres bandes volem que l'hospital es
faci sencer, doncs a Formentera també Madrid hi ha de
participar i fer-nos aquesta instal•lació hospitalària que tant
necessitam.
La tercera proposició quedaria retirada.
La quarta proposició seria, davant la situació de
restriccions d'aigua que s'ha produït enguany a Formentera,
que per desgràcia és comuna a altres zones de les Illes
Balears, el que no pot ser és que se'ns faci una planta
dessaladora amb una determinada capacitat perquè a un
altre municipi d'Eivissa sobren dues línies d'una
dessaladora, concretament a Sant Antoni, i se'ns traslladin
a Formentera, i llavors es faci un estudi de necessitats que
digui que necessitam 2.000 tones cúbiques diàries perquè ja
tenien les dues línies. El que hem de fer llavors és instar
Madrid perquè revisi aquest pla de necessitats, aquest pla de
viabilitat d'aquesta planta, i que efectivament doti
Formentera d'una dessaladora en condicions de poder
proveir les necessitats que té la població resident allà.

I la cinquena proposició, i ja la darrera, seria instar el Govern
a fer públic de manera anual les inversions que han realitzat les
institucions de la comunitat autònoma amb l'1% del volum
destinat a obres públiques que han de destinar a patrimoni
històric. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. Ferrer, la Mesa li demana: la tercera, la retira?
Correcte, gràcies.
Hi ha un torn de fixació de posicions dels altres grups, per als
que el vulguin emprar, respecte de les proposicions que fa el
Grup Mixt. Algú vol utilitzar aquest torn? Doncs el Grup Popular
té la paraula. Perdó, el Grup Socialista té la paraula.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. Solamente para la fijación de
posición, es decir que votaremos favorablemente a todas las
resoluciones que ha propuesto el Grupo Mixto.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Portaveu. El Grup Popular té la paraula.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputades. m'ha
tocat a mi per donar suport o no les propostes que ha fet el Grup
Parlamentari Mixt per part del Partit Popular. Quant a la primera,
que demana "el Parlament insta el Govern a revisar el Decret
39/97", bé, aquesta nosaltres votarem en contra, perquè de fet no
entenem el perquè tal com s'ha exposat, perquè resulta que aquí
ens ha sortit el Sr. Ferrer, i ens diu que aquest decret recollia,
però no aplicava. Per tant, si en aquest decret vénen recollides les
mesures especials i transitòries per a l'illa de Formentera, l'únic
que s'ha de fer és aplicar-les, no hi ha per què revisar el decret.
A la segona i la quarta, en vista que la tercera ha quedat
retirada, votarem que sí, perquè estam a favor de tot allò que
representin millores per a l'illa de Formentera. Ara, que sí que el
voldríem suggerir és que amb aquestes es tracta també de crear
comissions. Cada vegada que es creen comissions -i l'esquerra en
té molt de costum, de crear comissions- es tradueix en poques
realitats tangibles. En aquest cas, i atès que vostès com a pacte
de progrés el que han de fer primer és negociar entre vostès, crec
que més val que vagin fent feina i no tantes comissions.

Quant a la cinquena, sí. El segon grup de propostes, que
és la primera i la segona, es votarà que sí, però amb el
mateix sentit que l'anterior: no facin tantes comissions i
facin més feina.
A la tercera ens abstendrem, perquè tal com ve redactada
és molt ambigua i generalitzada. Aquesta proposta és poc
congruent amb el debat aquí realitzat, i és més pròpia d'un
debat de l'estat de la nació, a Madrid, perquè intrínsecament
demana una reforma de la Constitució. A la quarta votarem
que sí. A la cinquena votarem que no, perquè evidentment
correspon una altra vegada a un debat de la nació, no al
d'aquí. A la sisena es votarà que sí. A la setena votarem que
no, perquè generalitza en el sentit de dir que es prendran
mesures cautelars, no se sap a quines es refereixen, en què
consisteixen i quines repercussions tindran, per tant li hem
de votar que no. A la vuitena, doncs, ses Salines, votarem
que no; el Partit Socialista Obrer Espanyol a Madrid quan
governava va declarar ses Salines parc natural. El Partit
Popular de Balears sempre s'ha mantingut, i per això va
interposar recursos d'inconstitucionalitat, perquè entenia que
s'havia invadit l'àmbit competencial. Si és així, el Govern
central no era competent per fer aquesta declaració, i per
tant, a més a més no varen recollir bé els límits d'aquest
parc, i continuam mantenint que no ha de ser el Govern
central qui prengui les mesures, sinó que ha de ser el
Govern balear.
A la novena i la desena serà que sí. A l'onzena serà
abstenció, perquè tal i com ve redactada, en castellà se li diu
rizar el rizo; si per una banda declaren zona sobreexplotada
vol dir que no es pot treure ni gota d'aigua. Per tant, com
poden respectar els drets dels agricultors si no els donen allò
que és primordial per a ells, que és l'aigua? A la 12, aquí, a
l'igual que ens té acostumats el conseller d'Obres Públiques,
seré parca en paraules i direm "no", no, perquè si comencen
a renegociar, el que passarà aquí és que perdrem el temps i
perdrem la finançació. I els deman que no se'n vagin pel que
es diuen los cerros de Úbeda, sota pena que el que es vulgui
fer és justificar el càrrec de director general de Mobilitat
que s'ha creat. Al 13 i al 14 votarem que sí; i al 15 tenim
aquí que ens abstendrem, perquè el que fa falta és aprovar
el Pla de residus de les Illes Balears, que l'anterior Govern
va adjudicar fa més d'un any, amb el qual totes les Illes, i no
només Mallorca i les Pitiüses, sinó també Menorca, que es
recordin de Menorca, es podran beneficiar dels fons de
cohesió; per aquesta raó és l'abstenció, perquè el que
invoquem és una llei, i no només la modificació del Pla de
Mallorca i Pitiüses.
Quant a la 16, estava retirada; i a la 17 i a la 18 votarem
a favor.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Sugrañes, demanant aquesta presidència
disculpes al Grup Socialista i al Grup Popular donaré
extraordinàriament la paraula al Grup Mixt, representant de la
COP, que vol fixar posició sobre les esmenes presentades pel
Grup Mixt, representant dels Verds d'Eivissa. Té la paraula per
tres minuts el Sr. Santiago Ferrer.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Ens mantenim en les nostres posicions.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. A continuació té la paraula per defensar
les seves proposicions el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista.

EL SR. FERRER I COSTA:
Gràcies, Sr. President, agraesc la seva amabilitat. És per fixar
dues esmenes a les propostes que ha presentat el Sr. Buades. En
primer lloc seria a la proposició número 11 dir, llegesc
directament tal com quedaria, "El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern per tal que es puguen emprendre programes de
declaració i protecció d'aqüífers en zones hidrològicament
sobreexplotades, com ara les illes d'Eivissa i Formentera, tot
respectant els drets dels agricultors i agricultores". La segona
esmena aniria a la proposició número 15, i seria afegir, bé la
llegesc tota: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a elaborar un projecte de llei de residus de les
Illes Balears, així com a reformar els plans directors sectorials de
residus de Mallorca, de les Pitiüses i de Menorca, instruments
basats tots ells en les polítiques de reducció global del volum, la
reutilització i el reciclatge màxims, la generalització del
compostatge, l'abandonament progressiu de la incineració, i la
transparència informativa de les dades ambientals i sanitàries
pertinents, i el compliment de la normativa europea". Gràcies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ferrer.
L'han de presentar per escrit. Sr. Buades, no endevín per què
em demana la paraula. Per fixar posicions damunt les esmenes,
les proposicions del Sr. Ferrer?
EL SR. BUADES I BELTRAN:

"1. El Parlament de les Illes Balears crearà una ponència per
a estudiar la promulgació d’una llei per al finançament
definitiu dels consells insulars i per a la creació d’un fons de
compensació interinsular per a corregir els desequilibris
existents al conjunt de les illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos concrets, d’ençà la declaració de Menorca com
a Reserva de Biosfera, en les seves actuacions en matèria
d’infraestructures, carreteres, medi ambient, ordenació del
territori, adquisició de patrimoni natural, etc..
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’una comissió de seguiment de
l’aplicació del II Pla d’igualtat d’oportunitats de la dona amb
participació de representants dels grups parlamentaris i
d’agents socials, organitzacions socials i organitzacions de
dones.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
ampliar les línies d’ajuts del Pla d’habitatges, estatal en el
sentit de posar a disposició en règim de lloguer habitatges
adients per a famílies monoparentals i perceptors de la RMI salari social- a totes les illes.
5. El Parlament de les Illes Balears constata que fins ara s’ha
incomplert la normativa autonòmica sobre eliminació de
barreres arquitectòniques a les conselleries, dependències del
Govern i empreses públiques i insta el govern a resoldre, tant
aviat com sigui possible, aquestes deficiències.

És simplement per dir que acceptam aquestes esmenes.
EL SR. PRESIDENT:
Els altres grups? Grup Socialista.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en la
seva política de carreteres s’eliminin aquelles actuacions
agressives com el projecte de l’autopista de Llevant a
Mallorca o el projecte de desdoblament del segon cinturó a
Eivissa i la via ràpida a l’aeroport.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. Por parte de nuestro grupo
aceptaremos también, la aceptación de las enmiendas hará que
nuestro voto favorable se mantenga
EL SR. PRESIDENT:
Grup Popular, Sra. Sugrañes?

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
establir una moratòria de construcció de camps de golf i ports
esportius, fins l’aprovació dels plans territorials parcials de
cada illa.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar
una campanya informativa sobre el cultiu i comercialització
d’elements modificats genèticament (transgènics), en el camp
de l’agricultura, la ramaderia i altres. Així com de controlar,
en el marc que li permeti la llei, el seu ús a les nostres illes.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a modificar el
Decret de renda mínima d’inserció a fi d’obrir les condicions
d’accés i que en el seu àmbit contempli la implantació de la renda
bàsica.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar, el
més aviat possible, un estudi de mobilitat que serveixi de base per
l’elaboració del Pla de transports que ha d’entrellaçar les diferents
alternatives de desplaçament, prioritzant una xarxa de transport
públic eficient (ferrocarril, autobús, etc.) que permeti afrontar el
transport des d’una perspectiva de sostenibilitat.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar els
estudis i gestions necessaris per presentar davant la Unió Europea,
en el marc del Pla europeu de promoció de les energies renovables,
la declaració de les illes Balears com a Regió Pilot per al
desenvolupament de l’energia solar.
12. El Parlament de les illes Balears insta a coordinar, tant aviat
com sigui possible, la gestió de les conselleries de Treball i
Educació en el marc del Consell Balear de Formació per tal
d’optimitzar en temes d’ocupació els recursos emprats en formació
professional ocupacional, continua i reglada.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
mesures tendents a la implantació, a l’administració i a les
empreses públiques, la jornada de 35 hores.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
aportar el 100% de les inversions necessàries per a la construcció
i posada en funcionament de l’hospital d’Inca.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar els
estudis pertinents per ordenar i regular l’etapa educativa de 0 a 3
anys.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adoptar les
mesures necessàries per protegir la zona coneguda com Alcanada
(Alcúdia) evitant noves edificacions a aquesta zona de gran interès
paisatgístic i natural."
EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista presenta 16 propostes
de resolució, que com que en retirarem una, que després
anunciaré, quedaran en 15.
A les propostes de resolució hem tractat d'enllaçar-les amb
les que ja havíem presentat en altres debats anteriors, perquè des
del nostre grup ens sembla important que les qüestions que
plantejàvem i que exigíem a l'anterior Govern, ara que també en
formam part els volem demanar les mateixes coses que
demanàvem, i en tot cas tenim major grau de confiança que això
es pugui dur endavant. Així, la primera proposta de resolució
planteja que el Parlament de les Illes Balears creï una ponència
per estudiar la promulgació d'una llei per al finançament definitiu
dels consells, i per a la creació d'un fons interinsular que
corregeixi els desequilibris existents entre les Illes. Esperam que
amb aquest nova situació es puguin resoldre aquestes qüestions.

La segona proposta de resolució fa referència a la declaració
de Menorca com a reserva de la biosfera, i planteja que el

Govern balear es faci càrrec dels compromisos i faci les
actuacions necessàries per al seu desenvolupament.
A la tercera proposició es tracta de donar participació
social de les organitzacions, el que sol anomenar societat
civil, els agents socials, en l'aplicació del segon Pla
d'igualtat de la dona.
La quarta resolució és per ampliar les línies d'ajuts al pla
d'habitatges per a les famílies que tenen menys recursos
econòmics. En el debat que es va produir vàrem veure la
gran preocupació que hi havia per part del Partit Popular per
aquestes famílies, que pensaven ells que amb determinades
resolucions preses pel Govern actual patirien conseqüències
indesitjables. Estam convençuts que una qüestió com
aquesta la recolzaran sense cap tipus de problemes.
També a la proposta número 5 fer una constatació: l'any
passat acusàvem el Govern balear de no fer res. Ara hem de
constatar que les coses continuen igual. En tot cas demanam
a aquest Govern que en la mesura que sigui possible, sabem
que això no és possible d'un dia per l'altre, però que en les
dependències del Govern i també a les empreses públiques,
d'una manera gradual però tan aviat com sigui possible se
solucionin els problemes creats per les barreres
arquitectòniques, que es vagin eliminant les barreres
arquitectòniques.
La número 6 fa referència a la política de carreteres.
Com és ben sabut, el nostre grup no estava d'acord amb el
Pla de carreteres ni amb la política que venia duent fins ara,
i és una mica coincident amb altres, però fa una sèrie de
concrecions. Nosaltres estam en contra de tots els projectes
de carreteres que tenguin un excessiu consum de territori i
no tenguin una justificació clara, i volíem concretar unes
carreteres una mica emblemàtiques, per l'oposició que han
generat, com és l'autopista de Llevant a Mallorca, o dos
projectes de l'illa d'Eivissa, en concret el desdoblament del
segon cinturó de Vila i també la via ràpida projectada projectada és una manera de parlar: projecte, avantprojecte,
intencions de construir la via ràpida- des de l'aeroport a la
ciutat d'Eivissa, que pensam que no està justificada de cap
de les maneres.
La proposta de resolució número 7 la retiram, pels
arguments que se'ns ha donat, que això podia crear algun
tipus de problemes a l'illa de Menorca en obres relacionades
amb ports esportius de poca capacitat i de poc impacte, i en
tot cas, com que som partidaris que a cada illa defineixin el
seu model també, retiram aquesta proposta de resolució.

La número 8 fa referència a un tema que cada vegada és
de més actualitat, el tema dels productes transgènics, els
perills que això pugui tenir per a la salut, i demanam que,
dins les possibilitats que ens donen les competències que

tenim, que no són moltes, es facin totes les actuacions possibles
per tal de controlar la introducció de productes transgènics, i
controlar les conseqüències negatives que poden tenir aquests
productes.
Número 9, instam el Govern a modificar el Decret de renda
mínima, per tal que s'obrin les condicions d'accés a la
implantació de renda bàsica, que és un concepte que pensam que
és molt més correcte.
Número 10, també una mica coincident amb altres que s'han
fet per aquí, demanam al Govern que realitzi tan aviat com sigui
possible un estudi de mobilitat que serveixi per avaluar les
necessitats reals de mobilitat que tenen els ciutadans, i perquè
amb el Pla de transports que s'ha de posar en marxa, tenint en
compte aquestes necessitats reals, i potenciant sempre el
transport col•lectiu, s'adoptin les resolucions més convenients.
Número 11, instam el Govern a fer els estudis i gestions
necessàries davant la Unió Europea perquè les Illes Balears
puguin ser declarades regió pilot per al desenvolupament de
l'energia solar, ja que pensam que aquesta energia renovable a les
nostres illes té un potencial enorme, i que s'han d'aconseguir
totes les vies d'ajut i de finançació per a l'extensió de l'energia
solar.

es pot atendre des de ja una reivindicació que es plantegen,
que és l'ordenació i regulació d'aquesta etapa educativa que
està avui en dia insuficientment regulada, i aquestes
propostes de resolució evidentment l'objectiu a més llarg
termini ha de ser superior, no únicament de regulació.
I l'última, la número 16, que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern a adoptar les mesures necessàries
per a la protecció integral de la zona d'Aucanada evitant les
edificacions que hi estan previstes.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ramon. Grups que vulguin intervenir
per fixar posició? Sr. Ferrer, del Grup Mixt.
EL SR. FERRER I COSTA:
Gràcies, Sr. President. Vull anunciar que votarem a favor
de les propostes que ha presentat Esquerra Unida. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ferrer. Grup Socialista.

Número 12 és una qüestió que instam al Govern a coordinarse, sabent que ja han començat a donar passes en aquest sentit,
de tal manera d'optimitzar els recursos i de fer polítiques
coincidents en tot el tema que fa a formació professional
ocupacional, tant contínua com reglada.
Número 13 plantejam el tema de la reducció de jornada, que
des del nostre grup sabem, som conscients que aquesta
reivindicació del moviment obrer, de molts de ciutadans, que ha
arribat ara al Congrés de Diputats com una iniciativa legislativa
popular, i que s'han realitzat diverses accions, nosaltres som molt
conscients que això no es resoldrà des d'aquesta comunitat
autònoma, i que hi hauria d'haver una llei estatal, però sí que
demanam que dins l'Administració de la Comunitat i dins les
empreses públiques es vagin estudiant les mesures que
possibilitin en el futur, d'acord amb les necessitats reals i
coordinat també amb la reducció que es produeixi també a altres
sectors, es vagi a la reducció també a dins l'Administració
pública cap a la jornada de 35 hores.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente, también para anunciar el mismo
voto favorable.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diéguez. Grup Popular.
LA SRA. CAPÓ I ABRINES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, m'ha
tocat fixar posicions davant les propostes del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista. He de dir que
donarem suport a bastants d'aquestes propostes formulades.

La número 14 també és un tema absolutament recurrent en
aquest parlament, fa referència a l'hospital d'Inca, i nosaltres
demanam, pareix una qüestió absolutament òbvia que, atès que
les competències són de l'Estat i que en aquesta comunitat
autònoma hi ha un dèficit claríssim d'inversions de l'Estat en
temes sanitaris, els costos totals de la construcció i de la posada
en funcionament de l'hospital d'Inca vagin a càrrec de l'Estat, que
no s'hagi d'aportar des de la Comunitat Autònoma, perquè seria
absolutament discriminatori.

Número 15, és un tema, etapa educativa 0 a 3 anys, que no és
obligatòria, que de totes maneres és una reivindicació social
important, de grups socials també, fins i tot de plataformes que
fa uns dies visitaren aquí els grups parlamentaris, i pensam que

La primera proposta, donarem suport a la creació d'una
ponència per aclarir, d'una vegada, el finançament que han
de tenir els consells insulars, evidentment que li donarem
suport. A la número 2 també li donarem suport, del
seguiment per part del Govern de les obligacions i
compromisos concrets referents a la declaració de Menorca

com a reserva de la biosfera. També donarem suport a la tercera,
la creació d'aquesta comissió de seguiment per a l'aplicació del
II Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona i, a més, ens agradaria
formar-ne part. La número 4, ampliar les línies d'ajudes del Pla
d'habitatger per a famílies monoparentals i perceptors del salari
social, evidentment li donarem suport, ja que es va tramitar amb
l'Ibavi i es demana que, per favor, es continuï en aquesta línia.
La número 5 ens sembla bé..., millor dit, no ens sembla bé la
redacció d'aquesta proposta. Això que fins ara s'ha incomplert la
normativa de l'eliminació de barreres arquitectòniques, jo no sé
on viuen vostès, però la veritat, aquí s'ha fet feina en l'eliminació
de barreres arquitectòniques; que no està tota feta?, evidentment
que no, però se n'ha fet. Per tant aquesta, la número 5, la votarem
en contra. La número 6 també li votarem en contra: vostès saben
la nostra posició davant el tema de carreteres; per tant, no
importa fixar-la. Bé, la número 7, l'han retirada; evidentment hi
deu haver hagut discrepàncies, pensam. En la número 8,
totalment d'acord. La número 9 també, donar suport a la
modificació del decret de la renda mínima, ja que es va presentar
una proposició no de llei a principi d'any i va ser aprovada per
unanimitat; per tant, ratificam aquest tema.
La número 10, aquest estudi de mobilitat que vostès ens
proposen, ens abstendrem perquè allò que sí els demanam és que
es deixin d'estudis i que ens duguin aquí el Pla de transports que
té previst aquest govern. La número 11, a favor que es facin les
gestions necessàries per a l'aplicació de les energies renovables,
evidentment que sí. Amb la número 12 també hi estam d'acord,
en el fet que es coordinin les conselleries de Treball i d'Educació.
Amb la número 13 no hi podem estar d'acord, amb la implantació
a l'administració i a les empreses públiques de la jornada de 35
hores; estaríem amb un fet diferencial i no creim que això sigui
adequat. A la 14 i a la 16 ens abstendrem, i a la 15, evidentment,
votarem a favor dels estudis necessaris i tots els que facin falta
per ordenar i regular l'etapa educativa de zero a tres anys.
Gràcies.
Moltes gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. GOMILA I BARBER:
I la número 2 ha estat retirada.
EL SR. PRESIDENT:
Bé, això ens ho dirà ara.
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a prendre les mesures que preveu la Llei de règim especial per
a Balears pel que fa a l’equiparació dels preus dels carburants
a les Illes Balears amb la mitjana de l’Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
els plans especials de les àrees naturals d’especial interès de
cada una de les illes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure indústries de reciclatge i energies alternatives.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
les mesures per protegir la península de la Victòria
(Alcanada).
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure la signatura de convenis de col•laboració amb la
Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana, en
matèria lingüística i cultural, en aplicació del que estableix la
disposició addicional segona de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure, mitjançant la signatura de convenis de
col•laboració, la progressiva normalització lingüística de
l’Administració perifèrica de l’Estat.
7. El Parlament de les Illes Balears constata que l’actual
sistema de finançament, unit a la insuficiència d’inversions del
Govern de l’Estat a les Illes Balears, provoquen un dèficit
d’infraestructures en els serveis públics. En conseqüència es
manifesta favorable a impulsar la consecució d’un nou sistema
de finançament.

Gràcies, Sra. Capó.
Pertoca ara el torn de defensa d'esmenes al Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Vull significar al Grup PSM-Entesa Nacionalista
que la número 1, la 4, la 8, l'11 i la 18 són concordants amb
altres d'altres grups.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aprovar
la declaració de parc natural de la Serra de Tramuntana.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a treballar
contra la violència domèstica des d’una perspectiva
interdepartamental, implicant les conselleries de: Treball,
Educació, Sanitat i Presidència.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a allargar
el període d’execució de les obres del Pla Mirall i que permeti
als ajuntaments substituir obres d’embelliment per obres
d’infraestructures bàsiques.

11. El Parlament de les Illes Balears acorda crear de manera
immediata una comissió no permanent d’estudi del balanç fiscal de
les Illes Balears amb l’Estat espanyol.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
l’aprovació i publicació de la normativa reguladora dels
currículums propis de les Illes Balears.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prioritzar
ajudes estructurals i a la producció per millorar l’economia agrària
sobre subvencions directes a la renda.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar una comunicació sobre les construccions,
ampliacions i reforma dels centres escolars.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
comissió d’estudi que tengui com a objectiu avaluar el grau
d’eficàcia de l’ensenyament de i en llengua catalana.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el Pla d’ordenació dels ensenyaments musicals de
les Illes Balears.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer les
gestions i a desplegar les iniciatives necessàries per obtenir a curt
termini el traspàs de totes les competències pendents dins el marc
competencial establert per l’Estatut.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears
a l’àmbit de l’Estat i a nivell internacional."
EL SR. GOMILA I BARBER:

15. El Parlament de les Illes Balears declara que de l’oficialitat del
català han de derivar les mateixes conseqüències jurídiques que de
l’oficialitat del castellà.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a intensificar
i millorar l’eficàcia dels programes de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social per a garantir la dignitat de les persones i la
qualitat de vida.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fomentar
actuacions que propiciïn l’estabilitat laboral.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
renegociació del protocol de col•laboració entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Ministeri de Sanitat i Consum
sobre l’ordenació sanitària i sociosanitària en l’àmbit territorial de
les Illes Balears, per tal de garantir que la construcció de nous
hospitals no suposi la reducció de llits públics existents per a
malalts aguts i que l’Insalud assumeixi el finançament íntegre de
l’hospital d’Inca.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aconseguir
per als agricultors condicions de competitivitat similar a les de la
resta de l’Estat, i en especial a totes les accions necessàries per
evitar situacions monopolítiques a les Illes.
20. El Parlament de les Illes Balears insta a aconseguir de l’Estat
i la Comunitat Europea el reconeixement del fet insular en els
sectors agrari i pesquer, per als quals les Balears s’haurien de
considerar regions desfavorides.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
una comunicació relativa als resultats de l’anàlisi tècnica de les
dotacions econòmiques que acompanyaren les transferències en
matèria d’educació no universitària transferides per l’Estat a la
Comunitat Autònoma en data 12 de desembre de 1997.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar un
projecte de llei de modificació de la Llei del Consell Escolar de les
Illes Balears.

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, de totes maneres, tot i que són concordants amb
altres grups, m'agradaria explicar el perquè d'aquesta
proposta, i és instar l'Estat espanyol perquè prengui les
mesures per tirar endavant la Llei de règim especial per a
les Illes Balears. Tot i que el debat va ser un debat de
política general de les Illes Balears i la Llei de règim
especial es va aprovar en el Congrés de Diputats, és
evidents que temes que afecten les nostres illes, aquí n'hem
de poder parlar malgrat el nostre govern o la nostra
comunitat autònoma no en sigui competent. Ahir vam parlar
de la discriminació que hi havia en el tema dels preus dels
carburants, i la Llei de règim especial preveu que hi pugui
haver mesures perquè aquests estiguin en la mitja de l'Estat
espanyol, i per açò presentam aquesta primera proposició no
de llei.
Després la 7, l'11, la 14 i la 20 van en el sentit de
millorar el finançament de la nostra comunitat autònoma, de
constituir una comissió en el si d'aquest parlament que
estudiï la balança fiscal entre l'Estat espanyol i les Illes
Balears, és a dir, el que els illencs pagam i com contribuïm
al finançament i el que rebem en serveis de l'Estat espanyol.
Després, per altra banda, també que es compleixi el que diu
l'Estatut d'Autonomia i es transfereixin totes les
competències pendents, que l'Estat té pendent de transferir
a les Illes Balears. I després un tema molt important, i és
que es reconegui el fet agrari, el fet insular per al sector
agrari i pesquer perquè les Illes Balears puguem entrar i
puguem ser reconegudes com a regions desfavorides.
La número 4 i la número 8, que també són concordants,
una fa referència a protegir la península de la Victòria, és a
dir, Alcanada, i l'altra que la Serra de Tramuntana sigui
declarada parc natural.
La número 5, la 6, la 13 i la 15 fan referència totes elles
a impulsar la normalització lingüística, a les escoles, a
l'administració perifèrica de l'Estat i a arribar a acords de
col•laboració amb les altres autonomies que compartim la
mateixa llengua.

Per altra banda, la número 9 i la número 16, i la número 17,
farien referència a qüestions de benestar social, a qüestions de
temes laborals en un sentit que el Govern treballi mesures per
anar eradicant la violència domèstica a les nostres llars. Per altra
banda, mesures tendents a eliminar l'exclusió social que hi pugui
haver en aquests moments a les Illes Balears: ja es va comentar
que els nivells d'atur que hi ha en aquesta comunitat autònoma,
sobretot a la temporada alta, és atur de persones que en la seva
majoria no estan integrades a la societat i, per tant, que mereixen
unes polítiques aposta d'integració social.
Per altra banda, i ja s'hi ha fet esment aquí, la número 18 fa
referència al dèficit sanitari, al dèficit en les aportacions en les
polítiques sanitàries del Govern de l'Estat cap a les Illes Balears
i que, per tant, entenem que la creació del nou hospital d'Inca,
per una banda, no ha de suposar una reducció de llits públics que
en aquests moments existeixen a les Illes Balears i, per altra, que
evidentment s'ha de pagar amb fons de l'Estat, que és el
competent en matèria sanitària.
I les sis darreres són referides totes elles a la qüestió
d'educació, a elaborar una nova llei de consells insulars, a fer una
anàlisi des del Govern de la manera en què han vingut dotades
les transferències en educació no universitària que aquesta
comunitat va rebre dia 12 de desembre del 97, a aprovar i
publicar una normativa per a l'elaboració dels currículums propis
a les Illes Balears i que el Govern presenti a aquest parlament
una comunicació sobre la construcció, les ampliacions i la
reforma dels centres escolars. La número 25 fa referència a un
pla d'ordenació de l'ensenyament musical a les Illes Balears, que
el Govern presenti aquest pla al Parlament i, per altra banda, a
impulsar la cultura de les Illes tant en l'àmbit estatal com a nivell
internacional.
Moltes gràcies, Sr. President.

LA SRA. CEREZO I MIR:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el Grup Popular, una vegada examinades les
propostes de resolució del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, considera oportú manifestar el següent:
Passaré primer a les propostes que són rebutjades o hi ha
abstenció, i al final diré les altres.
Proposta número 4. Rep la nostra abstenció per
considerar que la península de la Victòria ja està protegida.
Si es tracta del projecte Alcanada, hauríem de veure com es
concreta abans de donar-li suport.
Proposta número 8. No tendrà el nostre suport per no
estar d'acord el Partit Popular amb la declaració de parc
natural de la Serra de Tramuntana.
Volem presentar una transacció a la proposta número 9
per considerar que té unes mancances quan implica les
conselleries de Treball, Educació, Sanitat i Presidència.
Haurien d'estar també incloses Benestar Social, la
Conselleria d'Interior i totes aquelles conselleries i
organismes que tenguin alguna proposta a fer en relació al
tema. Així mateix consideram que el Govern de les Illes
Balears s'hauria de comprometre a presentar el Pla contra la
violència domèstica. Afegim la Conselleria de Benestar
Social a la de Treball perquè és aquest el seu nom actual i
la d'Interior perquè té les competències en matèria de
policia, com sabem, estretament implicada en el tema de
victimització. Afegim també la possibilitat que hi participin
d'altres perquè és un tema que interessa tothom per ser
d'interès universal. Demanam un pla d'actuació que ja
s'havia demanat la passada legislatura via projecte no de
llei.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila. Torn de fixació de posicions
dels altres grups. Grup Socialista, té la paraula.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. Una vez más para anunciar nuestro
voto favorable a las propuestas presentadas por el Partido
Socialista de Mallorca. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Grup Popular. Sra. Cerezo, té la
paraula per cinc minuts.

No donam suport a la proposta número 12 perquè
consideram més positiva la coexistència de les ajudes
estructurals amb les subvencions directes que l'exclusió
d'aquestes. Tampoc no estam d'acord amb la proposta
número 18, ja que el protocol està signat i consideram que
s'ha de respectar, per la qual cosa no li donarem suport. Les
propostes 21 i 22 tampoc no tendran el nostre suport, ja que
els seus continguts varen ser aprovats pel Partit Popular el
desembre de l'any 1997.
Per altra banda, rebran el nostre suport les propostes
següents: números 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 23, 24, 25 i 26. No obstant això, vull fer unes petites
pinzellades a qualcuna d'aquestes a què donam suport.
Bé, conformes en presentar els plans especials de les
àrees naturals d'especial interès a cada una de les Illes. Tres:
Igualment en promoure indústries de reciclatge i energies
alternatives com a tema primordial per la seva importància
i urgència.

5: Creim que és necessari promoure convenis de
col•laboració amb les Generalitats i, especialment, amb la
valenciana, que no accepta les titulacions de les Illes Balears i
crea una situació d'injustícia als nostres funcionaris quan
sol•liciten interinitats o volen accedir als concursos de trasllat.
13: Creim que la Conselleria d'Educació té la inspecció
tècnica d'educació i són suficients per avaluar el grau d'eficàcia
de l'ensenyament de i en llengua catalana; és a dir, allò de la
comissió quasi ens sembla una cosa innecessària, és a dir, avui
per avui tot el professorat està reciclat, està preparat per donar
classes de i en llengua catalana, les escoles tenen unes
possibilitats al cent per cent. La inspecció tècnica és la que pot
comprovar si aquest grau de compliment és prou bo. Una
comissió sembla que és una cosa com a damunt l'altra. No ens
sembla prou necessari, però també li hem donat suport.
16: Completament identificats amb la lluita contra la pobresa
i l'exclusió social amb tota la urgència que el problema
requereix. 17: És una prolongació del punt anterior; l'estabilitat
laboral és una protecció natural contra la pobresa i l'exclusió
social.
20: Tota proposta que ajudi els agricultors a fer-los
mínimament rendible la feina del camp tendrà sempre el suport
del Partit Popular. Actualment l'agricultura a les Illes Balears clar, parl més que res per Menorca, que és el que més conec,
però crec que es deu poder fer extensiu- s'ha convertit en una
activitat en camí d'abandonament, i els tancaments de les
explotacions agràries són constants. la conservació dels espais
naturals i la Reserva de la biosfera passen per les mans dels
pagesos i la majoria de les vegades per les inversions dels
propietaris que estimen les seves terres, sempre procurant no fer
xifres per no desanimar-se, ja que ser terratinent s'ha convertit en
una espècie d'aventura romàntica.
EL SR. PRESIDENT:

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’adequació del mapa autonòmic de la oferta
formativa de formació professional en relació a les demandes
dels diferents sectors productius.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ser receptiu davant les possibles propostes de
conveni de cara a utilitzar els centres en hores no lectives.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar el màxim d’esforços i recursos per dotar
l’illa d’Eivissa dels centres d’educació primària i secundària
amb la major brevetat possible.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’ajudes al petit comerciant per fer
el canvi a la nostra llengua dels rètols publicitaris.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè a través del REB en els pròxims pressupostos
s’incrementi la partida destinada a beques per als estudiants
que hagin de cursar els seus estudis fora de la seva illa de
residència, i que els seus ingressos salarials i patrimonials no
superin els mínims establerts.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar a l’any 2000 la revisió del Pla director
sectorial d’equipaments comercials, amb la finalitat d’afavorir
el petit i mitjà comerç.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la construcció d’un recinte firal a Mallorca i al
suport i impuls a la reforma del recinte firal de Menorca.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar l’artesania pròpia de les nostres
illes, així com les altres manifestacions que en aquest sentit es
desenvolupin dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Cerezo.
A continuació té la paraula el Grup Socialista per defensar les
seves proposicions.
"1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a dur les actuacions necessàries per reestructurar el món
rural, integrant aspectes ambientals, de qualitat de vida i
econòmics.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la constitució del Consell de Formació Professional de
les Illes Balears conjuntament les Conselleries de Educació i de
Treball.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la presentació d’un pla específic de formació del
professorat de Formació Professional.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració d’un pla de reutilització d’aigües procedents de
la depuració per a la seva utilització a l’agricultura.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la revisió dels plans
directors sectorials de residus sòlids urbans de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera per tal de donar compliment
als objectius marcats per les directrius europees: reobrir,
reutilitzar i reciclar.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears l’aprovació de la Llei de residus de les Illes
Balears i el Pla de residus per tal de donar una solució
integral a tots els residus produïts a les Illes, especialment
enderrocs de construcció, voluminosos i restes de podes.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament les Juntes insulars de recursos
d’explotació, previstes com a òrgan de participació en la legislació
d’aigües.

comercials de les Illes Balears i la gestió dels aeroports de
titularitat estatal situats dins el territori de les Illes Balears.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb el Govern central la declaració d’interès
públic de les línies de transport aeri i marítim, tant entre les Illes
com entre els aeroports i ports més pròxims de l’Estat espanyol.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
considerar com a acció política prioritària el diàleg amb els
interlocutors socials amb la finalitat que els ciutadans, d’acord
amb el que disposa l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia,
participin plenament “en la vida política, cultural, econòmica
i social”.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, conjuntament amb el Govern de l’estat, a desenvolupar les
ajudes previstes en el REB en matèria de transports i mercaderies.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, abans del proper període de sessions, un projecte de
llei de patrimoni de la Comunitat Autònoma.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme els acords necessaris per aconseguir la
igualtat de preus dels combustibles entre les Illes i la Península.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, abans del proper període de sessions, un projecte de
llei de modificació de la Llei de consells insulars.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la declaració del parc natural de la Serra de Tramuntana.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar un
programa d’actuacions relatiu a les comunitats balears establertes
fora el territori de la Comunitat Autònoma.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
cooperar amb el Consell d’Eivissa i Formentera per tal que
l’Ajuntament de Formentera pugui assumir, en les millors
condicions, les encomanes de gestió que acordi atribuir-li
l’esmentat consell insular, en el marc que estableix la
disposició addicional quarta de l’Estatut d’Autonomia.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a reclamar els
milions de pessetes que el Partit Popular oferí pels pactes de
govern.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la Llei 4/92 de creació de
Serbasa.

22. El Parlament de les Illes Balears manifesta al Govern de l’Estat
el seu rebuig dels Pressuposts Generals de l’Estat corresponents a
l’exercici de l’any 2000, atès que les inversions que s’hi preveuen
no permeten afrontar dèficits històrics i estructurals que pateixen
les Illes Balears.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar un estudi de necessitats de llits públics a Mallorca
abans de consentir el tancament o la no construcció de llits
nous per l’Insalud.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a interessar
del Govern de l’Estat que les inversions pertinents del conveni del
Pla hidrològic s’incloguin en els Pressuposts Generals de l’any
2000.

33. El Parlament de les Illes Balears, atès que ens trobem a
una fase pretransferencial de l’Insalud, insta el Govern de les
Illes Balears a pactar amb el Govern de l’Estat perquè no es
canviïn els models de gestió dels hospitals existents, i que la
gestió dels nous hospitals sigui pactada amb el Govern de la
Comunitat.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar la
transferència de les competències de sanitat degudament dotades,
tant dels serveis actualment existents com els qui manquen a les
Illes Balears a causa del “dèficit històric” que pateixen encara els
serveis i les infraestructures sanitàries.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renegociar el protocol signat per l’anterior president de la
Comunitat i el ministre de Sanitat donat que és lesiu per als
interessos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

25. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a interessar
del Govern de l’Estat l’inici del procés de reforma del Sent per tal
que sigui –segons disposa l’article 69.1 de la Constitució
Espanyola- “la Cambra de representació territorial” incrementanthi substancialment la representació que correspon a les Comunitats
Autònomes. Igualment, garantir a la Cambra Territorial l’ús normal
de les llengües oficials de les comunitats autònomes.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar un pla sociosanitari, diferencia a les
illes i amb la col•laboració dels consells insulars respectius.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a interessar
del Govern de l’Estat la transferència de la gestió de tots els ports

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar el Pla de salut aprovat a l’anterior

legislatura, tot i posant en marxa programes concrets del mateix,
amb la col•laboració dels consells insulars.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei d’acció social que
substitueixi i actualitzi la Llei 9/1987.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un estudi de totes les zones turístiques sobre els
serveis públics, l’oferta d’oci, d’esports, la qualitat dels
establiments i dels serveis d’aquests, per tal de poder crear una
oferta especialitzada per a cada zona, tant en la temporada alta
com en la temporada mitjana i baixa.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
incrementar les inversions en esponjament de places turístiques
obsoletes, recuperació de sòl públic i millora de les infraestructures
turístiques de les Illes Balears.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’instal•lacions per a les zones turístiques
encaminades a la desestacionalització.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un pla de promoció específica d’hivern.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reformar la Llei general turística en el sentit que
l’intercanvi de places turístiques es pugui únicament dur a terme
dins una mateixa zona POOT o municipi.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els estudis per a la construcció d’un palau de
Congressos a Mallorca, Menorca i Eivissa, com a oferta
complementària i cap a la desestacionalització turística.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a terme
les actuacions necessàries per tal d’ajudar els ciutadans, les
empreses i les institucions a reduir al màxim els problemes que
poden derivar-se de la implantació de la moneda única.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actualitzar el Pla de formació del funcionariat i personal
laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar els contactes amb el Ministeri de Defensa per
a la possible adquisició de béns immobles o finques rústiques de
possible interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears."
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
des del Grup Parlamentari Socialista entenem que aquest debat
de la Comunitat és un debat especial, on per primera vegada i
després d'unes eleccions hi ha hagut un canvi de govern, un
govern progressista, en aquestes illes presidit per un president
socialista. Som conscients que aquest nou govern només du 100
dies i que, per tant, malgrat el fet que per a nosaltres ha començat
amb molta forma, amb molta il•lusió, amb molta valentia i que
el balanç és del tot positiu, malgrat això entenem que en 100 dies
no se soluciona tota una problemàtica que ve de molt enrere.

Nosaltres presentam avui 46 propostes de resolució que
moltes d'elles van destinades a solucionar problemes que haurien
d'estar solucionats en aquesta comunitat autònoma des de fa molt

temps i que, per desgràcia per als ciutadans d'aquestes illes,
donats els diferents governs del Partit Popular, això va ser
impossible. Donat que tenc poc temps i que no en tendria
suficient per explicar una a una les diferents propostes de
resolució, intentaré anar englobant i resumint les propostes
en els diferents temes. Nosaltres feim èmfasi en una sèrie de
qüestions que pensam que evidentment el Govern d'aquestes
illes durà a terme, perquè així ho duia en el seu pacte de
govern, i pensam que les durà a terme perquè això és la
creença del Partit Socialista, però hi feim èmfasi perquè són
les coses que especialment varen quedar totalment
marginades quan governava el Partit Popular.
En tema d'educació feim diferents propostes on
s'incideix en la formació professional, que ha estat una
assignatura pendent i moltes vegades oblidada i que per al
nostre grup té una importància vital per al futur de la nostra
societat. També demanam intentar utilitzar els centres en
hores no lectives, que això solucionaria diferents
problemàtiques a ajuntaments, que podrien beneficiar-se de
l'ús d'aquestes instal•lacions educatives. Pensam que és del
tot urgent dotar l'illa d'Eivissa de centres d'educació
primària i secundària degudament. Demanam també amb
força que a través de la Llei de règim especial l'Estat
espanyol incrementi la partida de beques per a estudiants
que hagin de cursar els seus estudis fora de la seva illa de
residència, i en això entenem i demanarem que el Partit
Popular ens doni suport.
Quant al comerç, feim diferents propostes encaminades
a afavorir el petit i mitjà comerç, l'artesania pròpia de les
nostres illes que tantes vegades ha estat oblidada pels
diferents governs del Partit Popular que, més aviat, la seva
política anava encaminada a afavorir altres tipus
d'empresaris. Demanam també un recinte firal a Mallorca i
impulsar-ne un a Menorca. Demanam, igualment, que
segons l'aplicació de la Llei de règim especial, el Govern de
l'Estat espanyol incrementi les ajudes en matèria de
transports i mercaderies, és a dir, que no importa que les
incrementi, basta que les compleixi.
En qüestions de medi ambient, per desgràcia en aquestes
illes tot està per fer. El Partit Popular, els diferents governs,
pràcticament no varen fer res en aquestes qüestions. Aquí
vull fer un incís per dir que a la proposta número 13 hi ha un
error de transcripció, i en lloc de "reobrir" és "reduir",
perquè quedi corregit en el Diari de Sessions. Demanam en
aquest aspecte, cosa que vàrem demanar durant molt de
temps quan estàvem a l'oposició, que es faci la Llei de
residus de les Illes Balears, que tantes vegades vàrem
demanar i que va ser totalment oblidada pel Partit Popular,
i que solucioni la gran problemàtica que tenim de residus en
aquestes illes, de residus d'enderrocs i d'altres, que pensam
que, encara que només faci 100 dies de govern, d'un govern
progressista, ja s'han posat a fer feina en això, però
demanam que es faci el més aviat possible. Un pla de
reutilització d'aigües procedents de la depuració per a
l'agricultura. Demanam també, com hem vist que hi ha
altres propostes d'altres partits, que la Serra de Tramuntana
sigui declarada parc natural tal i com es va comprometre el
president d'aquestes illes en el discurs d'investidura.

Quant a les relacions amb l'Estat espanyol, rebutjam de
totes maneres el pressupost de l'Estat, que suposa una
disminució en inversions a Balears. Reclamam els 100.000
milions oferts per a un pacte de govern a les Illes Balears

que va oferir, o bé el Govern del Partit Popular, o bé el Partit
Popular que governa a Madrid, i que després "racaneja" en pagar
1.300 milions de pessetes a les Illes Balears per construir un
hospital a Inca. Demanam que si creia el Partit que aquestes
inversions eren necessàries per a les nostres illes, perquè devia
pensar que ho necessitàvem, per tant que ens les doni i que
inverteixi a les nostres illes el que és just i el que hem demanat
des del nostre partit. Instam l'Estat espanyol a la reforma del
Senat -aquí també, a la proposta 25, s'hauria de corregir una
errada de transcripció que, en lloc de "cent", evidentment és
"Senat"- incrementant la representació de les comunitats
autònomes i garantint l'ús normal de les llengües oficials de tot
l'Estat espanyol. Demanam també la transferència de la gestió
dels ports comercials i la gestió dels aeroports de titularitat
estatal que hi ha a les nostres illes.
En qüestió de sanitat demanam que es faci un estudi de llits
a Mallorca abans que consentir que l'Insalud en vulgui tancar.
Nosaltres pensam que de cap manera el Govern d'aquestes illes
pot deixar que es disminueixin llits a les nostres illes, o a
Mallorca, sense que abans es faci l'estudi pertinent i sense que la
consellera de Sanitat o el Govern d'aquestes illes hi estiguin
d'acord. També demanam que no es canviï la gestió dels
hospitals existents i que, si s'ha de canviar, es faci d'acord amb
el Govern de la Comunitat Autònoma, i aquesta proposta de
resolució ve clarament encaminada perquè tenim por que el
Partit Popular vulgui impulsar diferents fundacions privades que
promou a altres llocs, o que han fet declaracions per promoureles. Quant a sanitat també demanam que es revisi el protocol
signat dia 8 d'octubre per l'expresident de la Comunitat Jaume
Matas i el ministre de Sanitat. Per a nosaltres aquest protocol
significa hipotecar la Comunitat Autònoma i de cap manera no
beneficia els nostres interessos, sinó tot el contrari; nosaltres
demanam que l'Estat espanyol pagui el que és de justícia i per a
nosaltres, evidentment, l'Estat espanyol ha de pagar l'hospital
d'Inca.

turístiques, que es faci un pla d'instal•lacions i un pla de
promoció d'hivern per desestacionalitzar el turisme.
Demanam també que aquest govern posi en marxa tot
tipus d'actuacions necessàries per evitar els problemes en la
implantació de la moneda única.
Sabem que aquest govern té molta feina per fer, sabem
que només du 100 dies de govern i que, per tant, no té temps
d'haver resolt tota la problemàtica que tenim en aquestes
illes i que, com ja he dit abans, va molt lligada per 16 anys
de govern de Partit Popular, que no varen saber resoldre
molta problemàtica que teníem i que ens han desembocat a
la situació en què estam avui. Sàpiguen que els donam
suport i els encoratjam a fer aquesta feina el millor possible.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Armengol. Torn de fixació de posicions.
Des del Grup Popular, Sr. Gaspar Oliver té la paraula.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats, el
Grup Popular votarà en contra d'aquesta proposta de
resolució número 19, la que fa referència a la declaració de
parc natural de la Serra de Tramuntana, perquè el Partit
Popular a la passada legislatura ja va marcar, d'acord amb
la LEN, la zona que ha de ser parc natural. Nosaltres estam
en contra que ho sigui tota la zona perquè la pròpia llei
d'espais naturals diu que tota aquestes zona que sigui parc
natural quedarà afectada pel seu propi pla, inclosos els
pobles que es marquin a dins; a més a més perquè estam en
contra perquè la Llei diu i així quedaria afectada que la
transmissió dels terrenys quedarà també afectada; això vol
dir, idò, que si un particular, un propietari d'aquests
terrenys, els vol vendre, la Comunitat Autònoma té el dret
de tempteig sobre aquests terrenys. Per aquests dos motius
i altres nosaltres votarem en contra d'aquesta proposta de
resolució.
Farem el mateix amb la número 21, quan fa referència al
fet que el Partit Popular i el Govern exigeixin el que va
oferir el Partit Popular amb el pacte. Miri, jo he de dir al
Partit Socialista Obrer Espanyol que la proposta de pacte
que va fer el Partit Popular, la va fer amb Unió Mallorquina
i que, per tant, no afecta en absolut al Partit Socialista Obrer
Espanyol, que a més és una proposta de pacte que no va
anar endavant i que, per tant, si no va anar endavant vol dir
que no hi ha pacte i vol dir idò també que no és vinculant.
Així i tot li he de dir que nosaltres -i se li ha repetit aquí
constantment- farem i ajudarem en tot el possible perquè
aquestes transferències, aquestes dotacions econòmiques
venguin, i no ho dic, només, sinó que ho demostrarem amb
el sentit del vot que farem a altres d'aquestes propostes de
resolució. A més a més d'aquests 100.000 milions ja són 27
els que han vengut, a 27.000, em referesc.

En qüestions de turisme demanam que s'incrementin
inversions en esponjament de places turístiques obsoletes,
demanam recuperar sòl rústic i millorar infraestructures

Votarem en contra també de la número 32, quan a fer un
estudi per les necessitats de llits públics. Miri, aquesta data
és més que coneguda, creim que no fa falta, per tant, idò,
estudiar més allò que ja està estudiat, crec que hi ha altres
temes més importants en què haver de gastar els doblers. El

mateix, també votarem en contra de la número 33 quant al fet
que no es canviï la gestió dels hospitals existents. Miri, qui
governa és qui té les competències; si en aquest moment
l'Insalud és el que té les competències, que faci el cregui adient,
i quan el Govern les tengui que governi i faci també el que cregui
més convenient, si així té el suport.
Quant a la número 34, de renegociar el protocol, miri,
nosaltres creim que no s'ha de renegociar aquest protocol, el que
creim que s'ha de fer és que el Govern hi posi els 250 milions de
pessetes. L'Ajuntament d'Inca ja ha fet l'aprovació inicial per
requalificar els terrenys; que el Consell Insular de Mallorca
requalifiqui i aprovi urgentment quan li arribi aquesta
modificació puntual del Pla General, i el que s'ha de fer és no
embullar més la troca i que l'hospital d'Inca es pugui fer, i
després, en la negociació de la transferència, que el mateix
protocol també dóna peu i així ho insinua, es pugui recuperar
aquesta inversió que haurà fet abans el Govern balear.
També votarem en contra la número 36 perquè aquesta és una
llei encara molt tendra, i nosaltres pensam que el primer que s'ha
de fer -fa sis mesos, pràcticament, que està aprovada- és
desenvolupar aquesta llei, i si després es veu que hi ha
deficiències o llacunes sí que es pugui revisar.
Exactament farem el mateix amb la número 39, que també
votarem en contra, quant a l'esponjament de places turístiques
que demanen més doblers a l'Estat de la nació perquè el que té
les competències exclusives en matèria de turisme és la
Comunitat Autònoma i no l'Estat espanyol, però, miri, no deixa
de ser curiós que després de parlar tant de l'ecotaxa, que va ser
un dels punts estrella del discurs del Sr. Antich, només hi hagi
aquesta proposta de resolució que faci un poc de referència a
l'ecotaxa; en definitiva, això és la senalleta a què feina referència
el Sr. Antich, però jo crec que seria bo que començàs el Govern
de la comunitat, el Govern del Sr. Antich omplís la senalleta i
després, ja l'omplirem entre tots.
També direm que no a la proposta número 42, quant que
aquesta Llei general turística també és una llei que va aprovar fa
molt poc el Govern del Partit Popular, la qual no permet la
construcció de nous hotels. Aquesta és una proposta molt
restrictiva, perquè hi ha ajuntaments que no tenen cap solar
disponible perquè s'hi pugui fer un hotel.

participar els ajuntaments, però, a més, creim que no s'ha de
dir al Govern de Balears que sigui receptiu. Creim que tots
els governs tenen l'obligació de ser-ho i crec que aquest
també ho serà.
Ens abstendrem també en la declaració d'interès públic
de les línies de transport. Hi va haver una moció que va
presentar el Partit Popular, la qual, a més, va ser
transaccionada i aprovada per unanimitat, i ens pareix que
aquesta proposta sobra.
Exactament, ens abstendrem també a la número 26, pel
que fa a la transferència de gestió dels ports i dels aeroports,
perquè en el nostre programa electoral, el del Partit Popular,
sí que deim que el que nosaltres volem és la cogestió. Per
tant, com que volem ser respectuosos amb el programa i
amb les persones que ens votaren, nosaltres ens hi
abstendrem, no hi votarem en contra, però sí que ens
abstendrem en aquesta resolució.
Exactament farem el mateix també a la número 37,
encara que creim que no fa falta fer un projecte de llei
d'acció social nou, però ja que és una llei del 87, no ens hi
oposam. Si vostès ho creuen adient, facin-ho així.
Ens abstendrem també a la número 38, quant a fer un
estudi sobre les zones turístiques per poder crear una oferta
especialitzada. Creim que no fa falta, creim que els hotelers
saben prou quina oferta especialitzada poden donar a la seva
zona. Jo el que crec que fa falta és que el Govern creï
aquestes infraestructures que proposen a la proposta de
resolució número 40 i, efectivament, els hotelers, si es fan
camps de futbol, ja crearan aquesta oferta especialitzada
dedicada a l'esport del futbol, com n'hi ha que ho fan ja, en
aquest moment, amb oferta especialitzada nàutica o ciclista.
I ens abstendrem també en la número 41, quant a crear
un pla de promoció específica d'hivern, perquè creim que no
fa falta crear un pla. Aquesta promoció s'està fent. Per tant,
creim que no fa falta, però si el volen fer, facin-el.
I, lògicament, votarem a favor del Consell de Formació
Professional; votarem també a favor de la formació del
professorat; que es faci el màxim d'esforços possibles
perquè l'illa de Formentera i totes puguin tenir tots els
centres d'educació primària i secundària; també, que es faci
la retolació en català dels rètols publicitaris; amb el Pla
director sectorial d'equipaments; amb la construcció d'un
recinte firal, i és clar, que hi estam d'acord; igualment, amb
artesania; amb la reutilització de les aigües o amb la Llei de
residus sòlids: igualment, amb desenvolupar les ajudes
previstes en matèria de transports i mercaderies; igualment,
també amb el dèficit històric, el que passa és que el dèficit
històric és històric precisament perquè té molts anys, en
tretze anys de Govern socialista a l'Estat espanyol no es va
poder arreglar gairebé res, i en aquests tres anys i mig el Sr.
Aznar hi ha avançat molt i hi hem de continuar avançant, i
hi estam d'acord, però el dèficit és precisament històric, i
amb això estam d'acord.

Entenem, per tant, idò, la llei que hi ha en aquest moment,
perquè és més flexible. Més endavant, si fa falta, tal vegada sí
que es podria modificar.

EL SR. PRESIDENT:

Ens abstendrem a la resolució número 5, perquè entenem que,
a més a més, hi ha un consell escolar, que, a més, hi haurien de

EL SR. OLIVER I MUT:

Sr. Oliver, vagi acabant.

Sí, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Això mateix.
EL SR. OLIVER I MUT:
Per a una llei del patrimoni de la comunitat autònoma, hi
vàrem presentar una proposició no de llei, ens hi varen dir que
no, per tant, hi estam d'acord, que la presentin; també amb la Llei
dels consells insulars; també estam d'acord amb aquest Pla
d'instal•lacions a les zones turístiques; estam d'acord també que
es facin ja els estudis previs per a la construcció d'un palau de
congressos, i també amb continuar els contactes amb el ministeri.
Jo crec que el Govern de la comunitat autònoma ha de mantenir
tots els contactes que facin falta amb totes les institucions, sigui
amb els consells insulars o sigui amb el Govern central.
Moltes gràcies, Sr. President.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar les següents propostes d’atribució de
competències als consells insulars:
- En matèria de joventut.
- En relació a l’Ibas.
- En matèria de prevenció i promoció de la salut.
- En matèria de carreteres.
- En matèria d’ordenació del territori.
5. El Parlament de les Illes Balears lamenta profundament el
menyspreu i la falta de respecte del Govern de les Illes Balears
envers aquesta cambra.
6. El Parlament de les Illes Balears reafirma el compromís de
les institucions democràtiques de la comunitat autònoma en la
defensa de la llibertat, la igualtat i la justícia com a drets
irrenunciables de tots els ciutadans de Mallorca, Menorca i
Eivissa-Formentera i rebutja la persecució ideològica que
estan sofrint els funcionaris interins no docents de la CAIB per
part del Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Oliver. Té ara la paraula el Grup Popular per
defensar les seves proposicions. Sra. Maria Salom, té la paraula
per deu minuts.
M'indica la portaveu que el torn s'ha dividit en dues parts.
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a remetre en el termini de deu dies l’acord signat per tots
els partits polítics que conformen l’anomenat “Pacte de Govern” i
que ha estat objecte de continues referències en el discurs
pronunciat pel Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma.

7. El Parlament de les Illes Balears constata la bondat i
eficàcia que suposa per als ciutadans de les Illes Balears
comptar amb una llei de règim especial.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la formulació d’un gran pacte d’estabilitat laboral
en el conjunt de l’Administració autonòmica per tal de garantir
el principi d’igualtat entre tots els col•lectius.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiva l’exempció de la tributació en
transmissions de primer grau per successions a finques d’us
agrícola.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal de no incrementar l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentals en la
modalitat de transmissions patrimonials oneroses.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:
- Presentar, en un termini no superior a l’any, un Pla d’atenció
sociosanitària que permeti donar resposta d’una manera
operativa a les grans necessitats del sector a les nostres illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el President del Govern a
suprimir la Conselleria d’Interior i les conselleries sense cartera,
per tal d’aconseguir una reducció de les despeses públiques.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a suprimir els vint alts càrrecs de nova creació per tal de
reduir despeses públiques.

- Presentar el Pla d’immigració a les Illes Balears en el
termini de tres mesos, que ja estava redactat i enllestit la
passada legislatura.
- Continuar desenvolupant totes aquelles actuacions que conté
el Pla integral d’atenció a les persones majors per tal de
proveir dels recursos adequats les distintes necessitats que
plantegen les persones majors, tant a l’àmbit de participació
com de promoció social, habitatge, suport de famílies, provisió
de recursos, residencials i millora de la seva qualitat de vida.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

- Presentar en el termini de 6 mesos el III Pla d’igualtat
d’oportunitats per a les dones.
- Crear i posar en marxa, en el termini de 6 mesos la Fundació
Tutelar de les Illes Balears.
- Presentar en un termini no superior a 6 mesos el Pla integral de
joventut de les Illes Balears, que ja es va començar la passada
legislatura.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar la política d’enderrocament d’edificis turístics
obsolets iniciada la passada legislatura.
14. El Parlament de les Illes Balears reconeix la importància que el
turisme nàutic i el golf poden tenir com a elements de
desestacionalització turística i, a tal efecte, insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una política adequada de promoció i
foment d’aquests subsegments turístics.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a extremar les seves mesures en torn a l’oferta
turística il•legal i, en particular, en el camp de la restauració, a la
vista dels escassos resultats obtinguts a la passada temporada
d’estiu, en contra del que venia essent habitual.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma, per tal de fer efectiva la participació, a la
gestió dels aeroports insulars de les institucions públiques i
privades de les Illes Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a la posada en marxa d’un nou programa Proagro, que
permeti millorar l’infraestructura de transformació de formatge,
d’acord amb la Unió Europea.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la partida pressupostaria per a
acondiciament i millora dels camins rurals fins que arribi a una
dotació anual de 500 milions de pessetes.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que no tanqui l’Agència per al Desenvolupament Rural.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració d’un programa de suport permanent per la
presència a fires de les empreses que vulguin exportar arreu del
món, de manera especial pel que fa referència als subsectors del
calçat, bijuteria i agroalimentàries.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la política de suport permanent a la petita
i mitjana empresa i de manera especial en el sector de la pell, calçat
i la bijuteria, quant a incentivar les línies de comercialització i
exportació.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar suport
a l’Ajuntament de Palma en l’elaboració d’una Llei de capitalitat
de Palma.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el Projecte de llei del sòl urbà, la redacció del qual
es va iniciar la passada legislatura.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
modificació de la Llei de mesures transitòries de la
modificació de les DOT de la Llei del sòl rústic, fent-lo
conforme a la Constitució i intel•ligible.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar a la cambra, en el termini de 6 mesos, la ubicació
definitiva de l'estació de descarrega de gas, culminant el Pla
energètic, redactat la passada legislatura.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
presentació d'un Pla de previsió i extinció d'incendis,
coordinat amb les altres administracions, fixar una quantia
inicial mínima de recursos econòmics, materials i humans,
donar la flexibilitat necessària per l'allargament del Pla en
funció de les condicions meteorològiques concretes i establir
l'exigència d'informes tècnics objectius per a aquesta finalitat,
tal com es realitzava en anys anteriors.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a treure
a concurs públic, amb caràcter immediat, la redacció dels
següents projectes de la xarxa viària, incloent-hi, si és el cas,
l’execució de la documentació prèvia, per a la sortida a la
informació pública:
- PM-111- Palma-Valldemossa, tram de via de cintura, creuer
d'Esporles.
- E- 713- Palma-Port d'Alcúdia, tram Inca–sa Pobla.
- PM-213- Inca-Lluc, tram variant nord d'Inca.
- PM- 404- Son Servera-Capdepera, tram variant Est de Son
Servera.
- C-714- Manacor-Santanyi, tram variant nord de Manacor.
- C-719- Palma-Port d'Andratx, tram Palmanova-Paguera.
- C-721- Maó-Ciutadella, trams variant de Ferreries i variant
sud de Ciutadella.
- PM-801- Eivissa- aeroport, tram Eivissa aeroport.
Els plecs de condicions varen ser redactats la passada
legislatura.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
els concursos d’adjudicació d’obres de les següents carreteres,
amb projectes redactats o en avançada fase de redacció,
prèvia informació pública d’aquelles que la necessitaran:
- C-713- Palma-Ajuntament d'Alcúdia, tram variant d’Inca.
- C-719- Palma-Cala Ratjada, tram variant de Son Ferriol.
- C-717- Palma-Porto Petro, trams variants Llucmajor i
Arenal-Llucmajor.
- PM- 803 Eivissa-Sant Antoni per Sant Josep, tram
Eivissa–Sant Josep.

- Duplicació de la calçada de la segona ronda d’Eivissa.
- Condicionament del camí veïnal Santa Eulàlia-Sant Rafel.
La redacció dels quals es va realitzar la passada legislatura.

canalització del torrent de Manacor i procedir a la construcció
de les obres previstes en la passada legislatura.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
continuació, amb càrrec als pressuposts ordinaris, del Pla
d'acondicionament de carreteres d’escassa intensitat de trànsit per
a ús cicloturista com a pistes integrades.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar a la cambra un programa de reducció de pèrdues en
xarxes de proveïment, amb caràcter insularitzat i traspassar
els recursos necessaris als consells insulars perquè
s'incloguin, amb aquesta finalitat, en els plans d'obres i serveis
corresponents.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir allò que estableix el Pla director de carreteres i
procedir a la revisió del Pla especial de la xarxa viària de Palma i,
en concret, determinar i construir:
- Nous accessos des de l’autopista d’Inca al Polígon de Son
Castelló.
- Connexió de la via de cintura de Palma amb el polígon de Son
Castelló a traves de Son Hugo.
- Connexió de la carretera de Sóller amb el polígon de Son Castelló
a través de Son Rossinyol.
- Accessos a la zona del Molinar des de l’autopista de l’aeroport.
- Nou accés a la barriada del Coll den Rebassa des de l’autopista
de l’aeroport a través de Son Pi.
- Millora de l’intersecció de la carretera de Valldemossa i el Camí
dels Reis.
- Millora de l’intersecció de la carretera de Sóller i el Camí dels
Reis.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar el
procés de gratuïtat de peatges per a residents de la Vall de Sóller.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una línia d’ajudes per finançar el transport
públic urbà i interurbà.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que encarregui els estudis necessaris per avaluar els costs
i la viabilitat del soterrament de las línies fèrries Palma-Inca i
Palma-Sóller des de la plaça d'Espanya fins Son Sardina,
respectivament.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’un pla urgent per tal de minorar
els problemes que la sequera està produint al camp de les
nostres illes.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, abans del 30 d’abril, es presenti la proposta
de traçat de la prolongació de la línia de ferrocarril entre sa
Pobla i Alcudia.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració d’un llibre blanc de l’educació d’adults.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament, abans del 31 de desembre del 1999, per a
l'aprovació, un pla quadrienal de formació permanent per a
docents.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l'avançament dels terminis establerts al procés d’adjudicació
de places del professorat, a fi que a l’inici del curs escolar
totes les vacants estiguin cobertes.
44. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actitud i
resolució adoptada pel conseller d’Educació i Cultura, que ha
denegat la modificació del concert educatiu al col•legi Sant
Antoni Abat (Son Ferriol).
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació de la xarxa d’escoles d’idiomes en totes les Illes.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma i el Govern de l’Estat, a constituir d'immediat
la comissió mixta de transport aeri, que permeti tornar a disposar
de reactors en els vols interinsulars, tal com acordà la cambra.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’ampliació dels següents col•legis públics:
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adjudicar la
redacció dels plans territorials parcials de Menorca i EivissaFormentera, d'acord amb els consells insulars, culminant el
projecte realitzat en la passada legislatura.

- Rafal Vell (Educació Infantil i Primària)
- Son Ferriol (Educació Infantil i Primària)
- Son Oliva (E.S.O.)
- Foners/Avingudes (E.S.O. i Batxillerat)

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a treure a
concurs públic, d'acord amb el Consell Insular de Mallorca i amb
caràcter immediat, la redacció del Pla territorial parcial de
Mallorca.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir al municipi de Palma els col•legis
públics de:

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar una
immediata solució als problemes d’insuficiència de l'actual

- San Agustín (E.S.O.)
- Secar de la Real (Educació Infantil i Primària)

- Camp Redó/Amanecer (Educació Infantil i Primària)
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la informatització on-line de les estadístiques d’accidents
laborals.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar un
pla de formació per a discapacitats que tengui per finalitat
l’inserció d'aquests en el món laboral.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’un màster de salut laboral a la Universitat
de les Illes Balears.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini de tres mesos faci un pla de millora de les instal•lacions de
les extensions universitàries a Menorca i Eivissa.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar en
el termini de tres mesos un estudi de la millora de les instal•lacions
del Conservatori de Música a les extensions de Menorca i Eivissa.

- L’aplicació, abans d’un any, de l’Agenda Local 21 als municipis
de les Illes Balears.
- La creació d’incentius per a la conservació i millora dels
recursos naturals i de mesures per a la generació de rendes en
compensació d’aquelles finques que, pels seus excepcionals
valors ecològics i paisatgístics, es troben afectades per les
àrees d’especial protecció d’interès per a les Illes Balears.
- El foment de les activitats complementàries, d’acord amb la
Llei 19/1995, de 4 de Juliol, de modernización de las
explotaciones agrarias, i amb la política agrària comuna
(PAC), amb la finalitat d’aconseguir millores per a les rendes
rurals.
- Els nous usos compatibles amb el model territorial i la
conservació de construccions, marjades, camins i d’altres
elements etnològics, per a les finques que han abandonat
l’activitat agrària.
- L’adquisició del primer habitatge per a aquelles persones
residents més de cinc anys a les Illes Balears que es
comprometin a mantenir-ne la propietat per un període no
inferior a cinc anys."
LA SRA. SALOM I COLL:

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini de sis mesos disposi els mitjans necessaris per tal que els
estudiants de Formentera puguin estar en les mateixes condicions
que els altres membres de la nostra comunitat.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar ajudes i beques als estudiants que cursen
estudis fora de les Illes per la inexistència de la seva carrera a la
UIB.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer actuacions per donar suport als joves per a la creació
de noves empreses.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini de sis mesos presenti un pla de viabilitat per tal que els
museus de titularitat estatal passin a ser gestionats pels consells
insulars corresponents.
57. Per tal que les nostres arrels es conservin el millor possible, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat per
tal que en el termini de sis mesos es realitzi un pla de millora i
ajuda dels museus etnològics existents a la nostra comunitat.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini d'un mes s'iniciïn les gestions necessàries per tal que cada
una de les illes Balears i Pitiüses puguin tenir un teatre de titularitat
pública, si encara no en tenen.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a constituir la
Junta Interinsular del Patrimoni Històric en el termini d’un mes.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al compliment
de les disposicions addicionals de la Llei de les directrius
d’ordenació del territori de les Illes Balears necessàries per
afavorir:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats.
El Grup Popular ha presentat 60 propostes de resolució
amb ànim constructiu per intentar marcar un poquet la pauta
per on ha d'anar el Govern al llarg dels pròxims mesos.
La primera proposta que presentam és que ens agradaria
molt, al Grup Popular, que en deu dies se'ns fes arribar el
document vertader d'aquest anomenat pacte de govern. Al
llarg d'ahir, entre distints grups parlamentaris es va poder
evidenciar que pareix que hi ha un pacte a distintes bandes,
que pareix que hi ha un acord entre PSOE i UM, un altre
acord entre PSOE, PSM, Esquerra Unida i Els Verds, i
després un acord, que és el que, en principi, coneixem tots,
signat per distints grups, i a nosaltres, com a grup
d'oposició, ens agradaria conèixer la lletra petita, la lletra
petita, la lletra que encara no hem vist nosaltres, d'aquest
pacte, per poder-ne fer un bon seguiment.

També el Grup Popular ha presentat dues propostes per
intentar reduir la despesa pública del Govern balear. S'han
incrementat molt al llarg d'aquests 100 dies les despeses
corrents, i, evidentment, incrementant la despesa corrent,
també han hagut d'incrementar els imposts, i, en aquesta
línia, fem la proposta de suprimir la Conselleria d'Interior i
suprimir les conselleries sense cartera que té actualment
aquest Govern i també reduir en 20 els alts càrrecs que té
aquest nou Govern del pacte d'esquerres. Crec que seria una
bona mesura intentar reduir tota aquesta despesa pública.
També volem que es concreti, i creim que ja, tot un
conjunt de traspassos de competències cap als consells
insulars en matèria de joventut, en relació amb l'Ibas, en

matèria de prevenció i promoció de la salut, en matèria de
carreteres i en matèria d'ordenació del territori.
El Grup Popular vol també lamentar el menyspreu i la falta
de respecte del Govern cap a aquesta cambra. Crec que les
formes són importants, i hem pogut veure, en aquest sentit, com
lleis han entrat en aquest parlament sense el procediment
adequat, com lleis s'han retirat des d'aquí, des d'aquesta tribuna,
amb simples mirades. En definitiva, creim que aquest nou
tarannà que ens havien anunciat vostès deixa molt a desitjar.
Volem constatar aquí la bondat i l'eficàcia que suposa per als
ciutadans de la nostra comunitat l'aprovació de la Llei de règim
especial. El Partit Popular sempre havia cregut en aquest
projecte, distints grups parlamentaris d'aquí, no, i avui ens
alegram que tots vegin que aquesta és una bona eina, un bon
instrument per intentar aconseguir coses bones per a la nostra
comunitat.
Defensam un gran pacte d'estabilitat laboral en el conjunt de
l'Administració autonòmica, per tal de garantir el principi
d'igualtat entre tots els col•lectius.
Des del Partit Popular, volem que no es pugin els imposts en
la nostra comunitat autònoma. Creim que s'ha començat amb mal
peu, que la primera mesura que anuncia aquest pacte de govern
d'esquerres és que puja el 17% l'impost de transmissions
patrimonials, i aquesta és una mesura preocupant, perquè si per
una part es diu que es vol fomentar i ajudar en el tema dels
habitatges per a les persones més necessitades, per una altra part,
amb unes mesures de política fiscal, estan aconseguint
incrementar el cost que suposa aconseguir un habitatge. En
aquest sentit, nosaltres presentam aquesta iniciativa, que no
s'incrementi l'impost sobre les transmissions patrimonials
oneroses. En aquest sentit, també quant a matèria tributària,
proposam que les finques d'ús agrícola que passin de pares a fills
no hagin de pagar l'impost de successions; creim que aquesta és
una bona mesura.

També des del Grup Popular volem que es presenti en aquest
Parlament, com més aviat millor, un pla d'atenció sociosanitària,
un pla d'immigració a les Illes Balears, un pla integral d'atenció
a persones majors, que s'hi presenti el tercer pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones, que es posi en marxa una fundació
tutelar a les Illes Balears i un pla integral de joventut a les
nostres illes.
Creim que és bo, i així ho demanam, que es continuï amb la
política de tombar tots aquells edificis turístics obsolets, que
creen gran impacte. Creim que aquesta mesura d'intentar fer
esponjaments a determinades zones que estan molt saturades és
bona.

També demanam que turisme nàutic i turisme de golf,
som conscients que són elements importants per a la nostra
desestacionalització turística, per això demanam que es
continuïn promocionant i defensant aquest tipus de turisme.
També volem, des del Grup Popular, la participació en
la gestió dels aeroports insulars, de les institucions
públiques i privades de les Illes Balears.
S'ha de continuar amb el Proagro. Important, s'ha de
continuar amb el Proagro.
Volem que es millorin els camins rurals, per això,
demanam que s'hi destinin 500 milions de pessetes.
No volem que es
Desenvolupament Rural.
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En política industrial i comercial, hem de potenciar la
presència a les fires de les nostres empreses, especialment
calçat, bijuteria i productes agroalimentaris.
Hem d'ajudar les nostres petites i mitjanes empreses,
especialment pel que fa al tema de pell, calçat i bijuteria, a
incentivar línies de comercialització i d'exportació.
Volem donar suport a l'Ajuntament de Palma per a
l'elaboració d'una llei de capitalitat de Palma.
Dos temes urbanístics. Crec que ja han de presentar
vostès aquí el projecte de llei de sòl urbà i també creim que
és necessari i urgent que es modifiqui la Llei de mesures
transitòries, la modificació de les DOT, i aquí, en aquesta
proposta número 24 del Grup Popular, he de dir que falta
una i en aquesta iniciativa presentada per part del nostre
grup, seria incorporar una i per separar que s'ha de
modificar la Llei de mesures transitòries de la modificació
de les DOT i de la Llei de sòl rústic. Crec que aquests dos
textos creen confusió, creen inseguretat, perquè, en un tema
tan important con és la matèria urbanística, les normes han
de ser clares i transparents per donar garanties als ciutadans.

Per acabar, Sr. President, he de dir que també demanam
al Govern que es pronunciï en sis mesos per veure allà on
s'ha d'ubicar l'estació de descàrrega de gas.
També, que, com més aviat millor, es presenti aquí, en
aquest Parlament, un pla de prevenció i extinció d'incendis.
Creim que és un tema necessari i urgent que com és aviat
millor el Govern es pronunciï sobre aquesta qüestió.
I he de dir que les darreres quatre propostes que
defensaré jo, Sr. President, fan referència a matèria de
carreteres.
Vàrem aconseguir a l'anterior legislatura, un conveni
molt important. Vàrem aconseguir 57.000 milions de
pessetes per poder millorar les nostres carreteres, i ara que

tenim aquests doblers, crec que s'han d'aprofitar, crec que
convendria que s'invertissin per intentar millorar la seguretat, per
intentar millorar la circulació per les nostres carreteres. Per això,
demanam que es comencin a fer les redaccions de tot un conjunt
de projectes, que s'iniciïn els concursos, adjudicació d'obres i que
es revisi tot el Pla especial de la xarxa viària de Palma.
Creim que aquestes propostes són constructives, són bones.
Per això, demanam el suport als distints grups parlamentaris,
perquè ens donin el seu vot afirmatiu.
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Salom. Té la paraula la Sra. Neus Marí per 1
minut i 37 segons, que és el que li han deixat.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Gràcies, Sr. President, però vaja, per un minut, no sé si
tendré temps de dir ni un número.
Intentaré ser molt breu en l'explicació, perquè ja sabíem que
hi havia poc temps i moltes són les propostes que hem presentat.
La primera proposta que jo defens ara aquí, la número 31, és
que demanam al Govern que s'iniciï el procés de gratuïtat dels
peatges per als residents a la Vall de Sóller, que és una
sol•licitud que havien fet en repetides ocasions aquells que ara
formen el pacte de govern, i, per tant, consideram que s'hauria de
posar en marxa, com més aviat millor.
Una altra proposta que fem és establir una línia d'ajudes per
finançar el transport públic urbà i interurbà, per tal de reduir el
nombre de vehicles privats i descongestionar el trànsit a les
nostres illes, fomentar el transport públic.
També volem que s'encarreguin els estudis necessaris per
avaluar els costos i la viabilitat de soterrament de les línies
fèrries Palma-Inca i Palma-Sóller des de la plaça d'Espanya a
Son Sardina, per evitar l'impacte i per millorar la seguretat vial.

També proposam, quant al transport aeri interinsular,
actualment, ja ho sabem tots, s'han reduït les places en hora
punta i la càrrega, i ens trobam, contràriament com havia estat
fins ara, viatjant en tots els vols en turbohèlice. Per això, tal com
es va aprovar darrerament en aquesta cambra, volem que es
reuneixi immediatament la comissió mixta de transport aeri entre
el Govern de l'Estat i el Govern balear.
També volem, ho consideram urgent, que totes les illes
tenguin ja els seus plans territorials parcials. Per tant, demanam
que es continuï amb la feina que s'havia iniciat fins ara i que
també col•laborin els consells insulars de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa Formentera en la redacció d'aquestos plans territorials
parcials.

Volem també una solució immediata per als problemes
d'insuficiència que provoca la canalització del torrent de
Manacor. Per tant, demanam que es procedeixi a la
construcció de les obres que ja estaven previstes a l'anterior
legislatura i que ara han quedat paralitzades.
Un altre punt, atès que l'aigua és un bé molt escàs a la
nostra comunitat autònoma, des del Grup Popular instam el
Govern a presentar, com més aviat millor, un programa de
reducció de pèrdues en les xarxes de proveïment amb
caràcter insularitzat i que es traspassin els recursos
necessaris als consells insulars per tal que s'incloguin, amb
aquesta finalitat, en els plans insulars d'obres i serveis
corresponents.
Volem també demanar l'elaboració d'un pla urgent per
minvar els problemes de sequera que hi ha en el camp
darrerament a les nostres illes, atesa la sequera d'aquests
darrers mesos.
La proposta número 40 és relativa a proposar un traçat
de la prolongació de la línia de ferrocarril entre sa Pobla i
Alcúdia.
A la proposta 41 demanam al govern l'elaboració d'un
llibre blanc de l'educació d'adults per conèixer de manera
detinguda la situació de l'estat actual i preveure el futur.
A la proposta número 42 demanam l'aprovació d'un pla
quadriennal de formació permanent per a docents, per tenirne una visió general i poder fer una programació a llarg
termini.
Amb la proposta número 43 voldríem, atès que aquest
any hi ha hagut molts de problemes, l'inici del curs ha estat
nefast a totes les Illes, demanar que es fes un avançament
dels terminis establerts en el procés d'adjudicació de les
places del professorat, a fi que l'inici del curs escolar totes
les vacants estiguin cobertes.

Amb la proposta número 44 el Grup Parlamentari
Popular demana al Parlament de les Illes Balears que
reprovi l'actitud i resolució adoptades pel conseller
d'Educació i Cultura, que ha denegat la modificació del
conveni educatiu en el col•legi Sant Antoni Abat.
A la proposta número 45, coneixent les mancances
detectades a les escoles d'idiomes de totes les illes,
proposam l'ampliació d'aquesta xarxa d'escoles d'idiomes.
A les dues següents propostes, la 46 i la 47, el Grup
Parlamentari Popular proposa l'ampliació i la construcció
d'una sèrie de col•legis públics, el detall dels quals no faig,
són aquí, per la brevetat del temps.

Amb la número 48 demanaríem que el Govern de les Illes
Balears informatitzàs on line les estadístiques d'accidents
laborals, per disposar així, de manera immediata, de totes
aquestes estadístiques d'accidentalitat.
Volem també que es creï un pla de formació de discapacitats
que tengui, com a finalitat, la inserció en el món laboral.

Només em queda un punt, Sr. President, només
l'advertesc que és una mica més llarg que els altres.
EL SR. PRESIDENT:
Sé que no és culpa seva.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Demanaríem la creació d'un màster de salut laboral a la
Universitat de les Illes Balears, atesa la importància, cada vegada
més grossa, de la prevenció de riscos laborals.
Demanaríem també al Govern que presenti un pla de millora
de les instal•lacions universitàries a Menorca i a Eivissa així com
també que realitzi un estudi de la millora de les instal•lacions
dels conservatoris de música a Eivissa i a Menorca, a les
extensions.
Volem també que el Govern balear,en el termini de sis mesos,
disposi dels mitjans necessaris per tal que els estudiants de
Formentera tenguin les mateixes condicions que els altres
membres de la nostra comunitat i donar-los el suport que sigui
necessari.
Amb la proposta número 54 demanam que s'implantin ajudes
i beques per als estudiants que cursen estudis fora de les nostres
illes d'una carrera que no hi és a la Universitat de les Illes
Balears.
La proposta número 55, la consideram també de vital
importància, ja que demanam un suport especial als joves que
creen noves empreses.
Les propostes 56 i 57 van encaminades als temes de museus.
Una tracta que els museus de titularitat estatal passin a ser
gestionats pels consells insulars. I la proposta 57 es refereix a fer
un pla de millora dels museus etnològics de la nostra comunitat.
Ja acabam, les darrers propostes.

Gràcies, Sr. President. He intentat parlar tan ràpidament
com he sabut, però no puc fer miracles tampoc.
El darrer punt seria el número 60, en què demanam,
senzillament, el compliment de la Llei de les directrius
d'ordenació del territori, en concret, una sèrie de punts, que
intentaré resumir, que són:
L'aplicació de l'Agenda local 21; la creació d'incentius
per a la conservació i millora de recursos naturals i de les
mesures per a la creació de rendes de compensació de
finques que es troben afectades a les àrees protegides; el
foment de les activitats complementàries amb al finalitat
d'aconseguir millores de les rendes rurals; els nous usos
compatibles amb el model territorial i la conservació de
construccions, marjades, etc. per a finques que han
abandonat l'activitat agrària, i per acabar, l'adquisició del
primer habitatge per a aquelles persones residents per més
de cinc anys a les Illes Balears que es comprometin a
mantenir-ne la propietat per un període no inferir a cinc
anys.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí.
Torn de fixació de posicions. Sr. Ferrer, del Grup Mixt,
té la paraula.

EL SR. FERRER I COSTA:
A la proposta 58 demanam que s'iniciïn les gestions
necessàries perquè a cada una de les nostres illes hi hagi un
teatre de titularitat pública.
També demanam que es constitueixi el més aviat possible la
Junta Interinsular de Patrimoni Històric, tal com es preveu a la
Llei de patrimoni.
Ja per acabar...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Marí, jo sé que no intervé gaire, em sap greu, però, és
clar, el nou sistema del Grup Popular d'augmentar el temps el
50% m'ha sorprès, però no em tornarà a sorprendre.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President.
En nom del Grup Mixt, anunciaré les que sí que votarem
a favor, que, en aquest cas, serien la proposta número 20 de,
la presència a fires de les empreses que vulguin exportar; la
numero 31, que fa referència a iniciar el procés de gratuïtat
del peatge per als residents a la Vall de Sóller; la número
33, per l'avaluació de costos de la viabilitat de soterrament
de línies fèrries; la número 34, sobre la constitució
immediata de la comissió mixta de transport aeri, i la
número 55, que fa referència a les actuacions per donar
suport a joves per a la creació de noves empreses.
A la resta, hi votarem que no, i em voldria referir
especialment a la número 53, en què es fa referència que en
el termini d'uns mesos es posin els mitjans necessaris per tal
que els estudiants de Formentera puguin tenir les mateixes

condicions que els altres membres de la comunitat autònoma. Jo
el que li diria és que puguin tenir les mateixes males
condicions... No, això no és acceptable, el que jo voldria és que
tots els estudiants d'aquestes illes poguessin tenir bones
condicions, llavors serà quan hi hem d'equiparar, evidentment,
els de Formentera, que és molt necessari, però amb les males
condicions que tenen ara tots, lamentablement, no hi puc votar
que sí.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ferrer. Sr. Portella, del Grup d'Esquerra Unida i
Ecologista, té la paraula.
EL SR. PORTELLA I COLL:
Gràcies, Sr. President. Bon dia. Ja sé que tenim un temps
breu.

Ara pas a rallar d'algunes altres a les quals direm que no,
gairebé totes.
La número 1, que el Parlament demani al Govern, en el
termini de deu dies, l'acord de govern o l'acord de pacte de
govern. Bé, va sortir en els diaris. Si vostès van al servei de
documentació de la casa, supòs que els podran fer
fotocòpies dels diaris on va sortir, i si no, en el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, hi tenim algunes fotocòpies,
hi passin en qualsevol moment i els facilitarem una
fotocòpia d'aquest acord de govern, si ho creuen necessari.
Quant al segon, suprimir la Conselleria d'Interior, la
Conselleria d'Interior sempre ha estat vinculada a la funció
pública, funció pública i interior. El Partit Popular va
suprimir el Sr. Berastain quan ho era i ara volen suprimir la
conselleria sencera. Bé, jo crec que no té cap sentit que se
suprimeixi la Conselleria d'Interior, la qual té prou feina a
fer a la nostra comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:
Cinc minuts.
EL SR. PORTELLA I COLL:
Cinc minuts de temps, per tant, aprofitaré, com pugui, aquests
cinc minuts, i vostè, quan vegi que els he acabat, sense cap
compromís, em lleva la paraula i ja està; arribarem fins on
puguem arribar.
La majoria de propostes de resolució que presenta el Partit
Popular tenen un denominador comú, que és continuar amb el
que feia el Govern anterior, aquest és un denominador comú que
tenen la majoria d'esmenes. Bé, si haguessin guanyat les
eleccions, no hi hauria problema amb aquestes resolucions, però
les van perdre, i què volen que els digui!, van perdre les
eleccions i és així la vida, com ja vaig dir fa unes setmanes.

Curiosament, el nostre grup també donarà suport a les
mateixes propostes de resolució que el representant del Grup
Mixt ha anunciat, la 20, la 31, la 33, la 34 i la 55, i per guanyar
temps, també si accepten una esmena de transacció a la proposta
número 22, també hi podríem donar suport.
L'esmena seria que la resolució digués: "El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern a realitzar l'estudi previ al projecte
de llei de capitalitat de Palma amb els termes aprovats pel
Parlament a l'anterior legislatura" i que ha incomplert l'executiu
anterior. Açò és el que es va aprovar fa uns mesos en aquest
Parlament, no donar suport a l'Ajuntament de Palma per fer una
llei, la llei l'ha de fer el Parlament o l'ha d'aprovar el Govern, i
aquí es va aprovar un estudi previ que no s'ha fet, creim que s'ha
de fer, que el Govern l'ha de fer, i després veurem com es fa
aquesta llei. Jo crec que és el correcte. Si això li sembla bé, no hi
ha problema a donar suport a aquesta qüestió.

Després parlen de suprimir les conselleries sense cartera,
i el que hem de fer és que tenguin cartera, perquè les veus
pel carrer, totes carregades de papers, i no poden posar
papers enlloc, i el que ha de fer el Govern és comprar-los
una cartera i que tenguin cartera com Déu mana i com és
l'acord de govern, i no suprimir les conselleries; ens sortirà
més barat comprar-los unes carteres.
El punt número 3, suprimir 20 alts càrrecs, de 60 a 80.
Van dir que hi ha una discrepància, si són de 71 a 75, una
reorganització normal d'un govern que canvia conselleries
i que canvia el funcionament, que, per tant, hauríem
d'aclarir, abans de posar en paper que són 20, si ho són o no
ho són.

Després, el punt número 5, que el Parlament de les Illes
Balears lamenta profundament el menyspreu a la falta de
respecte del Govern de les Illes Balears envers aquesta
cambra. Jo li seré franc, jo no m'he sentit ni menyspreat ni
faltat al respecte. Per tant, vostès comprendran que si no ens
sentim ni personalment ni com a grup menyspreats o faltats
al respecte que no donem ni suport a aquesta resolució ni
molt manco acceptar-la com a bona.
A la setena resolució parlen de la bondat del RE. Bé,
serà molt bé per a les Illes Balears però no és gaire bo per al
Govern de Madrid perquè no el compleix. La bondat del RE
serà tal quan el govern central compleixi el que diu el règim
especial de les Illes Balears.
Després rallen a la 12 de posar en marxa en un termini
de temps de sis mesos el tercer pla d'igualtat d'oportunitats
de les dones. Van estar tres, quatre anys per fer-lo i ara el

volen posar en marxa en sis mesos, el segon, volen posar en
marxa el tercer. Primerament, s'ha de veure què s'ha fet amb el
segon, i ja hi ha una resolució aprovada que ralla de fer un
seguiment i un estudi del compliment del segon, perquè hi havia
de posar milers de milions l'anterior Govern. Anem al que s'ha
aconseguit i llavors, segons l'anàlisi i la reflexió sobre el
compliment del segon, anem al tercer.
Igualment amb el pla integral de joventut. Es va aprovar en
aquest Parlament el 96 una moció d'aquest mateix diputat en què
s'instava en un any, per unanimitat, el Govern anterior a fer el pla
de joventut. Han passat tres anys, no es va fer, i l'actual Govern
té un pla estratègic de joventut en discussió a diferents
institucions, entitats, etc. que està en marxa. Per tant, aquesta és
la feina que es fa ara i la que no es va fer després.
A la 16, el PP demana la cogestió dels aeroports. Nosaltres en
demanam les competències. Supòs que si comparam una cosa
amb l'altra, triam el que nosaltres creim que és convenient, que
no és precisament la proposta que fa el Partit Popular.
Quant a la número 27, s'hi parla de la redacció de projectes de
xarxa viària. Bé, ahir el Sr. Matas deia que estaven fets, fan una
llista i ahir estaven fets, i avui deien que el Govern els faci. Com
quedam, que estan fets o que no hi estan? Primerament, ens
hauríem de posar d'acord, i s'haurien de fer, entre els que
proposen hi ha la variant de Ferreries, i la variant de Ferreries, el
Sr. González Ortea, que ara fa alimares en aquesta cambra, va
venir a presentar-la fa quatre anys a Ferreries, jo no hi vaig
assistir però vaig seguir un poc la presentació del projecte de
variant de Ferreries, encara s'ha de redactar, el Sr. González i
Ortea va venir-la a presentar a Ferreries fa quatre anys, em
sembla, o tres anys, en públic, o més, de temps.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Portella, seguint la seva recomanació, d'aquí a un
parell de minuts li llevaré la paraula; seguint la seva
recomanació.
EL SR. PORTELLA I COLL:
La 37 i la 38, canalització del torrent de Manacor,
pèrdua per les xarxes de proveïment d'aigua, això ha d'anar
al Pla hidrològic i ha de ser finançat, lògicament per l'Estat,
que és qui incorpora finançament a aquest tipus d'accions.
Altres qüestions que volia esmentar, més de tipus
cultural, quant a equipaments educatius i construcció o
ampliació de col•legis públics, és una qüestió prèvia a la
revisió del Mapa escolar, a qualsevol acció en aquest sentit
i a l'establiment de prioritats, i això tothom, amb un poc
sensatesa ho podrà tenir en ment. Demana la creació d'un
màster de salut laboral a les Illes Balears que ja es realitza
i no és una qüestió pròpia de la Universitat de les Illes
Balears. S'insta el Govern que faci un pla de millora de les
instal•lacions i de les extensions universitàries de Menorca
i Eivissa que és una qüestió pròpia de la Universitat de les
Illes Balears, en virtut de l'autonomia universitària que
defensam. Es demana la millora de la instal•lació del
Conservatori de Música a les extensions de Menorca i
Eivissa, no hi entraré, li explicaré una anècdota; l'any 88 hi
havia un projecte d'adequació d'una sala d'exposicions del
claustre del Carme per convertir-lo en auditori del
Conservatori de Música de Menorca, som a l'any 2000,
dotze anys han passat, cada any, hi havia 10 milions al
pressupost d'aquesta comunitat autònoma i dotze anys han
passat sense que el PP ho fes. Per tant, un poc de sentit de
vergonya abans de presentar una resolució, una mica de
dignitat a l'hora de presentar una resolució.
EL SR. PRESIDENT:
Un minut exacte per acabar, Sr. Portella.
EL SR. PORTELLA I COLL:
Sí que li demanaria. Quant a la millora dels museus
etnològics existents, segons la Llei de patrimoni, jo no sé si
hi ha cap museu etnològic existent a les Illes Balears, hi ha
museus que són els oficials a les Illes Balears i després hi ha
infraestructures o col•leccions o centres públics que poden
tenir peces etnològiques o d'altre tipus, que és una altra
cosa.
Quant a la constitució de la junta insular de Patrimoni,
el Govern balear, els consells insulars ja han rebut la petició
per nomenar representants i es constituirà en el moment en
què els consells insulars facin coneixedors els representants
que, per tant, pot ser molt abans que el termini que ens
presenta.

I em sap greu no poder entrar a filar prim amb les resolucions
que ens presenten i ficar el dit on a mi m'agradaria ficar-lo, dins
el forat, per manca de temps, però la veritat és que era una
temptació que tenia i l'horari no m'ho permet.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Portella. Sr. Joan Bosco Gomila, portaveu del
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula, per fixar posicions.
EL SR. GOMILA I BARBER:
Gràcies, Sr. President. Manifestar també el suport a les
propostes de resolució que ja han manifestat el Grup Mixt i el
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, i després manifestar el
desacord amb la majoria de propostes de resolució que presenta
el Grup Popular.
De la 1 a la 8, és evident que són qüestions de regulació
interna del propi govern i entenem que ha de ser aquest govern
que ha mirar com s'ha d'estructurar, quines conselleries ha de
tenir i com s'ha d'estructurar aquest govern i, per tant, no els
donarem suport. De totes maneres, la núm. 5 i quan parlen de
respecte al Parlament, ahir, el portaveu del Grup Popular parlava
de contestes en monosíl•labs, és evident que aquí hi havia
consellers del Grup Popular que es van fer famosos per aquest
tipus de respostes, i, si m'ho permeten els vull contar una
anècdota, i és que vaig demanar l'ajornament d'una resposta a
una pregunta que havia fet en comissió perquè justament aquell
dia em va néixer el fill petit, és evident que en acabar la
legislatura, el meu fill ja caminava, i la resposta del Govern
encara no havia arribat.
De totes maneres, a la núm 9 hi afegiríem una transacció,
vostès proposen que el Parlament de les Illes Balears insti el
Govern de les Illes Balears a fer efectiva l'exempció de la
tributació en transmissions en primer grau per successions a
finques d'ús agrícola, i nosaltres hi afegiríem "sempre que el
receptor sigui agricultor a títol principal que es faci càrrec de
l'explotació directa de la finca".
Per altra banda, a partir de la núm. 11, vostès proposen que
el Govern faci un mínim de set plans d'atenció sociosanitària,
d'immigració, d'atenció integral, d'igualtats d'oportunitats, de
joventut, plans territorials parcials, nosaltres entenem que aquest
govern ha d'anar al seu ritme, ha d'anar al ritme que es marqui
des del Parlament, però evidentment des de la majoria, i entenem
que són una sèrie de plans que haguessin pogut fer a la passada
legislatura i a l'anterior, i que mai no han vingut a aquest
parlament.
Per altra banda, hi ha una sèrie de propostes que vostès fan
que es tracta de continuar amb la política que havia fet fins ara
el Govern de les Illes Balears, és evident que nosaltres no estam
d'acord amb la política que havia fet fins ara el Govern de les
Illes Balears i que, per tant, cal canviar aquesta política i no
aprovarem aquestes propostes de resolució.

La núm. 17, nosaltres plantejaríem transaccionar amb un
altre text, i seria que el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a la posada en marxa de
programes insulars específics per al sector lleter que
permetin millorar les condicions de la producció de llet i
dels seus derivats, tant a Mallorca com a Menorca.
Per altra banda, a la núm. 39, també els proposaríem una
transacció, i seria de substituir "pla urgent per tal de minorar
els efectes" per "l'aplicació de mesures urgents". I quedaria
de la següent manera: "El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a l'aplicació de mesures
urgents per tal de minorar els problemes que la sequera està
produint al camp de les nostres illes".
I després, a la núm. 37, tot i que ja s'ha dit, pel portaveu
que m'ha precedit, que era donar una solució als problemes
del cabdal del torrent de Manacor, era una qüestió que havia
d'estar al Pla Hidrològic i que és una qüestió que compet
bastant al Govern de l'Estat, acceptaríem aquesta proposta
si suprimeixen "procedint a la construcció de les obres
previstes a la passada legislatura". És evident que aquest
projecte que es va fer a la passada legislatura es troba en
revisió, que tant l'equip del nou govern de les Illes Balears,
com l'equip de govern de l'Ajuntament de Manacor estan
per la revisió i per eliminar el fort impacte que pot produir
aquest projecte i que, per tant, també els acceptaríem amb
aquesta transacció.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gomila. Grup Socialista, vol la paraula per
fixar posicions? Sr. Diéguez, té la paraula.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, las
propuestas de resolución son lo que nos queda tras del
debate del estado de la autonomía, y ayer asistimos en esta
cámara a un debate llamativo, en el cual los que por una u
otra razón conocemos o hemos oído algo de los clásicos o
de los místicos del Siglo de Oro, sabemos que santa Teresa
entraba en éxtasis ante la presencia mística de Dios, pues
bien, ayer vimos como el líder de la oposición o mejor, el
portavoz del PP, ya que entre la portavocía y el liderazgo
existe una distancia electoralmente mensurable, al
percibirse que la televisión conectaba en directo sobre las 20
horas, entró en trance místico, levantándose de puntillas, en
defecto de levitación, para proclamar su afán de defensa de
los menos favorecidos a los que mezcló con la sobrasada, el
queso maonés, los payeses, ciudadanos con determinados
problemas, etc., etc., etc., para los que invocaba el
rendimiento de una ecotasa sobre la que no sabemos si están
todavía de acuerdo o no, por lo menos con el principio.

Pues bien, llegado el momento de las resoluciones, echamos
de menos en las mismas la sensibilidad social por la que hacía
protestas el portavoz del Partido Popular, y no es extraño, si en
tres años de gobierno solamente había utilizado catorce líneas en
un discurso sobre el estado de la autonomía para hablar de
problemas sociales, no es extraño que aquella verborrea,
iluminada por los clases, desapareciera, quedara en nada,
desconectada la televisión, se acabó la sensibilidad social, y nos
presentan una serie de propuestas de resolución que demuestran
que el Partido Popular no sabe muy bien hacia dónde va.
No obstante, nuestro grupo votará a favor de las 20, 31, 33,
34, 55 y también votará a favor de las 9, 17, 22 y 37 y 39, si el
Partido Popular acepta las enmiendas que se le han presentado en
este momento por los otros grupos que me han precedido en el
uso de la palabra.
Y entrando en las propuestas de resolución que nos presenta
el Partido Popular, solamente me dará tiempo evidentemente de
comentar algunas de las que no vamos a votar a favor.
La primera no tiene desperdicio, que se inste al Govern de les
Illes Balears para que se aporte el pacte de govern. Es público,
está en los periódicos, citado con total transparencia, no somos
otro pacto que pretendía hacer el Partido Popular con otro partido
que no lo apreció, al que llegó a ofrecer 100.000 millones que
nos han dicho hoy que esos 100.000 millones no eran para la
comunidad autónoma, sino que por lo visto debían de ser para el
partido, porque ahora, cuando nosotros les instamos para que
esos 100.000 millones vengan a la comunidad autónoma, dicen,
no, no había pacto, ¿para quién eran esos 100.000 millones? En
fin, a ésta naturalmente no la votaremos.
La propuesta 9, ya en la ley hay algunas cosas al respecto, la
que se refiere a la tributación y transmisiones de primer grado en
sucesiones de fincas de uso agrícola, ya está en la ley, ya hay
algo semejante, aunque sometido a ciertas restricciones, sobre
todo a principio solve repete, hay que pagar primero y después
conseguir rescatar lo que se ha pagado, etc., eso tendría que
mejorarse, desde luego, si se acepta la enmienda, ya he dicho,
que lo votaremos a favor.
La 10, en la que se pretende que no se incremente el impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, me gustaría saber qué le dirán a Fraga, porque
Fraga tiene el mismo tipo impositivo, como se entere, se van a
enterar. Baja la protección oficial, las viviendas de protección
oficial bajan, si eso es sólo lo que les preocupa, pues ya lo tienen
claro.
La propuesta 11, en la que instan al Govern para que haga
una serie de planes, no la acabo de entender. Viene una diputada
suya, unos minutos antes, y nos dice, "háganme los planes",
vienen ustedes después, "hagan más planes", aclárense, ¿hemos
de hacer planes o no hemos de hacerlos?

La 16, que se refiere a la participación en la gestión de
los aeropuertos es muy semejante a la 26 nuestra, pero
evidentemente la nuestra 26 es mucho mejor y por eso
votaremos aquélla y ésta no.
Por lo que respecta a los proyectos de carreteras, ya se
nos ha ido toda la preocupación a ver quién era el
mentiroso, ayer. La 27 y la 28 instan a que con carácter
inmediato se proceda a la redacción de los siguientes
proyectos de la red viaria, debe de ser porque no están, si
estuvieran no se instaría que se redactaran.
La 30 insta a que revisemos los planes que (...) el Partido
Popular, no se preocupen que los revisaremos.
La 31 es digna de psicólogo. "El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a iniciar el procés de gratuïtat de
peatges per a residents de la vall de Sóller". De peajes, ¿por
dónde?, por el túnel de Sóller, no lo dicen, no hay que
nombrar la bicha. ¿De dónde son, estos peajes? Ni lo
nombran, podríamos hacer una enmienda transaccional y
decir "por el innombrable".
En la 32 piden una línea de ayudas para transporte
urbano, ya empieza aquí, hemos de cuidar a Fageda, que es
lo que nos queda, hemos de cuidarlo, ya verán las que nos
salen para ayudar a Fageda, transporte urbano. Cuando los
pedíamos, en la pasada legislatura, qué pasaba con las
ayudas a no residentes, etc., etc., ¿se acuerdan de lo que nos
decían? Y ahora, vaya por Dios.
Tenemos la 34 en la que instan a constituir de inmediato
la comisión mixta de transporte aéreo, pero si se lo
propusimos los socialista dos veces en la anterior legislatura
y nos dijeron que no, votaron dos veces, dos, en contra, dos
veces en contra, ahora sí, han bajado del caballo una vez
más, han bajado una vez más.
El torrente de Manacor, esto sí que sí, esto sí que tiene
gracia. Se preguntaba ayer el presidente del Govern ¿por
dónde va la carretera de Manacor?, pues debe ir por el
mismo sitio que el torrente, nadie lo sabe, por el norte, por
el sur, les despejaré la duda: Palma-Marte-Manacor, no
existe ningún proyecto sobre esto, no existe nada en firme,
sólo existen indefiniciones, sólo existen indefiniciones. No
podemos continuar con lo que no se sabe si existe o si no
existe.
Pasamos a la 40, instan al Govern para que antes de 30
días presente una propuesta de trazado a la prolongación de
la línea de ferrocarril entre Sa Pobla y Alcúdia. Es
imposible, gracias al Partido Popular, que no quiso hacer los
estudios previos, y se le pidieron enmiendas a los
presupuestos -no se preocupe, Sr. Presidente, por el ruido,
porque, como decía Alfonso X el Sabio, los cántaros, como
más vacíos, más ruido hacen ...
(Rialles)

La 41, "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l'elaboració d'un libe blanc de l'educació d'adults". Será, como
dice un diputado nuestro, el Sr. Tirso Pons, un libro en blanco,
ya que no hay estadísticas, y sin estadísticas no se puede hacer
un libro blanco.
La 45, "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l'ampliació de la xarxa d'escoles d'idiomes", esto ya se está
haciendo, no hace falta instar al Gobierno para ello.
La 46, se presenta una lista de colegios públicos que se quiere
que se amplíen, curiosamente, todos están en Palma, ¿qué es lo
que nos queda? Todos están en Palma, incluso nos piden que se
amplíe uno que está, como el de Foners-Avingudes, que está
fuera de los límites de edificabilidad, ya.
La 50 no tiene desperdicio, se nos pide que se inste al Govern
a la creación de un máster de salud laboral en la Universidad de
les Illes Balears. Me gustaría haberles podido invitar a la
inauguración del curso 98-99, vaya, 99-2000, en cualquier caso,
pueden ponerse en contacto con el director del máster,
catedrático de química, Sr. Deyá, que les informará de todos los
detalles y de la inutilidad de instar al Gobierno para que haga
algo que ya se está haciendo y bastante bien.
La 54, "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
implantar ajudes i beques per als estudiants que cursin estudis fora
de les Illes per la inexistència de la seva carrera a la UIB". ¿Esto
no tenía que ir con la Ley de régimen especial? No le tienen
mucha fe, por lo que parece. Esto corresponde al Estado,
corresponde al Estado-

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diéguez. Com les senyores i els senyors
diputats saben, les propostes de resolució són totes
registrades al Diari de Sessions, des del moment que varen
ser admeses per la Mesa. Els record que amb les
transaccions s'haurà de concretar i definir el text definitiu
que s'hi vulgui posar. I, aquesta Presidència, de comú acord
amb els membres de la Mesa, ha acordat suspendre la sessió
durant deu minuts per intentar ordenar el debat. Sembla que
hi ha una petició de paraula. Sí, per què em demana la
paraula?
LA SRA. CEREZO I MIR:
Per una qüestió d'ordre, voldria demanar al Partit
Socialista-Entesa Nacionalista, si la transacció ha estat
acceptada, la del punt núm. 9.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Gomila.
EL SR. GOMILA I BARBER:
Sí, nosaltres acceptaríem incloure la Conselleria de
Treball i Benestar Social i la d'Interior, però en el tema del
pla i en el que hem esmentat a la proposta de resolució del
Partit Popular, no hi estaríem d'acord. Gràcies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:

La 56, "el Parlament insta al Govern para que en el plazo de
6 meses presente un plan de viabilidad para que los museos de
titularidad estatal pasen a ser gestionados por los consells
insulares correspondientes". Si ya está la gestión cedida por el
Estado a la comunidad autónoma, no puede la comunidad
autónoma cederla, a su vez, a los consells insulares.
La 58 es interesante, es la propuesta pedida, "El Parlament
insta el Govern que en el termini d'un mes s'iniciïn les gestions
necessàries per tal que cada una de les Illes Balears i Pitiüses pugui
tenir un teatre de titularitat pública si encara no el tenen". Hay un
teatro, en Ibiza, la familia Matutes, tengo entendido, que esto es
a lo que responde esta propuesta de resolución para que se
compre este teatro, haberlo dicho claramente y no alambicarlo
tanto.

Gràcies. Sra. Maria Salom, una altra qüestió d'ordre?
LA SRA. SALOM I COLL:
Sí, Sr. President. de les distintes transaccions que han
plantejat els grups parlamentaris respecte de les propostes
de resolució del Grup Popular, dir que tan sols n'acceptarem
una del PSM respecte de la proposta 39, aquesta transacció
sí que l'acceptarem, que era canviar i posar "per mesures
urgents" en lloc de "pla", aquesta transacció, el Grup
Popular l'accepta, i totes les altres, no. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Salom.

En definitiva, ¿dónde está la preocupación social?, la
preocupación social, por lo que hemos podido ver por estas
enmiendas que hemos tenido que analizar rápidamente ante la
inminente amenaza de la luz roja, no existe por ningún lado, se
desvaneció en cuanto se desconectó la televisión.
Gracias, Sr. Presidente.

Aixecam la sessió durant deu minuts per intentar ordenar
la votació.

EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, reiniciam la sessió, passarem a
la votació de les propostes fetes. Es votaran, tal com indica el
Reglament, per ordre de presentació al Registre. Sí, em demanen,
els membres de la Mesa, amb tota la raó, que s'asseguin tots els
diputats per poder situar-los i comptar-los amb una certa
celeritat. Aleshores, pertocaria votar primer de tot les
presentades pel Grup Socialista. El sistema que hem acordat és
que la Presidència intentarà agrupar una sèrie de propostes que
tenen un mateix tipus de votació, les diré, evidentment, abans, si
algun portaveu detecta un error al bloc que es planteja, per favor,
que ho indiqui al moment oportú.
En conseqüència, propostes del Grup Parlamentari Socialista.
Passam a votació les propostes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, fent la indicació que és concordant amb la 15 del Grup
Mixt, presentada p'Els Verds d'Eivissa, que en cas d'aprovar-se
la 14 quedaria decaiguda o quedaria assumida dins aquesta, la
15, que igualment és concordant amb la 10 del Grup Mixt també,
presentada p'Els Verds d'Eivissa, la 17, la 18 que coincideix, és
concordant amb la 1 del PSM-Entesa Nacionalista, per tant, com
que la votació és posterior quedaria integrada dins aquesta, la 20,
la 23, la 24, la 25 que és concordant amb la 3 d'Els Verds
d'Eivissa, si ells no manifesten una altra postura, la 27, la 28, la
29 que és concordant amb la 4 d'Els Verds d'Eivissa, la 30, la 31,
la 35, la 40, la 43, la 44, la 45 i la 46.

Si aquesta presidència no va equivocada, totes les propostes
del Grup Socialista han estat votades.
Passam a les propostes de resolució del Grup Popular,
que va ser el segon grup en registrar les propostes.
Sí, Sr. Gomila.
EL SR. GOMILA I BARBER:
És que amb la interrupció que hi ha hagut del Ple,
nosaltres acceptaríem la proposta de resolució 40, si
eliminen la referència temporal que es fa, que s'hagi de fer
abans de dia 30 d'abril.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Portaveu del Grup Popular. Sr. Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. Nosaltres acceptaríem això si
almenys digués "durant l'any 2000", sense 30 d'abril ni 30
de maig ni 30 de novembre, fins i tot, bastaria "30 de
desembre", però vaja, és a dir "durant tot l'any 2000". Si ho
acceptassin així, hi estaríem d'acord.
EL SR. PRESIDENT:

Per tant, vots a favor de totes aquestes propostes?
Sr. Gomila.
S'accepten per unanimitat.
EL SR. GOMILA I BARBER:
Passam a votació de les propostes del Grup Parlamentari
Socialista núm. 5, 16, 26, 37, 38 i 41.
Vots a favor d'aquestes propostes del Grup Socialista?
Vots en contra?
Abstencions?
En conseqüència, hi ha 31 vots a favor, 27 en contra, perdó,
cap en contra, 27 abstencions, queden aprovades aquestes
propostes.
I procedim ara a la votació de les núm. 19, 21, 22, 32, 33, 34,
36, 39 i 42.

(...), Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, idò quedaria en aquests termes. Sr. Gomila, li
sabria greu, perquè quedàs reflectit al Diari de Sessions fer
la lectura, encara que sigui improvisada de la proposta tal
com quedaria?
EL SR. GOMILA I BARBER:
Sí, Sr. President. "El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears que abans que finalitzi l'any
2000, es presenti la proposta del traçat de la prolongació de
la línia de ferrocarril entre Sa Pobla i Alcúdia".

Vots a favor d'aquestes propostes del Grup Socialista?
EL SR. PRESIDENT:
Vots en contra?
Abstencions?
Aleshores, hi ha hagut 31 vots a favor, 27 en contra, en
conseqüència, queden aprovades aquestes resolucions.

Moltes gràcies, Sr. Bosco. Aleshores, proposam el bloc
de votació de les propostes de resolució presentades pel
Partit Popular següents, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, a la 39 hi ha una transacció
acceptada, no és així?, per tant passaríem a la 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 i 60.

Vots a favor d'aquestes propostes?

Passam ara a la votació d'un altre bloc que seria les 5,
10, 14 i 16 del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista.

Vots en contra?
Vots a favor d'saquestes propostes de resolució?
Abstencions? Cap.
Vots en contra?
Aleshores, quedarien rebutjades aquestes propostes del Grup
Parlamentari Popular per 31 vots en contra i només 27 a favor,
només, perquè falta qualque vot del Grup Popular, avui.
Passam a votar les propostes del Grup Popular núm. 20, 31,
33, 34, 39, 40 i 55.
Vots a favor d'aquestes propostes?
Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
S'accepten per unanimitat.
Portaveu del Grup Popular, em pot confirmar que estan
votades totes les seves propostes? Molt bé.
Passam a votar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Ecologista. Proposam la votació
en bloc de les núm. 1, 2, 3, 4, 8, la 7 ha estat retirada, 9, 11, 12
i 15.

Abstencions?
31 vots a favor, cap en contra i 27 abstencions, en
conseqüència, queden aprovades aquestes resolucions. Em
confirma el portaveu del Grup d'Esquerra Unida i
Ecologista que estan votades totes les seves propostes? Molt
bé.
Passaríem ara a votar les propostes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Les propostes 1, ...
Per favor, els record que la Mesa va acordar fa temps, no
hem posat un rètol, que desconnectin els mòbils a la sala de
plenaris. La 1 quedaria incorporada a la 18 del PSOE, si no
hi tenen inconvenient, la 4 del PSM-Nacionalista quedaria
agrupada amb la 16 d'Esquerra Unida, la 8 amb la 19 del
PSOE, la 18 amb la 34 del Grup Socialista que ja ha estat
votada, i la 11, no, la 11 és diferent, el que passa és que la
11 afecta la núm. 22, afecta, vull dir perquè si s'aprova ara
quedarà incorporada, la 22 del grup Mixt Verds d'Eivissa, la
2 ha estat retirada.

Vots a favor d'aquestes propostes?

En conseqüència, passam a votació les núm. 3, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 i 26.

Queden aprovades per unanimitat.

Vots a favor d'aquest bloc de propostes de resolució?

Passam, a continuació, a la votació de les propostes del Grup
d'Esquerra Unida i Ecologista, núm. 5, 6, 10, 13, 14, no, la 10 no,
5, 6 i 13. No, resumint i concretant, les 5, 6, senyor portaveu del
Grup Popular?

S'aproven per unanimitat.
Passam ara a votació les núm. 12, 21 i 22.
Vots a favor d'aquestes propostes?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Vots en contra?
Sr. Presidente, la 5 no iría agrupada con la 6. La 5 iría
agrupada con la 10, la 14 y la 16.
EL SR. PRESIDENT:
Que no era este bloque, ahora. La 6, la 13 y nada más.
Vots a favor d'aquestes propostes? La 6 i la 13.
Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.
31 vots a favor, 27 en contra, cap abstencions, per tant,
queden aprovades aquestes propostes de resolució del Grup
PSM-Entesa Nacionalista.
Passam a la votació de les propostes del Grup Mixt,
Coalició d'Organitzacions Progressistes de Formentera. La
3 ha estat retirada. En conseqüència, passaríem a votació les
núm. 2, 4 i 5.

Abstencions?
Vots a favor?
S'han produït 31 vots a favor, 27 en contra, per tant, queden
aprovades aquestes resolucions.

S'aproven per unanimitat.
Passam ara a votació la núm. 1.

Vots a favor?

Em comunica el portaveu del grup que entén ja creada la
comissió per la proposta 11 del PSM.

Vots en contra?
Cap abstenció.
31 vots a favor, 27 en contra, en conseqüència, queda
aprovada aquesta proposta 1 del Grup Mixt, Coalició
d'Organitzacions Progressistes de Formentera.
I passam, finalment, a votar les propostes del Grup Mixt
també, d'Els Verds d'Eivissa. La 2 ha queda incorporada, si no hi
ha inconvenient, a l'11 del PSM-Entesa Nacionalista, ah!, es
manté, aquesta es manté. Molt bé. La 3 ha estat incorporada per
la 25 del PSOE, si no la mantenen, la mantenen. La 4, si no la
mantenen, es podria entendre incorporada a la 29 del Grup
Socialista, aquesta s'entén incorporada. La 10 podria entendre's
incorporada per la 15 del Grup Socialista, si hi estan d'acord, hi
estan d'acord. La 15 es podria entendre incorporada per la 14, la
mantenen. Molt bé. La 16 va ser retirada ahir.
Aleshores, passaríem a votació de les propostes del Grup
Mixt Els Verds d'Eivissa, 1, 6, 9, 13, 14, 17 i 18.
Vots a favor d'aquestes propostes?
S'aproven per unanimitat i velocitat del Grup Popular.
Passam a un altre bloc de votació que serien les núm. 3 i 15.
Vots a favor d'aquestes propostes?
Vots en contra?
Abstencions?
31 vots a favor, 27 abstencions, en conseqüència, queden
aprovades aquestes resolucions plantejades.
Passam ara a votar les núm. 5, 7, 8, 11 i 12.
Vots a favor d'aquestes propostes?
Vots en contra?
Cap abstenció.
31 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. I si aquesta
presidència no s'ha errat, només falta votar la proposta núm. 2.
És així? Si votam la 2 les hem votat totes.
Passam a votació la proposta 2 del Grup Mixt Els Verds
d'Eivissa.
(Pausa)

Amb això, senyores i senyors, hem acabat el debat
d'orientació de política general de la comunitat, els agraïm
molt a tots, d'aquí un minut podran escampar, però el
president, que no pot parlar mai, almenys els pot saludar, els
agraïm molt a tots la paciència que han tengut i la
col•laboració i la participació, i el to en què s'ha
desenvolupat el debat.
Moltes gràcies a tots. S'aixeca la sessió.
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3.- Els membres del Consell Social han d’informar periòdicament
de tot el que fa referència a la seva activitat dins el Consell Social
a les institucions que representin.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE

4.- A instàncies de la presidència i d’acord amb l’especificitat
dels temes per tractar, podran assistir a les sessions del Consell
Social, amb veu i sense vot, persones expertes que pertanyin o no
a la comunitat universitària.

Ordre de Publicació

Article 11

RGE núm. 3761/99, del Grup Parlamentari Socialista,
derivades del debat sobre l'orientació política general del Govern.
(Mesa de 10 de novembre del 1999).

1.- El Consell Social ha de tenir un pressupost propi, com a centre
de cost independent i específic, dins del pressupost de la UIB.

RGE núm. 3762/99, del Grup Parlamentari Popular,
derivades del debat sobre l'orientació política general del Govern.
(Mesa de 10 de novembre del 1999).

2.- El pressupost del Consell Social ha d’incloure les partides
necessàries per dotar-lo econòmicament dels mitjans personals i
materials suficients per complir les seves funcions.

RGE núm. 3763/99, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, derivades del debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 10 de novembre del 1999).

3.- Les retribucions o compensacions econòmiques que, si escau,
puguin rebre el president, els membres i el secretari del Consell
Social, les haurà de proposar el ple del Consell Social i aprovar el
Govern de les Illes Balears.

RGE núm. 3764/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, derivades del debat sobre l'orientació política general
del Govern. (Mesa de 10 de novembre del 1999).

Disposició transitòria

RGE núm. 3765/99, del Grup Parlamentari Mixt, derivades
del debat sobre l'orientació política general del Govern. (Mesa de 10
de novembre del 1999).

1.- En un termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, les associacions, institucions i organismes als quals fa
referència l’article tercer designaran els seus representants en el
Consell Social.

RGE núm. 3766/99, del Grup Parlamentari Mixt, derivades
del debat sobre l'orientació política general del Govern. (Mesa de 10
de novembre del 1999).

2.- Els membres actuals del Consell Social continuaran en
l’exercici del seu càrrec fins a la presa de possessió dels nous
membres.

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Disposició addicional primera
El Consell Social, en un termini de tres mesos comptat
des de la data de la seva constitució, elaborarà el Reglament
d’organització i funcionament intern i l’elevarà a l’aprovació del
Consell de Govern de les Illes Balears.
Disposició final primera
S’autoritza el conseller competent en matèria
d’universitats per dictar, dins l’àmbit de les seves competències,
les disposicions necessàries per a l’aplicació d’aquesta Llei.
Disposició final segona
El Govern de les Illes Balears habilitarà els crèdits
necessaris per a la posada en funcionament del Consell Social de
la Universitat, mitjançant una transferència a la Universitat de les
Illes Balears.
Disposició final tercera
Aquesta Llei començarà a vigir el mateix dia de la seva
publicació en el BOIB.
Palma, 5 de novembre del 1999.
El conseller d’Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb l'article 171
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta les
propostes de resolució següents, com a conseqüència del debat
general sobre l'orientació política general del Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a dur les actuacions necessàries per reestructurar el món
rural, integrant aspectes ambientals, de qualitat de vida i econòmics.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la constitució del Consell de Formació Professional de les
Illes Balears conjuntament les Conselleries de Educació i de
Treball.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la presentació d’un pla específic de formació del
professorat de Formació Professional.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’adequació del mapa autonòmic de la oferta formativa
de formació professional en relació a les demandes dels diferents
sectors productius.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ser receptiu davant les possibles propostes de conveni de
cara a utilitzar els centres en hores no lectives.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar el màxim d’esforços i recursos per dotar l’illa
d’Eivissa dels centres d’educació primària i secundària amb la
major brevetat possible.
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17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, conjuntament amb el Govern de l’estat, a desenvolupar les
ajudes previstes en el REB en matèria de transports i mercaderies.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme els acords necessaris per aconseguir la igualtat
de preus dels combustibles entre les Illes i la Península.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la declaració del parc natural de la Serra de Tramuntana.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar un
programa d’actuacions relatiu a les comunitats balears establertes
fora el territori de la Comunitat Autònoma.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’ajudes al petit comerciant per fer el
canvi a la nostra llengua dels rètols publicitaris.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a reclamar els
milions de pessetes que el Partit Popular oferí pels pactes de govern.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè a través del REB en els pròxims pressupostos s’incrementi
la partida destinada a beques per als estudiants que hagin de cursar
els seus estudis fora de la seva illa de residència, i que els seus
ingressos salarials i patrimonials no superin els mínims establerts.

22. El Parlament de les Illes Balears manifesta al Govern de l’Estat
el seu rebuig dels Pressuposts Generals de l’Estat corresponents a
l’exercici de l’any 2000, atès que les inversions que s’hi preveuen
no permeten afrontar dèficits històrics i estructurals que pateixen les
Illes Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar a l’any 2000 la revisió del Pla director
sectorial d’equipaments comercials, amb la finalitat d’afavorir el
petit i mitjà comerç.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a interessar del
Govern de l’Estat que les inversions pertinents del conveni del Pla
hidrològic s’incloguin en els Pressuposts Generals de l’any 2000.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la construcció d’un recinte firal a Mallorca i al suport i
impuls a la reforma del recinte firal de Menorca.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar la
transferència de les competències de sanitat degudament dotades,
tant dels serveis actualment existents com els qui manquen a les
Illes Balears a causa del “dèficit històric” que pateixen encara els
serveis i les infraestructures sanitàries.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar l’artesania pròpia de les nostres illes, així com
les altres manifestacions que en aquest sentit es desenvolupin dins
l’àmbit territorial de les Illes Balears.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l’elaboració
d’un pla de reutilització d’aigües procedents de la depuració per
a la seva utilització a l’agricultura.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la revisió dels plans
directors sectorials de residus sòlids urbans de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera per tal de donar compliment als
objectius marcats per les directrius europees: reobrir, reutilitzar i
reciclar.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears l’aprovació de la Llei de residus de les Illes Balears i el
Pla de residus per tal de donar una solució integral a tots els
residus produïts a les Illes, especialment enderrocs de construcció,
voluminosos i restes de podes.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament les Juntes insulars de recursos
d’explotació, previstes com a òrgan de participació en la legislació
d’aigües.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb el Govern central la declaració d’interès
públic de les línies de transport aeri i marítim, tant entre les Illes
com entre els aeroports i ports més pròxims de l’Estat espanyol.

25. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a interessar del
Govern de l’Estat l’inici del procés de reforma del Sent per tal que
sigui –segons disposa l’article 69.1 de la Constitució Espanyola- “la
Cambra de representació territorial” incrementant-hi
substancialment la representació que correspon a les Comunitats
Autònomes. Igualment, garantir a la Cambra Territorial l’ús normal
de les llengües oficials de les comunitats autònomes.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a interessar del
Govern de l’Estat la transferència de la gestió de tots els ports
comercials de les Illes Balears i la gestió dels aeroports de titularitat
estatal situats dins el territori de les Illes Balears.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a considerar
com a acció política prioritària el diàleg amb els interlocutors
socials amb la finalitat que els ciutadans, d’acord amb el que
disposa l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia, participin plenament
“en la vida política, cultural, econòmica i social”.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar,
abans del proper període de sessions, un projecte de llei de
patrimoni de la Comunitat Autònoma.
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29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar,
abans del proper període de sessions, un projecte de llei de
modificació de la Llei de consells insulars.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els estudis per a la construcció d’un palau de
Congressos a Mallorca, Menorca i Eivissa, com a oferta
complementària i cap a la desestacionalització turística.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a cooperar
amb el Consell d’Eivissa i Formentera per tal que l’Ajuntament de
Formentera pugui assumir, en les millors condicions, les
encomanes de gestió que acordi atribuir-li l’esmentat consell
insular, en el marc que estableix la disposició addicional quarta de
l’Estatut d’Autonomia.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a terme
les actuacions necessàries per tal d’ajudar els ciutadans, les
empreses i les institucions a reduir al màxim els problemes que
poden derivar-se de la implantació de la moneda única.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar la Llei 4/92 de creació de Serbasa.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actualitzar el Pla de formació del funcionariat i personal
laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar un
estudi de necessitats de llits públics a Mallorca abans de consentir
el tancament o la no construcció de llits nous per l’Insalud.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar els contactes amb el Ministeri de Defensa per
a la possible adquisició de béns immobles o finques rústiques de
possible interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

33. El Parlament de les Illes Balears, atès que ens trobem a una
fase pretransferencial de l’Insalud, insta el Govern de les Illes
Balears a pactar amb el Govern de l’Estat perquè no es canviïn els
models de gestió dels hospitals existents, i que la gestió dels nous
hospitals sigui pactada amb el Govern de la Comunitat.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renegociar
el protocol signat per l’anterior president de la Comunitat i el
ministre de Sanitat donat que és lesiu per als interessos de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un pla sociosanitari, diferencia a les illes i amb
la col•laboració dels consells insulars respectius.

El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb l'article 171
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta les
propostes de resolució següents, com a conseqüència del debat
general sobre l'orientació política general del Govern.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar el Pla de salut aprovat a l’anterior legislatura, tot
i posant en marxa programes concrets del mateix, amb la
col•laboració dels consells insulars.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a remetre en el termini de deu dies l’acord signat per tots els
partits polítics que conformen l’anomenat “Pacte de Govern” i que
ha estat objecte de continues referències en el discurs pronunciat pel
Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei d’acció social que
substitueixi i actualitzi la Llei 9/1987.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un estudi de totes les zones turístiques sobre els
serveis públics, l’oferta d’oci, d’esports, la qualitat dels
establiments i dels serveis d’aquests, per tal de poder crear una
oferta especialitzada per a cada zona, tant en la temporada alta
com en la temporada mitjana i baixa.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
incrementar les inversions en esponjament de places turístiques
obsoletes, recuperació de sòl públic i millora de les
infraestructures turístiques de les Illes Balears.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’instal•lacions per a les zones
turístiques encaminades a la desestacionalització.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un pla de promoció específica d’hivern.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reformar la Llei general turística en el sentit que
l’intercanvi de places turístiques es pugui únicament dur a terme
dins una mateixa zona POOT o municipi.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el President del Govern a
suprimir la Conselleria d’Interior i les conselleries sense cartera, per
tal d’aconseguir una reducció de les despeses públiques.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a suprimir els vint alts càrrecs de nova creació per tal de
reduir despeses públiques.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar les següents propostes d’atribució de
competències als consells insulars:
- En matèria de joventut.
- En relació a l’Ibas.
- En matèria de prevenció i promoció de la salut.
- En matèria de carreteres.
- En matèria d’ordenació del territori.
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15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat
autònoma a extremar les seves mesures en torn a l’oferta turística
il•legal i, en particular, en el camp de la restauració, a la vista dels
escassos resultats obtinguts a la passada temporada d’estiu, en
contra del que venia essent habitual.

6. El Parlament de les Illes Balears reafirma el compromís de les
institucions democràtiques de la comunitat autònoma en la defensa
de la llibertat, la igualtat i la justícia com a drets irrenunciables de
tots els ciutadans de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera i
rebutja la persecució ideològica que estan sofrint els funcionaris
interins no docents de la CAIB per part del Govern de les Illes
Balears.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat
autònoma, per tal de fer efectiva la participació, a la gestió dels
aeroports insulars de les institucions públiques i privades de les Illes
Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears constata la bondat i eficàcia
que suposa per als ciutadans de les Illes Balears comptar amb una
llei de règim especial.

17. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a la posada en marxa d’un nou programa Proagro, que
permeti millorar l’infraestructura de transformació de formatge,
d’acord amb la Unió Europea.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la formulació d’un gran pacte d’estabilitat laboral en el
conjunt de l’Administració autonòmica per tal de garantir el
principi d’igualtat entre tots els col•lectius.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la partida pressupostària per a
condicionament i millora dels camins rurals fins que arribi a una
dotació anual de 500 milions de pessetes.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiva l’exempció de la tributació en transmissions
de primer grau per successions a finques d’us agrícola.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que no tanqui l’Agència per al Desenvolupament Rural.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal de no incrementar l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentals en la modalitat de
transmissions patrimonials oneroses.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració d’un programa de suport permanent per la
presència a fires de les empreses que vulguin exportar arreu del
món, de manera especial pel que fa referència als subsectors del
calçat, bijuteria i agroalimentàries.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:
- Presentar, en un termini no superior a l’any, un Pla d’atenció
sociosanitària que permeti donar resposta d’una manera operativa
a les grans necessitats del sector a les nostres illes.
- Presentar el Pla d’immigració a les Illes Balears en el termini de
tres mesos, que ja estava redactat i enllestit la passada legislatura.
- Continuar desenvolupant totes aquelles actuacions que conté el
Pla integral d’atenció a les persones majors per tal de proveir dels
recursos adequats les distintes necessitats que plantegen les
persones majors, tant a l’àmbit de participació com de promoció
social, habitatge, suport de famílies, provisió de recursos,
residencials i millora de la seva qualitat de vida.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:
- Presentar en el termini de 6 mesos el III Pla d’igualtat
d’oportunitats per a les dones.
- Crear i posar en marxa, en el termini de 6 mesos la Fundació
Tutelar de les Illes Balears.
- Presentar en un termini no superior a 6 mesos el Pla integral de
joventut de les Illes Balears, que ja es va començar la passada
legislatura.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar la política d’enderrocament d’edificis turístics
obsolets iniciada la passada legislatura.
14. El Parlament de les Illes Balears reconeix la importància que
el turisme nàutic i el golf poden tenir com a elements de
desestacionalització turística i, a tal efecte, insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una política adequada de promoció i
foment d’aquests subsegments turístics.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la política de suport permanent a la petita
i mitjana empresa i de manera especial en el sector de la pell, calçat
i la bijuteria, quant a incentivar les línies de comercialització i
exportació.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar suport
a l’Ajuntament de Palma en l’elaboració d’una Llei de capitalitat de
Palma.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar el
Projecte de llei del sòl urbà, la redacció del qual es va iniciar la
passada legislatura.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
modificació de la Llei de mesures transitòries de la modificació de
les DOT de la Llei del sòl rústic, fent-lo conforme a la Constitució
i intel•ligible.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar a la
cambra, en el termini de 6 mesos, la ubicació definitiva de l'estació
de descarrega de gas, culminant el Pla energètic, redactat la passada
legislatura.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la presentació
d'un Pla de previsió i extinció d'incendis, coordinat amb les altres
administracions, fixar una quantia inicial mínima de recursos
econòmics, materials i humans, donar la flexibilitat necessària per
l'allargament del Pla en funció de les condicions meteorològiques
concretes i establir l'exigència d'informes tècnics objectius per a
aquesta finalitat, tal com es realitzava en anys anteriors.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a treure a
concurs públic, amb caràcter immediat, la redacció dels següents
projectes de la xarxa viària, incloent-hi, si és el cas, l’execució de
la documentació prèvia, per a la sortida a la informació pública:
- PM-111- Palma-Valldemossa, tram de via de cintura, creuer
d'Esporles.
- E- 713- Palma-Port d'Alcúdia, tram Inca–sa Pobla.
- PM-213- Inca-Lluc, tram variant nord d'Inca.
- PM- 404- Son Servera-Capdepera, tram variant Est de Son
Servera.
- C-714- Manacor-Santanyí, tram variant nord de Manacor.
- C-719- Palma-Port d'Andratx, tram Palmanova-Peguera.
- C-721- Maó-Ciutadella, trams variant de Ferreries i variant sud de
Ciutadella.
- PM-801- Eivissa- aeroport, tram Eivissa aeroport.
Els plecs de condicions varen ser redactats la passada legislatura.
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28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar els
concursos d’adjudicació d’obres de les següents carreteres, amb
projectes redactats o en avançada fase de redacció, prèvia
informació pública d’aquelles que la necessitaran:
- C-713- Palma-Ajuntament d'Alcúdia, tram variant d’Inca.
- C-719- Palma-Cala Ratjada, tram variant de Son Ferriol.
- C-717- Palma-Portopetro, trams variants Llucmajor i ArenalLlucmajor.
- PM- 803 Eivissa-Sant Antoni per Sant Josep, tram Eivissa–Sant
Josep.
- Duplicació de la calçada de la segona ronda d’Eivissa.
- Condicionament del camí veïnal Santa Eulàlia-Sant Rafel.
La redacció dels quals es va realitzar la passada legislatura.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que encarregui els estudis necessaris per avaluar els costs
i la viabilitat del soterrament de les línies fèrries Palma-Inca i
Palma-Sóller des de la plaça d'Espanya fins Son Sardina,
respectivament.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat
autònoma i el Govern de l’Estat, a constituir d'immediat la comissió
mixta de transport aeri, que permeti tornar a disposar de reactors en
els vols interinsulars, tal com acordà la cambra.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adjudicar la
redacció dels plans territorials parcials de Menorca i EivissaFormentera, d'acord amb els consells insulars, culminant el projecte
realitzat en la passada legislatura.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
continuació, amb càrrec als pressuposts ordinaris, del Pla
d'acondicionament de carreteres d’escassa intensitat de trànsit per
a ús cicloturista com a pistes integrades.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a treure a
concurs públic, d'acord amb el Consell Insular de Mallorca i amb
caràcter immediat, la redacció del Pla territorial parcial de Mallorca.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir allò que estableix el Pla director de carreteres
i procedir a la revisió del Pla especial de la xarxa viària de Palma
i, en concret, determinar i construir:

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar una
immediata solució als problemes d’insuficiència de l'actual
canalització del torrent de Manacor i procedir a la construcció de les
obres previstes en la passada legislatura.

- Nous accessos des de l’autopista d’Inca al Polígon de Son
Castelló.
- Connexió de la via de cintura de Palma amb el polígon de Son
Castelló a traves de Son Hugo.
- Connexió de la carretera de Sóller amb el polígon de Son
Castelló a través de Son Rossinyol.
- Accessos a la zona del Molinar des de l’autopista de l’aeroport.
- Nou accés a la barriada del Coll d'en Rabassa des de l’autopista
de l’aeroport a través de Son Pi.
- Millora de l’intersecció de la carretera de Valldemossa i el Camí
dels Reis.
- Millora de l’intersecció de la carretera de Sóller i el Camí dels
Reis.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar a la
cambra un programa de reducció de pèrdues en xarxes de
proveïment, amb caràcter insularitzat i traspassar els recursos
necessaris als consells insulars perquè s'incloguin, amb aquesta
finalitat, en els plans d'obres i serveis corresponents.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar el
procés de gratuïtat de peatges per a residents de la Vall de Sóller.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l’elaboració
d’un llibre blanc de l’educació d’adults.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una línia d’ajudes per finançar el transport
públic urbà i interurbà.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre al
Parlament, abans del 31 de desembre del 1999, per a l'aprovació, un
pla quadriennal de formació permanent per a docents.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració d’un pla urgent per tal de minorar els
problemes que la sequera està produint al camp de les nostres illes.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, abans del 30 d’abril, es presenti la proposta de traçat
de la prolongació de la línia de ferrocarril entre sa Pobla i Alcúdia.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l'avançament
dels terminis establerts al procés d’adjudicació de places del
professorat, a fi que a l’inici del curs escolar totes les vacants
estiguin cobertes.
44. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actitud i resolució
adoptada pel conseller d’Educació i Cultura, que ha denegat la
modificació del concert educatiu al col•legi Sant Antoni Abat (Son
Ferriol).
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l’ampliació
de la xarxa d’escoles d’idiomes en totes les Illes.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’ampliació dels següents col•legis públics:
- Rafal Vell (Educació Infantil i Primària)
- Son Ferriol (Educació Infantil i Primària)
- Son Oliva (E.S.O.)
- Foners/Avingudes (E.S.O. i Batxillerat)
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47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir al municipi de Palma els col•legis públics de:

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a constituir la
Junta Interinsular del Patrimoni Històric en el termini d’un mes.

- San Agustín (E.S.O.)
- Secar de la Real (Educació Infantil i Primària)
- Camp Rodó/Amanecer (Educació Infantil i Primària)

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al compliment
de les disposicions addicionals de la Llei de les directrius
d’ordenació del territori de les Illes Balears necessàries per afavorir:

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la informatització on-line de les estadístiques
d’accidents laborals.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar un
pla de formació per a discapacitats que tengui per finalitat
l’inserció d'aquests en el món laboral.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’un màster de salut laboral a la Universitat
de les Illes Balears.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini de tres mesos faci un pla de millora de les instal•lacions de
les extensions universitàries a Menorca i Eivissa.

- L’aplicació, abans d’un any, de l’Agenda Local 21 als municipis
de les Illes Balears.
- La creació d’incentius per a la conservació i millora dels recursos
naturals i de mesures per a la generació de rendes en compensació
d’aquelles finques que, pels seus excepcionals valors ecològics i
paisatgístics, es troben afectades per les àrees d’especial protecció
d’interès per a les Illes Balears.
- El foment de les activitats complementàries, d’acord amb la Llei
19/1995, de 4 de Juliol, de modernització de les explotacions
agràries, i amb la política agrària comuna (PAC), amb la finalitat
d’aconseguir millores per a les rendes rurals.
- Els nous usos compatibles amb el model territorial i la conservació
de construccions, marjades, camins i d’altres elements etnològics,
per a les finques que han abandonat l’activitat agrària.
- L’adquisició del primer habitatge per a aquelles persones residents
més de cinc anys a les Illes Balears que es comprometin a mantenirne la propietat per un període no inferior a cinc anys.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar en
el termini de tres mesos un estudi de la millora de les
instal•lacions del Conservatori de Música a les extensions de
Menorca i Eivissa.

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini de sis mesos disposi els mitjans necessaris per tal que els
estudiants de Formentera puguin estar en les mateixes condicions
que els altres membres de la nostra comunitat.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar ajudes i beques als estudiants que cursen
estudis fora de les Illes per la inexistència de la seva carrera a la
UIB.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
d'acord amb l'article 171 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'orientació política general
del Govern.

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer actuacions per donar suport als joves per a la creació
de noves empreses.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini de sis mesos presenti un pla de viabilitat per tal que els
museus de titularitat estatal passin a ser gestionats pels consells
insulars corresponents.
57. Per tal que les nostres arrels es conservin el millor possible, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat per
tal que en el termini de sis mesos es realitzi un pla de millora i
ajuda dels museus etnològics existents a la nostra comunitat.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini d'un mes s'iniciïn les gestions necessàries per tal que cada
una de les illes Balears i Pitiüses puguin tenir un teatre de
titularitat pública, si encara no en tenen.

C)

1.- El Parlament de les Illes Balears crearà una ponència per a
estudiar la promulgació d’una llei per al finançament definitiu dels
consells insulars i per a la creació d’un fons de compensació
interinsular per a corregir els desequilibris existents al conjunt de les
illes Balears.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat
Autònoma al seguiment de les obligacions i dels compromisos
concrets, d’ençà la declaració de Menorca com a Reserva de
Biosfera, en les seves actuacions en matèria d’infraestructures,
carreteres, medi ambient, ordenació del territori, adquisició de
patrimoni natural, etc..
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’una comissió de seguiment de l’aplicació del
II Pla d’igualtat d’oportunitats de la dona amb participació de
representants dels grups parlamentaris i d’agents socials,
organitzacions socials i organitzacions de dones.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a ampliar
les línies d’ajuts del Pla d’habitatges, estatal en el sentit de posar a
disposició en règim de lloguer habitatges adients per a famílies
monoparentals i perceptors de la RMI -salari social- a totes les illes.
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5.- El Parlament de les Illes Balears constata que fins ara s’ha
incomplert la normativa autonòmica sobre eliminació de barreres
arquitectòniques a les conselleries, dependències del Govern i
empreses públiques i insta el govern a resoldre, tant aviat com
sigui possible, aquestes deficiències.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en la seva
política de carreteres s’eliminin aquelles actuacions agressives
com el projecte de l’autopista de Llevant a Mallorca o el projecte
de desdoblament del segon cinturó a Eivissa i la via ràpida a
l’aeroport.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
establir una moratòria de construcció de camps de golf i ports
esportius, fins l’aprovació dels plans territorials parcials de cada
illa.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar una
campanya informativa sobre el cultiu i comercialització
d’elements modificats genèticament (transgènics), en el camp de
l’agricultura, la ramaderia i altres. Així com de controlar, en el
marc que li permeti la llei, el seu ús a les nostres illes.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a modificar
el Decret de renda mínima d’inserció a fi d’obrir les condicions
d’accés i que en el seu àmbit contempli la implantació de la renda
bàsica.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar,
el més aviat possible, un estudi de mobilitat que serveixi de base
per l’elaboració del Pla de transports que ha d’entrellaçar les
diferents alternatives de desplaçament, prioritzant una xarxa de
transport públic eficient (ferrocarril, autobús, etc.) que permeti
afrontar el transport des d’una perspectiva de sostenibilitat.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar
els estudis i gestions necessaris per presentar davant la Unió
Europea, en el marc del Pla europeu de promoció de les energies
renovables, la declaració de les illes Balears com a Regió Pilot per
al desenvolupament de l’energia solar.
12.- El Parlament de les illes Balears insta a coordinar, tant aviat
com sigui possible, la gestió de les conselleries de Treball i
Educació en el marc del Consell Balear de Formació per tal
d’optimitzar en temes d’ocupació els recursos emprats en
formació professional ocupacional, continua i reglada.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
mesures tendents a la implantació, a l’administració i a les
empreses públiques, la jornada de 35 hores.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
aportar el 100% de les inversions necessàries per a la construcció
i posada en funcionament de l’hospital d’Inca.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar els
estudis pertinents per ordenar i regular l’etapa educativa de 0 a 3
anys.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adoptar les
mesures necessàries per protegir la zona coneguda com Alcanada
(Alcúdia) evitant noves edificacions a aquesta zona de gran interès
paisatgístic i natural.3763
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, d'acord
amb l'article 171 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta les propostes de resolució següents, com a conseqüència
del debat general sobre l'orientació política general del Govern.
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
prendre les mesures que preveu la Llei de règim especial per a
Balears pel que fa a l’equiparació dels preus dels carburants a les
Illes Balears amb la mitjana de l’Estat.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar els
plans especials de les àrees naturals d’especial interès de cada una
de les illes.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure
indústries de reciclatge i energies alternatives.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre les
mesures per protegir la península de la Victòria (Alcanada).
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure la
signatura de convenis de col•laboració amb la Generalitat de
Catalunya i la Generalitat Valenciana, en matèria lingüística i
cultural, en aplicació del que estableix la disposició addicional
segona de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure,
mitjançant la signatura de convenis de col•laboració, la progressiva
normalització lingüística de l’Administració perifèrica de l’Estat.
7.- El Parlament de les Illes Balears constata que l’actual sistema de
finançament, unit a la insuficiència d’inversions del Govern de
l’Estat a les Illes Balears, provoquen un dèficit d’infraestructures en
els serveis públics. En conseqüència es manifesta favorable a
impulsar la consecució d’un nou sistema de finançament.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aprovar la
declaració de parc natural de la Serra de Tramuntana.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a treballar
contra la violència domèstica des d’una perspectiva
interdepartamental, implicant les conselleries de: Treball, Educació,
Sanitat i Presidència.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a allargar el
període d’execució de les obres del Pla Mirall i que permeti als
ajuntaments substituir obres d’embelliment per obres
d’infraestructures bàsiques.
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11.- El Parlament de les Illes Balears acorda crear de manera
immediata una comissió no permanent d’estudi del balanç fiscal
de les Illes Balears amb l’Estat espanyol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prioritzar
ajudes estructurals i a la producció per millorar l’economia agrària
sobre subvencions directes a la renda.

El Grup Parlamentari Mixt, en nom del diputat de la COP
de Formentera, Santiago Ferrer i Costa, d'acord amb l'article 171 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta les propostes
de resolució següents, com a conseqüència del debat general sobre
l'orientació política general del Govern.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
comissió d’estudi que tengui com a objectiu avaluar el grau
d’eficàcia de l’ensenyament de i en llengua catalana.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer les
gestions i a desplegar les iniciatives necessàries per obtenir a curt
termini el traspàs de totes les competències pendents dins el marc
competencial establert per l’Estatut.
15.- El Parlament de les Illes Balears declara que de l’oficialitat
del català han de derivar les mateixes conseqüències jurídiques
que de l’oficialitat del castellà.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a intensificar
i millorar l’eficàcia dels programes de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social per a garantir la dignitat de les persones i la
qualitat de vida.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fomentar
actuacions que propiciïn l’estabilitat laboral.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
renegociació del protocol de col•laboració entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Ministeri de Sanitat i Consum
sobre l’ordenació sanitària i sociosanitària en l’àmbit territorial de
les Illes Balears, per tal de garantir que la construcció de nous
hospitals no suposi la reducció de llits públics existents per a
malalts aguts i que l’Insalud assumeixi el finançament íntegre de
l’hospital d’Inca.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aconseguir
per als agricultors condicions de competitivitat similar a les de la
resta de l’Estat, i en especial a totes les accions necessàries per
evitar situacions monopolítiques a les Illes.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta a aconseguir de l’Estat
i la Comunitat Europea el reconeixement del fet insular en els
sectors agrari i pesquer, per als quals les Balears s’haurien de
considerar regions desfavorides.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
una comunicació relativa als resultats de l’anàlisi tècnica de les
dotacions econòmiques que acompanyaren les transferències en
matèria d’educació no universitària transferides per l’Estat a la
Comunitat Autònoma en data 12 de desembre de 1997.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
un projecte de llei de modificació de la Llei del Consell Escolar de
les Illes Balears.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
l’aprovació i publicació de la normativa reguladora dels
currículums propis de les Illes Balears.
24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
una comunicació sobre les construccions, ampliacions i reforma
dels centres escolars.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
el Pla d’ordenació dels ensenyaments musicals de les Illes
Balears.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears a l’àmbit de
l’Estat i a nivell internacional.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

E)

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a revisar el
Decret 39/1997, de 14 de març, pel qual es regulen mesures
especials i transitòries per a l’illa de Formentera, amb l’objectiu de,
dins de l’esperit d’atenció a l’especificitat de l’illa, per poder fer
efectives les mesures que allí s’establien.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
comissió mixta Govern-Ajuntament-Ministeri per tal d’estudiar la
situació sanitària de Formentera i que cerqui solucions adients
encaminades a la dotació en aquesta illa d’una instal•lació
hospitalària adequada a les seves necessitats reals.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar en
marxa quan abans la gratuïtat del trajecte Formentera-EivissaFormentera pels residents en aquesta illa en els casos d’accés a
serveis i equipaments necessaris que si hi són i es presten a les altres
illes i no a Formentera – sobretot en els àmbits administratius,
sanitaris, serveis socials i culturals- amb la finalitat d’anivellar les
oportunitats de tots els ciutadans de les Illes Balears.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a emprendre les
iniciatives necessàries davant el Govern de l’Estat per tal de garantir
un subministrament d’aigua suficient per a la població de l’illa de
Formentera, i que no es tornin a succeir situacions de restriccions
d’aigua com les d’aquest passat estiu.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer públic de
manera anyal les inversions que han realitzat les institucions de la
Comunitat Autònoma amb l’1% del volum destinat a obres
públiques que han de destinar a patrimoni històric.
Palma i Formentera, a 10 de novembre del 1999.
El portaveu:
Santiago Ferrer i Costa.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
El Grup Parlamentari Mixt, en nom del diputat d'Els
Verds, Joan Buades i Beltran, d'acord amb l'article 171 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta les
propostes de resolució següents, com a conseqüència del debat
general sobre l'orientació política general del Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears acordar crear una comissió no
permanent d'estudi dels efectes regionals i insulars a la Comunitat
Autònoma del pressupost i de les polítiques de la UE, a fi
d'avaluar-ne els resultats en matèria de cooperació, finançament,
benestar social i sostenibilitat ambiental i poder servir de base a
una reformulació de la política de projecció europea de les Illes
Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar amb
l'Administració central una solució definitiva al conflicte
constitucional sobre el marc de protecció de les Salines d'Eivissa i
Formentera, la qual haurà de garantir tant la competència
autonòmica com la protecció integral i sempre dins els límits
territorials actuals de la Llei, estatal, de reserva natural i respectant
la delimitació de la Reserva marina ordenada pel Govern de les Illes
Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a aprovar
immediatament el Pla Hidrològic i el Govern de les Illes Balears a
donar prioritat en la seva execució a les polítiques d'estalvi,
eficiència i reutilització per a usos no sumptuaris.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a constituir,
d'acord amb els consells insulars, les Juntes Insulars d'Explotació
d'Aigües al més aviat possible i a facilitar la participació ciutadana
a través de les comunitats de persones usuàries.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió no permanent d'estudi del balanç fiscal de les Illes
Balears basada en el finançament per càpita real, és a dir, amb
inclusió de la població suportada no resident, de cara al necessari
càlcul a l'alça de les dotacions econòmiques de les transferències
competencials ja transferides i de les inversions de l'Estat central
a les Illes en aquelles altres matèries de la seva competència, com
ara sanitat o medi ambient.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure la
declaració urgent d’una xarxa de zones hidrològicament
sobreexplotades per tal que es pugui emprendre programes de
recuperació i protecció d'aquífers en zones fora de tota gestió
sostenible de l'aigua, com ara les illes d'Eivissa i Formentera, tot
respectant els drets dels agricultors i agricultores.

3. El Parlament de les Illes Balears declara el seu suport a la
conversió del Senat com a Cambra de les autonomies i al
reconeixement del caràcter plurinacional i plurilingüístic de l’Estat
en el conjunt de la seva legislació bàsica, mitjançant les reformes
legals que calguin, i mandata, a tal efecte, el Govern de les Illes
Balears perquè insti d'immediat el Govern central a implementar
les iniciatives necessàries per dur-les a terme en els pròxims dos
anys.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renegociar el
Conveni de carreteres amb l'Administració central sobre la base de
donar prioritat a una política global de mobilitat i no mer increment
de carreteres, tercers carrils i rondes, on el transport col.lectiu, els
programes de mobilitat compartida i la implementació de noves i
millors infraestructures de transport alternatiu al cotxe privat tinguin
un paper clau; així mateix, el Parlament insta el Govern a no
discriminar en la creació d'aquestes noves infraestructures de
transport públic les illes de Menorca, Eivissa i Formentera .

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar,
com a desenvolupament de l'article 18.2 i 36 de l'Estatut
d'Autonomia, abans de tres mesos el projecte de llei de reforma de
la Llei de consells insulars a fi d'assegurar que els consells
insulars esdevindran prompte vertaders governs insulars, a part de
mantenir la seva funció de diputacions.
5. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport que el
Govern de l'Estat incrementi fins a un mínim del 0,7% la dotació
pressupostària per a Cooperació i deixi de bloquejar la reforma
humanitària de l'anomenada Llei d'estrangeria, a fi que l'Estat
espanyol esdevingui un estat vertaderament solidari.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir al més aviat possible el Fòrum Illes Balears
Sostenibles i a aprovar d'acord amb una representació social i
econòmica plural l'Agenda 21 de les Illes Balears, la qual haurà
d'incloure objectius concrets de compliment dels compromisos
ecològics i socials derivats del procés de cooperació mundial
iniciat a la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro l'any 1992.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
prendre mesures territorials cautelars, d'acord a proposta prèvia
dels consells insulars, a fi d'assegurar un procés de redacció,
exposició pública i aprovació dels plans territorials insulars sense
hipoteques de sectors que no tenen en compte els costos ecològics
i socials de l'actual model econòmic.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consultar amb els consells insulars els projectes de
carreteres encara no adjudicats i/o pendents d’encàrrec tècnic.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
incrementar els recursos humans, materials i econòmics de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears a fi de descongestionar
la situació de col.lapse en què es troba.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un projecte de llei de residus de les Illes Balears
així com a reformar els plans directors sectorials de residus de
Mallorca i de les Pitiüses, instruments basats tots ells en les
polítiques de reducció global del volum, la reutilització i el
reciclatge màxims, la generalització del compostatge,
l'abandonament progressiu de la incineració i la transparència
informativa de les dades ambientals i sanitàries pertinents, i
l'acompliment de la normativa europea
16. El Parlament insta el Govern perquè, just després de la
declaració dels nous parcs naturals, habiliti partides pressupostàries
suficients per garantir l’inici d’una gestió vertaderament
conservacionista d’aquests espais protegits.
17. El Parlament insta el Govern a facilitar i promoure el
coneixement, creació i manteniment de les empreses de l’anomenat
tercer sector, que no tenen ànim de lucre, estan lligades a finalitats
socials i segueixen criteris de sostenibilitat i producció ecològiques.
Palma i Eivissa, a 10 de novembre del 1999.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.
El portaveu:
Santiago Ferrer i Costa.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 9, 10 i 11 de
novembre de 1999, s'aprovaren les Resolucions derivades del debat
sobre l'orientació política del Govern.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A)
1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a dur les actuacions necessàries per reestructurar el món
rural, integrant aspectes ambientals, de qualitat de vida i
econòmics.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la constitució del Consell de Formació Professional de
les Illes Balears conjuntament amb les Conselleries de Educació
i de Treball.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la presentació d’un pla específic de formació del
professorat de Formació Professional.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’adequació del mapa autonòmic de la oferta formativa
de formació professional en relació a les demandes dels diferents
sectors productius.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ser receptiu davant les possibles propostes de conveni de
cara a utilitzar els centres en hores no lectives.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar el màxim d’esforços i recursos per dotar l’illa
d’Eivissa dels centres d’educació primària i secundària amb la
major brevetat possible.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’ajudes al petit comerciant per fer el
canvi a la nostra llengua dels rètols publicitaris.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè a través del REB en els pròxims pressupostos s’incrementi
la partida destinada a beques per als estudiants que hagin de cursar
els seus estudis fora de la seva illa de residència, i que els seus
ingressos salarials i patrimonials no superin els mínims establerts.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar a l’any 2000 la revisió del Pla director
sectorial d’equipaments comercials, amb la finalitat d’afavorir el
petit i mitjà comerç.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la construcció d’un recinte firal a Mallorca i al suport i
impuls a la reforma del recinte firal de Menorca.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar l’artesania pròpia de les nostres illes, així com
les altres manifestacions que en aquest sentit es desenvolupin dins
l’àmbit territorial de les Illes Balears.
12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l’elaboració
d’un pla de reutilització d’aigües procedents de la depuració per a
la seva utilització a l’agricultura.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la revisió dels plans
directors sectorials de residus sòlids urbans de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera per tal de donar compliment als
objectius marcats per les directrius europees: reduir, reutilitzar, i
reciclar.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears l’aprovació de la Llei de residus de les Illes Balears i el Pla
de residus per tal de donar una solució integral a tots els residus
produïts a les Illes, especialment enderrocs de construcció,
voluminosos i restes de podes.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament les Juntes insulars de recursos
d’explotació, previstes com a òrgan de participació en la legislació
d’aigües.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb el Govern central la declaració d’interès
públic de les línies de transport aeri i marítim, tant entre les Illes
com entre aquestes i els aeroports i ports més pròxims de l’Estat
espanyol.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, conjuntament amb el Govern de l’estat, a desenvolupar les
ajudes previstes en el REB en matèria de transports i mercaderies.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme els acords necessaris per aconseguir la igualtat
de preus dels combustibles entre les Illes i la Península.
19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la declaració del parc natural de la Serra de Tramuntana.
20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar un
programa d’actuacions relatiu a les comunitats balears establertes
fora el territori de la Comunitat Autònoma.
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a reclamar els
milions de pessetes que el Partit Popular oferí pels pactes de govern.
22.- El Parlament de les Illes Balears manifesta al Govern de l’Estat
el seu rebuig dels Pressuposts Generals de l’Estat corresponents a
l’exercici de l’any 2000, atès que les inversions que s’hi preveuen
no permeten afrontar dèficits històrics i estructurals que pateixen les
Illes Balears.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a interessar del
Govern de l’Estat que les inversions pertinents del conveni del Pla
hidrològic s’incloguin en els Pressuposts Generals de l’any 2000.
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24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
la transferència de les competències de sanitat degudament
dotades, tant dels serveis actualment existents com els qui
manquen a les Illes Balears a causa del dèficit històric que
pateixen encara els serveis i les infraestructures sanitàries.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a interessar
del Govern de l’Estat l’inici del procés de reforma del Senat per
tal que sigui segons disposa l’article 69.1 de la Constitució
Espanyola la Cambra de representació territorial, incrementant-hi
substancialment la representació que correspon a les Comunitats
Autònomes. Igualment, garantir a la Cambra Territorial l’ús
normal de les llengües oficials de les comunitats autònomes.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a interessar
del Govern de l’Estat la transferència de la gestió de tots els ports
comercials de les Illes Balears i la gestió dels aeroports de
titularitat estatal situats dins el territori de les Illes Balears.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a considerar
com a acció política prioritària el diàleg amb els interlocutors
socials amb la finalitat que els ciutadans, d’acord amb el que
disposa l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia, participin plenament
en la vida política, cultural, econòmica i social.
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36.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar el Pla de salut aprovat a l’anterior legislatura, tot
i posant en marxa programes concrets d'aquest, amb la col•laboració
dels consells insulars.
37.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei d’acció social que substitueixi
i actualitzi la Llei 9/1987.
38.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un estudi de totes les zones turístiques sobre els
serveis públics, l’oferta d’oci, d’esports, la qualitat dels establiments
i dels serveis d’aquests, per tal de poder crear una oferta
especialitzada per a cada zona, tant en la temporada alta com en la
temporada mitjana i baixa.
39.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
incrementar les inversions en esponjament de places turístiques
obsoletes, recuperació de sòl públic i millora de les infraestructures
turístiques de les Illes Balears.
40.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’instal•lacions per a les zones turístiques
encaminades a la desestacionalització.

28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar,
abans del proper període de sessions, un projecte de llei de
patrimoni de la Comunitat Autònoma.

41.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un pla de promoció específica d’hivern.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar,
abans del proper període de sessions, un projecte de llei de
modificació de la Llei de consells insulars.

42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reformar la Llei general turística en el sentit que
l’intercanvi de places turístiques es pugui únicament dur a terme
dins una mateixa zona POOT o municipi.

30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a cooperar
amb el Consell d’Eivissa i Formentera per tal que l’Ajuntament de
Formentera pugui assumir, en les millors condicions, les
encomanes de gestió que acordi atribuir-li l’esmentat consell
insular, en el marc que estableix la disposició addicional quarta de
l’Estatut d’Autonomia.

43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els estudis per a la construcció d’un palau de
Congressos a Mallorca, Menorca i Eivissa, com a oferta
complementària i cap a la desestacionalització turística.

31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar la Llei 4/92 de creació de Serbasa.

44.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a terme
les actuacions necessàries per tal d’ajudar els ciutadans, les
empreses i les institucions a reduir al màxim els problemes que
poden derivar-se de la implantació de la moneda única.

32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar un
estudi de necessitats de llits públics a Mallorca abans de consentir
el tancament o la no construcció de llits nous per l’Insalud.

45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actualitzar el Pla de formació del funcionariat i personal
laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

33.- El Parlament de les Illes Balears, atès que ens trobem a una
fase pretransferencial de l’Insalud, insta el Govern de les Illes
Balears a pactar amb el Govern de l’Estat perquè no es canviïn els
models de gestió dels hospitals existents, i que la gestió dels nous
hospitals sigui pactada amb el Govern de la Comunitat.

46.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar els contactes amb el Ministeri de Defensa per
a la possible adquisició de béns immobles o finques rústiques de
possible interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renegociar
el protocol signat per l’anterior president de la Comunitat i el
ministre de Sanitat donat que és lesiu per als interessos de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

47.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració d’un programa de suport permanent per a la
presència a fires de les empreses que vulguin exportar arreu del món
de manera especial pel que fa referència als subsectors del calçat,
bijuteria i agroalimentàries.

35.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un pla sociosanitari, diferenciat a les illes i amb
la col•laboració dels consells insulars respectius.

48.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar el
procés de gratuïtat de peatges per a residents de la Vall de Sóller.
49.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que encarregui els estudis necessaris per avaluar els costs
i la viabilitat del soterrament de les línies fèrries Palma-Inca i
Palma-Sóller des de la plaça d'Espanya fins Son Sardina,
respectivament.
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50.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma i el Govern de l’Estat, a constituir d'immediat
la comissió mixta de transport aeri, que permeti tornar a disposar
de reactors en els vols interinsulars, tal com acordà la cambra.

61.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a modificar el
Decret de renda mínima d’inserció a fi d’obrir les condicions
d’accés i que en el seu àmbit contempli la implantació de la renda
bàsica.

51.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració de mesures urgents per tal de minorar els
problemes que la sequera està produint al camp de les nostres
illes.

62.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar, el
més aviat possible, un estudi de mobilitat que serveixi de base per
l’elaboració del Pla de transports que ha d’entrellaçar les diferents
alternatives de desplaçament, prioritzant una xarxa de transport
públic eficient (ferrocarril, autobús, etc.) que permeti afrontar el
transport des d’una perspectiva de sostenibilitat.

52.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, abans que finalitzi l’any 2000, es presenti la proposta
de traçat de la prolongació de la línia de ferrocarril entre sa Pobla
i Alcúdia.
53.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer actuacions per donar suport als joves per a la creació
de noves empreses.
54.- El Parlament de les Illes Balears crearà una ponència per a
estudiar la promulgació d’una llei per al finançament definitiu dels
consells insulars i per a la creació d’un fons de compensació
interinsular per a corregir els desequilibris existents al conjunt de
les Illes Balears.
55.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos concrets, d’ençà la declaració de Menorca com a
Reserva de Biosfera, en les seves actuacions en matèria
d’infraestructures, carreteres, medi ambient, ordenació del
territori, adquisició de patrimoni natural, etc..
56.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’una comissió de seguiment de l’aplicació
del II Pla d’igualtat d’oportunitats de la dona amb participació de
representants dels grups parlamentaris i d’agents socials,
organitzacions socials i organitzacions de dones.
57.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
ampliar les línies d’ajuts del Pla d’habitatges, estatal en el sentit
de posar a disposició en règim de lloguer habitatges adients per a
famílies monoparentals i perceptors de la RMI -salari social- a
totes les illes.

63.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar els
estudis i gestions necessaris per presentar davant la Unió Europea,
en el marc del Pla europeu de promoció de les energies renovables,
la declaració de les illes Balears com a Regió Pilot per al
desenvolupament de l’energia solar.
64.- El Parlament de les illes Balears insta el Govern a coordinar,
tant aviat com sigui possible, la gestió de les conselleries de Treball
i Educació en el marc del Consell Balear de Formació per tal
d’optimitzar en temes d’ocupació els recursos emprats en formació
professional ocupacional, continua i reglada.
65.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
mesures tendents a la implantació, a l’administració i a les empreses
públiques, la jornada de 35 hores.
66.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
aportar el 100% de les inversions necessàries per a la construcció i
posada en funcionament de l’hospital d’Inca.
67.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar els
estudis pertinents per ordenar i regular l’etapa educativa de 0 a 3
anys.
68.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adoptar les
mesures necessàries per protegir la zona coneguda com Alcanada
(Alcúdia) evitant noves edificacions a aquesta zona de gran interès
paisatgístic i natural.
69.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure
indústries de reciclatge i energies alternatives.

58.- El Parlament de les Illes Balears constata que fins ara s’ha
incomplert la normativa autonòmica sobre eliminació de barreres
arquitectòniques a les conselleries, dependències del Govern i
empreses públiques i insta el Govern a resoldre, tant aviat com
sigui possible, aquestes deficiències.

70.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure la
signatura de convenis de col•laboració amb la Generalitat de
Catalunya i la Generalitat Valenciana, en matèria lingüística i
cultural, en aplicació del que estableix la disposició addicional
segona de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

59.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en la
seva política de carreteres s’eliminin aquelles actuacions
agressives com el projecte de l’autopista de Llevant a Mallorca o
el projecte de desdoblament del segon cinturó a Eivissa i la via
ràpida a l’aeroport.

71.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure,
mitjançant la signatura de convenis de col•laboració, la progressiva
normalització lingüística de l’Administració perifèrica de l’Estat.

60.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar
una campanya informativa sobre el cultiu i comercialització
d’elements modificats genèticament (transgènics), en el camp de
l’agricultura, la ramaderia i altres. Així com de controlar, en el
marc que li permeti la llei, el seu ús a les nostres illes.

72.- El Parlament de les Illes Balears constata que l’actual sistema
de finançament, unit a la insuficiència d’inversions del Govern de
l’Estat a les Illes Balears, provoquen un dèficit d’infraestructures en
els serveis públics. En conseqüència es manifesta favorable a
impulsar la consecució d’un nou sistema de finançament.
73.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a treballar
contra la violència domèstica des d’una perspectiva
interdepartamental, implicant les conselleries de: Treball, Educació,
Sanitat, Presidència, Interior i Benestar Social.
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74.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a allargar el
període d’execució de les obres del Pla Mirall i que permeti als
ajuntaments substituir obres d’embelliment per obres
d’infraestructures bàsiques.
75.- El Parlament de les Illes Balears acorda crear de manera
immediata una comissió no permanent d’estudi del balanç fiscal
de les Illes Balears amb l’Estat espanyol.
76.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prioritzar
ajudes estructurals i a la producció per millorar l’economia agrària
sobre subvencions directes a la renda.
77.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
comissió d’estudi que tengui com a objectiu avaluar el grau
d’eficàcia de l’ensenyament de i en llengua catalana.
78.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer les
gestions i a desplegar les iniciatives necessàries per obtenir a curt
termini el traspàs de totes les competències pendents dins el marc
competencial establert per l’Estatut.
79.- El Parlament de les Illes Balears declara que de l’oficialitat
del català han de derivar les mateixes conseqüències jurídiques
que de l’oficialitat del castellà.
80.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a intensificar
i millorar l’eficàcia dels programes de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social per a garantir la dignitat de les persones i la
qualitat de vida.
81.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fomentar
actuacions que propiciïn l’estabilitat laboral.
82.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aconseguir
per als agricultors condicions de competitivitat similar a les de la
resta de l’Estat, i en especial a totes les accions necessàries per
evitar situacions monopolítiques a les Illes.
83.- El Parlament de les Illes Balears insta a aconseguir de l’Estat
i la Comunitat Europea el reconeixement del fet insular en els
sectors agrari i pesquer, per als quals les Balears s’haurien de
considerar regions desfavorides.
84.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
una comunicació relativa als resultats de l’anàlisi tècnica de les
dotacions econòmiques que acompanyaren les transferències en
matèria d’educació no universitària transferides per l’Estat a la
Comunitat Autònoma en data 12 de desembre de 1997.
85.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
un projecte de llei de modificació de la Llei del Consell Escolar de
les Illes Balears.
86.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
l’aprovació i publicació de la normativa reguladora dels
currículums propis de les Illes Balears.
87.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
una comunicació sobre les construccions, ampliacions i reforma
dels centres escolars.
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88.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar el
Pla d’ordenació dels ensenyaments musicals de les Illes Balears.
89.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar la
projecció exterior de la cultura de les Illes Balears a l’àmbit de
l’Estat i a nivell internacional.
90.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a revisar el
Decret 39/1997, de 14 de març, pel qual es regulen mesures
especials i transitòries per a l’illa de Formentera, amb l’objectiu de,
dins de l’esperit d’atenció a l’especificitat de l’illa, per poder fer
efectives les mesures que allí s’establien.
91.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
comissió mixta Govern-Ajuntament-Ministeri per tal d’estudiar la
situació sanitària de Formentera i que cerqui solucions adients
encaminades a la dotació en aquesta illa d’una instal•lació
hospitalària adequada a les seves necessitats reals.
92.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a emprendre
les iniciatives necessàries davant el Govern de l’Estat per tal de
garantir un subministrament d’aigua suficient per a la població de
l’illa de Formentera, i que no es tornin a succeir situacions de
restriccions d’aigua com les d’aquest passat estiu.
93.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer públic de
manera anyal les inversions que han realitzat les institucions de la
Comunitat Autònoma amb l’1% del volum destinat a obres
públiques que han de destinar a patrimoni històric.
94.- El Parlament de les Illes Balears acordar crear una comissió no
permanent d'estudi dels efectes regionals i insulars a la Comunitat
Autònoma del pressupost i de les polítiques de la UE, a fi d'avaluarne els resultats en matèria de cooperació, finançament, benestar
social i sostenibilitat ambiental i poder servir de base a una
reformulació de la política de projecció europea de les Illes Balears.
95.- El Parlament de les Illes Balears declara el seu suport a la
conversió del Senat com a Cambra de les autonomies i al
reconeixement del caràcter plurinacional i plurilingüístic de l’Estat
en el conjunt de la seva legislació bàsica, mitjançant les reformes
legals que calguin, i sol•licita, a tal efecte, que el Govern de les Illes
Balears insti d'immediat el Govern central a implementar les
iniciatives necessàries per dur-les a terme en els pròxims dos anys.
96.- El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport que el
Govern de l'Estat incrementi fins a un mínim del 0,7% la dotació
pressupostària per a Cooperació i deixi de bloquejar la reforma
humanitària de l'anomenada Llei d'estrangeria, a fi que l'Estat
espanyol esdevingui un estat vertaderament solidari.
97.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir al més aviat possible el Fòrum Illes Balears
Sostenibles i a aprovar d'acord amb una representació social i
econòmica plural l'Agenda 21 de les Illes Balears, la qual haurà
d'incloure objectius concrets de compliment dels compromisos
ecològics i socials derivats del procés de cooperació mundial iniciat
a la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro l'any 1992.

426

BOPIB núm.24 - 3 de desembre del 1999

98.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
prendre mesures territorials cautelars, d'acord a proposta prèvia
dels consells insulars, a fi d'assegurar un procés de redacció,
exposició pública i aprovació dels plans territorials insulars sense
hipoteques de sectors que no tenen en compte els costos ecològics
i socials de l'actual model econòmic.
99.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb l'Administració central una solució definitiva al conflicte
constitucional sobre el marc de protecció de les Salines d'Eivissa
i Formentera, la qual haurà de garantir tant la competència
autonòmica com la protecció integral i sempre dins els límits
territorials actuals de la Llei, estatal, de reserva natural i respectant
la delimitació de la Reserva marina ordenada pel Govern de les
Illes Balears.
100.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
aprovar immediatament el Pla Hidrològic i el Govern de les Illes
Balears a donar prioritat en la seva execució a les polítiques
d'estalvi, eficiència i reutilització per a usos no sumptuaris.
101.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure
la declaració urgent d’una xarxa de zones hidrològicament
sobreexplotades per tal que es pugui emprendre programes de
recuperació i protecció d'aquífers en zones fora de tota gestió
sostenible de l'aigua, com ara les illes d'Eivissa i Formentera, tot
respectant els drets dels agricultors i agricultores.
102.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renegociar el Conveni de carreteres amb l'Administració central
sobre la base de donar prioritat a una política global de mobilitat
i no mer increment de carreteres, tercers carrils i rondes, on el
transport col.lectiu, els programes de mobilitat compartida i la
implementació de noves i millors infraestructures de transport
alternatiu al cotxe privat tinguin un paper clau; així mateix, el
Parlament insta el Govern a no discriminar en la creació
d'aquestes noves infraestructures de transport públic les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera .

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre del 1999, debaté la Interpel•lació RGE núm.
2900/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa a policia
autonòmica.
Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Manuel Jaén
i Palacios.
Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller d'Interior.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Josep Ignaci Portella
i Coll del G.P. d'Esquerra Unida i Ecologista, Hble Sr. Antoni Alorda
i Vilarrubias del G.P. PSM-Entesa Nacionalista, Hble Sr. Fèlix
Fernández i Terrés del G.P. Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Manuel
Jaén i Palacios i Josep Maria Costa i Serra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 25 de novembre de 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

103.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consultar amb els consells insulars els projectes de
carreteres encara no adjudicats i/o pendents d’encàrrec tècnic.
104.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
incrementar els recursos humans, materials i econòmics de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears a fi de
descongestionar la situació de col.lapse en què es troba.
105.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un projecte de llei de residus de les Illes Balears
així com a reformar els plans directors sectorials de residus de
Mallorca i de les Pitiüses, instruments basats tots ells en les
polítiques de reducció global del volum, la reutilització i el
reciclatge màxims, la generalització del compostatge,
l'abandonament progressiu de la incineració i la transparència
informativa de les dades ambientals i sanitàries pertinents, i
l'acompliment de la normativa europea
106.- El Parlament insta el Govern perquè, just després de la
declaració dels nous parcs naturals, habiliti partides
pressupostàries suficients per garantir l’inici d’una gestió
vertaderament conservacionista d’aquests espais protegits.
107.- El Parlament insta el Govern a facilitar i promoure el
coneixement, creació i manteniment de les empreses de
l’anomenat tercer sector, que no tenen ànim de lucre, estan
lligades a finalitats socials i segueixen criteris de sostenibilitat i
producció ecològiques.
A la seu del Parlament, a 16 de novembre del 1999.
El secretari:
Joan Buades i beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3619/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a baixa per estrès de l'exdirector del centre
comarcal de Manacor. (BOPIB 19 de 5 de novembre del 1999).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I)

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3581/99,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a augment de les
inspeccions de treball. (BOPIB 19 de 5 de novembre del 1999).

Ordre de Publicació
A)

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Benestar Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de novembre del 1999, rebutjà les propostes 1 a 19, 21 a 30, 32,
35 a 38 i 41 a 60 de les Propostes de Resolució núm. RGE núm.
3762/99, del Grup Parlamentari Popular, relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern. (BOPIB núm. 21 de 19 de
novembre del 1999).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3708/99,
de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Ferrer i Costa, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a projecte de construcció d'una casa de
vacances a Formentera per part de la Casa Balear de Santa Fe.
(BOPIB 20 de 12 de novembre del 1999).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3284/99,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finalitat del fons social del fons
per a inversions mediambientals i de l'ecotaxa. (BOPIB 17 de 28
d'octubre del 1999).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Benestar Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 16 de novembre del 1999, rebutjà la Moció RGE núm.
3577/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concerts
educatius. (BOPIB núm. 19 de 5 de novembre del 1999).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

BOPIB núm.24 - 3 de desembre del 1999

429

Ordre de Publicació

1.4. INFORMACIÓ
D)

Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la proposta 7 de les Propostes de
resolució RGE núm. 3763/99, derivades del debat sobre l'orientació
política general del Govern.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada els dies 9, 10 i 11 de novembre del 1999, es retirà la
proposta 7 de les propostes de resolució de referència (publicades
en el BOPIB núm. 21, de 19 de novembre d'enguany), presentades
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Relativa a coincidència d'algunes propostes de les
Propostes de resolució RGE núm. 3766/99, derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada els dies 9, 10 i 11 de novembre del 1999, no es posaren a
votació, per ser coincidents amb altres propostes, diverses propostes
de les propostes de resolució de referència (publicades en el BOPIB
núm. 21, de 19 de novembre d'enguany), presentades pel Grup
Parlamentari Mixt, signades pel diputat Hble. Sr. Joan Buades i
Beltran i pel portaveu suplent Hble. Sr. Santiago Ferrer i Costa.
Aquestes propostes són les següents:
* Proposta 2 coincident amb l'11 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.
* Proposta 4 coincident amb la 29 del Grup Parlamentari Socialista.
* Proposta 10 coincident amb la 15 del Grup Parlamentari Socialista.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a coincidència d'algunes propostes de les
Propostes de resolució RGE núm. 3764/99, derivades del debat
sobre l'orientació política general del Govern.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada els dies 9, 10 i 11 de novembre del 1999, no es posaren
a votació, per ser coincidents amb altres propostes, diverses
propostes de les propostes de resolució de referència (publicades en
el BOPIB núm. 21, de 19 de novembre d'enguany), presentades pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Aquestes propostes
són les següents:
* Proposta 1 coincident amb la
Socialista.
* Proposta 4 coincident amb la
d'Esquerra Unida i Ecologista.
* Proposta 8 coincident amb la
Socialista.
* Proposta 18 coincident amb la
Socialista.

18 del Grup Parlamentari
16 del Grup Parlamentari

Ordre de Publicació
E)
Relativa a retirada de la proposta 162 de les Propostes de
resolució RGE núm. 3766/99, derivades del debat sobre l'orientació
política general del Govern.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada els dies 9, 10 i 11 de novembre del 1999, es retirà la
proposta 16 de les propostes de resolució de referència (publicades
en el BOPIB núm. 21, de 19 de novembre d'enguany), presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, signades pel diputat Hble. Sr. Joan Buades
i Beltran i pel portaveu suplent Hble. Sr. Santiago Ferrer i Costa.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

19 del Grup Parlamentari
34 del Grup Parlamentari

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a retirada de la proposta 2 de les Propostes de
resolució RGE núm. 3764/99, derivades del debat sobre l'orientació
política general del Govern.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada els dies 9, 10 i 11 de novembre del 1999, es retirà la
proposta 2 de les propostes de resolució de referència (publicades
en el BOPIB núm. 21, de 19 de novembre d'enguany), presentades
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Ordre de Publicació
F)
Relativa a ajornament de la Pregunta amb sol•licitud de
resposta oral davant ple RGE núm. 3603/99.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 16 de novembre del 1999, s'ajornà la pregunta de
referència, presentada pel diputat Hble. Sr. Joan Marí i Serra, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris de contractació de
personal que empra l'Ibatur (BOPIB núm. 19, de 5 de novembre
d'enguany) a petició de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores i senyors diputats, representants
abundosos dels mitjans de comunicació i públic convidat.
Jurament o promesa del nou diputat.
Començarem la sessió corresponent al dia d’avui i, en primer
lloc, d’acord amb el que estableix l’article 7 del Reglament de la
Cambra, procedeix que el nou diputat, el Sr. Antoni Llamas
Márquez, presti la promesa o el jurament d’acatar la Constitució
i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Deman al Sr. Llamas que per favor s’acosti per poder
efectuar la promesa.
Hble. Sr. Antoni Llamas i Márquez, jurau o prometeu per la
vostra consciència i pel vostre honor, de complir fidelment les
obligacions del càrrec de diputat del Parlament de les Illes
Balears, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?
EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:
Sí, ho jur.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
En aquest moment, i una vegada més, dissortament,
demanaria a la Cambra i als nostres visitants si volen romandre
un minut en silenci, posats drets, per testimoniar la nostra
repulsa i rebuig, una vegada més, a l’atemptat contra la vida i
contra les llibertats que ha suposat en aquesta ocasió la
defunció del coronel metge de l’Exèrcit de l’Aire, el Sr. Antonio
Muñoz Cariñena.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies a tots.
I.- Debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.
Seguidament començarem el punt de l’ordre del dia, que és
el debat sobre orientació de política general del Govern de les
Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):
Senyor president, senyores diputades, senyors diputats.
Comparec davant aquesta cambra per donar compte de l’acció
política i de govern.
L’article 167 del Reglament d’aquest parlament convoca
cada any el Govern i els grups parlamentaris a debatre, des
d’una perspectiva general, la situació, la salut política i social
de la nostra comunitat autònoma.
He de dir que arrib a aquesta tribuna no tan sols per
l’obligació reglamentària sinó, sobretot, amb l’afany i amb la
proposta il·lusionada d’encetar una reflexió conjunta sobre
l’avui i el demà del nostre país, i ho faig des de la convicció
personal que qualsevol punt de vista, opinió o crítica que es
faci des d’aquesta tribuna, vengui d’on vengui, no té altre
objectiu que fer avançar el país, aquest país que és de tots.
Vagi, doncs, per endavant l’expressió del meu respecte més
profund pels plantejaments polítics de tots els grups
parlamentaris. Ja saben que no m’espanta la discrepància. És
més, la consider un valor. No hi crec, en el pensament únic; per
això existeix el debat. Però, en qualsevol cas, m’oferesc a trobar
més espais d’acord profitós que de confrontació estèril.
Pos messions per la humanització de la política i de les
relacions polítiques. La nostra societat, i en especial els
segments més joves, aposten per la tolerància, la capacitat
d’escoltar i d’aprendre com a valors en alça. No veig per què els
polítics hauríem de ser impermeables a aquest missatge de
valors de futur.
Fa un any, compareixia en aquesta cambra, en un debat
similar, però en una situació distinta. Tot just feia cent dies que
havia estat investit com a president del Govern de les Illes
Balears. Com és natural, la cartera de projectes era més grossa
que la cartera de realitzacions.
Avui, transcorreguts dotze mesos, el Govern ja roda, ja roda
amb plena capacitat per gestionar i per prendre decisions
fermes com les que ja es prenen. Ha estat un any de gran
activitat política. Ha estat un govern hiperactiu. Tots els
problemes cabdals de les Illes Balears s’han posat damunt la
taula del Govern i hem començat a actuar. Molts d’aquests
problemes feia molt de temps que dormien davall l’estora.
Un any de govern no és un període excessiu per fer
balanços definitius. Però, ara com ara, ja hem pres decisions de
transcendència, ja hem posat en marxa nous engranatges de
govern. Ja hem marcat els rumbs de la nova política.

Té la paraula el president del Govern de les Illes Balears.
Fa un any, vaig parlar aquí mateix, del país de les dues
velocitats. Vivíem, encara vivim, en una comunitat que avança
per una doble via. Una, de perillosament accelerada, i una altra
per la qual tot va a poc a poc.
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Per la primera, avançava una pressió imprudent sobre el
territori, un amenaçador creixement descontrolat i un consum
irresponsable de recursos naturals.
Per la segona, per la via de velocitat lenta, s’estancaven els
valors democràtics de la igualtat d’oportunitats, els serveis
essencials als ciutadans, la participació i, en definitiva, tot allò
que té a veure amb les necessitats quotidianes del conjunt del
país i amb la seva modernització.
Idò bé, a hores d’ara, un any després, els mecanismes
d’equilibri ja comencen a donar fruit.
Les iniciatives del Govern sobre el territori, la limitació de la
construcció i tota una bateria de mesures mediambientals han
començat a frenar aquella circulació precipitada d’antany que
ens duia a un perill real d’accident. No ha estat una frenada de
cop, violenta. Les frenades a tanta velocitat són, sense cap
dubte, d’alt risc.
Encara es va massa de pressa, però ja no tant. Ja no es pitja
l’accelerador sinó que en aquests moments ja estam pitjant el
fre. Aviat podrem arribar a la velocitat prudent i adequada que
tota la nostra societat desitja.
La via lenta, al contrari, té avui més vigor, més energia, més
potencia. La participació en els afers públics és avui més alta.
Els ciutadans ja ho han pogut comprovar.
L’assistència sanitària, els serveis socials, els ajuts a
col·lectius necessitats ja són més i de més qualitat. Els
ciutadans ho han pogut comprovar.
L’ensenyament, la formació dels nostres joves ha registrat
un impuls mai vist. Els ciutadans ho han pogut comprovar.
L’Administració autonòmica ha avançat de manera decidida
cap a la democratització, amb el principi d’igualtat
d’oportunitats. Els dotze mil ciutadans que es presentaren a les
proves selectives per ocupar places d’interins també ho han
pogut comprovar.
S’ha resolt el proveïment d’aigua a la badia de Palma en un
estiu de màxima sequera. Els ciutadans ho han pogut
comprovar.
És evident que en tots aquests temes encara queda molt per
fer, però no és menys evident que ja s’ha començat a recórrer
el camí amb decisió i energia.
En un debat d’aquesta envergadura, tan general, un
president pot tenir la temptació d’exposar tots els acords que
el Consell de Govern ha pres durant els darrers dotze mesos. No
passin pena. A pesar de poder exhibir un voluminós bagatge
d’iniciatives, no he caigut en aquesta temptació. L’àmbit
d’aquest debat no permet arribar al detall de cadascuna de les
accions de govern encara que, com és natural, i, d’això, sí que
en tenc l’obligació, sotmetré a debat qualsevol proposta que
facin els distints grups parlamentaris.
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I per parlar d’àmbits generals, l’economia és un bon
instrument per escoltar els batecs del nostre país. És una
manera, però no l’única, de prendre el pols a la nostra societat.
És una brúixola que ens permet saber on som i cap a on anam.
Parlem, idò, d’economia.
Vàrem acabar l’any 99 amb un creixement del PIB del 6,5%,
quantitat que duplicava la mitjana espanyola i triplicava
l’europea. Era un creixement asimètric entre sectors. El de la
construcció superava els deu punts, la qual cosa no és gens
bona per a un territori fràgil com el nostre.
La tendència en l’estimació del PIB és cap a una
sostenibilitat del creixement entre el 3 i el 4%. Aquesta lenta
desacceleració té un aspecte molt positiu perquè afavoreix una
continuïtat més reposada del creixement econòmic, i això
beneficia tothom.
Pel que fa referència a l’atur, som la comunitat espanyola
amb l’índex més baix, un 4,31%. Segueix Catalunya, a certa
distància, amb un 6%. Els experts consideren les xifres d’atur
inferiors al 5% com de plena ocupació. Els llocs de feina al
sector d’allotjaments han superat la barrera històrica dels
50.000.
La inversió productiva puja en un 11,4% i el consum familiar
en un 5%. L’activitat empresarial balear mostra un gran
dinamisme, com reflecteix l’elevat nombre d’empreses noves
creades enguany, més de 2.500 en el primer semestre. Els
primers quinze mesos del nou govern, lluny d’aixecar recels en
l’àmbit econòmic, han despertat una confiança notòria.
En definitiva, i parlant en clau de perspectives de futur, he
de dir que continuam instal·lats en una fase expansiva, però en
taxes menors que els darrers anys, i aquest, sense cap dubte ni
un, és un bon escenari.
Bona marxa econòmica, plena ocupació, creixement més
sostenible. Aquestes dades podrien permetre a alguns
presidents formular una coneguda afirmació: les Balears van bé.
Las Islas Baleares van bien. Ja m’entenen... No esperin que jo
ho faci. No ho faré perquè, en economia, tota llum també
provoca ombres. Però, encara que la nostra economia només
reflectís llums, tampoc no ho faria. L’autosatisfacció no té gaire
lloc en el meu comportament ni en el nostre projecte. Sempre
queden coses per fer. Sempre hi ha objectius nous. Sempre hi
ha un camp per a la millora.
De fet, la capacitat de millora en el nostre camp és immensa.
L’aportació del sector primari al PIB -l’agricultura, ramaderia i
pesca- continua minvant. Ja només suposa un 1,5%. Tenim un
sector en crisi aguditzada per la sequera i per l’alça dels preus
del combustible. L’epidèmia d’aquests darrers dies en el sector
oví, empitjora encara més la situació. Sobre aquesta darrera
contingència, la denominada “epidèmia de la llengua blava”, el
Govern ha reaccionat amb celeritat. D’entrada, amb la creació
un cordó sanitari de la zona afectada i la immobilització dels
animals. Tots els animals infectats s’estan sacrificant. Ja hem
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adquirit 400.000 dosis de vacuna per protegir tot el bestiar sa.
Els ramaders rebran ajudes per cada ovella sacrificada.
El Govern de les Illes Balears no ha escatimat recursos
conjunturals per treure els agricultors, els ramaders i els
pescadors del clot en què es troben. Enguany, del nostre
esquifit pressupost, hem dedicat gairebé 2.000 milions a ajudes
per pal·liar els efectes de la sequera. La dimensió d’aquestes
ajudes s’engrandeix quan es compara amb l’ajuda del Govern
central, que en cap cas no superarà els 300 milions de pessetes.
Que tothom en tregui conseqüències: més de 2.000 el Govern de
les Illes Balears, menys de 300 el Govern central.
L’augment de preus del gasoil ha estat una llosa molt
pesada per a aquest sector. Hem aconseguit equilibrar els preus
de les Balears amb els de la Península, però això encara no
basta. El nostre marge de maniobra és reduït, però impulsarem
el cooperativisme en la compra de carburant per tal de poder
abaratir aquests preus.
La feblesa del sector contrasta amb l’opulència de certs
proveïdors energètics. Algunes petrolieres han multiplicat per
quatre els seus beneficis en el segon semestre d’enguany. Per
altra banda, el Govern central, tan avar a l’hora de les ajudes als
nostres agricultors, ha ingressat 130.000 milions en concepte de
major recaptació per l’augment dels preus dels carburants. Tota
una evidència de poca solidaritat amb aquest sector que té
tantes dificultats.
No hi ha sortides fàcils per al nostre camp, però us puc dir
que des del Govern les trobarem. El Govern de les Illes Balears
sempre estarà devora la gent del camp, conscient que es tracta
també d’un sector estratègic com a sostenidor de l’equilibri
ambiental. El consideram un sector -si em permeten la paradoxa“constructor de paisatge”. I, d’aquest tipus de constructors,
n’hem de menester molts a la nostra terra.
Senyores i senyors diputats. L’economia no és una cosa
abstracta. L’economia són les persones: els empresaris, els
treballadors, les famílies.
Fa un moment he parlat d’ocupació. De les xifres de plena
ocupació que tenim a les Illes. He de manifestar que és un índex
extraordinari, el millor de tot l’Estat, però no puc acabar aquí el
meu discurs sobre l’atur.
És cert que partim d’un mercat de treball molt dinàmic. Però
també ho és que patim greus dèficits estructurals: salaris
inferiors a la mitjana, una forta eventualitat, dificultats d’accés
de les dones al mercat laboral i una sinistralitat laboral molt alta.
I quin ha de ser el nord per resoldre aquesta cara fosca de
la nostra economia? Tenim un concepte clau: la concertació
social. Només el diàleg i la concertació entre els agents socials
faran superar la situació. Ja tenim en funcionament els
instruments essencials. Per una banda, la mesa de diàleg social
com a marc de participació i, sobretot, el pacte per a l’ocupació,
la cohesió social i el foment de l’economia productiva, un pacte
que ja s’ha començat a desplegar i que ha rebut el suport i
l’adhesió de les més importants organitzacions representatives.

Ja hem enviat al Parlament el Projecte de llei de Consell
Econòmic i Social que és, sense cap dubte, una fita història en
el camí de la concertació i la participació social a les Illes
Balears.
La recerca de solucions conjuntes ja està encarrilada, com
també està encarrilat el Servei d’Ocupació de les Illes Balears,
un servei públic que serà el nucli fonamental de les polítiques
actives en matèria de col·locació. Estam a l’espera del traspàs
de competències i recursos de l’INEM. El Servei d’Ocupació no
ha de ser una cua de persones aturades que s’inscriuen a un
registre. Serà una autèntica factoria de formació i de col·locació.
En el context econòmic espanyol i internacional en què es
mouen les Illes Balears, ens trobam en unes condicions que es
podrien tornar adverses.
En aquest sentit, vull fer menció de l’evolució dels preus a
tot l’Estat. El 2000 podria acabar amb un IPC del 3,5% i, cosa
més preocupant encara, a les Illes Balears es podria superar el
4%. Això no és una bona notícia per a la nostra competitivitat.
No obstant això, la indústria tendrà enguany un creixement
positiu i superarà el 3%. En aquest sector, el Govern aposta
igualment per la qualitat i la modernització. Treballam perquè les
nostres empreses obtenguin les certificacions europees de
qualitat, la incorporació del disseny i la innovació tecnològica.
Precisament ja està en darrera fase la construcció dels centres
tecnològics de la fusta a Manacor i del calçat a Inca.
Hem invertit 330 milions per a la promoció exterior dels
productes fabricats a Balears, amb molt bona col·laboració amb
la Cambra de Comerç.
Ben aviat quedarà resolt el concurs d’idees per a la
construcció del nou recinte firal a Palma, que servirà d’aparador
i projecció de tots els productes de les Illes Balears.
Pel que fa al comerç, tenim a punt el projecte de la nostra llei
de comerç, que serà la norma reguladora del comerç interior, les
rebaixes, els horaris, els festius i la venda ambulant. El petit
comerç, tan arrelat a les nostres illes, també ha rebut l’impuls
del Govern per fer-lo més competitiu.
La desequilibrada acceleració econòmica dels darrers anys
ha causat altres pertorbacions que, per fortuna, estan en camí
de solució. Em referiré, en concret, al fort creixement urbanístic
i constructor, que ha tengut impactes socials no desitjables. Ha
provocat un notable augment dels preus dels habitatges i ha
absorbit autèntiques legions de mà d’obra, mà d’obra en gran
part immigrant i que suposa, a la vegada, un important capítol
de despesa social per als magres pressuposts autonòmics.
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Les nostres previsions assenyalen que, amb vistes a l’any
2001, el sector de la construcció tendrà un creixement molt més
moderat. El gran ventall de mesures urbanístiques i territorials
que ha posat en marxa el Govern ja han començat a equilibrar
l’impacte d’un sector que ha sofert un sobredimensionament
reconegut pels mateixos empresaris. De fet, no seria gens
estrany que, a partir del 2002, el creixement es reduís, es reduís
a estats vegetatius i que es produís una sensible caiguda de
l’activitat en obra nova.
I això és una bona notícia. Aquí s’ha construït massa. Tots
hem vist massa grues pel nostre paisatge. Grues que
executaven plans i projectes aprovats fa molts d’anys. Ja era
ben hora que s'hi posàs fre. La costa i la fora vila ja estan
saturades. Tot ha de tornar al seu solc.
Aquesta caiguda de l’obra nova no ha de suposar cap crisi
econòmica a les nostres illes. Els projectes del Govern ofereixen
moltes sortides al sector: habitatges socials i ambiciosos
projectes de rehabilitació. Queden molts de barris per
rehabilitar, centres històrics per restaurar i molts d’habitatges
socials per construir a preus raonables. I també tenim preparat
per als pròxims mesos tota una nòmina d’inversions en
infraestructures: infraestructures viàries, de transport,
mediambientals, de comunicacions, educatives i de serveis.
Si els anys noranta han estat els de la construcció
indiscriminada i l’especulació immobiliària, en el 2000,
comencen els anys de la rehabilitació i la construcció
d’infraestructures blanes i socials. Construcció per a tots.
Construcció de país.
Ja han començat els temps del canvi. Podem afrontar el futur
econòmic amb confiança. De la mateixa manera que continuarem
essent capdavanters en la més gran indústria d’aquest país, el
turisme.
Per tant, parlem ara de turisme, la nostra principal indústria
que es manté, any rera any, en uns índexs econòmics estables.
I si volem mantenir la competitivitat d’aquest sector, hi hem
d’incorporar criteris de sostenibilitat ambiental i social.
Però la indústria turística balear, per continuar essent
capdavantera, també s’ha de diversificar i ho ha de fer amb el
més gran respecte a l’entorn i als recursos naturals. Diversificar
l’oferta. Aquest és el concepte clau per avançar en la
desestacionalització.
La competitivitat i la diversificació passen per rehabilitar
paisatge, zones turístiques i tot el nostre patrimoni cultural i
natural. El turisme necessita paisatge i patrimoni, invertir per
avançar en la millora d’un producte turístic basat en la
sostenibilitat ambiental i social. Avui som una potència
turística reconeguda arreu del món. Per tant, tenim l’obligació
moral, dins dels límits que la prudència imposa, de proposar
solucions innovadores.
I no voldria deixar passar l’ocasió d'insistir, una vegada
més, en la necessitat de crear una figura impositiva com
l’anomenada ecotaxa, un debat que ja fa mesos que és al carrer
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i que es viu intensament. Vuit de cada deu ciutadans de les Illes
Balears s’han mostrat partidaris d’aquest tribut per als turistes,
un debat obert en el qual tothom ha pogut participar, un debat
que ja és al Parlament i durant el qual confii veure aquest
projecte millorat amb les aportacions dels grups de la cambra.
Vull deixar ben clar que l’ecotaxa no és el capritx d’aquest
govern. La implantació de l’ecotaxa respon a la necessitat
d’aplicar, cada vegada amb més rigor, el principi que l’interès
col·lectiu ha de prevaler sobre l’interès individual, i un govern
ha de saber que l’interès general sempre ha d’estar per damunt.
Presidesc un govern que governa i que pren decisions.
L’àmplia majoria de la ciutadania hi està a favor perquè ha
entès l’objectiu d’aquesta mesura. Ningú no pot discutir que
els costos ambientals no poden incorporar-se de forma íntegra
a les economies públiques. L’ecotaxa és un instrument per
millorar el producte, un instrument per dissenyar un nou model
turístic més sostenible. L’ecotaxa ha de ser una eina de
correcció i de persuasió. Ha d’afavorir un canvi de conducta i
generar ingressos extraordinaris per corregir els danys
ambientals. Durant massa anys hem ignorat les conseqüències
ecològiques de les nostres decisions econòmiques i hem
centrat tota la nostra atenció en el frenesí creixent de
l’especulació. I això, sense cap dubte ni un, a la llarga passa
factura.
Però l’ecotaxa és també un instrument de solidaritat,
solidaritat entesa en sentit molt ampli. Solidaritat entre visitants
i residents. Solidaritat entre municipis costaners i de l’interior.
I solidaritat entre sectors. L’ecotaxa també ha de servir perquè
el sector serveis, capdavanter i sanejat, compensi un sector
deprimit i en declivi com és el primari. I solidaritat, també, amb
el nostre territori. Repetesc, només aconseguirem ser
competitius si apostam fort per la protecció i pel creixement
sostenible, i els puc assegurar que des del govern ho farem.
Per altra banda, és voluntat del Govern treure aviat una
nova llei general turística. Aquesta iniciativa hauria de ser la
primera passa d’un gran pacte turístic, que m’oferesc a liderar
des d’ara mateix. Propòs un ampli espai d’acord per aquesta
nova llei que ha de ser el marc per a la corresponsabilitat del
sector turístic, un ampli espai d’acord per fer una llei simple i
clara que tingui com a objectius el control de l'oferta, la qualitat,
la promoció, la formació i professionalització, una llei que cregui
en la participació i la corresponsabilitat.
Senyores diputades, senyors diputats, amb el nostre primer
motor econòmic a punt, el turisme, encaram el futur.
Arribats a aquest punt, convé fer-nos dues preguntes claus:
Quins perfils té el futur que ens espera? Com afrontar els reptes
que ens configura aquest futur?
Passem a la primera d’aquestes qüestions. La situació de
canvi permanent és el bessó de la civilització global
contemporània. O assimilam canvis o quedam enrera. O som
capdavanters, o quedam colonitzats. Prolifera l’adjectiu “nou”
en tots els conceptes bàsics, començant per allò que es
denomina “nova economia”, una nova economia que
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instrumenta la societat de la informació, la societat del
coneixement. I no tenim alternativa. La nova economia és la
nostra. Ni tan sols és la del futur.
Convé, idò, que estudiem les condicions en què es
desenvolupa aquesta nova economia i, sobretot, la relació amb
els nostres processos socials i institucionals. És una economia
que se centra en el coneixement i la informació com a base de
producció, de productivitat i de competitivitat. És una
economia que afecta empreses, regions i estats. És una
economia amb una capacitat immensa de riquesa. Però allò que
m’inquieta és que torna a ser una economia sense cap
referència als valors socials i mediambientals, sense cap interès
públic.
En conseqüència, les institucions han de tenir l’obsessió
per corregir els efectes desintegradors d’aquesta nova
economia. Els puc assegurar que el Govern de les Illes Balears
té voluntat i la capacitat de fer-ho. És més, tenim un envit
extraordinari: la possibilitat de convertir aquest instrument de
creació de riquesa en un element de cohesió social aplicant
polítiques valentes de redistribució. Per tant, diguem sí a la
nova economia. Però una nova economia amb benestar i
prosperitat per a tots. Ja tenim la resposta al primer interrogant.
Sabem allò que ve. Ara ens toca saber com afrontar-ho.
L’anàlisi més elemental ens indica que per garantir l’accés
en bones condicions a la nova societat de la informació i el
coneixement, hem d’avançar en quatre camins essencials:
Primer, l’educació. Desenvolupar un sistema educatiu
modern, capaç de forjar joves amb autonomia de pensament,
amb capacitat d’autoprogramació i d'adquisició de
coneixements durant la resta de la seva vida.
Segon, uns serveis públics que funcionin. Per molt que es
desenvolupin les xarxes d’Internet, si falla la logística o les
carreteres; si falla el subministrament d’aigua o d’energia; si
fallen les comunicacions, no haurem avançat gens. Internet no
resol aquests problemes.
Tercer, un alt nivell de qualitat de vida. La innovació només
es pot produir a països amb un bon nivell de qualitat de vida:
qualitat de territori, qualitat mediambiental, qualitat de serveis
socials, qualitat en tots els aspectes de la vida quotidiana.
I quart, una garantia de seguretat en el més ampli sentit.
Cada ciutadà s’ha de sentir segur en cadascuna de les seves
activitats, com a consumidor, com a usuari del carrer, del
transport o del territori, com a treballador, com a jubilat o com
administrat. Sense seguretat, tampoc no hi ha innovació.
Senyores diputades, senyors diputats: aquest és el
plantejament global de l’acció de govern per afrontar el futur
immediat amb confiança. Parlem ara de mesures concretes, de
la planificació específica en cadascun dels àmbits, de les
actuacions del dia a dia.

Comencem per l’educació i la formació, primer puntal de
l’acció del Govern per arribar a la frontera de la nova societat
del coneixement. I, en tractar de l'àmbit de l’educació, permetin
que expressi una de les majors satisfaccions d’aquest Govern:
el més gran desplegament d’energies i esforços per avançar i
consolidar la millor formació dels nostres joves. És habitual
que, quan es parla d’educació, el creixement quantitatiu sigui
pràcticament incompatible amb el creixement qualitatiu. L’esforç
per l’augment en la demanda de noves places no sol anar
acompanyat per la millora de la qualitat de l’ensenyament. A les
Illes Balears ha estat possible. Tenim una situació insòlita.
Mentre a tot l’Estat el conjunt de places escolars ha disminuït
en 100.000, a les Illes, la demanda ens ha obligat a crear-ne 3.000
de noves. Això ens ha suposat dedicar recursos ingents en la
construcció de nous centres escolars, en l’augment del
col·lectiu docent i en una oferta més àmplia de cicles formatius.
Hem dedicat quasi 4.000 milions de pessetes en la construcció
i reforma de centres educatius, un esforç sense precedents per
avançar en aquesta doble demanda de més i millor. Enguany,
hem pressupostat obres a 83 centres de Mallorca, 23 a Eivissa
i 8 a Menorca.
La qualitat passa per la formació del professorat i en aquest
capítol ja està en marxa un programa d’inversió fins al 2003 de
2.140 milions de pessetes. Docents més ben preparats per
afrontar la nova frontera de la societat del coneixement. La
inversió educativa del Govern de les Illes Balears és
aclaparadora. Més del 40 per cent del pressupost global del
Govern es dedica a formació, formació en el sentit més ampli.
Només per posar un exemple, la formació professional reglada
ha augmentat en més de 400 alumnes. Hem posat a l’abast dels
estudiants 14 cicles formatius nous dins aquesta àrea.
Paralel·lament hem signat acords amb sectors empresarials, per
un valor de 170 milions, que faciliten les sortides professionals
dels nostres estudiants. Molts d’ells troben ja un lloc de feina
adequat només en acabar els estudis.
Aquest gran impuls educatiu topa, però, amb no poques
dificultats. El fracàs escolar és un indicador molt eloqüent de la
capacitat d’un país per afrontar els reptes de la nova societat
amb garanties d’èxit. Sovint oblidam que les persones que
duran demà el timó del nostre país són avui a les escoles i als
instituts. Idò bé, en aquest àmbit anam endarrerits. Els nostres
nivells de fracàs escolar superen la mitjana espanyola i europea.
Només ens guanyen Ceuta i Melilla. És un indicador dolent
que s’ha de redreçar. I aquesta tasca de redreçament l’ha de
liderar el Govern i així ho farà. Però tot sol no pot.
En aquest sentit, he de fer una crida als pares, a les famílies,
perquè encoratgin els joves a acabar estudis específics, ja
siguin universitaris o de formació professional; que arribin al
món professional amb un bagatge de formació. Només així se’n
podran sortir. Aquests índexs alts de fracàs escolar són el
resultat del perfil de la nostra societat del nou segle: els nostres
joves tenen una gran facilitat per accedir a un lloc de feina,
encara que sigui precari, de baixa qualitat econòmica i sense
cap requeriment de formació específica. La temptació de deixar
els estudis és massa gran i cauen en el parany: el pa d’avui és
fam per demà. Aquest lloc de feina esquifit que ara els enlluerna
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serà una llosa que arrossegaran tota la vida. Sense formació no
hi ha futur.
El Govern treballa per reinvertir aquesta situació amb la
millora qualitativa de l’ensenyament. Hem destinat 400 milions
de pessetes a programes per al rescat d’alumnes que s’han
distanciat del sistema educatiu o que tenen problemes de fracàs
escolar. S’han incrementat els recursos humans destinats a
atendre els problemes relacionats amb la incorporació tardana
d’alumnat a les escoles i a la integració d’alumnes amb
necessitats educatives especials. I, sobretot, feim un gran
esforç per acollir i integrar els nouvinguts, que fins i tot, pot
succeir que desconeguin les dues llengües que són oficials al
nostre país. El projecte de país comença per tenir un jovent ben
format.
La nova economia, la societat de la informació, requereix
nous perfils professionals, gent jove que no només tengui una
formació específica, sinó noves actituds davant la feina.
Aquest és l’objectiu de la nova cara de l’educació en la qual
treballam des del Govern: especialització amb visió general,
flexibilitat, polivalència, esperit emprenedor i capacitat per
adequar-se al canvi permanentment. Els joves que avui es
formen a les aules interpretaran el món d’una manera més
dinàmica.
I una peça clau en aquest procés és la Universitat de les
Illes Balears. Enguany, el Govern ha augmentat en 330 milions
el finançament de la Universitat de les Illes Balears, un 8% més
que l’any passat. Però això no és tot. Aportam 2.500 milions per
a la construcció d’un multiaulari amb capacitat d’acollir 4.000
estudiants. La nostra universitat també creix en quantitat i en
qualitat. Volem que la nostra universitat sigui un dels motors
del creixement econòmic, tecnològic i empresarial, un factor de
creació, d’aportació de gent ben preparada i amb idees noves.
La nova economia, no la fa només la gent que estudia
informàtica sinó la gent que aprèn a pensar i a enfocar les coses
de forma nova. La nostra universitat ha de formar persones
preparades per a la recerca, l’avanç tecnològic i la innovació.
D’aquí a pocs mesos, el Govern presentarà dos plans de gran
envergadura: el Pla de recerca i desenvolupament i el Pla
d’innovació.
El primer té l’objectiu general de treure les Illes Balears del
vagó de coa de la investigació. Inclou la formació de personal
investigador i programes de finançament per projectes de R +
D. Parlam d’investigació aplicada d’interès econòmic i de
millora de qualitat de vida. Parlam de programes de cooperació
entre la investigació pública i l’empresa. D’altra banda, el Pla
d’innovació donarà una empenta de competitivitat a les nostres
illes i donarà suport a la creació d’empreses amb base
tecnològica.
En aquesta projecció cap a la societat del coneixement, el
Parc Bit i els organismes satèl·lits hi tenen un protagonisme
essencial. Descartat el projecte urbanístic, el Parc Bit s’implanta
com un autèntic parc tecnològic. Les Illes Balears tenen
capacitat i atractiu per a les innovacions tecnològiques. El 14%
de la nostra població té accés a Internet i som la quarta
comunitat que més usa la xarxa, darrera de La Rioja, Catalunya
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i el País Basc. Les grans indústries de l’alta tecnologia se’ns
acosten. És el cas de Prodigios, un gegant planetari de la
informació que s’instal·la al Parc Bit: 100.000 milions de capital
social, 2.000 milions d’inversió a les Illes i la creació de 500 llocs
de feina qualificats. Anam per bon camí. Queda molt per fer,
però anam per bon camí.
Fins aquí, les línies mestres de l’acció de Govern en el camp
de la nova educació i les noves tecnologies, primera condició
per facilitar l’accés a la societat de la informació. Passem ara a
la segona: les infraestructures necessàries per a un país que vol
ser modern i capdavanter. Creguin, senyores i senyors diputats,
que em sap molt de greu dir que, al començament del segle XXI,
a les Illes Balears no tenim ben resoltes les infraestructures
bàsiques: energia, transports, carreteres i obres hidràuliques.
M’he proposat, en aquest discurs, no fer cap retret al passat. I,
ni en aquest ni en altres camps, no en faré ni un, encara que -ho
he de dir- això suposi un exercici de contenció. Mirem només
cap a endavant. I, mirant endavant, he de dir que efectivament
no tenim ben resoltes aquestes infraestructures bàsiques, però
treballam de valent per resoldre-les de forma definitiva.
Comencem per l’energia. Tenim en marxa el Pla energètic, el
primer pla energètic de les Illes Balears. Actualment és a
exposició pública. El Pla suposa la introducció del gas natural
com a base energètica, gas que arribarà a les Illes a través d’un
gasoducte submarí d’uns 220 quilòmetres, des de la costa
valenciana. Triam el gas natural perquè és el carburant més net,
barat i ecològic. No necessitam més centrals tèrmiques. No farà
falta cap instal·lació colossal que deteriori el nostre paisatge.
Tot Europa aposta pel gas natural. La iniciativa tira endavant.
Fa pocs dies, el president Zaplana va donar suport al projecte
i, en concret, a la connexió al gasoducte que travessa la
Comunitat Valenciana. Enagas també ha acceptat el nostre
projecte de gasoducte i pretén incloure’l a la xarxa de
gasoductes de l’Estat. Queda per definir l’aportació d’Enagas
i de l’Estat en el finançament, mitjançant la possibilitat de fons
europeus. He de dir que en aquest tema no esperam cap
sorpresa. Altres comunitats no han tengut cap problema, per
part del Govern central a l’hora de realitzar projectes similars. I
sembla obvi que les necessitats dels ciutadans de les Illes
Balears no haurien de ser menys importants que les dels
ciutadans d’altres comunitats.
El Pla energètic té un ambiciós capítol pel que fa al
desenvolupament d’energies renovables i foment de l’estalvi i
la racionalització. I, què puc dir de l’actual estat de producció
i distribució d’energia? Què puc dir de GESA que els ciutadans
de les Illes Balears no sàpiguen? Em limitaré a dir que la
situació d’aquest estiu no es pot repetir. El Govern ja s’ha
preocupat de demostrar que no hi ha cap entrebanc legal
perquè es facin efectives les inversions de 75.000 milions de
pessetes que el president d’ENDESA va anunciar a Mallorca.
Només, per tant, afegiré una frase: que les facin. M’empegueeix
parlar de l'accés de les Balears a la societat de la informació
quan es produeixen aturades d’energia elèctrica que duren
setmanes. Insistesc: Facin les inversions, ja.
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I, continuem parlant ara de serveis essencials per als
ciutadans d’aquestes illes: el transport i les infraestructures
hidràuliques. De moment, ja hem presentat la política integral de
transports per a les Balears, una política pensada a la mida de
les Illes, una política que considera les carreteres un element
més del sistema de transports, una política que descarta les
autopistes, que són unes vies bones per a territoris grans, però
massa impactants sobre territoris reduïts com el nostre. Volem
carreteres segures i fluïdes, no circuits de gran velocitat. Per
això hem apostat per un model de carreteres adequades al
nostre territori que passa pel desdoblament de les vies més
saturades. Hem apostat per un model que té un ampli suport
popular, un model que aposta pels desdoblaments de les
principals vies: carretera de Manacor, Inca-sa Pobla, Santa
Ponça-Palmanova-Peguera i la de Llucmajor. I sabem que la
descongestió de les nostres vies només és possible amb una
bona alternativa de transport públic. A principis de novembre
s’adjudicarà la realització del primer Pla integral de transports.
En aquest sentit, la millora del transport interurbà amb unes
bones connexions dels autobusos amb les línies de ferrocarril
en són la base més important, l’única fórmula eficaç contra la
saturació que ara patim. Avui ningú no dubta que el tren és un
dels mitjans més nets, ràpids i segurs. I puc dir que abans de
Nadal anirem en tren fins a sa Pobla, una línia que ha passat de
la virtualitat a la realitat. I també hem encarregat el projecte del
tren fins a Manacor i els estudis per fer-lo arribar a la
Universitat i a l’aeroport de Palma. El projecte del ferrocarril és
ambiciós. L’objectiu final és fer arribar les línies fins als
principals municipis turístics de la costa.
Però parlant d’infraestructures, és inevitable parlar d’un
dèficit històric que ha patit aquesta comunitat: la manca
d’inversió en infraestructures hidràuliques. I aquest estiu de
sequera ferotge n’hem patit les conseqüències. Una acció
decidida i responsable del Govern ha garantit l’aigua a la
població durant la temporada més seca i de més consum. La
inversió per dur a terme aquest subministrament ha estat de
4.300 milions de pessetes, una inversió que ens permeté entre
d’altres coses, adquirir dessaladores modulars que garantiren
el subministrament a la badia de Palma; una inversió amb la
qual hem afrontat les deficiències més greus d’altres municipis,
tan de la part forana de Mallorca com d’altres illes. Aquestes
actuacions, juntament amb l’obertura d’una nova línia de la
dessaladora de Palma, ens han permès superar amb un èxit
raonable un estiu que es presentava molt negre. He de dir que
la col·laboració entre les diverses institucions, proposada pel
Govern, ha fet possible actuar amb la màxima eficàcia.
I aquí també hem de destacar la col·laboració ciutadana que
ha estat sensible a la campanya d’estalvi aigua. Un estalvi d’un
2% quan esperàvem un augment del consum d’un 10%. Tenim
una població cada vegada més sensibilitzada tant en el consum
d’aigua com en la reducció de deixalles. En aquest sentit, he de
destacar la importància d’haver aprovat la modificació del Pla
de residus sòlids de Mallorca, un pla que suposa una nova
concepció en la gestió de residus i que aposta per la reducció,
la reutilització i el reciclatge; un pla de residus aviat funcionarà
a Mallorca. El de Menorca ja està acabat de redactar i el
d’Eivissa està aprovat inicialment, una passa fonamental per
resoldre la insuportable situació de les Pitiüses en matèria de

residus. També estem donant sortida al problema dels
enderrocs, residus de construcció i ferralla, amb un programa
insular específic i la col.laboració d’empresaris i veïnats. Al
mateix temps hem restaurat l’abocador de Formentera amb
l’objectiu de poder-lo tancar en un màxim de tres anys, una
decisió que posarà fi a una situació insostenible a la pitiüsa
menor.
Fins aquí, la reflexió sobre la necessitat de tenir
infraestructures adients. Ja he dit, fa una estona, que cap país
pot estar implicat en la nova societat del coneixement, si no
gaudeix d’uns bons nivells de qualitat de vida. Qualitat de vida
és medi ambient, paisatge, serveis, una bona sanitat. És, en
definitiva, un nou concepte de prosperitat que va més enllà de
l’econòmica: la prosperitat social.
En aquest capítol de prosperitat social cal incloure la
necessitat de gaudir d'una xarxa sanitària extensa i de qualitat.
Amb el pressupost d’enguany ja hem posat en marxa deu
centres sanitaris nous i n’hem reformat sis més. És a dir, ja
estam millorant les infraestructures sanitàries a 16 municipis.
Però en aquest àmbit he de parlar del gran avenç que s’ha fet en
l’assistència mèdica domiciliària. Molts de pobles no tenien
aquest servei. Això creava greus problemes a les persones
majors que tenien dificultat de transport. Ara, el metge ja pot
anar a totes les cases en cas d’urgència. No és necessari el
desplaçament al PAC. La solució ha estat l’anomenat PACMòbil: un servei de metges amb cotxe equipat que permet
atendre totes les necessitats d’urgència. Acabàrem l’any amb
20 vehicles nous. L’any que ve el servei ja cobrirà totes les
Illes. A hores d’ara, des del mes de juliol el nombre de visites
domiciliàries ha augmentat en un 25 per cent, tot un avanç que
ha estat possible gràcies a la col.laboració amb l’Insalud.
Senyores i senyors diputats, si hi ha un camp en el qual els
avenços encara no equilibren les necessitats, aquest és el de la
salut mental. Disposam de només 105 places pel voltant de les
2.000 persones amb transtorns mentals greus que hi ha a
Balears. Un parell de centenars de persones amb malalties
mentals viuen, alguns des de fa dècades, a les instal·lacions
poc dignes del Psiquiàtric. És un panorama vergonyós per un
país que vol ser pròsper i modern. D’entrada hem invertit 200
milions en obres de condicionament dels pavellons del
Psiquiàtric i hem posat en marxa dos centres de dia per a
pacients mentals a Palma i a Inca. Però tenim una assignatura
pendent. Hem de planificar el tancament del Psiquiàtric com a
tal i substituir-lo per una xarxa d’atenció comunitària que
inclogui clarament la rehabilitació, la integració social i laboral
i l’atenció infantil i juvenil.
Pel que fa al Pla autonòmic de drogues, hem de procedir a
la seva reelaboració i prendre algunes mesures de xoc. De
moment hem creat dos nous serveis d’atenció al
drogodependent: l’anomenat CAT-3, un nou equip d’atenció en
horari d’horabaixa que atén unes 80 persones, nombre que serà
multiplicat per dos a finals d’any. Per altra banda, des d’agost
ja funciona el Metabús, una furgoneta que reparteix metadona
durant tot el dia a sis punts diferents de Palma. Però hem
d’augmentar d’esforç. En el pròxim pressupost multiplicarem
l’atenció a les drogodependències, autèntic drama per a moltes
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famílies. Des d’aquí vull encoratjar a pares, familiars, voluntaris
i a tots els que treballen amb drogaddiccions. Vull que
sàpiguen que les institucions estaran a l’altura del seu esforç,
sovint anònim i silenciós, però molt efectiu.

qualificat de la construcció. Dins aquest pla de rehabilitació, i
com un exemple més de la política transversal, dedicam una
atenció preferent als joves, els quals es poden beneficiar
d’ajudes i subvencions que arriben fins un 47%.

En un altre aspecte, he de manifestar que la sanitat cobrarà
a les Illes Balears una nova dimensió amb el traspàs de
competències. El Govern ja està preparat per a liderar aquesta
nova situació.

He parlat de la necessitat de treballar a favor dels sectors
més desfavorits de la societat. És obligat idò fer una referència
sobre la desigualtat entre homes i dones que encara patim a les
Balears. Amb l’objectiu de treballar per fer desaparèixer
aquestes desigualtats hem creat l’Institut de la Dona, que ha
d’impulsar una nova política. Avui, el nombre de dones
matriculades a la Universitat és superior al dels homes. Per tant,
no s’explica que les dones continuïn ocupant llocs de feina
subalterns, els costi més accedir al mercat laboral i cobrin sous
inferiors. Tampoc no podem oblidar les situacions de violència
de les quals les dones són víctimes. Tenim l’obligació de
protegir aquestes dones i per això ja estudiam un Pla de
protecció per a dones maltractades.

Qualitat de vida, qualitat ambiental, millora de les
infraestructures…són aspectes bàsics que ha de tenir resolts
una societat moderna. Però, insistesc, no accedirem a nova
societat si no tenim les necessitats bàsiques cobertes. Hem de
garantir que tothom participi del dinamisme i el creixement
econòmic que tenen les Illes, i això només és possible amb una
política que corregeixi les disfuncions socials que genera el
propi sistema. Una de les primeres mesures que prenguérem en
aquest sentit va ser aprovar un complement per als receptors de
pensions assistencials o no contributives. Prop d’11.000
persones se’n varen beneficiar.
La bateria d’iniciatives en el camp social és extensa. El
govern ha augmentat en un 33% l’aportació al Servei d’Ajuda
a Domicili a tots els municipis de Balears. El Consell de Govern
ja ha aprovat el Pla de la immigració que, amb un pressupost de
1.400 milions, pretén millorar les condicions de vida d’un
col·lectiu que cada dia és més nombrós a les Illes Balears. Des
de l’hivern passat funciona un servei d’emergència per a
indigents que ja va atendre més de 500 casos. També
subvencionam el lloguer de pisos a persones en risc d’exclusió
social, persones que ara disposen d’un sostre digne.
Un Govern que es preocupa d’elaborar una política global
per als joves i que actua amb fermesa en la defensa dels drets
del menor. Bona mostra n’és el Pla jove i l’obertura de l’oficina
de Defensa dels Drets del Menor; un Govern que fa de la
solidaritat un punt important de la seva actuació. Balears és la
comunitat autònoma que més aporta a projectes de cooperació
internacional: ja estem al 0,75%.
Tampoc vull deixar passar l’ocasió per explicar que l’Escola
Balear de l’Esport incorpora noves disciplines i el Centre de
Tecnificació s’ha de convertir en referent d’esportistes i de
clubs de tot l’Estat. I parlant d’esport, vull fer reconeixement
públic dels mèrits dels representants balears als Jocs Olímpics.
I ho faig amb la consciència que els èxits que han aconseguit
no es deuen a la planificació esportiva de l’Administració,
planificació amb moltes mancances, sinó al seu esforç personal.
Avui sabem que tota política social amb un mínim de
perspectiva de futur passa per l’habitatge i el Govern així ho ha
entès. És per això que hem assumit el compromís de construir
en dos anys 2.500 pisos de protecció oficial. L’avenç en aquest
terreny ha estat espectacular, sobretot si pensam que entre els
anys 96 i 99 només se’n feren 396. També hem apostat
clarament per la via de la rehabilitació aprovant un pla per al
2000-2003 que significarà una inversió de 5.000 milions. La
rehabilitació a més de recuperar espais urbans, tant des del
punt de vista arquitectònic com social, dóna feina a un sector

Seguirem parlant de qualitat de vida dels nostres ciutadans.
Creixement sostenible i protecció del territori són polítiques
d’aplicació comuna a tots els països avançats. El Govern es va
posar des de bon començament mans a l’obra per redactar els
plans d’ordenació de recursos naturals de cala d’Hort i dels
illots de ponent d’Eivissa, de ses Salines d’Eivissa i Formentera
i de la península d’Artà, plans que ens permetran fixar quines
són les figures de protecció més adequades a cada indret. Em
referia abans, a la importància d’ampliar els espais protegits de
Balears, uns espais dels quals n’han de gaudir residents i
visitants i que ens permetran rehabilitar el nostre medi natural.
Per això, el Govern ha considerat molt important la creació
d’una xarxa pròpia d’espais naturals que integrarà finques
públiques i espais protegits. La darrera incorporació a aquest
patrimoni natural han estat les finques d’Albarca i es Verger.
1.128 hectàrees de terrenys d’un altíssim valor ecològic.
En matèria de protecció no vull ser triomfalista. S’ha avançat
però queda camí per recórrer. Fins ara només teníem protegit un
4,6% del territori, un percentatge baixíssim si pensam que la
Unió Europea exigeix un 15% per acollir-se als beneficis
comunitaris. El Govern de progrés, des de la Conselleria de
Medi Ambient, ha fet un gran esforç per arribar en un any a un
percentatge d’espais protegits d’un 17%. La nostra intenció és
ampliar els espais protegits i una de les figures que tenim
present és la creació de parcs naturals. En aquest sentit serà
fonamental aprovar una llei específica per a les nostres illes que
adaptarà la Llei estatal per a la conservació de la naturalesa.
Seguim treballant en la declaració de parc natural a les zones
que té previstes aquest Govern. I voldria transmetre un
missatge de tranquil·litat a tots els propietaris de finques: Que
ningú no passi pena. La declaració de parc natural ha de servir
perquè tothom hi guanyi, no perquè ningú en surti perjudicat.
Hem deixat enrera l’època de les limitacions per iniciar l’època
de la col·laboració i de les ajudes. Una mostra d’aquesta
voluntat del Govern és la signatura d’un conveni de gestió
conjunta amb els propietaris de finques del parc natural de
Mondragó, propietaris que ja tenen més representació en la
junta rectora del parc. La participació dels propietaris és bàsica
en el nostre model de gestió de parcs naturals. La intenció del
Govern és preservar un dels millors patrimonis que tenim i
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ajudar al manteniment d’aquestes finques, sense que cap dret
privat sigui vulnerat.
En matèria de protecció del territori consider que ha estat i
és importantíssima la política que ha vengut aplicant el Govern,
una política que fins ara ha concentrat els seus esforços a
reduir la pressió urbanística que patia el nostre sòl rústic. En
pocs mesos, des de les mesures cautelars i d’emergència, la
pressió urbanística en el sòl rústic ha davallat de forma notable,
i encara ho farà més. Aquestes mesures, amb la reducció de la
parcel·la mínima i les limitacions a la segregació, han suposat
evitar la possible construcció d’uns 200.000 habitatges nous en
sòl rústic per a una població potencial de 600.000 habitants. En
aquesta bateria d’iniciatives urbanístiques, el Govern ha
impulsat les moratòries realitzades pels consells, un téntol fins
que no estiguin aprovats els plans parcials de cadascuna de les
illes. La nova Llei del sòl continua avançant, així com la
modificació de la Llei d’ordenació territorial i de les Directrius
d’Ordenació del Territori. En definitiva, tots els mecanismes
legals de contenció urbanística estan en marxa.
I passam ja a la quarta columna que ha de sostenir el
projecte del Govern de les Illes Balears per el camí de la nova
societat, del nou segle: un nou concepte de seguretat. Els
nostres ciutadans s’han de sentir segurs en cadascuna de les
actuacions de la vida quotidiana. Han de sentir que hi ha un
Govern que vetla per la seva seguretat i la planifica. Fins ara,
parlar de seguretat era parlar de seguretat ciutadana o de
seguretat vial. Les necessitats de la societat avançada han
d’anar molt més enllà.
El ciutadà s’ha de sentir segur com a consumidor. I s’hi sent
quan veu que es clausura, com s’ha fet, un conegut local públic
que servia begudes alcohòliques adulterades; o quan es tanca
un escorxador clandestí, com s’ha fet, que servia carn a tota la
comarca d’Inca sense garanties sanitàries.
Els ciutadans s’han de sentir segurs com a treballadors. El
lloc de feina no ha d’esser un lloc de mort sinó un lloc de vida;
i s’hi sent segur quan veu un autèntic pla contra la sinistralitat
laboral com el que ja s’està començant a aplicar.
Els ciutadans s’han de sentir segurs en l’atenció sanitària
preventiva dels seus fills. Des de gener, a tots els nadons de
Balears els fan la prova de la fibrosi quística i la detecció precoç
de la sordesa. Tenim una campanya de detecció de la sida per
a les dones embarassades. La nova vacuna contra la meningitis
ja és massiva i gratuïta tant en els centres públics com en els
privats.
Els ciutadans s’han de sentir segurs quan gaudeixen del
temps d’oci. No hi pot haver tants de morts a les platges. El Pla
pilot experimentat amb molt d’èxit a Formentera i a Alaior
arribarà a totes les platges de les Illes Balears.

Els ciutadans s’han de sentir segurs en casos d’emergència.
El centre de l’112 ha ampliat els seus serveis amb nous sistemes
per rebre avisos i donar resposta immediata en cas de cridades
massives. Multiplicam els plans de seguretat, ben aviat ja
tendrem el Pla d’incendis forestals, el Pla d’inundacions i els
Plans de risc químic; i, encara que ho digui amb tota prudència,
la gran millora de serveis de prevenció ha tingut una gran
incidència en els incendis forestals d’aquest estiu,
extremadament perillós per la sequera.
I en tot aquest entramat, les policies locals tenen un paper
protagonista. Per això volem incidir en la millora de la seva
formació i ja hem triplicat el pla de beques per als agents de
policia.
Senyores i senyors diputats, els ciutadans de les
democràcies avançades confien que sempre i en qualsevol
situació, li seran respectats els seus drets cívics tradicionals: la
llibertat, la justícia i la igualtat. Al segle XXI, però, n’hi hem
d’afegir alguns més: el de la participació, el democràcia
quotidiana i el de la proximitat. Parlem-ne, idò, d’aquests temes.
El Govern de les Illes Balears ha de liderar la modernització
d’aquest país. Però no ho farà mai sense la participació dels
col·lectius socials. Avui ja puc dir que hem obert de bat a bat
les portes de la participació. En tots els departaments del
Govern s’han creat nous espais participatius o s’han ampliat els
que ja existien. La llista és llarguíssima: el Consell Econòmic i
Social, el Consell Social de la Universitat, la Mesa de Diàleg
Social, el Fòrum per a la Immigració i un llarguíssim etcètera.
Tothom que ha volgut participar ha trobat un lloc per fer-ho, i
per fer-ho amb comoditat. Evidentment, els que no han volgut
participar no ho han fet. La cultura del debat és avui més viva
i vigorosa que mai.
El Govern que presidesc té l’obligació de planificar i prendre
decisions, d’alta volada, estratègiques per al futur d’aquest
país. Però al mateix temps ha de prendre decisions que
incideixin en la millora de la vida quotidiana dels ciutadans.
Sense anar més enfora, les seves relacions amb l’administració
autonòmica. Enguany, per primera vegada han pogut utilitzar
Internet com a mitjà de transmissió de la seva declaració de
renda, admesa en temps real. Tenim redactat un Pla de qualitat
per a l’Administració per desterrar la burocràcia i oferir un
serveis molt més àgils i eficaços.
Prop d’11.000 persones varen presentar-se als exàmens del
borsí d’interins. Aquesta convocatòria massiva ha estat una de
les millors proves de confiança ciutadana en el nou Govern,
confiança de respecte a la igualtat d’oportunitats, de justícia i
de transparència.
Encetarem ara el capítol de la proximitat, que té un important
caire institucional i que afecta directament a la configuració de
la nostra comunitat autònoma. He reiterat que la nova etapa
política de les Illes Balears només serà possible si el nostre
autogovern es fonamenta en institucions sòlides. A les Illes
Balears volem un Govern fort, uns consells insulars forts i uns
ajuntaments forts; forts per servir els interessos generals de la
nostra societat. Anunciàrem que els consells insulars passarien
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a ser l’eix central de cada illa. El 31 de gener del 2000, era
aprovat i remès al Parlament el projecte de Llei de consells
insulars. I el nou marc jurídic dels consells insulars es
complementa amb noves transferències, ara ben dotades, a les
institucions insulars. La proposta de transferir l’ordenació del
territori es troba ja en tramitació al Parlament; la d’acció social
ha estat tramesa a la Comissió Tècnica Interinsular; i les
d’Esports, Cultura i Carreteres són objecte d’estudi i converses
per arribar a un consens, sobretot, per quantificar-ne la dotació
econòmica.
He de fer constar que, a pesar de tots els esforços, la
complexitat d’aquests processos no ens ha permès fer tota la
via que voldríem. Però també vull deixar ben clar que, més enllà
del termini, preval la necessitat de fer un procés de traspàs
impecable jurídicament i econòmicament. Tenim la voluntat
política de reconeixement del protagonisme dels consells
insulars. Els antics conflictes entre Govern i consells insulars
han de ser aigua passada. S’han revisat les transferències mal
dotades i el deute històric amb el Consell de Mallorca ha estat
cancel·lat. Per altra banda, la Llei de finançament definitiu dels
consells està en procés d’elaboració, amb la màxima voluntat de
complir els sis mesos de termini que preveu la Llei de consells
insulars.
I també hem de reconèixer que, ara com ara, els ajuntaments
no han rebut tota l’atenció que es mereixen dins el sistema
institucional de les Illes Balears. Idò vull anunciar, que després
d’enllestir la nova etapa dels consells insulars, arriba ara el
moment de dur endavant el projecte de llei de règim local a les
Illes Balears. I no només això, ja hem d’anar pensant amb
sistemes de participació dels ajuntaments en els ingressos de
la comunitat. Una ponència parlamentària ja té el mandat de fer
feina en aquesta qüestió.
Senyores i senyors diputats: impulsam a les Illes Balears un
procés de canvi progressista que desenvolupa l’economia
productiva, una societat integrada i una identitat cultural i
lingüística, un país modern per entrar de ple a la nova societat
de la informació i el coneixement. Però hi ha factors exteriors
que incideixen de forma decisiva en el nostre projecte de futur
i seria una aberració ignorar-los. En el marc de l’Estat espanyol
no trobam un context gaire favorable. Però abans d’analitzar-lo
vull reiterar que ningú no esperi de mi la pràctica indigna del
victimisme. Les Illes Balears han de plantejar propostes
raonables i ser tractades amb justícia; propostes raonables i ser
tractades amb la justícia que es mereixen, ni més ni pus.
En les relacions amb el Govern de Madrid trobam un punt
particularment delicat: el finançament. L’Estat s’ha desfet de
competències amb un espectacular forat de dèficit, dèficit que
hem d’eixugar amb els minsos recursos de què disposa aquesta
comunitat autònoma. A més, l’Estat imposa unes obligacions
indefugibles que restringeix de manera dramàtica el nostre
marge de maniobra. Posaré un exemple: la Llei de protecció de
menors. Em sap greu definir aquest episodi com una
irresponsabilitat política però no puc evitar-ho. Com és
possible que l’Estat faci una nova legislació en matèria de
menors que suposa un notable increment dels recursos
econòmics i que transfereixi aquestes competències a les
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autonomies amb una dotació econòmica zero? I he dit zero.
Això és impensable en qualsevol Estat que tengui el més petit
sentit de racionalitat. Això és el sistema més perfecte per
esquilmar una autonomia amb recursos limitats com la nostra.
El nou sistema de finançament serà un important cavall de
batalla. I quin és el nostre model? Molt senzill: augmentar els
recursos actuals per exercir amb eficàcia les nostres
competències. Un territori globalment ric com les Illes Balears
ha de poder disposar dels recursos necessaris per dotar-nos
d’una bona xarxa viària adequada al territori, unes
infraestructures hidràuliques que garanteixin el
subministrament i tractament d’aigües, un sistema educatiu de
qualitat i una sanitat que permeti als illencs gaudir d’una salut
òptima. He de dir que les darreres notícies no són
excessivament bones. Sent una gran inquietud quan des de
Madrid parlen del dèficit zero com objectiu. I tenc por que
aquest dèficit zero no el vulguin carregar a l’esquena de
comunitats com la nostra a cop de retallades pressupostàries.
Ja hem vist el pressupost del 2001. Són els mateixos de 1999. No
hem avançat gens ni mica. Esper que el Ministeri de Medi
Ambient ja tengui preparada l’esmena per incloure-hi les
quantitats del conveni d’obres hidràuliques. No vull creure que
se’n rentarà les mans com ho ha fet amb les dessaladores
modulars que el Govern de les Illes Balears ha posat en marxa
per abastir d’aigua els ciutadans de la badia de Palma aquest
estiu.
També em resistesc a creure que el Ministeri de Foment no
voldrà incloure en el conveni de carreteres tots els nous plans
que hem elaborat des de les Illes Balears. No demanam ni una
pesseta més. Senzillament, que s’apliquin als nostres projectes.
No hi ha cap dificultat jurídica. El conveni de carreteres només
és un paper. No afecta tercers. És, per tant, una qüestió,
purament de voluntat política.
Esper, igualment, que es resolguin, definitivament, les
compensacions per l’extracost de la inversió elèctrica a Balears.
Per ventura, la mostra més emblemàtica de la manca de
sensibilitat del Govern de Madrid cap als ciutadans de les Illes
Balears sigui la Llei de règim especial. Després de més de dos
anys, no hem anat més enllà d’alguns descomptes i
bonificacions. La llei existeix més en el paper que en la realitat.
Tenim una àmplia relació de les nostres peticions per constituir
les comissions mixtes. La resposta només han estat paraules.
Cap fet. Hem presentat al Govern central un conjunt de
projectes valorats en més de 73.000 milions de pessetes que es
poden finançar a través del règim especial; 73.000 milions de
pessetes, i tot està aturat. Les Illes Balears aportam a l’Estat
moltíssim més del que rebem. El saldo al nostre favor registra,
com a mínim, 105.000 milions anuals.
Vaig oferir personalment al president Aznar una clara
voluntat de lleialtat institucional, sense victimismes, un àmbit
de col·laboració recíproca. Em va respondre amb bones
paraules, però mesos després no hem avançat gens. Jo deman
a tots els grups d’aquesta cambra, i en especial al de l’oposició,
que facem un sol cos a l’hora de defensar davant Madrid els
interessos legítims dels ciutadans de les Illes Balears. És
indispensable que deixem de banda la nostra adscripció política
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quan parlam de resoldre els problemes estructurals de les
nostres illes i d’impulsar la qualitat de vida i la cohesió social
d’aquesta terra. Aquest és el meu envit.
Senyores i senyors diputats, un dels trets essencials de la
identitat de les Illes Balears és la insularitat, situada dins el
context de l’Europa mediterrània. Participam activament dins el
Comitè de les Regions d’Europa i dins la Conferència de
Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa. La passada
setmana, a la reunió de Florència, vaig deixar palès el meu
missatge insularista. Donam una gran importància a les
relacions amb els nostres socis dins la plataforma de
cooperació entre les illes de la Mediterrània Occidental, Imedoc,
que ha de servir per defensar conjuntament els interessos del
territori insular de l’Europa mediterrània. Les Balears volen
refermar la nostra dimensió mediterrània. Hem de ser punt de
referència i de trobada entre la ribera nord i la ribera sud de la
Mediterrània. El segon Fòrum Formentor ha demostrat el
caràcter estratègic de la nostra comunitat. El Govern posa totes
les eines per convertir-nos en pont natural de diàleg i per
assumir les responsabilitats amb vistes al futur de l’associació
euro-mediterrània.
I no vull acabar sense fer referència a un dels valors que ens
ha de dirigir: la nostra identitat, la nostra cultura i la nostra
llengua. S’ha demostrat que la nostra cultura té qualitat i
creativitat i que és capaç d’interessar a l’exterior. El nostre
teatre, la nostra música, les arts plàstiques, el cinema i la
literatura fets pels nostres creadors tenen la possibilitat de
passejar-se pel món sense complexos. L’impuls cultural és
creixent pel que fa a la normalització lingüística. En aquest
àmbit registrem abundants dificultats: per una banda no podem
exhibir un passat massa brillant, i per altra, l’actual situació
d’incorporació d’abundant població externa. Aquest fet ha de
ser afrontat amb coratge polític per part de les administracions.
Hem de crear situacions de consens basades en el respecte dels
drets lingüístics individuals i de la justa decisió d’aconseguir
que la llengua del país sigui necessàriament coneguda i
utilitzada coma vehicle de comunicació personal i en tots els
àmbits públics. Encara queda molt per fer, però l’impuls a la
llengua pròpia comença a arribar a tots els àmbits. Un cas
significatiu és l’augment extraordinari de cinema en català que
avui podem veure, més de 100.000 espectadors en el que duim
d’any. Que impulsam l’ús del català ho demostra la creació
d’una nova emissora de radio fórmula per potenciar la música
produïda a l’àmbit lingüístic català; i en aquesta mateixa àrea
començam a estudiar la viabilitat de creació d’un model propi
audiovisual. Ja vos puc anunciar que crearem ben aviat el
Consell Social de la Llengua Catalana, un organisme que
integrarà tots els sectors socials compromesos en el procés de
normalització. Però el pilar bàsic i que vertebra tot procés de
normalització lingüística és l’escola. I en aquest sentit vull
destacar els bons resultats que dóna l’aplicació valenta del
Decret de Mínims a l’ensenyament.
I ja per acabar, senyores i senyors diputats, construïm un
país capaç d’afrontar els reptes de la nova societat i construir
un país s’ha de fer des de l’afirmació de la pròpia identitat. La
identitat és, en termes digitals, el navegador que permet
acostar-nos al món exterior. Sense identitat no som ningú. La

identitat és el nostre referent i la marca que ens fa diferents dels
altres. I aquest Govern vol recuperar una societat orgullosa de
ser qui és, una societat sobirana que decideix el seu futur i que
vol ocupar el lloc que li pertoca dins l’Estat espanyol i dins
l’Europa mediterrània; una societat que vol entrar de ple dins la
nova societat de la informació i el coneixement sense deixar de
banda conceptes tan bàsics com la solidaritat i la justícia.
Avançam pel bon camí però és un camí que no podem fer
totsols. Les portes són obertes per a tots aquells que se sentin
implicats en la construcció d’un país cada dia millor.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President del Govern.
Segons determina l'article 168.1, han de transcórrer 24 hores
per continuar aquest debat. En conseqüència se suspèn la
sessió fins demà a les 12,30 hores, que recomençarà.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, representants dels mitjans de
comunicació, convidats, reprendrem la sessió del debat sobre
orientació de política general del Govern de les Illes Balears.
Correspon avui, 24 hores després del discurs del president
de la comunitat autònoma, la intervenció dels grups
parlamentaris.
En primer lloc correspon la intervenció del diputat Sr.
Santiago Ferrer, de la Coordinadora d'Organitzacions
Progressistes de Formentera, que té la paraula.
Perdó, Sr. Ferrer, aprofitaré la seva presència aquí per dir
que s'estrena un nou sistema d'il·luminació que no varia molt.
L'únic és que té un estat verd quan el diputat està en el 80% del
temps de la seva intervenció, un estat taronja, en aquests cubs
negres que es veuen aquí, quan està en el període que li queda
un 20% de la seva intervenció, i un estat vermell que vol dir que
la seva intervenció ha conclòs.
Té la paraula, Sr. Ferrer.
EL SR. FERRER I COSTA:
Gràcies, Sr. President. Procuraré no ser descortès però ho
taparé amb la carpeta perquè si no potser m'enlluerni.
Bé, Sr. President, Sr. President del Govern de les Illes
Balears, senyores diputades, senyors diputats, obrim amb la
meva intervenció com a portaveu de la Coalició
d'Organitzacions Progressistes, la COP de Formentera, aquest
segon dia del debat de política general, i ho feim després
d'haver escoltat amb molta atenció a la jornada d'ahir les
paraules del president Antich, però sobretot havent fet un
seguiment de molt a prop i amb molta implicació de les
polítiques del seu govern; un govern que és el nostre, i al qual
des de la COP donam i continuarem donant suport parlamentari.
Vull començar explicant com distribuiré aquests deu minuts
de temps, uns minuts que m'han de servir per expressar la visió
de la COP de Formentera del discurs que ens feia ahir el
president, un repàs al resultat de les propostes de resolució que
presentàrem l'any passat, un repàs de les principals qüestions
que s'han succeït aquests darrers dotze mesos, però sobretot
per parlar d'aquelles problemàtiques a les quals no hem estat
capaços de donar encara una solució.
Començaré, per tant, comentant el que va ser el discurs del
president, una intervenció correcta, extensa, on se'ns va
explicar com aquest govern afronta i dóna solució als grans
problemes d'aquest país, bàsicament i sense ànim de ser
exhaustiu, ordenació del territori, energia, aigua, residus, un
impuls decidit als governs insulars, sanitat, ensenyament; i
també qüestions que afecten l'economia productiva: turisme,
ecotaxa, construcció, pla de transports. D'aquestes qüestions
que he relacionat destacar alguns punts cabdals al meu parer.

Les mesures de caràcter territorial, diferents accions que
han culminat en l'aprovació de les normes territorials cautelars
als consells insulars, mesures que ens han de permetre
confeccionar uns plans territorials insulars en condicions, que
ordenin i regulin el marc socioeconòmic a mig i a llarg termini a
les nostres illes i, sobretot, que assegurin aquest
desenvolupament sostenible del nostre territori, i no aquesta
marxa imparable cap al no-res a què ens condueix un déu mercat
desbocat i que des d'un fals o dolent liberalisme ens volen
vendre com la pedra filosofal que tot ho arregla, però que en
realitat només beneficia uns pocs i no va en pro de la millora de
la qualitat de vida de la majoria dels nostres ciutadans.
Mesures també decidides en matèria d'aigua. Un any amb la
pitjor sequera des de fa molts, s'han sabut donar solucions al
proveïment d'aquest líquid, malgrat les notícies i els rumors de
certs agoreros que seuen en aquesta cambra i que tenen prou
pobresa d'esperit de pensar que només amb una mala acció de
govern tendran chance per tornar a governar aquest país. Idò
no, i concretament en el cas de Formentera la posada en marxa
de l'antiga dessaladora ha fet possible pal·liar les puntes de
demanda i les gestions de la Conselleria de Medi Ambient, que
no les del ministre del ram, ens fan confiar que ben prest es
podrà ampliar aquesta tercera línia i construir el dipòsit
regulador de 30.000 tones mètriques que solucioni els
problemes d'aigua. Això sí, una gestió eficaç de la demanda i
l'augment modest de l'oferta, com deia en un greu any de
sequera, han fet que les restriccions no hagin hagut de tornar
a succeir aquest estiu.
Una altra matèria principal són els residus, i aquí també s'ha
de destacar la feina de la Conselleria de Medi Ambient, com
també dels consells insulars i de l'Ajuntament de Formentera,
que és el que té encomanada la gestió per a aquesta illa. La
redacció i aprovació dels plans directors és quasi bé un fet,
però a més, en el cas de Formentera, les obres de restauració de
l'abocador del Cap de Babaia són exemplar i posen fi a una
època i a una cultura del despropòsit en aquesta matèria, on en
comptes de tractar-se i recuperar-se els residus s'amagaven. El
tancament d'aquest abocador en un termini d'uns tres anys amb
la construcció de la planta de transferència i la deixalleria és el
punt d'arribada que albiram, no ja com una cosa inabastable,
com ho havia estat en altres moments, sinó com una fita
assolible en els terminis marcats.
Altres temes no menys importants i amb no manco
transcendència sobre els ciutadans, com l'impuls a la Llei de
consells insulars i la llei del seu finançament definitiu, crec jo
que també duen la direcció correcta i que ens situen en
condicions de complir el mandat del Projecte de llei de consells,
que dóna sis mesos per revisar definitivament aquest
finançament, un finançament -recordem- que s'ha anat
posposant des de l'any 94, quan acabava el termini de cinc que
la Llei de consells del 89 li donava i que el Partit Popular no va
tenir interès mai en impulsar. Segur que ara, però, els pareixerà
malament qualsevol retard, ni que sigui d'uns mesos, i és que,
clar, quan un està a l'oposició pot demanar el que sigui, fins i
tot allò on s'han demostrat incapaços mentre governaven.
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L'impost ecoturístic, l'anomenada ecotaxa, també va per com
camí, i aquí sí que els agoreros que esmentava abans han fet
l'agost. Aventuraven no sé quants desastres, més propis de
Nostradamus que de partits moderns i responsables. Esperem
que en no massa temps es tramiti i els seus efectes, que segur
seran positius, ens ajudin també en el redreçament d'aquest
país nostre cap a un model econòmic molt més respectuós amb
el medi ambient.
Ja per acabar aquest ràpid repàs del discurs del president,
destacar la posada en marxa del Pla de seguretat a les platges,
pla pilot a Formentera i a Alaior, amb un resultat excel·lent on la
minva de desgràcies ha estat considerable. El valor de les vides
és incalculable i per tant obligats tots els esforços que faci
l'Administració i, així, l'acció combinada de les conselleries
d'Interior i de Turisme, ha duit endavant aquest pla que esper
que aviat es pugui estendre a la resta de les Illes Balears, amb
l'orgull d'haver estat, en una qüestió tan vital, capdavanters i
banc de proves en la tasca de salvar vides de residents i
visitants.
Com deia no he volgut ser exhaustiu, però sí destacar
aquelles coses que des de la COP més hem valorat de l'acció de
govern i que ahir sortiren al discurs del president. Clar està que
s'han fet moltes coses més, importantíssimes, i la col·laboració
institucionals les ha multiplicat, atès que la millora de
finançament dels consells, també el d'Eivissa i Formentera, ha
permès realitzar accions que incrementen el nivell de qualitat de
vida dels formenterers i també dels nostres visitants, que són
el principal motor econòmic de la nostra illa.
I no és només el que s'ha fet en poc més d'un any, sinó el
que s'està fent i, per suposat, allò que es farà, tot el que s'ha
dissenyat, projectat i que realitzarem en l'àmbit dels governs
respectius en els propers exercicis.
Em toca ara fer un petit repàs a les propostes de resolució
de la COP que aprovà aquest parlament per unanimitat ara fa un
any, amb un grau de compliment, encara que no absolut, sí que
satisfactori. Quant a la creació de la Comissió mixta per analitzar
la qüestió sanitària, s'ha creat i les conclusions estan a punt de
sortir. En segon lloc, el cost dels bitllets entre Formentera i
Eivissa per als formenterers s'ha reduït a la meitat del que
costava ara fa un any, amb la pujada de la subvenció fins al
71%; no és la gratuïtat absoluta, però suposa una important
minva de preu a l'espera de poder arribar al preu zero en el cas
de desplaçaments per a serveis necessaris que no es troben a
Formentera. Quant a les actuacions en matèria d'aigua, a les
quals ja m'ha referit abans, la situació també ens dóna
esperances i vies de solució en no massa temps. On no estam
tan contents és en la proposta que tractava del Decret 39/97,
l'anomenat decret especial de Formentera, on malgrat l'important
avanç en aquesta qüestió encara estam molt lluny d'assolir el
cent per cent de compliment, malgrat ser conscients que alguns
punts d'aquell decret seran mals de complir, doncs tenien un
esperit més electoralista que altre cosa.
Ja com a darrer punt vull situar les qüestions no tan
satisfactòries o, millor dit, allò que continua essent causa
d'inquietud per als formenterers, problemes que és necessari
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que trobin solució, perquè no ens val, Sr. President, l'excusa
que mai no han tingut remei. Els ciutadans ens votaren per
donar-los solucions, i el Govern i tots els que li donam suport
hem de treballar fins que aconseguim els millors resultats
possibles.
Situaré, per tant, tres qüestions. El decret especial per a
Formentera, el 39/97, que esmentava abans, ja ho he dit: s'ha
avançat i molt, però no prou, i jo esperava del Govern una
anàlisi més exhaustiva d'allò que es pot fer i el que no, i
m'agradaria, Sr. President, que us comprometeu de veritat en
aquest assumpte, i que el Govern de les Illes Balears que vós
encapçalau doti en els propers pressupostos del 2001 una
partida, un fons lligat al desenvolupament d'aquest decret i que
compensi aquesta doble insularitat que pateix Formentera.
En segon lloc, la cosa sanitària; no li diguem hospital,
parlem d'una instal·lació o d'un equipament hospitalari. D'aquí
a no massa disposarem de les conclusions de la comissió mixta
Govern-consell insular-ajuntament-Insalud. Sé positivament, Sr.
President, de la vostra ferma i decidida voluntat de donar
solucions als formenterers en aquesta qüestió, però aquí també
us reclam un posicionament, un gest que doni confiança a la
gent, cansada a vegades de tanta paraula i de tanta promesa,
però que continua estant en precari en una qüestió bàsica com
és la salut, i aquest gest que us deman vol dir que a la vista de
les conclusions de la comissió sigueu inflexible en l'exigència
de dur endavant el projecte. Els ciutadans de Formentera
necessiten que el president del Govern estigui al seu costat, i
jo estic segur que hi estau, i per això us deman aquest gest:
quan surtin les conclusions s'ha de demanar a l'Insalud que
pagui el projecte, l'obra i la posada en marxa, que és el que té
les competències i per tant l'obligació. No faceu l'errada, Sr.
President, de continuar negociant el traspàs de les
competències de sanitat i que a dins no s'hi inclogui aquesta
partida, perquè després la reclamació vendrà cap al vostre
govern. La necessitat d'impulsar les conclusions és absoluta,
no és relativa, no depèn de qui paga; la necessitat dels
formenterers d'un equipament adient no depèn de qui el paga;
per tant, president Antich, preneu consciència d'aquesta
qüestió i pensau que per a alguns dels vostres ciutadans això
és una qüestió cabdal.
I en darrer lloc el tema del transport. No em va agradar
sentir-vos ahir simplificar en un tema tan important. Transports
no equival a carreteres; no vull dir que no siguin importants,
però no ho és tot. La nostra condició d'illes fa evident i obligat
pensar en transport marítim i aeri, i vull dir-vos més: això que
algú pot pensar que és una mania meva, com a habitant d'una
illa petita i molt sensible cap a aquesta matèria estic convençut
que ja és i acabarà essent advertit com un problema per a tots
els ciutadans i per a totes les Illes Balears.
En matèria marítima les situacions de possible abús de
posició monopolística que ja han estat advertides per jo mateix
i també per altres i denunciades per part dels empresaris de
Formentera, necessiten de la intervenció del Govern de les Illes
Balears, i també de Marina Mercant; del nostre govern pel que
fa a les línies interinsulars, on és competent, i de Marina
Mercant en el cas de les línies regulars amb la península. A les
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darreres directives que ha tret la Unió Europea en matèria de
transport recomanava la unió d'empreses amb la finalitat de
racionalitzar serveis, però no es pot aplicar aquesta exempció
pels (...) que superin el 35% de quota de mercat. A Formentera
en el transport de mercaderia s'està en un cent per cent de
control de l'oferta per part d'una única unió, i en passatge al
voltant del 85%. Aquesta situació que, encara que no tan
dràstica, també es produeix a la resta d'illes, ha afectat les
condicions de preu i de freqüències, que en el primer cas s'han
pujat i en el segon han baixat, curiosament l'efecte contrari que
s'espera d'una unió: pugen preus i empitjora el servei.
Cal, per tant, una acció decidida a favor del manteniment de
les garanties dels nostres ciutadans en una qüestió que afecta
tant a la competitivitat de la nostra principal indústria: el
turisme, doncs tot el que reverteix en una pujada de preus ho
acaba pagant qui genera els ingressos i, a sobre, pel camí també
perjudica, i molt, els residents, que veuen com el seu poder
adquisitiu baixa per aquesta pujada de preus. I tenim les eines,
les normes legals per respectar aquestes garanties; així, la
legislació antimonopoli es pot fer servir, però a més la Llei
27/92, de ports de l'Estat i de marina mercant, estableix a l'article
setè el caràcter d'interès públic de totes les línies regulars entre
illes i d'aquestes amb la península. Aquesta declaració dóna
peu a imposar -i no m'agrada aquest nom, però és com ho diu i
ho defineix la llei- obligacions de servei públic a les navilieres
que afectuen la ruta. Això vol dir que el Govern de les Illes
Balears ha d'actuar, i crec jo que ho ha de fer, en aquesta
matèria, on com a mínim una part dels seus ciutadans tenen
consciència que no es defensen els interessos generals amb
prou eficàcia.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Ferrer, vagi acabant.

EL SR. BUADES I BELTRAN:
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, ara que
tenim quinze mesos de govern i encara tenim forces per
recordar (...) de canvis reals de tanta gent, Els Verds d'Eivissa
creim que val la pena reprendre la conversa sobre l'estat
d'aquest petit racó de món, les nostres illes, amb la vista posada
en l'estat del planeta. Aquesta ha estat i vol continuar essent la
nostra aportació a un govern plural, innovador i de canvi. Amb
totes les nostres insuficiències ens reclamam partidaris d'una
democràcia viva, feta de reflexions, debats i accions
compartides i també de dissensions i posicions no sempre
uniformes, d'una democràcia on els votants exerceixin cada cop
més de ciutadans i ciutadanes, tot aprenent a pensar en el bé
comú i a llarg termini.
Quinze mesos són molts i molt pocs, a la vegada. Per això
com a ecologistes veim amb satisfacció especialment la posada
en marxa de dues grans línies de treball: la descentralització de
les Illes i l'aparició d'una autèntica política humanitària de cara
a la nova realitat immigratòria. És mèrit del nostre govern que
avui es trobin a punt de ser aprovats pel Parlament tres
projectes de llei clau perquè Menorca, Formentera, Mallorca i
Eivissa se sentin partícips d'un model autonòmic fins ara
artificial i molt centralista. Malgrat algunes deficiències
puntuals, manifestament millorables, la futura llei de consells
insulars, així com la Llei de transferències en matèria de
benestar social i d'ordenació del territori, formaran part, sens
dubte, de l'haver del primer govern progressista, nacionalista i
ecologista de les Illes. El reconeixement clar de poder polític
rellevant per als consells insulars, que ha hagut d'esperar molt
més que els setze anys de govern regional anterior, ja que ens
remunta a la pèrdua de llibertats nacionals del 1715, serà una
fita clau per vertebrar la nostra comunitat, aquestes Balears tan
conegudes i tan poc viscudes com a pròpies per la gent de les
quatre illes.

EL SR. FERRER I COSTA:
Ja acab, president. Ja acab, com deia, però no puc fer-ho
sense deixar clar que les paraules que us he adreçat, president,
no s'han d'entendre des del retret, sinó des de l'aportació
d'idees, des d'una modesta posició de qui intenta conèixer les
necessitats d'una illa i dels ciutadans de Formentera, d'una de
les quatre d'aquest país, per cert, com resa l'eslògan del Govern,
per així poder anar donant resposta a tot allò que ens ha deixat
per fer, que no és poc.
Per tant, president Antich, preneu les meves paraules com
a indicacions del camí a seguir, d'allò que la COP creu que és la
senda que necessita Formentera, indicacions i consells que
vénen d'un company de viatge i, per tant, embarcat en el mateix
vaixell, en el mateix projecte que vós.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Sr. Buades, de Els Verds
d'Eivissa, té la paraula.

Vivim, però, al segle XX, el segle de les migracions i del
desarrelament. En aquest sentit, que s'acabi d'aprovar un pla
d'immigració atent a les necessitats humanes del nous illencs
venguts de terres llunyanes i circumstancialment empobrides,
constitueix una encertada decisió en el camí d'aconseguir més
cohesió social i més justícia. Per a Els Verds, aquest compromís
d'acollida i cooperació fraternal és allò que dóna sentit al nou
marc (...) les Balears: quatre illes, un país, cap frontera, un país
arrelat en la seva diversitat, una terra solidària amb els nostres
germans i germanes menys afavorits avui com ho vam ser
nosaltres en altres etapes de la història. Aquestes dues eines
són fruit del progressisme més avançat del qual, modestament,
volem formar part.
Malauradament, però, Sr. President, no podem dir el mateix
d'altres aspectes bàsics de l'Executiu. Hem estat i serem
corresponsables amb el Govern que hem ajudat a crear fins i tot
en moments en què no hem estat consultats o mantenim
postures molt llunyanes del que es proposava des del Consolat
de la Mar. Això no obstant, hem de ser valents i concrets per
ajudar a consolidar el bo i millor del projecte comú, és a dir, fer
cas a la set de canvi que recorria bona part de la ciutadania
abans de juny del 1999, en veure la impunitat amb què l'anterior
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administració emparava l'explotació sistemàtica de la nostra
terra a costa del paisatge i dels béns naturals de tothom, i del
benestar social de la majoria.
Francament, Sr. President, podem estar contents amb la
política territorial progressista? Dit d'una altra manera, després
d'un any llarg de moratòries, entre cometes, hi ha garanties que
els plans territorials insulars no quedaran hipotecats per una
pressió constructora i turística que continua essent colossal?
Creim que no. Després de tanta llei i moratòries, el cert és que
el sostre de població global de les Illes a penes s'ha reduït fins
a devers 3,2 milions de persones, és a dir, encara pot
quadruplicar-se la població censada actual. És més, com més
encimentada està una illa menys afectada està per les
moratòries; Formentera en primer lloc, Eivissa després, en són
dramàtic testimoni. Podem permetre'ns destruir molt més
paisatge, beure'ns quatre vegades més aigua o produir quatre
cops més residus? Quin és el límit, Sr. President? Cal ser
realistes i reconèixer que gairebé està tot per fer en aquesta
matèria. Vostè sap que la construcció mou devers 300.000
milions enguany a les Balears, hi ha uns 6.000 empresaris del
sectors i es fan unes 15.000 obres; és més, hi ha qui ha descrit
magistralment com les Illes viuen cada cop menys del turisme
i cada vegada més de la febre constructora. Davant aquest
poderós lobby a favor de l'expansió sense fronteres, de la
urbanització de totes les illes, el Govern ha de ser valent i
prendre decisions de futur en benefici del benestar social.
Com a verds, creim arribada l'hora de promoure un pacte pel
medi ambient i el territori, obert a les diferents forces polítiques
i als agents socials, basat en la idea que l'ordenació territorial ha
de tenir dos grans beneficiats: el turisme sostenible, amic i no
destructor dels sistemes naturals, i la població resident. La
protecció territorial i l'ús assenyat dels béns naturals com
l'aigua són la clau de futur per a l'economia turística.
Igualment i al mateix nivell, no pot ser que la joventut i les
persones i les famílies de baixos ingressos, un terç com a mínim
de la població real, no puguin aconseguir un habitatge digne
mentre veuen que qualsevol especulador construeix amb força
impunitat arreu del nostre territori. En tot cas, entre el benestar
de Kuhn & Partner o de Look & Find, i el del jove que té tres
feines temporals diferents per reunir un sou ben magre, Els
Verds proposam que el Govern aposti per un futur digne per
aquest darrer, el jove. Això significa triar i no fer jocs malabars
amb tothom per no acontentar ningú.
La pedra de toc d'aquesta urgent necessitat de canvi cap a
la sostenibilitat és la modificació ràpida de la Llei de Directrius
d'Ordenació Territorial. Aquesta és la peça clau que legitima
l'expansió territorial desenfrenada; les DOT eviten posar límits
a la conversió de les Illes en un únic sistema urbà especialitzat
en l'oferta de segones residències per a rics, mentre la població
restant es va amuntegant més i més en nuclis urbans cada cop
més degradats. El pacte de govern que signàrem incloïa aquest
compromís, i a hores d'ara no n'hem sabut res concret. Com
podran els consells insulars fer uns plans territorials que
serveixin per a res si la manca d'actuacions amb visió de futur
i l'absència de visió pedagògica dins la societat porta molta
gent a ser manipulada pels sectors més salvatges i rapinyaires?
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És ben hora, doncs, que el Govern es mulli, d'acord amb els
consells insulars, i promogui unes DOT modernes i
innovadores, orientades a la creixent sostenibilitat ecològica, a
donar una oportunitat d'habitatge, de primer habitatge, a la gent
i a garantir un futur al paisatge que queda, és a dir, a l'oferta
turística rendible.
En segon lloc, Sr. President, tenim un problema amb el medi
ambient. Ja sabem que tot ha passat a ser sostenible, excepte
alguns blocs, per cert, d'apartaments de qualitat que comencen
a caure, per exemple a Can Picafort de Mallorca. Parlant
seriosament, vostè creu que amb 400 milions de pessetes es
poden fer parcs naturals, gestionar Menorca com a reserva de
la biosfera i aconseguir el suport de la població pagesa que es
veu immersa en les propostes de protecció ambiental del
Govern? Sense diners i sense personal de gestió ambiental la
presumpta protecció d'un terç de territori balear via llei d'espais
naturals és paper mullat; durarà el que pot durar una estratègia
de màrqueting, però, com comença a avisar la Unió Europea, o
protegim de veritat o fins i tot acabarà costant els sous dels
fons europeus, a part del que anirem perdent de valor afegit
turístic. No és ben hora de fer de la política de parcs naturals
una política seriosa amb els mitjans materials i humans que li
pertoquen? Quants d'anys més podrem mantenir la ficció que
feim PORN i declaram més i més espais protegits, entre cometes,
sense posar en marxa una gestió ambiental digna que generi
llocs de treball alternatius al sector constructor i hoteler i que
enriqueixi les comunitats locals agràries sense necessitat que
hagin d'abandonar o vendre la seva terra? Als Estats Units, a
França o a Catalunya fer parcs naturals és sinònim de fer coses
positives per la gent, i cal que el conjunt del Govern permeti
que les Illes se situïn en aquesta tendència d'avantguarda
abans que sigui massa tard.
Però els problemes ambientals no tenen un caire només
local, Sr. President. Com a ecologistes no entenem l'actual
projecte de pla energètic. Aquest repte connecta les Illes amb
la situació ecològica arreu del planeta. Un dels indicadors claus
de sostenibilitat és el consum energètic i, dins ell, el consum
elèctric afectat per aquest futur pla. L'escenari de consum que
preveu l'actual pla energètic és d'un 65% d'increment en quinze
anys. Aquest augment es cobriria augmentant el consum de
petroli per un costat i, per altre, introduint una oferta
considerable d'un altre considerable fòssil no tant contaminant
com és el gas natural. No es tancarà cap central bruta, i pel que
fa a les energies renovables queden fora de l'apartat normatiu
i entren en el camp de la carta als Reis Màgics, i el seu pes total
en el millor dels casos queda fixat en un màxim del 5% d'aquí a
quinze anys. Ras i curt, el pla ignora el compliment dels
compromisos internacionals de protecció del clima de Kyoto,
mentre que reconeix que les emissions de diòxid de carboni han
crescut enormement a les Illes, d'un 53% ni més ni manco, en els
anys noranta. Igualment relega a una posició decorativa les
energies renovables quan la pròpia Comissió Europea va
acordar una proposta de directiva sobre aquesta matèria el
passat 10 de maig, que propugnava que el 22% de l'electricitat
fos d'origen renovable l'any 2010.
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Estam en període d'al·legacions i Els Verds ens oferim a
treballar per incloure millores ambientals clares en el pla que el
facin exemplar. Estam segurs de la vostra bona disposició i
receptivitat, Sr. President, perquè, estau-ne ben segur, si no
donam prioritat a la modernització ecològica, no hi haurà més
benestar per a les Illes.
El temps és curt, però encara volem apuntar dos arguments
de reflexió. El primer, sobre la prioritat de les polítiques de
benestar social. Al nostre entendre el Govern ha de fer un
esforç transversal major per traslladar inversions de la part de
les infraestructures de creixement turístic i poblacional
(carreteres, potabilitzadores, depuradores, remodelació de
zones turístiques) cap a inversions concretes en benestar per
a la població de tot l'any.
Un pla vertaderament ambiciós a favor d'una oferta de
primer habitatge de lloguer o compra per a joves o sectors
socials desfavorits seria aquí molt ben rebut, com ho és la
inversió educativa. No cal confondre aquesta, però, amb la mera
suma de construcció infinita de nous centres i l'esforç
d'homologació retributiva dels ensenyants; les Illes Balears
vivim una situació d'infraeducació en relació als estàndards
europeus i espanyols, ja que gairebé un terç de l'alumnat no
acaba l'ensenyament obligatori. Un govern progressista ha
d'invertir recursos reals en garantir que la seva població jove
comptarà amb prou atractius socioprofessionals i educatius
com per no estat temptada d'abandonar l'escolar per fer-se un
sou temptador a la curta, però que li deixarà un horitzó laboral
precari i poc realitzador per a tota la vida.
L'última reflexió és el finançament autonòmic. Encara que
algú se sorprengui, aquest també és un tema verd. Parlem-ne.
Si alguna cosa hem sentit durant aquests quinze mesos és que
aquest govern és pobre, que si tinguéssim diners faríem moltes
més coses, però hi ha el que hi ha..., etc. Nosaltres creim que cal
aprofitar aquest discurs, sovint fet des de formacions fins ara
no gaire autonomistes, per portar aquesta reivindicació allà on
es pot aconseguir de veritat algun resultat, és a dir, a Madrid.
Els Verds d'Eivissa proposam que el Govern plantegi al
Parlament i als agents socials de les Illes -és a dir, no ens basta
que es pacti amb el PP- una campanya ciutadana de suport a la
millora del finançament de l'autonomia de les Illes; per exemple,
davant l'empresariat turístic que no vol un nou impost hoteler
amb l'argument que podríem treure-ho amb escreix dels
impostos que ja pagam a Madrid; que com a Aragó o a Canàries
el Govern encapçali una reivindicació de justícia territorial que
fins ara ens costa molt en capacitat inversora de cara al
benestar de la nostra gent de tot l'any.
Per a nosaltres, aquest paper d'impulsor de la dignitat de la
nostra autonomia que ha de tenir un govern progressista,
nacionalista i ecologista, ha de partir de la base del
reconeixement que els serveis comunitaris que han de prestar
el Govern i els consells no s'adrecen només a satisfer la
població censada, ni tan sols la de fet, sinó també la població
real equivalent, és a dir, l'enorme allau de població turística o de
segona residència que passa per aquí consumeix els nostres
recursos, condiciona a l'alça totes les infraestructures, col·lapsa
els serveis bàsics en temporades puntes com les cues de

l'Insalud, però després no contribueix solidàriament a sostenirles.
I acabam. Els Verds d'Eivissa esgotarem les possibilitats de
cooperació i treball en comú a compte del pacte que
subscriguérem. Volar baix és perillós. Viure aferrats a terra
esperant no poder caure massa fort és enganyós. En realitat diu un gran ecologista, el doctor Ramon Folch- no hi ha res més
segur que posar aire enmig, és a dir, altura de mires. Les àguiles
mai no cauen, mentre que les gallines xoquen fins i tot amb els
seu propi abeurador en els seus curts vols rasants.
Des de Els Verds sempre hem dit que si alguna cosa es
mereix credibilitat en aquest govern és el tarannà obert i
dialogant del president. Ara, a més, fins i tot a casa vostra teniu
l'horitzó aclarit. És hora de fer política, Sr. President. No deixem
que la gestió diària curta de mires marceixi el Govern
progressista.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Buades. Té la paraula la Sra. Maria
Antònia Munar, del Grup d’Unió Mallorquina.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ho vaig dir ahir
i ho repetesc avui, el discurs del Sr. Antich ens ha semblat un
bon discurs, un discurs positiu dins de les possibilitats del
Govern que tenim, un discurs ben estructurat, un discurs
pactat, un discurs on totes les sensibilitats han pogut dir el que
creien. Des d’Unió Mallorquina som conscients del que hi ha
i a quin govern donam suport, a un govern socialdemòcrata,
com hem pogut veure, amb ecologistes, i bé, això no ens ha
d’estranyar, en aquests moments jo diria que a tota Europa hi
ha aquests tipus de governs, hi ha excepcions, Austria,
Espanya, però llevat d’això, és el normal.
(Remor de veus)
La veritat és que Unió Mallorquina som conscients que no
participam en el Govern, però que li donam suport, i li volem
donar suport amb força. A Unió Mallorquina, la veritat és que
ens va estranyar, ens va estranyar que un discurs tan ben
estructurat, tan pactat, tan consensuat, necessitàs la defensa
de més d’un portaveu, nosaltres pensàvem que el defensaria el
president, que intervendria un a favor, un en contra, i nosaltres
ens posicionaríem. Hem vist que ha volgut el reforç que és
reglamentari i que no és per entrar en debat, d’un vicepresident,
d’un conseller, la veritat és que nosaltres vam discutir al partit,
si hi havia tantes defenses, si no dèiem res o si també trèiem el
santcrist gros en aquesta processó, i demanàvem al president
del Parlament que baixàs a defensar la postura d’Unió
Mallorquina.
(Remor de veus i rialles)
Però bé, al final, la veritat és que vàrem pensar que perquè
no es pogués malinterpretar i perquè no es pogués pensar que
realment volíem ridiculitzar o cridar massa l’atenció, vàrem dir
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que defensaria la portaveu, com sempre ha fet, aquest discurs.
I la veritat és que ho faig, Sr. President, amb gust.

Mallorquina és que ara i a l’estiu, quan obrim els grifons, surti
aigua.

Crec que ha estat un discurs realista, un discurs en un
moment de gran bonança econòmica, en un moment que és fàcil
dir Mallorca, les Illes Balears, Espanya, tot va bé, vostè va dir
“va bé, però el mèrit no és tot meu”, i això crec que és positiu.
I dic que és realista, perquè estàvem acostumats i continuam
acostumats que els presidents quan les coses van bé, sempre
diuen que tot el mèrit és seu, cosa que realment és impossible.
Vostè va estar moderat, i jo diria que sensat, atesa la situació,
com dic, de bonança econòmica i de plena ocupació que permet
ser més triomfalista. Vostè, al seu discurs, ens va donar una
visió de la situació actual i jo diria que aquesta situació és la
que ha permès a aquest pacte continuar i la que ens permet
prendre mesures, encara que a Els Verds no els bastin, que jo
ho comprenc, però mesures proteccionistes, mesures
mediambientals que faran possible una disminució d’un
creixement desmesurat, ha fet possible moratòries, i tot això ha
estat possible sense crispació, i això és l’important. No fer
grans mesures que després facin que te n’hagis d’anar del
govern, l’important és fer les mesures adients per poder
continuar vigents aquestes mesures i que no et vengui un altre
i te les canviï i siguin encara pitjors.

Li donarem suport al Pla energètic, però que ens preocupa
del Pla energètic? Del seu pla energètic ens preocupa que ha de
passar per la Comunitat Valenciana, venir per la mar, i la veritat
no sabem quin temps estarà aquest pla a posar-se en marxa. I
què ens preocupa? Doncs a nosaltres ens preocupa que aquest
estiu no hi hagi les aturades de llum a les quals estam
habituats, perquè això és tercermundista i no ens ho podem
permetre. Per tant, plans sí, però que s’executin tan aviat com
sigui possible.

Des d’Unió Mallorquina, com un partit de centre, un partit
moderat, un partit nacionalista, un partit liberal, per a nosaltres
el més important és que el que s’ha fet al pacte, el que s’ha
signat es pugui complir. Per a nosaltres el més important són
les persones i el territori. Per tant, compti amb nosaltres sempre
que vostè vulgui defensar els interessos d’aquestes persones
i del nostre territori. I no necessitam ni li demanam, Sr.
President, un govern hiperactiu, ens conformam amb un govern
efectiu, nosaltres voldríem que vostè fos capaç, i nosaltres li
donarem suport, de solucionar els problemes que creim que
tenen els ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes avui per
avui.
I quins creim que són aquests problemes? Doncs miri, els
problemes bàsics són el tema de l’aigua, el tema del llum, el
tema de les carreteres i la conservació del territori. Podríem
parlar de molts d’altres, perquè és important la salut, és molt
important l’educació, és molt important la cultura, el benestar
social, l’agricultura, els discapacitats i els majors, però no tenc
temps de parlar de tantes coses, perquè amb aquests sistemes
que ens posen de llum, segur que ben aviat m’aturaran. Em
centraré en els tres que són fonamentals per a tots els
ciutadans sense entrar en sectors.
Pla hidrològic. Vostè en va parlar ahir, i tendrà el nostre
suport per a aquest pla. El problema, però, Sr. President, és que
no té molt de temps a perdre, no podem estar discutint, quan no
hi ha aigua, si dessaladores sí, si dessaladores no, hi ha
d’haver dessaladores quan no tenim un sistema ràpid de posar
aigua. I no hem d’estar discutint que si mòbils, que si no
mòbils, ahir va dir vostè “modelar”, miri, a Unió Mallorquina
ens és igual si caminen, l’important és que, quan l’aigua
s’acabi, tenguem el remei i l’aigua no pugui faltar. Posi en marxa
tots els plans que vulgui, però el que li demana Unió

També li donarem suport a la seva proposta de Pla de
carreteres, que, per cert, si veuen en programa electoral, és el
nostre, no diré que han estat Ana Rosa Quintana, perquè, la
veritat, jo crec que no és que ens hagin volgut copiar, sinó que
pensat i meditat, entre el que hi havia, el que és possible i el
que és convenient, hem arribat uns i altres a les mateixes
conclusions. Per tant, li donarem suport, però pensi que les
carreteres, entre que fas el projecte i comences les obres i les
acabes, hauríem de tenir temps d’inaugurar-ne qualcuna.
Estam a favor de conservar el territori, totalment, però una
conservació autèntica, sense excuses partidistes, sense
propostes camuflades de molt de proteccionisme sí, xalets no,
però habitatges de protecció oficial en sòl rústic, sí. No, no, no,
siguem clars, si protegim, protegim, i protegim per a uns i per
als altres, perquè tant consumeixen territori i recursos uns com
els altres, votin a qui votin.
Està molt bé apostar pel reciclatge, pel compostatge, crec
que tenim un bon pla de residus, vostè en va ser un bon
partícip, però el que més importa als ciutadà i el que hem
d’aconseguir és que no tengui el fems davant ca seva, perquè
això és el que em demanen tots i cadascun dels ciutadans.
També estam a favor de l’adquisició de finques rústiques
per fer-les públiques, totalment a favor, ens sembla molt bé
Aubarca, es Verger, les adquisicions, però volem que
d’aquestes finques en puguin gaudir tots els ciutadans. Sap de
què se’m queixen els ciutadans, Sr. President?, diuen que quan
aquestes finques eren privades, ells podien córrer-hi per dins,
ara que són públiques les han tancat. Doncs no, hauríem de fer
possible que els ciutadans gaudissin que les finques, amb els
doblers de tots, compram.
Pel que fa al turisme, el sector del turisme mereix un debat,
jo diria que singularitzat, avui aquí no es pot dir tot, quin és el
nostre missatge?, més que controlar el sector, nosaltres creim
que el que s’ha de fer és que el sector ha de mantenir la qualitat
mediambiental necessària perquè els ciutadans d’aquestes illes
i els visitants puguem tenir el que ens mereixem i els recursos
suficients per dur endavant tota la programació imprescindible
i necessària per aconseguir el que és important, un turisme de
qualitat per damunt d’un de quantitat, i aquí alguns membres
del pacte hauran de fer una aposta sense por i sense males
consciències, perquè apostar per la qualitat significa ser un poc
menys social.
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Vostè, Sr. President, ahir va esmentar que els ciutadans
d’aquestes illes han de gaudir de cinc tipus de seguretat:
seguretat com a consumidors, com a treballadors, en l’atenció
sanitària, en el temps d’oci i en els casos d’emergència. Si em
permet, Unió Mallorquina, n’hi afegirà un altre: els ciutadans
d’aquesta comunitat s’han de sentir segurs jurídicament, han
de tenir el marc jurídic que permeti, sense por, poden planificar
la seva activitat professional, comercial i personal, hem de saber
de què anam. Aquesta és la seguretat jurídica que mai no ha de
faltar en qualsevol línia i proposta política, i n’hem de ser tots
molt conscients.
Per aconseguir la millor solució a tots aquests problemes
plantejats i a totes aquestes inquietuds que tenen els nostres
ciutadans, és imprescindible, no només necessari, un bon
finançament, un finançament just, que mai no l’hem tengut,
primer perquè deien que governava el PSOE allà i el PP aquí,
després perquè governava el PP aquí i també allà, i ara perquè
diuen que governen a l’inrevés, el cert és que sempre tenen una
excusa perquè el finançament que correspon a les nostres illes
no arribi. Ens agradaria un plantejament molt seriós sobre el
tema del finançament de les comunitats autònomes. Crec que
aquí han de treballar tots els partits d’una forma molt conjunta
perquè aquest tema es començarà a debatre al 2001 i d’aquest
depèn el futur, més de qui governi, de les nostres illes, i aquí
també l’oposició hi té un paper molt important, si és que fa
comptes qualque dia governar en aquesta comunitat.
Si abans esmentava que a Unió Mallorquina el que li
importa és resoldre els problemes de les persones, del poble,
vostè, Sr. Antich, té una tasca ben difícil, aconseguir que les
relacions entre aquesta comunitat i el Govern central siguin
unes bones relacions, ja sé que no només depèn de vostè i que
segurament si depengués només de vostè, les coses anirien bé,
però la veritat és que ho hem d’aconseguir.
Vostè també, Sr. President, dins el marc estatutari, ha fet una
aposta clara i decidida cap a un nou model institucional, basat
en el que deia l’estatut i en la realitat geogràfica, amb una
Mallorca, una Menorca, una Eivissa i una Formentera. No
dubtam, Sr. President, que vostè és perfectament conscient que
per fer efectiu aquest nou model institucional ens tendrà
sempre al seu costat, que aquesta és la peça clau del pacte,
pensi que aquesta també serà, Sr. President, la clau del seu èxit,
en el qual, com no podria ser d’altra manera, tots hi volem
participar.

gegant del Govern davant l’oposició, és un debat de política
general on han de tenir un protagonisme clar els problemes
concrets dels ciutadans i que no s’ha de centrar, de manera
exclusiva, sobre l’acció del Govern. És, en definitiva, un
moment solemne on totes les forces parlamentàries es reuneixen
en aquesta seu del Parlament per analitzar la situació global de
la comunitat, quins problemes tenim, quines solucions hi ha,
com podem abordar aquests problemes. És, en definitiva, una
festa de la pluralitat democràtica d’aquesta comunitat
autònoma, del conjunt de la pluralitat de les forces polítiques
en el seu conjunt i, evidentment, de la pluralitat de les pròpies
forces polítiques que formen part del pacte de govern.
Parl aquí en nom d’un grup, Esquerra Unida i Ecologista, a
la vegada plural en la seva composició interna, on participen
diputats i diputades d’Esquerra Unida i d’Els Verds de
Mallorca, un grup amb una perspectiva ideològica molt nítida,
d’esquerra transformadora i d’ecologisme polític. Això vol dir
voluntat de canvi i de transformació, això vol dir una anàlisi
global de les coses que va, des de problemes planetaris, com
són ara el canvi climàtic o les desigualtats entre el nord i el sud,
per passar sense solució de continuïtat a problemes de caràcter
local, com són la gestió dels nostres propis recursos naturals,
l’exclusió social o el consum desmesurat de territori. Una
voluntat de transformació que està íntimament lligada amb la
presència, a la nostra teoria i a la nostra pràctica, de determinats
valors que són comuns a Els Verds i a l’esquerra
transformadora, uns valors que són els de la solidaritat, el de la
justícia social, el de la sostenibilitat ecològica i el de la
democràcia participativa. Tanta importància tenen els valors al
nostre discurs que hi ha una temptació permanent de fer
efectivament un discurs exclusivament de denúncia i de valors,
en definitiva, un discurs exclusivament moral. Però si la política
és l’espai existent entre la moral i el dret, hem de convenir que
fer un discurs exclusivament moral significa renunciar a la
política i, per tant, renunciar precisament a treballar per a la
transformació real i concreta de les coses.
En tot cas, també convé deixar clar que fer política des
d’una posició transformadora no significa renunciar als valors
morals, no significa manca de valentia, a l’inrevés, allò més fàcil
és refugiar-se en una posició estètica, allò més difícil és
enfrontar-se honestament amb una anàlisi objectiva de la
realitat, analitzar objectivament la correlació de forces existent
entre les distintes forces polítiques, i a partir d’aquí construir
una política d’aliances i dissenyar una estratègia i una tàctica
per fer avançar realment les nostres polítiques.

Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Munar. Té la paraula el diputat Sr.
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Ecologista.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats i la
resta. Dues paraules sobre l’enfocament del debat. Des del
nostre punt de vista, aquest debat no és una compareixença

Aquest raonament és el que explica la decisió dels partits
que som dins el grup d’Esquerra Unida i Ecologista, d’Esquerra
Unida i d’Els Verds de Mallorca, de participar en el pacte de
progrés del 99, i de participar-hi, no des d’una posició perifèrica
o marginal, sinó des de la centralitat que significa la participació
en el Govern.
Feta aquesta introducció s’imposa breument i abans
d’abordar realment les solucions i les prioritats del futur, és
inevitable fer, deia, una petita anàlisi del que s’ha fet des del
darrer debat de la comunitat, des del darrer debat de política
general.
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Des del nostre punt de vista, aquest darrer any ha suposat
importants passes en la consolidació del projecte progressista
a la nostra comunitat, des de l’oposició conservadora s’han
anat dissenyant, bàsicament, tres discursos en contra del pacte.
El primer és el de l’estiu del 1999, nega la major i parla de pacte
antinatura; el segon és de principis del 2000 i parla de
paralització i d’inactivitat; i el tercer, que pràcticament se
superposa al segon en el temps, és el de la incapacitat per
resoldre problemes concrets com són el proveïment d’aigua o
els efectes de la sequera a l’agricultura. Tots tres discursos
s’han esbucat estrepitosament al llarg del temps. Arribam a
octubre del 2000 amb una majoria més cohesionada, arribam
amb un balanç d’activitat, canvis legislatius, creació de noves
institucions i acció general de govern senzillament
espectacular, s’analitzi com s’analitzi, i arribam, havent
demostrat una gran capacitat d’interlocució amb la societat, ja
sigui aquesta societat, els pagesos, els propietaris de finques
incloses a parcs naturals, com és el tema de Mondragó que ens
semb la emblemàtic, ja siguin organitzacions empresarials, ja
siguin organitzacions sindicals, etc.
Estam, evidentment, molt lluny de dir que tot s’ha fet bé,
estam simplement avançant per un camí que, a més, és un camí
objectivament difícil. Hem tengut dubtes, s’han comès,
indubtablement, errors, però jo crec que hi ha dos mèrits
innegables d’aquesta singladura del darrer any, primer, haver
tret els problemes dels calaixos o de davall de les catifes,
segons es vulgui expressar, per exemple el tema de l’aigua,
aquest tema de l’aigua que l’any 1998, el president del Govern
deia que estava solucionat per a 20 anys, una profecia realment
antològica; el tema de l’energia, amb un pla energètic que no
arribava a sortir mai de la vida, any rera any, legislatura rera
legislatura; la sinistralitat laboral davant la qual no hi havia
coratge de posar en marxa mesures concretes; el tema de la
salut mental; el tema de la situació dels funcionaris de la
comunitat; el tema de l’habitatge; el tema dels espais naturals;
el tema del finançament dels consells, eren temes senzillament
no abordats, amagats dins un calaix. I jo crec que aquest
govern, com a mínim, ha tengut decisió política a l’hora de
treure’ls del calaix i afrontar les qüestions.
Evidentment, no es pot fer una relació de tot el que s’ha fet,
però, evidentment, no hi ha cap àrea del Govern on no s’apreciï
una atenció permanent cap al canvi, cap a la solució dels
problemes, cap a la millora de la situació. Per primera vegada, i
malgrat que el tema de les mesures d’emergència que s’han
hagut d’aplicar, com són les dessaladores, ho hagin amagat,
s’apliquen aquí vertaderes polítiques de gestió de la demanda
en el tema de l’aigua. Per primera vegada s’han introduït criteris
que durant legislatures anteriors estaven senzillament prohibits
en la gestió dels residus, com és el tema de la reducció de
reciclatge i de la reutilització, per si qualque historiador repassa
el Diari de Sessions, ho vull remarcar per si no s’ho creu,
estaven prohibits per la normativa autonòmica. Es veu, per
primera vegada, un impuls real en el tema del ferrocarril, es veu
un nou disseny racional de síntesi en la xarxa de carreteres, hi
ha hagut canvis molt visualitzables, molt cridaners, la creació
de noves institucions, com el Servei balear d’ocupació, el
Consell econòmic i social i l’Institut de la dona; altres coses
també molt visualitzables com és la futura llei de comerç o el
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projecte de llei de l’ecotaxa, però també hi ha altres coses que
es fan amb menys discreció, però que són extraordinàriament
importants com és, per exemple, la reconversió de les funcions
d’una empresa com Isba, una empresa, per dir-ho d’una manera
suau, que no complia cap funció social, i que en aquest moment
s’està transformant en una empresa que ajuda al que ha
d’ajudar, que és ajudar el finançament de les petites empreses
a la nostra comunitat.
No crec que sigui necessari dir que tot el que s’ha fet ha
estat plenament del gust del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, en temes com l’ecotaxa, com les normes cautelars,
per esmentar dos exemples, des d’aquest grup, des dels partits
que l’integren, hem manifestat públicament posicions
diferenciades des del respecte a les regles del joc del pacte i
salvaguardant la governabilitat. Això és natural i estic
convinçut que passa a tota la resta de grups, aquesta és la
misèria, i probablement també la grandesa, d’un pacte tan plural
i tan ample com aquest que, efectivament, cap de les mesures
o el conjunt de les mesures és impossible que s’ajusti
plenament a la conveniència o als criteris d’un grup en
particular.
Però, en qualsevol cas, allò que és essencial a l’hora de fer
un balanç és constatar que el programa del 99, que aquest
programa del 99 que va donar peu al pacte, que justifica el
pacte, es desenvolupa amb normalitat i a bon ritme, a bon ritme
des del punt de vista temporal amb una excepció, jo crec que
s’ha de notar, que és el tema de les transferències als consells
insulars on hi havia uns compromissos temporals que s’han
desbordat.
Fer aquest balanç, globalment positiu, com he dit, jo crec
que és el moment de parlar de futur, de parlar com afrontar els
problemes dels ciutadans durant els propers ...
(Interrupció momentània de la gravació)
... del programa pactat, hem de marcar, en definitiva, jo crec
que en aquest debat, els perfils i les prioritats de cada grup
polític, sabent que a la fi caldrà fer una síntesi entre les
prioritats i els perfils de cadascun dels grups, com a mínim, que
conformen la majoria.
Primer bloc, territori, creixement turístic i urbanístic. Jo crec
que hi ha un aspecte interessant del discurs d’ahir, jo crec que
per primera vegada en aquesta comunitat, i crec que no és una
cosa molt freqüent, hi ha una aposta per un creixement moderat
del producte interior brut, per primera vegada des d’aquesta
tribuna i des d’una responsabilitat governamental, s’aposta per
un creixement sostenible, per un creixement moderat. I és certa
la referència que es feia al discurs d’ahir, per part del president,
que s’ha començat a posar fre a la situació, jo crec que les
mesures que s’han adoptat durant aquest darrer any són
importants, la llei de setembre del 99, de mesures urgents, amb
limitacions a la construcció en sòl rústic, amb limitacions en el
tema d’urbanitzables, les desclassificacions posteriors,
d’indrets específics, con es Canons o Cap Pinar, les normes
cautelars, crec que tot això són passes importants. Però la
situació, malauradament, dista molt d’estar pacificada. S’ha de
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dir a la gent, els ciutadans han de conèixer que maldament es
fes aquesta frenada imprudent a la qual al·ludia el president a la
seva intervenció, aquesta frenada en sec, només les llicències
concedides a la nostra construcció, a la nostra comunitat per a
construcció nova, suposarien una permanència de les grues en
el seu actual estat d’activitat probablement durant els propers
dos anys. El mal, el mal que s’ha heretat és un mal
extraordinàriament gran, que ens ha desbordat en la seva
anàlisi, i propostes que semblaven agosarades fa cinc anys, en
aquest moment són propostes tímides i que tothom dóna per
assumides, el mal que hem heretat, el desordre urbanístic que
s’ha heretat en aquesta comunitat, la manca de planificació
territorial, és enorme.
I des d’aquest punt de vista, a mi m’agradaria remarcar una
qüestió que només va ser esmentada de passada al discurs, que
és que aquest pacte té una cita amb la història l’any que ve,
amb la revisió de les Directrius d’Ordenació Territorial, i
complementàriament, amb la redacció de la Llei del sòl.
Necessitam, efectivament, revisar les DOT, com va explicar el
Sr. Antich i, a més, ho hem de fer ràpid, perquè aquesta revisió
de les DOT, abans de l’estiu del 2001, probablement, pugui
servir de marc, precisament, per al desenvolupament harmònic
dels plans territorials insulars. I és a partir d’aquest trinomi que
hem de treure durant aquesta legislatura Directrius
d’Ordenació, plans territorials insular, llei del sòl, a partir
d’aquest trinomi on passarem de les actuacions puntuals a la
definició real del que aquest pacte és capaç de fer en matèria de
protecció territorial.
Lligat a aquesta qüestió, de la protecció territorial, i
acompanyant evidentment mesures que jo crec que són
evidents, com és la derogació de la Llei de camps de golf, un
arcaisme absolut a la nostra comunitat autònoma i contradictori,
per cert, amb el programa del 99, hem de parlar del tema de
recursos naturals i d’energia, només dues pinzellades per no
allargar-me en el temps.
En el tema de l’aigua hem demostrat capacitat, sentit de la
responsabilitat i realisme per afrontar les necessitats
immediates, jo crec que ara cal demostrar que som capaços de
desenvolupar convenientment allò que hem començat a fer, és
a dir, desenvolupar polítiques d’estalvi i de gestió de la
demanda.
En el tema de l’energia, efectivament, nosaltres pensam que
el Pla energètic és susceptible de ser millorat, està en el tràmit
necessari per a la seva millora, i que, efectivament, cal fer més
èmfasi en la gestió de la demanda, més èmfasi en les energies
renovables i modular les respostes que es vagin donant a la
demanda energètica en funció de diversos escenaris
d’increment de la demanda, és a dir, hem de preveure diversos
escenaris en funció de l’èxit d’aquestes polítiques de contenció
del creixement.
I, efectivament, hem de fer una llei de residus que també és
al pacte de govern del 99 que consagri, a nivell legislatiu,
aquesta nova política moderna i racional, de gestió de residus
que ha començat a fer el pacte de progrés.

Quant als espais naturals, dues paraules, només, una, que
és un debat que pens que està plenament sancionat per la
societat, si un analitza el resultat de l’enquesta que va
encarregar el Govern fa uns mesos, són aclapadors, la gent vol
espais naturals protegits, la gent vol parcs naturals i la gent vol
una bona gestió d’aquests espais. Hi ha compromissos clars,
com el parc de la Serra de Tramuntana, i s’ha de ser inequívoc
en el manteniment d’aquests compromissos, perfectament
comp atibles, d’altra banda, amb d’altres compromissos
adquirits amb posterioritat, com és ara aprovar una legislació
autonòmica pròpia que desenvolupi aquesta matèria.
En política social, l’esforç que s’ha fet és sens dubte molt
important, s’ha aixecat una conselleria de Benestar Social del
no-res, i això s’ha de dir amb la màxima claredat i rotunditat,
perquè efectivament, simplement no existia una conselleria de
Benestar Social. Per primera vegada, jo crec que es fan
polítiques laborals dignes de tal nom en aquesta comunitat
autònoma, s’ha incrementat molt l’esforç en matèria
d’habitatge, en matèria d’educació, en matèria de sanitat, però
això, i estic segur que el Sr. President està d’acord amb mi, és
encara insuficient. Hem d’aprofitar la bonança econòmica actual
per posar les bases d’un autèntic sistema de protecció social a
les Illes Balears, que en aquesta legislatura com a mínim
hauríem d’intentar que ens equiparàs a d’altres comunitats
autònomes que tenen uns sistemes de protecció social
absolutament envejables en relació amb el nostre model.
Necessitam un servei balear d’ocupació que funcioni,
polítiques d’immigració com les que s’han començat a
dissenyar, la integració laboral dels aturats de llarga durada,
lluitar contra el fracàs escolar, construir (...) d’integració laboral,
social i cultural per als joves, i superar dèficits d’equipaments
per a les persones majors i per a altres col·lectius.
Vostè, Sr. President, sap que hi ha projectes i recursos en
marxa per totes aquestes qüestions, i jo el convid de qualque
manera que ho expliqui amb l’èmfasi necessari a aquesta
camb ra, i que en definitiva vengui a desmentir aquells que
diuen que s’ha deteriorat la seva capacitat d’il·lusionar. I diré
encara una altra cosa, que és el manteniment del nostre
compromís amb els pensionistes perceptors de pensions no
contributives i assistencials, un compromís que està en el pacte
de govern, que està en el pacte per l’ocupació, i un compromís
que ha de ser lògicament irrenunciable per part d’aquest
govern.
En el tema de les relacions amb l’Estat, jo tampoc no vull fer
victimisme, però jo vull fer reivindicació. Jo som una persona
que li agrada reivindicar, al nostre grup, als Verds, a Esquerra
Unida li agrada reivindicar, i jo vull reivindicar. Jo vull
reivindicar el desenvolupament del REB, fa dos anys també, o
tres, el Sr. Matas em deia “és que, clar, si no hi ha descomptes
per a mercaderies, jo ja ho comprenc que vostè tengui recels
davant el règim especial de Balears”. Doncs a hores d’ara han
passat aquests anys, estam a finals del 2000 i aquesta qüestió
no està engirgolada. En política d’inversions aquesta comunitat
ha perdut amb els pressuposts del 2001 posicions relatives
respecte de la resta de comunitats, quan estava clarament dins
l’esperit del REB que s’havia de superar una situació
d’endarreriment en aquesta qüestió. No, no ens superam, no
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ens mantenim, empitjoram la nostra situació en matèria
d’inversions de l’Estat respecte d’anys anteriors.
En el tema de l’aigua i l’actitud del ministre de Medi
Ambient, jo tenc una certa dificultat per seguir les seves
propostes. Tal volta si m’acostàs més per s’Arenal i seguís una
mica més aquests jocs que fan els romanesos amb els gobelets,
“siga la bola”, tal vegada tendria més pràctica per saber per on
van les ofertes inversores del Sr. Matas en matèria hidràulica.
Confés que tenc dificultats greus per seguir aquesta qüestió.
Però una cosa m’ha quedat clara, és que quan aquesta
comunitat ha tengut una sequera espantosa, ha tengut set i ha
hagut de fer inversions per tenir aigua, no hi ha hagut ni un
duro de Madrid. Això sí que m’ha quedat clar. Els coloms que
estan volant pel cel per l’any 2002 o 2003, això encara no ho
tenc aclarit, però per la nostra set de l’any 2000 no hi ha hagut
un duro del ministre de Medi Ambient.
Elforat d’educació, d’aquesta meravellosa transferència que
ens posava a l’avantguarda de les transferències d’educació
del conjunt de l’Estat és un forat pel qual se’n van els migrats
recursos d’aquesta comunitat autònoma, perquè va ser -s’ha
demostrat per activa i per passiva- una transferència
clamorosament mal negociada.
Hi ha un tema sagnant, que és un tema d’estat, o de
comunitat, o del que es vulgui dir, que és el tema del conveni
de carreteres. Ja no és un tema de com han de ser les carreteres,
ni com han de deixar de ser. És un tema de si aquesta comunitat
es deixa o no es deixa arrabassar les competències de carreteres
per part de l’Estat, si hi ha una regressió respecte d’aquell
decret de transferències de fa uns anys. Qui decideix com es fan
les carreteres en aquesta comunitat autònoma? El ministre del
Govern central o nosaltres? I això és una qüestió molt de fons
i molt política, i jo crec que aquesta actitud de xantatge, de
mantenir el conveni de finançament, que en definitiva no ve
més que a suplir un greuge comparatiu que té aquesta
comunitat, de no tenir el finançament que es dóna a altres
comunitat per a les carreteres d’interès general, no té altre
contingut aquest famós conveni, no és cap regal de nadal, és
simplement acabar amb un greuge comparatiu, no ha de servir
per condicionar l’exercici lliure de la nostra competència,
atribuïda en funció de l’Estatut d’Autonomia.
Per tant hem de reivindicar. No ens hem de fer les víctimes,
però hem de reivindicar, hem de donar prioritat al
desenvolupament del règim especial, i hem de reivindicar
efectivament un sistema de finançament adequat per a la nostra
comunitat. Jo crec que aquesta és una comunitat relativament
rica respecte de la resta de l’Estat, amb una administració pobra,
i això és una cosa que no té cap tipus de sentit, perquè tenim
dret, pens jo, a una administració autonòmica amb capacitat per
ajudar els ciutadans a resoldre els problemes, per ajudar els
consells insulars i per ajudar els ajuntaments.
I jo vull també introduir en l’agenda qüestions com la
situació de la presó o la situació de l’Administració de Justícia
a les Illes Balears, qüestions que efectivament són de
competència de l’Estat en aquests moments, plenament, però
que des de la nostra perspectiva de defensa dels interessos
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generals d’aquesta comunitat i com a govern d’aquesta
comunitat autònoma no podem tancar els ulls davant situacions
de desatenció als ciutadans o, més greu encara, d’incompliment
flagrant dels seus fins constitucionals en el cas de la presó que
es donen en aquests àmbits.
Des del punt de vista institucional, jo crec que s’ha
d’accelerar el tema de les transferències als consells. Jo vull dir
ràpidament que el model de transferències en matèria de serveis
socials és un model extraordinàriament intel·ligent i interessant,
molt descentralitzador, molt d’acostar els serveis als ciutadans,
arribant fins i tot la possibilitat de la descentralització als
ajuntaments, amb una capacitat també de desenvolupament
normatiu per als consells insulars i, a la vegada, reservant per
al Govern un paper que és evident que és el de la planificació,
el de la reglamentació, el del finançament, perquè en definitiva
el Govern ha de poder assegurar que no tenguem una
comunitat a tres velocitats en matèria de serveis socials. Jo crec
que és un model bo a seguir, és un model intel·ligent i hem
d’accelerar la resta de transferències a partir d’aquest model.
Dues pinzellades. Jo crec que també s’ha de fer referència
i s’ha d’accelerar el tema dels síndics de Greuges i de Comptes;
evidentment és una responsabilitat del conjunt de la Cambra,
però que hem de posar fil a aquesta agulla.
Bloc de transparència política, jo diria que seria bo abordar
una normativa que regulàs la participació ciutadana a la nostra
comunitat. És vera que el diàleg amb la societat, la interlocució
institucions-societat, ha avançat enormement durant aquest
darrer any a la comunitat autònoma, però probablement caldria
una norma que ho regulàs, que ho universalitzàs, que ho
homogeneïtzàs i que fins i tot implicàs altres institucions. I
efectivament cal impulsar també la Llei de subvencions prevista
en el pacte del 99 i que ha de donar transparència a aquesta part
de l’activitat administrativa.
Tema de l’Estatut d’Autonomia. Està implícit en el pacte de
govern del 99, no està explícit, però jo crec que a l’àmbit de la
majoria de progrés s’ha d’encetar aquest debat de la reforma de
l’Estatut d’Autonomia. Ara que deixam de ser els darrers en
tantes coses, els darrers en tenir Consell econòmic i social, els
darrers en tenir tantes altres qüestions, ara que començam a
deixar de ser una comunitat de tercera en tantes qüestions, jo
crec que hem d’obrir el debat d’equiparar-nos realment a les
comunitats històriques en matèria d’estatut d’autonomia.
Matèria de política de comunicació. He de dir el següent: el
programa parlar d’un model audiovisual propi. Nosaltres estam
absolutament d’acord, però només una qüestió sobre el model
de gestió; la participació del Govern balear, la participació dels
recursos públics en un mitjà audiovisual, implica també obrir les
portes al control democràtic d’aquest mitjà, i no estic apel·lant,
naturalment, al control del Govern sinó al paper que el conjunt
del Parlament ha de jugar amb un medi audiovisual propi de la
nostra comunitat.
Dues paraules per acabar, després de fer aquestes
precisions i de marcar el que serien les nostres prioritats. El
nostre grup parlamentari -ho he dit al principi- està tan disposat
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com el primer dia a respondre a la il·lusió històrica aixecada
l’any 99 a la societat balear. Aquesta és una experiència
històrica dins l’àmbit de Balears i és una experiència també
singular a l’àmbit del conjunt de l’Estat que nosaltres tenim
l’obligació de convertir en un èxit i de donar-li continuïtat més
enllà del 2003, com la Sra. Munar, amb el seu sentit pràctic,
al·ludia molt clarament en la seva intervenció. Les regles per al
bon funcionament del pacte són tres i són molt senzilles: el
respecte al programa pactat; el respecte al resultat de les urnes
del 99, és a dir, ni hegemonismes dels majoritaris ni
sobrevaloració dels minoritaris, respecte al resultat de les urnes
del 99; normalització de la diferència, aquest és un pacte plural
i no té sentit intentar projectar la idea del fet que de sobte tots
pensam igual, però evidentment sempre compatibilitzant
aquesta expressió de la diferència, aquesta expressió de la
pluralitat amb l’assegurança de la governabilitat, i això és un
aspecte fonamental.
Des del respecte a aquestes tres regles senzilles és evident
que la lectura del programa del 99 admet diferents prioritats i
accents. Des del meu grup, des d’Esquerra Unida i des de Els
Verds de Mallorca, li hem plantejat, Sr. President, honestament
les nostres prioritats de futur. A vostè li correspon un paper
fonamental en una feina que a la fi és una responsabilitat de
totes les forces que conformam la majoria: trobar una síntesi, un
terreny d’encontre entre les diferents sensibilitats existents en
el pacte i convertir aquesta experiència en una eina útil per
solucionar els problemes dels ciutadans de les nostra
comunitat.

Tal com deia ahir el president, ningú no pot qüestionar que
seguim instal·lats en un cicle econòmic bo, un cicle expansiu,
que es diu. Els temors del principi de la temporada turística
s’han esvaït després d’un mes de setembre pletòric d’ocupació
i d’un prometedor mes d’octubre. Però el debat sobre una
hipotètica crisi turística que vàrem tenir a principis d’estiu crec
que ens ha de fer reflexionar. Si analitzam l’evolució del turisme
al llarg de les darreres tres temporades, veurem que l’any 97 els
establiments turístics, i insistesc, els establiments turístics
varen rebre 9.242.000 turistes; el 98, 10.085.000 turistes; el 99, un
any qualificat d’històric, d’extraordinari, 10.744.000 turistes. És
a dir, que les darreres tres temporades, descomptant la
d’enguany, vàrem dur un ritme de més o de prop d’un
creixement de 700.000 turistes a l’any, en els hotels i
apartaments turístics.
Vet aquí, però, que a principis d’enguany, un petit retrocés
en l’ocupació turística provocat per una lleugera baixada del
turisme alemany (en un any que tenien l’exposició universal de
Hannover, que hi havia els campionats del món de seleccions
de futbol), aquesta lleugera baixada en percentatge fa repicar
totes les campanes d’alarma i des del sector turístic s’aixequen
veus que ja parlen de crisi, fins i tot donen la culpa a l’ecotaxa
que encara no està aprovada, el Consell de Govern encara ni
l’havia aprovada, idò ja fins i tot l’ecotaxa tenia la culpa
d’aquesta crisi. I ningú, a principis d’estiu d’enguany, ningú ja
no es recorda de l’estiu del 99, d’aquella sensació de saturació
que teníem de que les carreteres no ens bastaven, que no
teníem un metre de platja per estendre la tovallola, i que va
aixecar un clam a favor d’una aturada del creixement turístic.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Grosske, per la seva intervenció.
A continuació ha demanat la paraula el diputat Sr. Pere
Sampol en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista.

I precisament aquesta polèmica, si els hotels han tengut un
2% més o manco d’ocupació el mes de juny, posa de manifest
la fragilitat i els defectes de la nostra economia turística, perquè
si analitzam bé les xifres comprovarem que ni tan sols es va
produir aquest petit descens de turistes a principis d’estiu, per
mor que enguany ja tenim més places turístiques que l’any 99
perquè hi havia unes llicències concedides amb anterioritat que
s’han construït dins enguany.

EL SR. SAMPOL I MAS:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el debat de política general, apart de la confrontació dialèctica
entre Govern i oposició, pretén que els diputats analitzem la
situació política, econòmica i social que viuen les Illes Balears
des de l’òptica de cada grup polític. Aquesta intervenció, per
tant, en nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
que representa el PSM de Mallorca, el PSM de Menorca i
l’Entesa Nacionalista i Ecologista d’Eivissa, voldrà ser una
modesta aportació ideològica amb la intenció de cercar
solucions als problemes generals dels ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears.
En tot cas jo voldria dir una cosa, aquest no és el primer
govern de coalició que han tengut les Illes Balears. Durant
molts d’anys governaren en coalició dos partits. Ara, només
parlava un i no va acabar bé, precisament, va acabar com la
processó de la moixeta. No ho hauríem de copiar.

Per si qualcú posava en qüestió aquestes xifres n’hi ha unes
que són irrefutables:els treballadors contractats a l’hoteleria el
mes de setembre d’enguany han estat un 6% més que el
setembre de l’any anterior; els treballadors contractats en el
sector de la restauració i bars han estat un 11% més que l’any
anterior, i això sí que no ment. Si les empreses no tenen més
ingressos, no contracten més treballadors, això és irrefutable.
Aleshores, què està passant? Senzillament, que el model
econòmic que hem heretat no es conforma en mantenir els
nivells econòmics d’un any extraordinari, l’any 99, no es
conforma en igualar els resultats d’aquell any pletòric, sinó que
necessita créixer i necessita créixer al mateix ritme,
indefinidament, com una bicicleta que si s’atura, a no ser que
sigui un equilibrista, tomba i cau. I els hotelers i els majoristes
de viatges, en veure que tenen un petit percentatge de places
sense vendre, els entra el pànic, baixen preus, llancen ofertes a
l’exterior i atreuen uns clients que pot ser que deixin un petit
marge de benefici a l’empresa turística, però que suposen un
cost inassumible per a les Illes Balears en forma d’aigua, en
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forma d’energia, en forma de depuració, en forma de carreteres,
en forma de territori, en forma de qualitat de vida, que aquí són
béns escassos que no podem dilapidar.

avantatges; i també una formació cívica, que faci que els
ciutadans trobin satisfacció en el treball ben fet, des de la
convicció que contribueixen a l’engrandiment del nostre país.

Arribam, per tant, a una primera conclusió. A judici del
PSM-Entesa Nacionalista s’ha demostrat que el mercat, en
majúscules, és incapaç per ell mateix de corregir els defectes de
la nostra economia i, per tant, correspondrà a les
administracions públiques prendre les decisions per promoure
una reducció gradual de places turístiques i evitar que una
oferta superior a la demanda provoqui la caiguda dels preus
turístics. Si les empreses turístiques no tenen instruments per
controlar l’oferta i apostar decididament per la qualitat, haurem
de ser les administracions que creem aquests instruments en
benefici dels interessos generals i amb benefici de la mateixa
indústria turística.

I qualcú podrà dir que aquesta proposta és arriscada. I si
ens va tan bé, per què hem de canviar?, diran els més
conservadors. A aquesta pregunta podríem respondre amb una
altra. L’actual creixement econòmic, encara desbocat, realment
suposa una millora de la qualitat de vida de la gent de Balears?
De veritat estam millorant la nostra qualitat de vida, com a
conjunt de ciutadans o a nivell individual o, pel contrari,
perdem progressivament qualitat de vida? Suposam que
cadascú respondrà a aquesta pregunta segons la seva escala
de valors particulars. Per al PSM-Entesa Nacionalista la
resposta és evident.

Coincidim amb el president en què ja es comença a notar la
desacceleració en el sector de la construcció, segurament
gràcies, en part, a les polítiques de protecció del territori que
s’iniciaren la passada legislatura en el Consell de Mallorca -més
de 90 urbanitzacions desclassificades- i que han seguit aquesta
legislatura amb unes mesures que ja fa uns mesos va prendre
el Govern i que darrerament també han començat a prendre els
tres consells insulars. Però encara no és suficient, i
especialment alguns ajuntaments no fan tot el necessari per
protegir el seu territori, perquè si el Govern o els consells
insulars desautoritzen una urbanització és perquè abans qualcú
l’ha autoritzada; si no no tendríem necessitat de desclassificar
urbanitzables, i aquest qualcú són els ajuntaments. Hi ha
ajuntaments que a més a més tenen més capacitat per corregir
petits defectes urbanístics, tenen les eines que no tenim el
Govern ni els consells insulars i no ho fan, i no només no ho
fan, sinó que veim que encara ara s’aproven vertaders poblats
de més de 2.000 habitants, cos increïble en aquestes altures.
Hem d’admetre, però, que qualcú s’inquieti quan
propugnam contenir, o fins i tot, reduir moderadament les
places turístiques i la urbanització del territori. No creim, però,
que hi hagi motius de preocupació, sobretot quan altres
sectors, el sector agrícola i el sector industrial, tenen un gran
potencial de creixement. Aquesta sempre ha estat la nostra
alternativa: diversificar l’economia, i avui s’estan creant les
condicions perquè sectors industrials estratègics tenguin un
creixement econòmic important; la indústria agroalimentària, per
exemple, que ha d’estirar del sector primari; la indústria
mediambiental, indústries d’energies alternatives, indústries de
reciclatge de residus: aquí si som rics en una cosa és en una
matèria primar, en fems; promoguem indústries de reciclatge de
residus. Noves tecnologies; fins i tot avui neixen amb força
indústries lligades a la moda i al disseny que s’estan fent un
lloc en els mercats internacionals.
Estam vivint un moment d’una gran creativitat empresarial.
Les xifres d’exportació de productes de Balears augmenten
espectacularment, una creativitat que ha de trobar el suport i
l’estímul del Govern amb una forta empenta en un tema que som
molt deficitaris, que és la formació, una formació tècnica, que
permeti les empreses beneficiar-se dels avantatges de la
globalització mundial, que té desavantatges però que també té

Però les accions per corregir el model polític i econòmic de
les Illes Balears topen amb tres problemes fonamentals. Primer,
un creixement demogràfic insostenible. Segon, el centralisme
polític de l’Estat espanyol. Tercer, com a conseqüència
d’aquest centralisme, una manca d’instruments polítics i
econòmics per resoldre els nostres problemes.
Els darrers anys les Illes Balears hem patit una vertadera
explosió demogràfica. El sector turístic i la construcció, amb
unes taxes de creixement de més d’un 10% anual, han provocat
una segona onada immigratòria: més de 77.000 persones del
cens del 91 al darrer cens del 98; aquests darrers tres anys el
creixement encara és més espectacular. Un 12% de creixement
quan la mitja de creixement espanyola era del 2,5; un 90%
d’aquest creixement respon a persones que han vengut de fora
de les Illes Balears. Això, juntament amb l’allau de ciutadans
centre-europeus que s’han construït una residència a Balears,
ja comença a tenir unes conseqüències socials, econòmiques
i culturals, juntament amb uns efectes sobre els recursos
naturals, que no podem ignorar.
Per al PSM-Entesa Nacionalista ens preocupa, en primer
lloc, la situació social de les persones que, empeses per la
desesperació, han hagut d’abandonar per força el seu país per
cercar entre nosaltres la terra promesa. Per desgràcia, tot i que
vivim un temps de bonança econòmica, encara trobam entre
nosaltres, especialment a Palma, massa casos de desigualtat,
d’infància desatesa, de marginació crònica, casos que
requereixen la solidaritat de tota la societat i l’esforç econòmic
de les administracions públiques.
Ens preocupa, també, el desarrelament d’amples col·lectius
d’immigrants, de distinta condició econòmica, que no només
viuen d’esquena a la nostra cultura, sinó que també ignoren la
realitat social i cultural de les Illes Balears, i si no cream els
mecanismes d’integració de tots aquests col·lectius correm el
risc que es creïn fractures socials i que els habitants de Balears,
en conjunt, perdem la nostra personalitat com a poble.
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No vegin en aquestes paraules una actitud recelosa cap als
immigrants; de fet les grans migracions seran inevitables al llarg
d’aquest principi de nou segle, de mou mil·lenni. A més, creim
sincerament que la multiculturalitat ha estat beneficiosa,
especialment per a una societat illenca amb tendència a estar
tancada dins ella mateixa. Per a qualsevol cultura és positiu
impregnar-se d’altres cultures, sempre que es reforcin les
pròpies senyes d’identitat. Pel contrari, si les noves cultures
suposen la substitució de la cultura pròpia, aleshores no es
produeix un enriquiment, es produeix un empobriment, fins i tot
es pot produir una colonització.
Fa pocs dies, la Conselleria de Benestar Social, en
col·laboració amb les conselleries de Sanitat i d’Educació, ha
presentat el Pla d’immigració amb una dotació de 1.400 milions
de pessetes. Creim que és un bon pla, una esperança que
ajudarà a evitar molts dels possibles problemes que ens
inquieten.
D’altra banda, però, no podem ignorar la nostra realitat
insular, amb uns recursos naturals fràgils i escassos. La nostra
solidaritat i el respecte al dret de totes les persones del món a
cercar el benestar, no pot posar en perill l’equilibri
mediambiental de les Illes Balears, perquè, aleshores, aquestes
illes tornaran a ser una terra d’emigració en lloc d’immigració.
I encara ens queda una darrera reflexió al respecte. El
creixement demogràfic necessita més infraestructures, més
equipaments i serveis públics, i les administracions públiques
no tenim capacitat per incrementar els serveis d’acord amb les
demandes de la població. Inauguram un institut i ja ens queda
petit, un nou institut i ja hem de posar envans a les aules per
convertir-ne una en dues, amb dos professors, amb professors
de suport perquè dins aquella mateixa aula trobam persones,
trobam nins, alumnes de tres o quatre cultures distintes i, això,
ho saben perfectament els pares i els professors, pares que
tenen fills en edat escolar. I el mateix podríem dir de les
carreteres, dels hospitals, dels serveis d’assistència social, de
la demanda d’habitatges per a gent jove, del proveïment i la
depuració de l’aigua... I aquesta vertadera angoixa que
començam a patir els responsables de les administracions
públiques, que ens veim incapaços de dotar de serveis a tota
aquesta allau de gent.
I això crec que ens du, aquesta manca fins i tot de capacitat
de decisió política sobre aquests problemes reals, em du a
abordar el segon gran problema de què els parlava fa un
moment: el centralisme de l’Estat espanyol.
Em permetin unes reflexions en veu alta. Els anys darrers de
la dictadura i els primers anys de la democràcia varen ser uns
temps de canvis frenètics, de llibertats, i dins aquestes llibertats
ningú no qüestionava les llibertats col·lectives dels distints
pobles de l’Estat espanyol. Tota la gent progressista, tota la
gent antifranquista, celebrava aquestes llibertats, els nous
estatuts d’autonomia. Recordin aquell crit: Llibertat, amnistia,
estatut d’autonomia. Cantautors com Lluís Llach, la mallorquina
Maria del Mar Bonet, en Raimon..., cantaven a Madrid i eren
aclamats cantant en català. Vint anys més tard, vint anys de
democràcia més tard, han xiulat Raimon a Madrid per cantar les

mateixes cançons en català. Què ha passat perquè en vint anys
de democràcia hagi augmentat la intolerància cap als fets
diferencials dels pobles de l’Estat espanyol?
Cadascú respondrà com vulgui aquesta pregunta, però hi ha
un fet indiscutible que agreuja el tema des de fa pocs mesos:
des que el Partit Popular governa amb majoria absoluta s’ha
creat un enemic interior, el nacionalisme, al qual es poden
atribuir tots els mals de la societat: intolerància, insolidaritat,
fanatisme, racisme, xenofòbia..., tots els “ismes” que puguem
trobar, i el pitjor de tot és que això té un gran rendiment
electoral i fa que en ocasions s’hi apuntin representants
d’altres partits polítics. Qualcú ha dit que Aznar va guanyar les
passades eleccions generals perquè va ser el que es va
identificar millor amb el sentiment de nació espanyola. El
problema, però, és que la nació espanyola sempre ha tengut
una vocació imperial, un imperi que -recordin- es va construir
a cops d’espasa i de creu, tant en el nou món practicant el més
gran genocidi que hi ha hagut mai, com a l’Estat espanyol des
de Felip V, amb el Decret de Nova Planta, fins a la dictadura del
General Franco.
L’imperialisme espanyol va construir la nació espanyola
prohibint les llibertats i les llengües dels pobles que conqueria,
i començam a pensar que aquest sentiment ha arrelat al llarg
dels segles dins la bona gent de les terres d’Espanya. Durant
segles la nostra llengua ha patit persecució, i ara, quan intentam
recuperar el temps perdut, quan volem complir el mandat de
l’Estatut d’Autonomia i de la pròpia Constitució Espanyola,
que diu “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas
de España es un patrimonio cultural que será objeto de
especial respeto y protección”, quan volem recuperar el temps
perdut, amples sectors de la societat espanyola ens acusen de
voler imposar la nostra llengua.
I el sentiment d’aquesta Espanya imperial pareix que ha
ressorgit amb força a partir de les eleccions i que el Sr. Aznar
guanya amb majoria absoluta. Primer aquest intent de tornar a
recuperar el Decret d’humanitats, que no respon més que a la
voluntat uniformitzadora de tota Espanya, la creença que la
història d’Espanya únicament és la història de dels reis Godos,
ignorant de la realitat històrica dels distints pobles que formam
l’Estat espanyol.
La uniformització continua amb el menyspreu cap a milions
de persones, cap a milions de ciutadans de l’Estat espanyol
pels quals un petit símbol com són les sigles de la nostra
comunitat a les matrícules és important. I el senyor Aznar diu
que no perd el temps parlant de “chapas”, això sí, després
d’haver perdut el temps imposant-nos el seu model de
“chapas”. Vol donar a entendre que per a ell és una qüestió
sense importància, quan ha estat una decisió política
perfectament calculada. El resultat ha estat negar no ja la realitat
plurinacional de l’Estat, sinó fins i tot la realitat autonòmica que
és la mateixa essència de la Constitució: l’Estat de les
autonomies. I al senyor Aznar també li hem d’exigir lleialtat
constitucional. I el problema se’ns presenta a molts de
ciutadans de l’Estat espanyol que primer ens sentim ciutadans
del nostre país, de la nostra comunitat o de la nostra nació, com
vulguin, que ciutadans d’una nació espanyola que no ens vol
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admetre tal com som. Aquest és el problema històric d’Espanya
que el senyor Aznar torna a atiar. Per quin motiu els ciutadans
de tot l’Estat no s’han de sentir orgullosos de la riquesa i de la
diversitat cultural de tot l’Estat? Per què la majoria de ciutadans
de tot l’Estat ignoren, quan acaben l’ensenyament obligatori,
que hi ha tres altres llengües distintes del castellà? Per què la
Real Acadèmia Espanyola únicament és acadèmia de la llengua
castellana? Mirin, senyores i senyors diputats, el problema és
que per a molts de nosaltres si dur la E d’Espanya significa
haver de renunciar a les IB de les Illes Balears, no voldrem dur
la E d’Espanya.
Tot i que el PSM és un partit que sempre ha acatat la
Constitució, no sé si amb aquesta afirmació me situaran de la
banda dels nacionalistes “no constitucionalistes”, aquests dies
el Partit Popular ha celebrat el seu congrés insular en el qual
han aprovat una estratègia de pactes amb els partits
nacionalistes “constitucionalistes”. Pareix que Unió
Mallorquina i el PSM tenim aquesta consideració. Però,
permeti’m una pregunta: i qui dóna el certificat de
constitucionalista? Vegem: Els qui estam a favor de
l’autodeterminació dels pobles, som constitucionalistes? Si
visquéssim al Canadà evidentment sí, al Quebec ja s’han
celebrat dos referèndums d’autodeterminació, totalment
normals, tots dos perduts per poc marge de vots. Però a
Espanya aquest dret està prohibit per la Constitució, que
encarrega a l’exèrcit la tutela de la unitat de la pàtria.
Vegem un altre exemple, oposat. El senyor Yaser Arafat
evidentment deu ser “constitucionalista” pel senyor Aznar.
Però el senyor Yaser Arafat defensa la lluita armada per
aconseguir la llibertat del seu poble. Per què aleshores el
senyor Aznar besa el senyor Yaser Arafat?, i no només el besa,
sinó que insta el Govern d’Israel a dialogar amb els palestins.
Qualcú ho entén? Mirin, no pretenc establir cap paral·lelisme
amb situacions que poden estar més properes a nosaltres,
únicament pretenc destacar la hipocresia d’aquestes
actuacions. Tot plegat ens fa pensar que moltes de vegades
l’únic interès que prima és l’interès electoral.
Senyores i senyors diputats, diran que m’he perdut en
disquisicions que tenen poc a veure amb la política general de
les Illes Balears, però veuran com aquest revival centralista ens
afecta ben de ple pel fet que està produint una vertadera
involució autonòmica dins l’Estat espanyol, que ens afecta ben
directament perquè provoca el tercer problema que els parlava
al principi: la manca d’instruments polítics i econòmics per a
resoldre els nostres problemes. El procés centralitzador actua
a tres nivells: primer amb la recuperació de poder polític per part
de l’Administració central en detriment de les competències de
les autonomies; segon, amb la concentració del poder econòmic
en mans de grans oligopolis en detriment de les empreses
locals; i tercer, amb l’ofegament econòmic de les comunitats
autònomes.
Efectivament, el Govern central ha iniciat un procés de
recuperació de competències, o d’invasió de competències
transferides. Ahir el president parlava de la Llei del menor, que
hipoteca les comunitats autònomes. Podríem anomenar el
decret anomenat de liberalització, que ha tret els comerciants de
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tota Espanya al carrer, que envaeix competències
autonòmiques. Qualcú podrà al·legar que això són bregues de
polítics, i què té més si comanden de Madrid o d’aquí. Però la
realitat és que el centralisme és el sistema més ineficaç. Mirin,
comparem qualsevol gestionat per la comunitat autònoma, per
un consell insular o per qualsevol ajuntament. En trobarem cap
que funcioni pitjor que el servei gestionat per l’Estat? Hi ha cap
servei que funcioni pitjor que l’Insalud?, amb les coes a
l’admissió, amb el col·lapse del servei d’urgències, tot i la
magnífica professionalitat dels professionals. Hi ha cap servei
que funcioni pitjor que la justícia? Impossible! Hi ha cap servei
públic que funcioni pitjor que l’ordre públic?, basta veure com
tenen els guàrdies civils a les casernes. No hi ha cap servei
gestionat per comunitat autònoma, consells o ajuntaments que
funcionin pitjor que els serveis gestionats per l’Administració
de l’Estat.
Els parlava d’una segona qüestió, de la concentració de
poder en mans de grans grups empresarials. Una altra de les
mesures estrella, aquesta privatització dels serveis públics per
posar-los en mans de grans empreses, de vegades grans
empreses multinacionals. Això deu haver provocat un gran
augment d’ingressos a les arques estatals. L’Estat ha fet caixa,
a costa de vendre un patrimoni rendible. La justificació
d’aquesta concentració de poder en mans de grans empreses,
que havia de ser l’abaratiment de preus ha funcionat? Ho veim
amb els preus dels carburants en aquests moments, ho veim
amb els preus de l’energia. I han donat més bon servei públic
aquestes privatitzacions? La conversió de Gesa en Endesa ha
donat més bon servei públic?, sí, amb les avaries que hem
tengut aquest estiu?
I per cert, si aquestes empreses són privades, com així
Endesa de president té un exministre, el Sr. Martín Villa, o Gesa
té un exconseller, del Partit Popular naturalment, el Sr. Reus? O
fins i tot Carrefour, el resultat de la fusió de Pryca i Continente,
té aquell exministre, el Sr. Arias Salgado, de president,
coincidint casualment amb el temps que s’aproven les mesures
de liberalització, que afavoreixen les grans superfícies
comercials? I això afecta directament les Illes Balears, ja ho crec,
perquè tot plegat provoca que els centres de decisió política i
econòmica es desplacen de les Illes Balears cap a l’exterior, i els
ciutadans, els representants polítics i les empreses de Balears
perden capacitat de decisió i capacitat d’influència davant la
invasió de Madrid.
Tercer problema, l’ofegament de les comunitats autònomes.
Congelats els ingressos, fins i tot retallats amb lleis estatals que
legislen sobre ingressos transferits, es va retallant la capacitat
financera de les comunitats autònomes. Mentrestant el Govern
central, fruit d’una bonança econòmica, ha augmentat
espectacularment la recaptació dels imposts que graven el
consum: l’IVA, un augment de recaptació espectacular;
l’impost sobre els carburants, què els he de dir? de cada
pesseta que puja la gasolina, 66 cèntims d’imposts, caixa; els
imposts sobre el tabac, els imposts sobre l’alcohol.
El resultat: les comunitats autònomes cada vegada són més
pobres i l’Estat cada vegada més ric. I amb aquest panorama no
ens queda més remei que anar a suplicar a Madrid que ens
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financïi serveis que haurien de ser competències de les
comunitats autònomes, però que no tenen una adequada
dotació econòmica. I així, hem de suplicar un conveni de
carreteres, o inversions hidràuliques, o ajudes per als nostres
pagesos un temps d’una calamitosa sequera. Ens donen 300
milions de pessetes, com deia ahir el president, el Govern n’ha
posat 2.000. Al conveni de carreteres ens diuen que sí, però si
feim les autopistes que els ciutadans de Balears han dit que no
volien. Les dessaladores urgents, necessàries perquè no
podíem beure aquest estiu, aquestes no, unes altres per d’aquí
a tres anys, pocs mesos abans de les eleccions, que no sabem
si haurà plogut i no seran necessàries. Una vegada més, gràcies
al control econòmic, Madrid decideix sobre temes polítics que
són competència nostra; i el problema és que estam parlant de
doblers que són nostres. Mirin, ens estam barallant amb el
Govern central per 58.000 milions de carreteres, que me pareix
que s’han d’invertir en vuit anys, 58.000 milions de pessetes en
vuit anys; 48.000 milions de pessetes, ara diuen, en inversions
hidràuliques, que algunes s’havien de començar a construir, el
torrent de Manacor, què fa, 12 anys, 10 anys que hi va haver les
inundacions; un hospital d’Inca, de 5.000 milions de pessetes,
que no sabem quan començarà. Tot plegat -58, 48, 5- no és la
meitat del que les Illes Balears aportam a les arques de l’Estat
en un any. Si invertíssim la meitat dels imposts que es generen
a Balears, que pagam els ciutadans de Balears i les empreses de
Balears, en un any podríem fer totes aquestes carreteres, totes
aquestes depuradores, totes aquestes dessaladores,
l’hospital...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, vagi acabant.

EL SR. SAMPOL I MAS:
Em queda la cloenda.
EL SR. PRESIDENT:
Li queden 15 segons. Està excedit en 4 minuts 13 segons,
més que cap altre.
EL SR. SAMPOL I MAS:
El debat general és un dia a l’any, és com un dia de festa, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Per a nosaltres no és festa, el Reglament no contempla les
festes.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Bé, senyores i senyors diputats, convidam totes les forces
polítiques a fer feina per un finançament més just per a les Illes
Balears. Voldríem a més que la voluntat de ser sobirans es
traduís amb una reforma de l’Estatut d’autonomia, que fos
expressió de la voluntat dels ciutadans de Balears i no fruit
d’un pacte entre els dos grans partits d’àmbit estatal, com ha
passat sempre.
I senyores i senyors diputats, des del PSM-Entesa
Nacionalista seguirem treballant perquè això sigui possible,
utilitzant sempre, en tot moment, el marc legal establert. Moltes
de gràcies.

EL SR. SAMPOL I MAS:
EL SR. PRESIDENT:
Un minut. Amb un sol any d’administrar els imposts que
paguen els ciutadans i les empreses de Balears podríem pagar
totes les infraestructures que ens són tan necessàries.
Amb aquests antecedents des del PSM-Entesa Nacionalista
creim que és ben hora de dir prou a aquesta situació, una
vertadera situació que ha produït una marginació històrica al
llarg del temps, UCD, PSOE, Partit Popular, independentment
que hi hagués ministres o no dins el Consell de Ministres. Per
això, per primera vegada en aquest Parlament, en nom del PSMEntesa Nacionalista, els anuncii que treballarem per aconseguir
la independència fiscal de les Illes Balears. Volem recaptar tots
els imposts que generen aquí els ciutadans i les empreses de les
Illes Balears, contribuir als serveis comuns que l’Estat pugui
prestar a les Illes Balears, contribuir amb una quota de
solidaritat amb les regions més pobres, pactada, no imposada.
Només amb la independència fiscal podrem garantir un futur de
benestar i de qualitat de vida als nostres ciutadans.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, vagi acabant, no m’obligui a retirar-li la paraula.

Moltes gràcies, Sr. Sampol, en nom del Grup del PSMEntesa Nacionalista.
Arribats a aquest punt, que tenim suficients elements de
reflexió, recordaria a la Junta de Portaveus que en cinc minuts
ens reunirem aquí baix, i als diputats que a les 4 hores i 30
minuts reprendrem la sessió. Se suspèn la sessió.
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EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes senyores i senyors diputats, reprenem la
sessió i pertoca intervenir al Grup Parlamentari Socialista i al
seu portaveu Sr. Andreu Crespí.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Tanta lluminositat aquí davant em desconcertava una mica.
Però segurament això forma part de les noves tecnologies que
ens han de permetre afrontar el futur amb tota seguretat i
confiança.
Senyores i senyors diputats, el Grup Socialista ha fet una
anàlis i tranquil·la, assossegada, objectiva, fins i tot ens
atreviríem a dir, del que va ser la intervenció del president de la
comunitat autònoma ahir. I encara que sigui només a efectes
metodològics, hem trobat oportú i creim que així ho va
manifestar el president, desglossar aquesta intervenció en dos
aspectes. Un aspecte seria una anàlisi d'allò que s'ha fet fins
avui, és a dir, de la gestió del Govern, i un altre, no menys
important, una anàlisi d'aquest futur que ens espera tot just
començant aquest segle XXI i de quines mesures és convenient
començar a prendre perquè no ens agafi desprevenguts.
Per tant, jo estructuraré la meva intervenció sobre aquests
dos aspectes, d'una banda l'anàlisi de la gestió feta i d'una
banda allò que el president ens va dir sobre la seva visió de
com s'està estructurant el futur d'aquesta comunitat dins un
món cada vegada més globalitzat.
L'anàlisi de la gestió feta no es pot fer només com un estudi
descriptiu d'allò que s'ha dit que s'ha fet, sinó que s'ha de veure
en un context d'un projecte polític, d'un projecte polític que
tracta de contestar dues preguntes. Què hem de fer per resoldre
els problemes dels ciutadans? I com ho hem de fer perquè els
ciutadans es sentin satisfets de les solucions donades. No és
una qüestió menys important a l'altra, és com és tan important
com el què. Jo crec que això queda clar a la intervenció del
president i voldria jo fer-ne aquí una certa anàlisi.
Què hem de fer? Nosaltres tenim un projecte polític que vol
una comunitat que tengui els problemes infraestructurals
resolts, no és possible acabar aquest segle XX encara amb
problemes d'infraestructures notables, amb problemes
d'infraestructures impensables a una comunitat autònoma que
vol ser capdavantera amb una oferta a ciutadans d'altres països
que tenen molt més ben resolts aquests problemes
infraestructurals. Nosaltres hem de ser un mirall també per
aquesta gent de veure com hem estat capaços de resoldre
aquestes infraestructures, i les hem resolt amb un criteri de
preservació mediambiental, no podem fer qualsevol tipus
d'infraestructura, sinó que ho hem de fer tenint en compte
l'efecte que damunt el medi ambient tenen aquestes
infraestructures. Per això nosaltres hem tret, com deia un
portaveu que parlava abans de mi, d'un calaix o de davall d'una
estora, problemes que per les raons que siguin, no hi vull entrar
jo a discutir-les, no havien estat resolts. Un tema sobre el Pla
energètic, un tema sobre la solució de les necessitats de
consum d'aigua, a una zona on cada vegada és més important

la manca d'aportació de recursos hídrics per part de la
naturalesa, i també les mesures legislatives que ens han de
permetre administrar d'una manera adequada aquests recursos.
Un pla energètic que no pot ser qualsevol, l'opció que fa aquest
pla energètic, i amb això voldria citar una preocupació que
manifestava l'altre dia la ministra competent en el tema, s'haurà
d'avaluar el seu cost econòmic, però és que nosaltres aquí no
només hem d'avaluar el cost en pura i estricta visió econòmica,
també hem d'analitzar el cost mediambiental que té una o una
altra solució i fins i tot diré que aquest cost mediambiental té
subsidiàriament unes conseqüències econòmiques per al nostre
model econòmic.
Per tant, hem de ser capaços d'explicar que la nostra, jo no
sé si exagerada, tal vegada algun diputat d'Els Verds dirà que
no basta, però jo crec que la nostra insistència en les
característiques mediambientals de les infraestructures que feim
aquí, siguin aigua, siguin carreteres, siguin altres coses, té la
seva importància també econòmica.
Però també volem una comunitat que avanci amb un criteri
de preservació mediambiental, en altres actuacions de les
activitats econòmiques. No és possible consumir cada vegada
més territori, i aquesta limitació territorial que ha vist la seva
plasmació legislativa en mesures que han sortit d'aquest
parlament i en mesures que han aplicat altres administracions
per delegació o per transferència del Govern d'aquesta
comunitat, han de ser realment valorades en el seu contingut.
I això s'ha de fer a més i necessàriament tenint en compte la
necessitat de sòl disponible per a les activitats del ciutadans
que tenen la residència a aquesta comunitat.
Nosaltres creixem poblacionalment de primeres residències,
i això necessita una actuació de les administracions públiques
per poder resoldre els problemes, sobretot d'aquelles persones
més joves i lògicament amb menor poder adquisitiu, per poder
adquirir la seva primera residència, és també una mesura de
tipus social, però no basta això, no basta només preservar
només els espais naturals que encara no han estat objecte de
degradació o de malmenació, també hem de produir la
rehabilitació d'allò que ha estat malmenat. No és possible
mantenir zones que per l'activitat econòmica, per l'activitat
turística, per l'activitat humana han estat malmenades, i això
necessita necessàriament uns recursos addicionals, i crec que
tothomcoincideix en aquesta necessitat addicional de recursos,
possiblement les discrepàncies sorgeixen en el fet com obtenim
aquests recursos i aquest és el bessó de la qüestió i al qual el
Partit Socialista i el Grup Parlamentari hem acceptat i ofert al
mateix temps dialogar amb tots aquells sectors que estiguin
implicats en aquest tema, a fi i efectes de millorar el projecte de
llei que el Govern té presentat a aquest parlament. Creim que
l'objectiu d'obtenir aquests recursos és clar, és indiscutible i
que amb la feina que puguin fer i les aportacions i ofertes que
puguin fer a aquest sector, que de moment no n'hem vist cap ni
una de viable, aquest parlament podrà millorar una llei que ens
permeti fer allò que acab de dir.

Però també l'acció d'aquest govern s'ha dirigit a una cosa
que és significativa, i és la protecció d'aquells sectors
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econòmics que sense tenir una importància grossa al
desenvolupament d'aquesta comunitat, sí que tenen
importància al que és en la nostra manera d'entendre la vida i la
nostra organització social, i em referesc a dos sectors com són
el sector agrícola i el petit comerç.
És evident que la seva aportació al producte interior brut no
és tan significativa com la dels sectors preponderants, el
turisme, per citar-lo d'una manera clara, però sí que és veritat
que les nostres ciutats, els nostres pobles estan construïts i
pensats per a un tipus de vida que necessita d'una activitat
comercial, basta veure alguna barriada d'aquesta ciutat on hi ha
aquest parlament, que ha perdut la seva activitat comercial i són
zones pràcticament mortes, són autèntiques zones dormitori on
no hi queda vida. Una depradació, una deixada en mans
purament i simplement del mercat d'aquests sectors, jo crec que
seria un flac favor a la nostra manera de viure. Si a nosaltres
realment el que ens agrada és el sistema de molts nordamericans, és possible que aquest fóra el camí. Jo crec que als
mallorquins, als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, no
és aquest el model de ciutat que desitgen i que el nostre
urbanisme no va encarat a aquest tipus de vida i per tant, és
important també pel seu efecte social, la protecció d'aquest
sector.
I el mateix podríem dir de l'agricultura, és un sector que
afecta molta gent i sobretot afecta una forma tradicional de vida
de la nostra comunitat, que jo crec que més enllà d'allò
purament econòmic és necessari fer un esforç per que es
segueixi mantenint i sobretot també per la seva importància
mediambiental i paisatgística.
Però també les mesures que el Govern ha pres, Llei de
consells, queda pendent tota l'actuació de cara als ajuntaments,
tracta d'estructurar una comunitat que serveixi millor els
ciutadans, que sigui capaç de resoldre amb una raonable
proximitat els problemes dels ciutadans, jo crec que Espanya és
un país que no ha estat prou municipalista, altres societats més
avançades europees han anant donant i descentralitzant
competències cap als ajuntaments, crec que una primera passa
i per al nostre model és obvi que ha de ser així, són els consells
insulars, una illa és una unitat territorial que en molts de temes
pot ser autosuficient per resoldre tot allò que té a veure amb
aquell territori i per tant crec que allò que es pugui resoldre
d'una manera raonable, d'una manera eficient i amb un cost
admissible, jo crec que sempre serà millor que es resolgui en
aquest nivell que no a un nivell superior. I el mateix podríem dir
als ajuntaments, que crec, com deia el president, que també són
unes de les peces que pròximament haurem d'afrontar d'una
manera decidida.
Però hem dit que no només havíem de parlar de què s'havia
de fer o de què s'havia fet, i això jo diria que és el línies generals
allò que s'ha fet, atendre a aquests principis fonamentals de
l'acció del govern, des de mesures legislatives, fins a
aplicacions pressupostàries, però també es tracta de fer-ho
d'una determinada manera. No és gratuïta la forma en què es fan
les coses, i mirin, perquè jo crec que vostès entendran
l'exemple, perquè tots vostès l'han patit, hem vist fa poc, encara
ho veim, com a aquesta ciutat, a aquest carrer on està situat el
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Parlament i encara a uns dels carrers on està situat el Parlament,
s'estan fent unes obres, segurament per a una millora de la
ciutat, no ho qüestionaré, segurament es milloren les
infraestructures, s'embelleix l'empedrat, etc. etc., etc., podríem
dir, una cosa bona, però feta fatal, feta fatal, una manca de
respecte als ciutadans, unes dificultats a les persones que
regeixen, etc., etc., una bona cosa mal feta. Serveixi només com
a exemple, no és aquí el lloc per analitzar el tema amb
profunditat, però com a exemple.
Per tant, es tracta que allò que feim ho facem d'una manera
adequada i satisfactòria per a aquells que han de ser receptors
del que feim i per tant ho hem de fer en cooperació, en diàleg
amb aquells que estan afectats i per tant, és necessari que des
de les institucions, des de les administracions públiques
quedin clars, quedin definits els drets de participació dels
ciutadans, no és un acte gratuït de sessió de diàleg, "miri, no
es preocupi, jo el rebre i parlaré amb vostè", no és això, no és
graciable de l'administració haver de concertar les coses amb
els afectats, és una necessitat i un dret que ha de tenir
reconegut el ciutadà, és un dret de ciutadania, és un
aprofundiment de la democràcia que necessita que el ciutadà
participi més enllà de la pura elecció a un moment històric donat
d'uns representats que decidiran per ell.
És necessari que aquesta participació sigui permanent i
constant, i jo crec que de les mesures que ha pres aquest
govern destaquen precisament aquelles que condueixen a
aquesta participació, a posar els instruments perquè el que se
segueixi fent es faci amb el concurs d'aquells que se sentin
afectats i així es tragué d'un calaix una lloa aprovada llei del
consell social, que permet que els sectors afectats participin
amb la màxima institució acadèmica d'aquesta comunitat, en
aquests moments està en tramitació, jo crec que una millora, i
ho veurem quan acabem, d'un consell escolar, que afecta tota
la comunitat educativa, però també en altres sectors, la mesa de
diàleg social, el pacte per a l'ocupació, el consell econòmic i
social que també està en tramitació, jo crec que permetran als
ciutadans d'aquesta comunitat sentir-se involucrats en la gestió
de la cosa pública, és necessari jo crec, precisament per un
clima de tranquil·litat social, l'existència contínua de causes
establertes i clares d'aquesta participació.
I, en darrer lloc, jo crec que és necessària una major
transparència a la gestió de la cosa pública, és important que
els ciutadans confiïn que l'administració fa les coses ben fetes,
que allò que fa, ho fa amb uns criteris clars que donin seguretat
als ciutadans que els seus drets són respectats, una
transparència. I jo posaria simplement com a exemple, per citar
el discurs que el president va fer i aquelles coses que en el seu
discurs va dir, jo diria que és la política de funció pública
d'aquesta comunitat. Jo crec que per primera vegada hem sentit
gent que s'ha atrevit a intentar a accedir a la funció pública
perquè sabia que tenia dret a accedir-hi, que els seus drets com
els d'un ciutadà qualsevol serien respectats, que no
necessitava avals ni altres tipus d'instruments per aconseguir
un treball a l'administració pública d'aquesta comunitat, i una
comunitat que té una administració pública reclutada des del
mèrit i la capacitat, jo crec que és un valor afegit que allò que
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facin aquells funcionaris serà d'acord amb la llei i no rebent
instruccions dels determinats responsables polítics del moment.
Una funció pública professionalitzada, és una de les
principals garanties que tenen les democràcies modernes. I
encara a aquest país nostre, i quan em referesc a aquest país
nostre no només em referesc a les Illes Balears, sinó a Espanya,
la funció pública no té el nivell de professionalització que tenen
altres països europeus.
I això que he analitzat en aquests minuts, ho ha fet un
govern complex, enormement complex, a ningú no se li escapa
la complexitat d'aquesta organització política que té en aquests
moments la comunitat. Un govern format per quatres partits,
però que parlamentàriament necessita el suport d'un parell
d'organitzacions polítiques més, i això malgrat tot ha estat capaç
de funcionar. Per si mateix, jo crec que ja és una meravella de la
naturalesa, i per què això és així?

Vol algun aclariment el partit de l'oposició o puc continuar
amb el meu discurs?
Moltes gràcies.
I no tan important és què facem, aquella solució concreta a
un problema concret, sinó també com ho feim i per tant, jo crec
que és important tot allò que s'ha fet en relació a la participació
social en les preses de decisió a través d'instruments clarament
reglats, però, Sr. President, ja hem sentit declaracions de
l'oposició en relació al seu discurs i clar, em sembla que volen
que els digui qualque cosa...
(Rialles)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Crespí, està en disposició del seu temps, té set minuts i
pot dir el que vulgui.

(Rialles)
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Per què s'ha vulnerat qualsevol principi d'estabilitat
termodinàmica? Per què? Doncs jo crec que és molt senzill,
perquè els mecanismes d'aquesta reacció han estat clars i han
estat establerts. Mirin, hi ha un pacte que és el que el govern
aplica, conformat per un acord seriós entre forces polítiques
convençudes del seu projecte, però compromeses en una
solució comuna, i s'ha cercat un màxim denominador comú a
tots aquests projectes polítics i ha permès, com hem vist avui
aquí a aquest debat, que al marge d'aquest contracte per exercir
una funció concreta, les forces polítiques puguin manifestar
altres opinions i que aquí no passi res, perquè el contracte que
s'ha establert per exercir el govern d'aquesta comunitat es
compleix.
I diran, "però hi ha hagut alguna crisi", perdonin, qualsevol
contracte a un moment donat té interpretacions a una clàusula,
hi ha discrepàncies i aquestes discrepàncies s'han de dirimir, no
es romp el contracte, s'aclareix i en tot cas es pacta la
interpretació d'aquella clàusula on hi ha diferents lectures
possibles. I això no són crisis ni tan sols discrepàncies, són
visions d'una solució a un problema concret, i allò important no
és que hi hagi aquestes discrepàncies, és que existeixin els
mecanismes per arribar a un acord d'una manera ràpida i
raonable, i fins i tot els diré més, i aquestes visions diferents
d'una determinada interpretació d'una norma, fins i tot permeten
a vegades solucions més enriquidores, que una lectura
monolítica, més dificultós però més enriquidor. I fins al moment
els mecanismes que han permès anar avançant en totes i cada
una de les propostes polítiques que han vengut a aquest
parlament per debatre o han estat resoltes pel Govern ha tengut
una solució pràctica i un pacte, jo crec que també elaborat amb
generositat, elaborat amb sinceritat i elaborat amb sensibilitat
i al qual el Partit Socialista amb el paper que li ha tocat jugar en
aquest pacte, com no podia ser d'una altra manera, s'hi ha de
sentir absolutament satisfet.
I sobretot els diré més, no tan en el què...

Les interrupcions les descompti al Sr. Ortea que...
(Rialles)
EL SR. PRESIDENT:
Si vostè es deixa interrompre, cau a la trampa que li para
l'oposició, per tant és el seu problema.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Gràcies.
Sr. President, què podem esperar d'un partit del qual el seu
major líder, president del Govern de tots els espanyols, digué
a vostès i als que els donam suport, tropa, ens va dir tropa, i
clar, home, a mi no em sap greu haver estat d'aquella tropa que
haurà resolt el Pla energètic, que ha estat capaç de pujar les
pensions, que ha estat capaç de fer un esforç important en
l'educació, que resoldrà els problemes de carreteres, etc., no em
sap greu ser d'aquesta tropa, imaginin que ens haurien dit si
haguéssim participat en un frau electoral o a desviar fons de
determinades actuacions, de determinades accions, que ens
haurien dit?, però clar jo vull ser ben pensat, i vostè sap que el
Sr. Aznar parla català en privat, ho va dir i, clar, nosaltres que
som molt mal pensats vàrem dir, "no, el Sr. Aznar ha agafat el
Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola, ha llegit "tropa"
i ha vist que hi ha una secció negativa que vol dir "banda
desorganitzada de no sé què...", però no, el Sr. Aznar ha llegit
el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que en la seva
tercera accepció que ve abans (...) diu: "fer tropa, fer-se guiar
pel seu aspecte o tarannà, ufanós, exuberant, eixerit". I, per tant,
una vegada vist això. jo crec que el que passa el que el Sr.
Aznar en realitat ens volia enviar un missatge optimista i
tampoc no li podem demanar que ho faci tot de cop, de moment
ha aconseguit que avui, aquí, aquell que s'hauria d'enfrontar al
president de la comunitat, per presentar el seu projecte
alternatiu per governar aquesta comunitat no hi sigui, no hi és,
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per tant, no sabem molt bé qui representarà davant l'oferta als
ciutadans, és un favor que li devem al Sr. Aznar, segurament
allò del règim especial durà més temps, però també ho
arreglarem, no es preocupin.

autònomes sense els recursos que hi hauria de posar aquell que
ha fet la llei, perquè això és enviar un encàrrec però sense el pa
necessari, i en mallorquí quan enviaven un encàrrec també
enviaven un present i això també s'ha de complir.

La segona part de la seva intervenció, jo diria que més
important, perquè el fet, fet està i ja està bé. Però allò important
és tenir una visió de com ens podem enfrontar en aquest futur.
Si un llegeix els analistes polítics, els analistes econòmics,
certament se'ns presenta un futur no gens clar, no dic que no
sigui bo, però almenys no és clar, no és clar en el sentit que no
sabem quines conseqüències podran tenir aquests fenòmens
de globalització, que no només econòmics, si no també socials,
grans moviments migratoris, grans moviments culturals, una
transculturalitat creixent i que per tant, pot fer canviar de
manera notable, d'una manera ràpida, possiblement massa
ràpida per ser assumida, els comportaments socials en aquest
entorn on nosaltres vivim.

Sr. President, també l'acusaren de victimisme, és a dir,
reclamar el que un té dret a reclamar el que a un li deuen és fer
victimisme, per l’amor de Déu! Reclamar que es compleixi el
règim especial, que era no el règim especial, el règim fiscal
especial, va ser la seva estrella durant molt de temps, i els seus
mateixos els (...) per davall del que és raonable, i fins i tot
vostès varen ser capaços de trair l’oferta de col·laboració del
Partit Socialista per dur endavant un règim especial. Jo crec que
això és una autèntica vergonya.

I vostè va analitzar quines coses podien succeir i què
havíem de fer per enfrontar-nos en unes condicions
acceptables a aquest futur, i jo diria que es podrien agrupar en
les tres potes tradicionals que solien tenir aquestes anàlisis,
competitivitat, sostenibilitat i solidaritat, i n'hi va afegir una
quarta que jo crec que no és gens menyspreable, és la
seguretat, la seguretat. És evident que és necessari lluitar
perquè aquesta societat pugui tenir resposta a la competència
que altres països, regions puguin fer entorn al que és la nostra
principal activitat econòmica, i crec que va fer una aposta
important per allò que avui en dia tots els analistes consideren
que és el primer factor que s'ha de tenir en compte a l'hora de
parlar d'economia, el capital humà. Crec que això és important
i vaig dir ahir i ho torn dir aquí, que crec que mai un president
de comunitat, ni tan sols el president del Govern de l'Estat
espanyol, no va donar tanta significació al fenomen educatiu,
crec que és apostar per les noves generacions, crec que és
apostar per aquelles persones que hauran de prendre el nostre
relleu de manera que uns ens rellevaran abans que els altres,
però crec que és necessari preparar aquestes persones cap a un
món que no sabem molt bé com serà, el principal problema dels
processos educatius avui és que no és com temps enrera on la
societat a través del sistema educatiu es reproduïa a si mateixa,
sinó precisament és preparar aquestes persones perquè puguin
donar resposta a uns problemes que avui no sabem molt bé
quins seran. I això significa una formació bàsica, sòlida, no és
possible avui dualitzar l'educació en bons i dolents, perquè els
dolents estan conduïts a l'obsolescència i a l'exclusió social,
hem de ser capaços de treure el màxim rendiment de totes i
cadascuna de les persones, i per això tenim un instrument,
tenim un instrument que és una llei que permet fer aquestes
coses, sempre i quan existeixin els recursos. I els recursos els
tenim perquè els hi posam, però no els tenim perquè ens foren
donats i per què no?, doncs molt senzill, jo crec que aquí s'ha
embrutat el debat damunt les transferències, les transferències
no són avui suficients per fer el que hem de fer, d'acord, per
què?, es feren malament? No, es feren d'acord amb el criteri,
però es feren malament perquè el criteri no era aplicable a allò
que es transferia, no es podia transferir una llei en
desenvolupament pagant el que costava a la meitat, com no es
pot donar una llei del menor a aplicar a unes comunitats

Però creguin-me -i acab, Sr. President-, nosaltres tenim, els
socialistes, un projecte clar per a aquesta comunitat. Nosaltres
tenim un projecte clar no només per a aquesta comunitat, sinó
també per a Espanya, i nosaltres també tenim un projecte per a
aquesta Europa que volem crear entre tots. Nosaltres no
reclamam independències de cap tipus. Nosaltres declaram un
sistema amb el qual, sent nosaltres mateixos, ens trobem
còmodes junts amb els altres, i així ho hem manifestat clarament
i moltes vegades, que volem un federalisme concèntric -parlam
d’Europa- i cooperatiu. I això que el nostre partit fa molt de
temps que en parla, també en parlen escriptors mallorquins -i cit
mallorquins perquè ho són, no perquè no n’hagi triat d’una
altra illa-, i no ho llegiré perquè el Sr. Diputat d’Eivissa ho hagi
esmentat avui matí, sinó perquè jo també ho havia triat, i com hi
ha hagut coincidència en el Pla de carreteres, doncs també hi ha
hagut coincidència en això; i citaré dos escriptors. Un, Joan
Alcover, que és breu, i que forma part de l’himne de Mallorca,
i que diu: “que la soca més s’enfila com més endins pot arrelar”;
i un altre, que és d’un poeta un poquet més antic, Costa i
Llobera, que diu “siau qui sou, mes no us tanqueu ombrívols
dins una llar històrica, sense horitzons. Volau sobre les terres,
enfora, amunt, com l’àguila. Ella ama el seu niu de les maternes
roques, però en gran vol arranca si, i travessant mil horitzons
domina espais de llum esplèndida”.
Estic segur que amb aquest govern travessarem aquests
espais. Moltes de gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista.
El president del Govern té la paraula.
EL PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i Oliver):
Sr. President, gràcies; senyores diputades, senyors
diputats. Bé, en primer lloc donar les gràcies, agrair les
aportacions, les reflexions, i fins i tot les crítiques que s’han fet
des dels distints grups que han intervengut, i sobretot donar
les gràcies també pel suport que donen aquests grups al
Govern.
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Dir que efectivament jo crec que, i això ho han dit alguns
dels diputats que han intervengut, que es tracta d’aprofitar un
debat tan important com és aquest precisament per fer tota una
sèrie d’aportacions i per tal de poder reflexionar sobre on som
i cap a on anam en relació a la nostra comunitat autònoma, i
sobretot també per fer aquelles aportacions que facin possible
millorar la gestió que duu a terme el Govern de les Illes Balears.
Jo voldria començar amb la intervenció del representant de
la COP de Formentera, del Sr. Santiago Ferrer, agrair-li el suport
i el repàs que ha fet de tota una sèrie de polítiques, que sense
cap dubte ni un jo crec que han millorat de forma molt important
la gestió que es venia fent abans en temes com els territorials,
com l’aigua, els residus, Llei de consells insulars, impost
ecoturístic, Pla de seguretat de platges..., és a dir tota una sèrie
de qüestions que sense cap dubte ni un han millorat la gestió.
Però vostè em plantejava tres temes bàsicament, en els
quals vostè creia que encara no s’havia fet tot allò que era
necessari. Vostè em parlava del decret especial de Formentera.
Jo crec que durant aquest primer any, i vostè ho ha reconegut,
s’han fet tota una sèrie d’inversions importants a Formentera,
cosa que no s’havia fet amb anterioritat, inversions en temes
sanitaris, o algunes que ja estan projectades fer, com és el
centre sanitari de sa Mola; inversions en bonificacions al
transport marítim; un tema importantíssim com ha estat la
restauració de l’abocador de Formentera, és a dir tota una sèrie
de temes que eren molt importants per a Formentera.
Dir-li que el Govern està totalment disposat a destinar uns
doblers al desenvolupament del decret especial de Formentera,
i no només això, jo crec que l’important és que dins aquest mes
de novembre puguem tenir una reunió allà, a Formentera, entre
aquest president i els consellers que facin falta i l’Ajuntament,
precisament per tal de fer un repàs a tot allò que sigui prioritari,
i per tant per tal d’analitzar conjuntament amb l’Ajuntament de
Formentera quins són els temes en els quals de forma conjunta
les dues institucions les podem donar prioritat.
Per altra banda vostè em parlava d’un compromís quant a la
feina que s’està fent per part de la Comissió mixta en temes de
sanitat. Dir que el compromís el té d’aquest president, i no
només té el compromís, jo crec que per part de la Conselleria
s’està fent una molt bona feina a dins aquesta comissió, i dia 26
d’octubre hi ha una reunió a Madrid, entre la Conselleria de
Sanitat i el Ministeri de Sanitat, i aquest serà un dels temes que
es tractarà en aquesta reunió, dia 26 d’octubre, per tal d’anar
avançant en aquesta qüestió. Sense cap dubte ni un, aquest
president i el Govern de les Illes Balears vol tenir les
conclusions sobre aquesta qüestió ben aclarides, perquè
efectivament aquest no és un tema al qual li ha de donar
resposta directament el Govern, sinó que és un tema de
l’Insalud, i que per tant a l’hora de negociar les competències
amb l’Insalud, cosa que també ja s’està fent per part de la
Conselleria, aquest ha de ser un dels temes que s’ha de posar
damunt la taula. Creim que no pot ser un tema que quedi fora
d’aquest debat.

Per altra banda, quant al que vostè em dia del transport
marítim i aeri, dir-li efectivament que aquest president sap que
el tema del transport no és una qüestió només de carreteres,
encara que tot el relacionat amb el transport de carreteres i el
transport públic terrestre, és un tema que com vostè sap té
molta d’importància a la nostra comunitat, sobretot en tema de
transport públic, de bus i de tren, ha estat una assignatura
pendent durant molt de temps a aquesta comunitat, i per això jo
li vaig voler donar importància. Tot el relacionat amb el
transport, el plec de condicions, quant al transport terrestre ja
està fet, i per tant ja s’adjudicarà dins el mes de novembre la
redacció del Pla de transports, i al mateix temps la Conselleria
està treballant en el que serà el Pla de transports marítim i aeri,
i per tant aquest haurà de ser el que donarà la direcció quant a
quines són les actuacions que s’han de fer de forma general.
Dir a més que també aquest govern ja ha duit a terme tot una
sèrie d’accions, entre elles demanar les famoses línies d’interès
general a l’Estat, i això està, quant al transport aeri, cosa que
està aprovada pel Consell de Govern i està enviada a Madrid,
com tantes altres que fins ara no han tengut resposta.
Dir que a pesar que es fan totes aquestes gestions per part
de la Conselleria, també és ver que ja des de la Conselleria
s’han fet algunes inspeccions quant al transport marítim, quant
al que afecta a Formentera, i que durant les setmanes que vénen
continuaran aquestes inspeccions, perquè és voluntat de la
Conselleria prendre mesures i estudiar i analitzar en profunditat
si realment es dóna aquesta situació de monopoli, i sobretot per
saber quin tipus d’accions podem dur a terme.
Per tant aquestes qüestions, que jo crec que eren les
qüestions fonamentals que vostè em posava damunt la taula,
aquesta és la decisió, la voluntat, la idea que en té el Govern.
Quant al Sr. Buades, en representació dels Verds d’Eivissa,
jo voldria començar -i consti que ho dic amb tot el carinyo del
món- que les àguiles volen alt, però no viuen a l’aire. Les
àguiles també necessiten tocar de peus a terra per poder
subsistir, i ho dic perquè efectivament no ens trobam a dins
una comunitat autònoma allà on els mínims ja estan resolts. Ens
trobam a una comunitat autònoma allà on tenim moltíssimes
d’assignatures pendents, allà on els mínims no estan resolts.
Ens trobam a una comunitat autònoma allà on no sabem si
durant l’estiu hi haurà aigua o no. Per tant, jo crec que hem de
fer tots els esforços possibles per cercar totes aquelles
fórmules que ajudin a estalviar, que ajudin a gestionar d’una
altra manera tots aquests temes, perquè això figura al pacte;
però al mateix temps haurem d’afrontar la realitat, i aquest
govern durant el primer any ha hagut d’afrontar tota una sèrie
de realitats, que sense cap dubte patien de mals anteriors, de
manca de preocupació durant molt de temps.
Un dels temes que m’ha preocupat, i ho vull dir clarament,
és que vostè ha citat que hi havia alguns temes en els quals no
havien estat consultats. Bé, jo crec que si realment això ha estat
així s’ha de cercar totes les fórmules possibles perquè això no
passi, i tengui ben clar que la meva voluntat és que totes
aquestes qüestions, totes aquelles polítiques que du el Govern,
i així pens que ho he fet, tenguin el consens de les distintes
forces polítiques; i jo crec que aquesta ha estat la fórmula
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general i prioritària que he aplicat. Si en qualque cosa s’ha
fallat, sense cap dubte ni un, estic totalment disposat a parlarne, i per tant a millorar totes aquelles fórmules que en principi
no vagin així com toca o no funcionin bé.
Vostè, entre d’altres temes, m’ha tret el tema d’energia, m’ha
tret el tema de les moratòries, m’ha tret el tema dels parcs
naturals, m’ha tret el tema de l’aigua, joventut, etcètera. Jo crec
que en totes aquestes qüestions, i jo li deia al principi, durant
aquest any s’ha avançat de forma important, i crec que s’ha
avançat amb valentia si un mira com teníem o com hem heretat
aquestes qüestions quan arribàrem al Govern. Jo en temes
d’energia l’únic que puc dir és que feia 10 o 11 anys que
s’estava parlant de fer un pla energètic, i aquest pla energètic
no arribava mai. Amb un any i un poc més s’ha tengut un pla
energètic ja redactat, en aquest moment ja està en tramitació, i
a més un pla energètic que sense cap dubte ni un va a uns
carburants molt més nets i molt més respectuosos a nivell
mediambiental. Per altra banda, dir que el Pla energètic preveu
també prop de 22.000 milions de pessetes quant a energies
renovables, i per tant jo crec que fa un esforç important en tot
allò que significa estalvi, en tot allò que significa
racionalització, en tot allò que signifiquen aquestes energies
renovables. Per tant, jo crec que sense cap dubte ni un hem de
fer tots els possibles per poder complir totes aquelles
recomanacions de les grans reunions dels experts, com pugui
ser la de Kyoto, però al mateix temps hem de tocar amb els peus
en terra i hem de saber quina és la situació que tenim, i la
situació que tenim en aquests moments és que segurament en
temes de CO2 estam ja, en relació a Kyoto, al que hi hauria
d’haver l’any 2010. Per tant, haurem de fer tota una sèrie
d’actuacions dirigides a tots aquests fets. Sense perjudici
d’això, i pensant que s’ha fet una bona feina, també li he de dir
que des de la Conselleria d’Energia i des dels distints
responsables que estan fent feina en aquest tema, estam
totalment oberts a parlar-ne i a veure quines són les maneres i
les fórmules com se li podria donar una millor solució a tot
aquest tema. Però de totes formes crec que sí, que l’esforç ha
estat molt important.
Vostè em parlava de valentia, em parlava d’eficàcia. Jo crec
que hi ha una sèrie de temes que ja valen l’any de feina que
s’ha fet per part d’aquest nou Govern, i un d’ells és el tema dels
residus. Vostè coneix molt bé quina és la situació que hi havia
en relació al tema dels residus a l’illa d’Eivissa, una situació -a
Eivissa i a Formentera-, jo diria que una situació totalment
catastròfica, una situació de funcionament d’uns abocadors
que no tenien ni llicència d’activitats, no tenien ni llicència
d’obertura, uns abocadors que no complien cap garantia ni
una, i que estaven denunciats per la Comissió Europea; per tant
una situació jo diria que catastròfica. No li cont la de Mallorca,
varen haver de passar quatre anys per intentar modificar el Pla
de residus de Mallorca, i no hi va haver manera. En un any el
Pla de residus està modificat, i no només està modificat, sinó
que a més ja hi ha doblers europeus per començar-lo a tirar
endavant, i ja hi ha un acord entre la Conselleria de Medi
Ambient i el Consell Insular de Mallorca per tirar-lo endavant;
i exactament passa a Menorca, el mateix passa en tema de
residus. Per tant, alguns temes sí que durant aquest any ja
s’han tret, i crec que s’han tret de forma molt valenta.
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Per altra banda, vostè em parlava de mesures cautelars, i de
poca valentia en totes aquestes qüestions. Jo li repetesc un poc
el que ja deia ahir: en relació al tema de les mesures urgents i
cautelars, així com amb altres actuacions que s’han duit a terme,
com pugui ser la modificació de la LEN, com pugui ser la norma
prèvia del PORN de Cala d’Hort i de Sant Josep, és a dir, tota
una sèrie d’actuacions que s’han duit a terme durant aquest
primer any, i sense comptar les moratòries, hem de dir que de
moment ha quedat en suspens la possibilitat, perquè el més
segur és que no s’haguessin fet totes, però sí la possibilitat de
la construcció de prop de 205.000 habitatges, que servirien per
a 610.000 habitants. Jo crec que s’ha fet una feina important
quant a aquest tema, i a això hem d’afegir les distintes
moratòries que s’han fet des dels distints consells insulars, i jo
crec que amb una prova de maduresa important i amb una prova
que aquest govern efectivament vol fer efectiu -i valgui la
redundància- crear una nova estructura de comunitat al nostre
país. I quan dic el nostre país, parl de les Illes Balears.
Dir que efectivament la feina no està totalment acabada, en
aquests moments encara s’està fent feina en relació a la Llei del
sòl, i en relació a la modificació de les Directrius d’Ordenació
del Territori. Jo esper que d’una forma més o manco ràpida
aquestes dues qüestions ja es puguin presentar. Però que
sàpiga que la voluntat és continuar fent feina en tots aquests
temes, amb consens amb totes les distintes forces polítiques
que conformen aquest pacte, i amb els distints consells
insulars, perquè aquesta és la riquesa del pacte. La riquesa del
pacte és precisament aquesta capacitat que tenim de posar-nos
d’acord. Jo estic convençut que uns partits tendran unes
prioritats, i els altres en tendran unes altres, però tots sabem
que l’única manera d’avançar és posar-nos d’acord, i per tant
poder tirar endavant aquelles polítiques que tenim marcades al
document que en el seu dia vàrem pactar.
Dir en relació als parcs naturals, que vostè me n’ha parlat i
m’ha dit a veure si 400 milions de pessetes bastaven per poder
tirar endavant tot el tema dels parcs naturals, dir-li que només
aquest any, i fora comptar amb la partida estricta dels parcs
naturals, s’han gastat mil i busques de milions de pessetes en
la compra d’una finca com és Albarca i es Verger, que sense
cap dubte ni un tendrà una importància grossa quant a la
creació d’alguns d’aquests possibles parcs naturals, però que
vull dir que s’han fet tota una sèrie d’inversions.
Dir-li també que hi ha un acord dins aquesta cambra de fer
una llei pròpia per tal de poder tirar endavant totes aquestes
figures de protecció, d’acord amb una llei pròpia nostra, i la
Conselleria de Medi Ambient hi està fent feina, i per tant jo
esper que molt aviat la puguem presentar. Jo, només dir-li que
el Govern continua amb aquesta voluntat de tirar endavant
aquestes figures, perquè com molt bé diu vostè, són figures
fonamentals tant per als nostres residents com per a la millora
de la nostra indústria turística. Hem d’invertir en paisatge, hem
d’invertir en entorn, i per tant tots aquests temes per a
nosaltres són importantíssims.

1700

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 40 Fascicle 3 / 17, 18 i 19 d'octubre del 2000

Quant a aigua, dir-li que també per part de la Conselleria de
Medi Ambient s’està treballant per tal de desenvolupar la Llei
d’aigües, per tal de crear una nova estructura en relació al tema
de l’aigua, per tal de ser molt més eficaços a l’hora de gestionar,
i sense cap dubte ni un, no li he de contar res de com hem
passat aquest estiu, per part de la Conselleria de Medi Ambient
s’han hagut de fer tota una sèrie d’inversions importantíssimes
per poder afrontar la realitat, que era que no sabíem si l’aigua
bastaria o no, i el Govern s’ha posat la mà a la butxaca, i el
Govern jo crec que ha estat eficaç i el Govern ha fet aquestes
dessaladores modulars, que no caminen però que fan una cosa
molt important, que és donar aigua, que era el que
necessitàvem. I efectivament, hem tengut aigua i aquest estiu
els ciutadans de la badia de Palma no han hagut de sofrir cap
tipus de restricció. Però quan parl d’aigua no parl només de les
inversions que s’han fet quant a les dessaladores, sinó que a
més hi hem d’afegir prop de 1.200 milions de pessetes que han
anat destinats a totes aquelles poblacions que feia molt de
temps que patien set, moltes de poblacions que feia molt de
temps que patien set. Per tant, Sr. Buades hem hagut de
qualque manera de sortir a camí a necessitats imperioses. Hi
havia pobles que duien tres i quatre estius tenint restriccions
d’aigua, i fins que no ha arribat aquest pacte de progrés no
s’han solucionat aquestes restriccions, pobles que duien tres
i quatre estius tenint restriccions d’aigua. Per tant, hem hagut
de donar sortida a tots aquests temes
I en temes d’aigua efectivament hi ha coses que em
preocupen, i vostè n’ha parlat. Per exemple tot el relacionat amb
la depuració d’aigües. És necessari fer un esforç en tot allò que
significa depuració, i per tant en tot el que són els terciaris. Les
notícies que tenim no són molt bones, quan hem demanat fons
a l’Estat en temes de depuració d’aigües, quan hem presentat
projectes de prop de 18.000 milions de pessetes per millorar tot
el que està relacionat amb la depuració d’aigües, he de dir que
la contesta de l’Estat ha estat: ni una pesseta, zero pessetes,
igual que el dèficit, zero, zero pessetes de l’Estat per millorar la
depuració d’aigües. Estam a una altra qüestió a la qual tampoc
no esperam grans ajudes, com és tot el relacionat amb la gestió
de la demanda, però sí que ja li puc anunciar que per aquest
any que ve triplicarem l’esforç en temes de gestió de la
demanda, perquè efectivament es puguin fer tota una sèrie de
polítiques de cara a millorar tot el relacionat amb els comptadors
individuals, de cara a fer campanyes d’estalvi, de cara a totes
aquestes qüestions que puguin ajudar a una millor gestió;
campanyes d’estalvi que, per cert, he de dir que durant aquest
estiu han tret molt bons resultats perquè a la zona de la badia
de Palma, com ja vaig dir ahir, s’esperava una pujada d’un 10%
en el consum, i realment hem tengut un -2% quant al consum,
i per tant és una qüestió en la qual hem de continuar fent feina,
i sobretot hi hem d’implicar els ajuntaments. Hi ha alguns
ajuntaments amb els quals la relació no ha estat tan bona com
hauria de ser de forma històrica, per dir-ho de qualque manera,
però que ara ja començam a funcionar. Jo crec que per primera
vegada durant aquesta època de sequera, durant aquest estiu
que hem patit, hi ha hagut una comissió de la sequera a la zona
de la badia de Palma, allà on s’han reunit cada quinze dies els
distints ajuntaments que tenien problemes, conjuntament amb
el Govern. Per tant el Govern de qualque manera ha coordinat
totes aquestes qüestions.

Llavors vostè m’ha parlat de joventut, sense cap dubte ni
un tema importantíssim. Jo ahir deia que les persones que són
avui a l’escola i als instituts, segurament molt aviat seran les
persones que dirigiran aquesta comunitat autònoma, i per tant
les hem de tenir en compte. I crec que el Govern ha començat a
tenir-los en compte, que el Govern amb la Conselleria de
Benestar Social té ja enllestit un pla estratègic per a la joventut,
un pla que precisament vol ser una actuació transversal, i per
tant una implicació de tot el Govern en el Pla jove. Això vol dir
que és una acció de Govern, una acció on s’han d’implicar totes
les distintes conselleries, perquè volem que d’una vegada per
totes el tema de la joventut no es redueixi purament i
simplement a problemes d’esplai, d’excursionisme, etcètera,
encara que això també és molt important. Però sense cap dubte
la gent jove ja ha de ser tractada d’una altra manera. La joventut
ja no és un simple període transitori, sinó que és una fase
important d’una determinada gent, i per tant dins aquesta fase
important aquesta gent ha de tenir estabilitat, i aquesta
estabilitat la tendran si des de les institucions els donam la
possibilitat, entre altres coses, que puguin tenir una feina
digna, que no sigui precària, i puguin tenir un habitatge així
com toca. I amb aquests dos objectius ja ens hem posat a fer
feina, el Pla jove té un annex destinat precisament a ocupació
de la gent jove, i el pacte per l’ocupació té un annex destinat a
l’ocupació dels joves. Per tant des d’aquestes dues vessants,
des d’un pacte per l’ocupació pactat entre les institucions i les
distintes organitzacions empresarials; i des del Pla jove, que
molt aviat serà aprovat, s’han planificat quines són les
actuacions que s’han de dur amb aquests temes.
De totes formes, també vull dir que durant aquest any no
hem esperat que hi hagués totes aquestes planificacions,
durant aquest any ja hem començat actuar, i ho hem fet -ja ho
deia ahir- amb el tema d’educació. Jo crec que ahir en vaig
parlar, aquest govern des d’Educació, parcel·la que ocupa el
40% del pressupost de la comunitat autònoma, i per tant una
prioritat d’aquest govern, molt per damunt dels doblers pels
quals se’ns va transferir aquesta competència, i per tant
significa un esforç importantíssim del Govern, s’està donant un
important impuls a tot allò que significa formació professional,
allà on durant aquest any ja hem vist com s’engrandia en 400
alumnes i hem vist com es creaven 14 cicles més. Però des
d’Educació el que s’ha intentat a més és -per dir-ho de qualque
manera- acabar tot el cercle, i per tant també parlar amb tota una
sèrie d’empreses, fer convenis amb tota una sèrie d’empreses
per un valor de 170 milions de pessetes, de cara que aquesta
gent quan surti de la formació professional tengui un lloc on fer
feina, i realment avui el percentatge de gent que surt d’aquesta
formació professional, hi ha molt poca gent que no tengui feina,
i jo crec que això és un impuls considerable que s’està donant
de cara a la gent jove, i sobretot una altra qualitat amb el tema
de fer les coses.
Dir, i també ho deia ahir, que s’han invertit prop de 400
milions de pessetes per totes aquelles persones que s’han
distanciat del sistema educatiu, per tant per rescatar tota
aquesta gent, per crear fórmules i iniciatives perquè aquesta
gent tengui una formació, perquè no es trobi als 30 anys sense
una formació i continuï sent un pobre peó, i pugui millorar.
També impliquen aquestes noves iniciatives un impuls molt
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considerable a aqueixa lacra que tenim, que és el fracàs escolar,
i que per tant li hem de cercar fórmules i maneres per sortir-nos.
Ahir vaig parlar d’universitat, sense cap dubte s’han fet una
sèrie d’iniciatives importants de cara a millorar el tema
universitari. S’ha pujat el pressupost de la Universitat, hi ha un
multiaulari que ja està en marxa, i per tant ja hi ha conveni amb
el Govern i la Universitat, i un altre tema molt important és que
s’han apujat les beques per tal que els alumnes puguin anar a
estudiar, tant els alumnes de les nostres illes a la universitat,
com de les Illes en general a la península.
Ahir també parlava de droga. Droga també està molt
relacionat amb política de cara als joves, i també parlava del fet
que per a l’any que ve volem triplicar l’esforç en temes de
droga; el volem triplicar respecte de l’esforç que hem fet
nosaltres, perquè l’esforç que feien els altres, triplicar res és res,
i per tant no valdria la pena.
Vostè em parlava i jo deia que una altra de les qüestions
importants era el tema d’habitatge, i amb el tema d’habitatge
públic també li vull dir que hi ha unes programacions i
iniciatives específiques per als joves que poden arribar a
suposar fins al 47% de subvenció del cost dels habitatges. Per
tant, aquest és un tema que tampoc no hem esperat que les
dues planificacions que jo els deia, tant d’ocupació com de Pla
Jove funcionassin, sinó que són actuacions i iniciatives que
hem posat ja en marxa durant aquest primer any.
Jo crec que es poden fer més coses i aposta estam
planificant aquest pla estratègic per a la joventut, i per tant està
clar que totes aquestes polítiques, totes aquestes iniciatives es
milloraran quan es posi en marxa l’aplicació d’aquest pla. Però
el que voldria deixar clar és que el Govern durant aquest primer
any ja ha fet tota una sèrie de feines importants de cara a
millorar tota aquesta situació.
No sé si em deix qualque cosa en relació a la seva
intervenció, però si hi ha rèpliques estic totalment disposat a
contestar-les-hi.
Agrair a la diputada d’Unió Mallorquina la seva intervenció.
Jo crec que ha parlat de tota una sèrie de temes que són
importantíssims per a la nostra comunitat. Coincidesc amb ella
que amb altres qüestions, com puguin ser temes d’educació,
benestar social, ocupació, etc., però que el tema de les
infraestructures en aquesta comunitat autònoma és un tema
cabdal, és un tema fonamental, bàsicament perquè són
qüestions que, com dèiem, fa molt de temps que dormen i que
per tant duen retard. Jo crec que amb any s’ha avançat més en
aquests temes que amb molts d’anys dels antics governs del
Partit Popular, i si no podem triar el tema que vulguem. Si
parlam d’energia, com deia avui ja tenim un pla energètic que
sense cap dubte ni un tendrà tota una sèrie de problemes a
l’hora de poder-lo finançar i, per tant, a l’hora d’arribar a tota
una sèrie d’acords amb l’Estat, però vull dir que si el gasoducte
costa uns 44.000 milions de pessetes, el tema de dur el gas en
vaixell en costa 37.000; vull dir que, per tant, el problema és
exactament el mateix. Per un tema o per l’altre ens haurem de
posar d’acord amb l’Estat. Una altra cosa és que ja puguem
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avançar, per exemple, en temes d’energia fent que aquelles
promeses que ens varen fer tant GESA com Endesa d’invertir
75.000 milions de pessetes quant a la millora de la xarxa i del
servei de producció actual d’energia, s’inverteixin ja i, per tant,
es puguin resoldre els greus problemes que tenim.
Dir que no només és un problema de GESA i Endesa que
una part, una part sí que és problema seu, i una part important,
sinó que també torna a ser un problema important de Madrid a
l’hora que Madrid faci la famosa norma dirigida o reglamentació
dirigida a les regions extrapeninsulars i, per tant, de qualque
manera aquesta obsessió liberalitzadora que ha tengut en tots
aquests temes es modifiqui, es temperi a nivell de les Illes,
perquè allò que es vol aconseguir a través de la liberalització,
aquí a les Illes ens crea uns problemes greus, perquè aquestes
liberalitzacions que vénen de l’Estat i que, per tant, de qualque
manera se’ns diu que així els preus baixaran, hi haurà més
competència, a les Illes Balears això mai no passa i, per tant,
estam esperant, i GESA i Endesa també ho esperen, que es
puguin tirar envant tots aquests temes.
He de dir que una recent carta del ministre Sr. Rato ens
anuncia que “retoma el tema ” i que, per tant, a partir d’ara
sembla que s’hi tornaran posar a fer feina, devia ser una cosa
que la tenien aturada, dins un caixó i des que nosaltres l’hem
demanada una altra vegada, sembla i ho diu textualment,
“vamos a retomar el tema”. Per tant, benvingut sigui aquest
“retomar el tema”, nosaltres ben satisfets que “retomen el
tema”, però que facin via, perquè és una qüestió que a
nosaltres ens crea greus problemes.
Xerram de llum, però podríem xerrar també d’aigua, vostè
sap que fa molt de temps que tenim un pla hidrològic que és a
Madrid, sembla que el ministre se’n surt, amb això del
transvasament de l’Ebre i tots aquests temes, podria ser que
s’aprovàs de forma ràpida, nosaltres necessitam que s’aprovi
de forma molt ràpida, i sobretot esperam que el ministre
compleixi allò que ens ha promès, que és que farà una esmena
als pressuposts per tal de millorar els minsos pressuposts que
hem vist fins ara. Tenim aquesta promesa del ministre, tenim la
promesa de firmar un protocol per tal de poder millorar totes les
infraestructures que ens falten amb el tema de l’aigua. Per tant,
jo, en aquest moment, l’únic que puc dir és això, que tenc
aquesta promesa i que estic convençut que el ministre, que
coneix molt bé el problema i la realitat de les Illes Balears, estic
convençut que la complirà.
En relació al tema de carreteres, de tothom és sabut l’embull
que tenim amb l’Estat, esper que al final primi el sentit comú,
esper que al final puguem arribar a un acord amb l’Estat i, per
tant, l’Estat reconegui que qui ha de triar les carreteres que
s’han de fer en aquesta comunitat autònoma som nosaltres, i
que el simple fet que nosaltres vulguem triar quin tipus de
carreteres feim, que el simple fet que nosaltres vulguem triar
això, no faci que es puguin perdre tota una sèrie de doblers que
són molt importants per a nosaltres. Per tant, de qualque
manera coincidir amb vostè amb l’anàlisi que fa en relació amb
tots aquests temes d’infraestructures i dir-li que, efectivament,
el tema, un dels temes principals d’aquest pacte, és precisament
la descentralització d’aquesta comunitat autònoma, allò que jo
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he anomenat moltes vegades “federalisme intern” i que, per
tant, els distints consells juguin el paper que realment han de
jugar i que així es mana des de l’estatut, que siguin els governs
de cadascuna de les Illes. Jo crec que hem començat a fer una
feina molt positiva en relació amb aquest tema, he de dir que no
estic satisfet de la via que feim, però que, de totes formes, sí hi
ha una voluntat que es pugui culminar de forma ràpida tota
aquesta qüestió. És important culminar de forma ràpida les
transferències en relació amb les transferències que ens hem
proposat de dur a terme, és important aprovar la llei de consells
insulars que segurament dins la setmana que ve es podrà ja
aprovar o molt ràpidament, i és important que dins els sis
mesos que mana la llei de consells insulars puguem establir
aquest finançament definitiu tan necessari per als distints
consells.
I dic que és molt important acabar amb tots aquests temes
o concloure totes aquestes qüestions, perquè també serà molt
important obrir, com ja deia ahir, el debat amb els ajuntaments
per tal de veure com també podem ajudar que els ajuntaments
puguin tenir una millor finançació i, per tant, puguin donar
resposta a totes les qüestions que se’ls plantegen. Hi ha una
ponència parlamentària que ja fa feina amb tots aquests temes
i, per tant, el Govern està totalment obert a col·laborar amb tot
allò que sigui necessari, tant amb el Parlament, com amb la
Federació de municipis, com amb tots aquells que facin falta per
tal de tirar endavant aquests temes.

ajudes necessàries per poder millorar la seva situació que tots
sabem que no és una bona situació. Per tant, la Conselleria de
Benestar Social fa feina amb tots aquests temes.
Coincidir, ja ho he contestat quan responia al Sr. Buades,
que efectivament, els temes d’ordenació del territori i tot el
relacionat amb la llei del sòl, seran temes importants a discutir
dins els propers mesos, i que la Conselleria d’Obres Públiques
hi està fent feina.
En relació amb el Sr. Sampol, dir que jo crec que ell ha fet
una reflexió sobre tres temes importants, tres temes que, de
qualque manera, afectaven la gestió i la feina que feim des del
Govern; un era tota aquesta obsessió liberalitzadora que té el
Govern de Madrid i que, per tant, moltes vegades deixa, no
només els ciutadans, sinó a les mateixes institucions amb una
total indefensió, de qualque manera hi ha tota una sèrie de
serveis bàsics per als ciutadans, que els estam centralitzant una
altra vegada a Madrid o a qualsevol altre lloc que no sigui aquí,
i veim que és el cas de GESA, Endesa, que des que GESA ja no
és GESA i és Endesa, alguns petits problemes hem tengut, no
és exactament la mateixa situació.

Quant al Sr. Grosske, representant i diputat d’Esquerra
Unida-Els Verds, dir que, per part del Govern, el compromís amb
tot allò que significa benestar social, crec que és un compromís
molt clar, que és un compromís molt evident i que, a més, és un
compromís que aquest govern aplica, jo crec que tot és
millorable, però crec que es fa una feina molt important amb tot
el relacionat amb benestar social, i, sobretot, una feina que hem
de continuar empenyent en el sentit de coordinar-la al màxim
entre les distintes institucions, jo crec que en el tema de
benestar social més que en molts d’altres temes, el principi de
proximitat és un principi fonamental, hem, d’acostar els serveis
a la gent i per acostar els serveis a la gent fa falta que
ajuntaments, consells insulars i Govern siguin una pinya,
siguin un bloc, funcionin conjuntament i funcionen organitzats,
es tracta de llevar burocràcies i es tracta, com se suposa, de
conèixer de molt més prop la realitat, i per això deia que tant els
consells insulars amb la gran acció que fan en tots aquests
temes, però també els ajuntaments, han de tenir la col·laboració
i el suport del Govern.

Per altra banda, també crec jo i pens igual, per tant
coincidesc amb el Sr. Sampol, que efectivament, darrerament hi
ha una obsessió de tornar a fórmules i a iniciatives centralistes,
és a dir, de cap de les maneres no hi ha cap idea de
desenvolupar el que és l’estat de les autonomies, el que és la
descentralització d’aquest país i el que és convertit aquest país
en un vertader estat federal, perquè tots els mecanismes que
s’han posat damunt la taula per intentar discutir, tots aquests
mecanismes estan aturats pels mateixos, els mateixos aturen
tots aquests mecanismes, i parl del Senat i parl de tota una sèrie
d’iniciatives que farien possible que totes aquestes coses
poguessin funcionar d’una altra manera. Per tant, aquesta
obsessió, com molt bé deia vostè, a través de tota una sèrie de
decrets de liberalització que entren dins competències de la
comunitat autònoma, a través de començar a fer rebaixes
d’imposts, però damunt els imposts cedits i, per tant, dels
imposts que han d’ajudar a finançar les comunitats autònomes,
sense que hi hagi cap tipus de compensació, aquesta idea de
tirar envant lleis del menor, sense que hi hagi un finançament
per donar-li suport, cosa que a cap estat federal normal i lògic
es durien a terme sense un pressupost nacional o federal, totes
aquestes qüestions indiquen que no hi ha ganes d’anar envant
en aquests temes, anam enrera, igual que els crancs, i, per tant,
no es vol avançar amb totes aquestes qüestions.

En relació al compromís que vostè em demanava en el tema
de les pensions, jo crec que aquest és un compromís clar, és ver
que tenim tota una sèrie de problemes a nivell legal, és ver que
tenim tota una sèrie de gent que ha posat plets a aquestes
millores que el Govern va posar en relació amb les pensions,
gent que no creu que aquesta gent que rep les pensions no
contributives, se’ls hagi de millorar la situació que tenen, i que,
efectivament, pel que ens diuen els jurídics podem tenir alguns
problemes si, repetim, l’operació que férem l’any passat. Per
tant, des d’aquesta presidència, estic totalment obert, i així hi fa
feina la Conselleria de Benestar Social, per tal de cercar les
incitatives que facin falta perquè a aquesta gent els arribin les

I quant al tema de l’ofec econòmic, jo crec que tampoc no
m’hi allargaré molt, perquè és una cosa en la qual coincidim
plenament, és a dir vostè també ha anomenat tot el relacionat
amb el principi de proximitat, un principi importantíssim, és tenir
molt clara aquella idea, que Espanya som un conjunt de pobles,
amb unes característiques diferents, amb unes problemàtiques
diferents, amb unes llengües diferents, amb uns costums
diferents i que, per tant, necessiten també en moltes qüestions,
un tractament diferent. Per tant, aquest principi de proximitat
demana culminar l’estat de les autonomies i, per tant, que la
descentralització sigui real i, sobretot, que aquesta
descentralització funcioni així com toca. I aquesta és una
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assignatura pendent i, pel que veig, pel que intuesc, per part
dels que governen en aquests moments no hi ha cap ganes de
donar cap passa cap envant. I vull dir que aquest pacte que és
tan complicat segons alguns i que té tants de problemes i que
és tan embullós, aquest pacte sí que és capaç de posar-ho de
cara a la seva estructura de comunitat interna, sí que són
capaços d’anar descentralitzant cap als consells insulars,
d’anar creant les fórmules i les iniciatives perquè tot això sí
funcioni, aquest principi de proximitat, sí funcioni a les Illes
Balears, cosa que a nivell d’Espanya no funciona.
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teníem. Per tant, jo el que els deman és que continuïn amb
aquesta actitud, que continuïn fent feina amb aquest coratge,
que continuïn fent feina en aquesta direcció perquè, sense cap
dubte ni un, és el que ens demanen els ciutadans i les
ciutadanes d’aquest país.
Moltes de gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President del Govern.

Quant al Sr. Crespí, dir-li que aquesta meravella de la natura
que m’ha tocat governar, efectivament, té les seves
complicacions, però també té les seves satisfaccions.
Efectivament, jo crec que, a pesar, com deia abans, que alguns
troben que es tracta d’un pacte molt complicat i que per decidir
coses necessita molt de temps i que al final no és eficaç,
aquests mateixos que troben tot això, resulta que són els que
governaren fa quatre anys i que, bé, bé, de complicacions que
tengueren, vaja les complicacions que tengueren, perquè si
aquest pacte fos tan complicat en la seva gestió com ho va ser
el govern anterior, en aquests moments jo ja hauria canviat una
quarantena de consellers, com a mínim, perquè això ja havia
passat al govern anterior. Per tant, aquest pacte tan complicat
treu tota una sèrie de polítiques, com molt bé ha dit vostè, que,
sense cap dubte ni un, responen a les expectatives que vol la
gent del nostre país, i això ho demostren les enquestes, no ho
deim nosaltres, ho diuen les enquestes, la gent diu que no vol
autopistes, el Partit Popular diu que ell vol fer autopistes, les
enquestes diuen que volen ecotaxa, el Partit Popular diu que no
vol l’ecotaxa. Per tant, efectivament, aquest govern, que és una
meravella de la natura, a més de ser una meravella de la natura
i de ser un govern molt singular i històric, respon a les
expectatives dels ciutadans i resol els problemes dels ciutadans
d’aquestes illes, en temes d’aigua, en temes d’energia, en
qualsevol dels temes vull comparar en relació a les polítiques
que es feien abans. De totes formes, ja tendré ocasió d’aquí un
poc.

Grups que vulguin intervenir? Sr. Buades, té la paraula.
EL SR. BUADES I BELTRAN:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Evidentment, des d’Els Verds d’Eivissa no discutim l’esforç i la
feina feta per tots i cadascun dels consellers i conselleres
d’aquest govern, no parlam d’això, i en aquest sentit no
entrarem a debatre, com crec que tampoc no vol el president de
la comunitat, sobre el grau de compromís que es pugui tenir
amb la solució dels problemes. El que sí ens interessa és
assenyalar cinc cosetes, molt ràpidament, que creim que poden
millorar d’una manera molt substancial el que es fa.

I ja per acabar, només agrair una vegada més el suport de
totes les aportacions que han fet els distints grups, agrair
també, i ja ho he dit al principi, les crítiques, aquesta pluralitat,
aquesta riquesa precisament l’important que té és aquesta
capacitat de discrepar, però a la vegada aquesta capacitat de
dialogar, però a la vegada aquesta capacitat d’arribar a
consensos, aquesta és la gran riquesa d’aquest pacte, i el pacte
no implica que cap grup parlamentari hagi d’haver de renunciar
a res en absolut, no implica que cap partit hagi d’haver de
renunciar a res en absolut, però sí vol dir que hem de cercar tots
aquells punts d’unió bàsicament escrits al pacte que férem en
el seu moment.

La primera és que no tenim per què continuar, és a dir, no
estam, per seguir un poc la tònica del Sr. Grosske avui matí, no
hem de passar totes les etapes dels fracassos per arribar a la
conclusió que ens podríem haver estalviar alguna part del camí.
Què vull dir amb això?, que per què hem de créixer un 65% de
consum energètic per llavors descobrir que els alemanys, o els
danesos o els de Califòrnia, ja fa vint anys varen resoldre que
sense créixer més en consum energètic o pràcticament zero,
podien viure igual de bé o millor que nosaltres, ens podem
estalviar moltes d’aquestes infraestructures o creixements
d’infraestructures, anem directament al que és bo i copiem el
que és bo allà on ja funciona, i moltes vegades allà on ja
funciona estan governant vostès i nosaltres, amb tots els
inconvenients que té governar junts gent que és diferent però
que, a la vegada, volen fer vida en comú. En aquest sentit, la
nostra proposta és hem d’aclarir que sense aquesta
modernització ecològica que en temes com energia, temes com
aigua o transport, ens poden fer estalviar despeses i
infraestructures que poden anar per benefici social directe o per
gestió ambiental directa. Nosaltres som partidaris de mirar qui
és que ho fa bé en aquest planeta, en aquests temes, energia,
aigua i d’altres, copiem, copiem i copiem, estalviarem sous, més
ràpidament arribarem a un benestar modern i a més podrem dir
que ho hem fet nosaltres, vosaltres, nosaltres i els altres
companys i companyes.

Jo crec que les distintes polítiques, com deia abans, que
hem anat empenyent donen resposta al que necessita la nostra
comunitat autònoma i, per tant, vull dir una vegada més que
aquest esforç que feim des de les distintes forces polítiques per
tal de dialogar, per tal d’arribar a consensos, valen la pena, val
la pena aquest esforç que feim, val la pena perquè, d’una
vegada per totes, donam solució a tota una sèrie de
problemàtiques que, en aquest país, no teníem, fins ara no en

L’exemple clar és l’aigua, està molt bé, anam darrera les
dessaladores, ampliant-les, modulars, sense mòduls, el que
sigui, però clar, al pas que anem, com deia el Sr. Sampol, 77.000
immigrants censats més, rècord de turistes, i clar, cada any
anirem així, el problema és que aquesta màquina està
desfermada i el govern, el nostre govern, també, el de tots els
que som aquí a l’esquerra o centre esquerra de l’hemicicle,
aquest govern es pot passar tota la legislatura de taller de
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reparació amb 24 hores, fent contínues ampliacions d’unes
infraestructures perquè no va al nucli de la qüestió, i quin és el
nucli de la qüestió?, frenar el cavall desbocat del creixement
residencial i turístic. I això passa per una mesura molt clara, com
a mínim una, que és la modificació ràpida, ràpida és un
concepte ample, però no tant, de les Directrius d’Ordenació del
Territori, pensam que el territori és més que urbanisme, és
aigua, és paisatge, és energia, etc., i clar, hi ha l’excusa de dir,
“bé, pobres consells insulars, ara que hem estat una mica
demòcrates i autonomistes, els volem imposar no sé què”, això
no ha de ser una excusa, perquè ja ho he dit abans, des d’Els
Verds d’Eivissa concertament amb els consells insulars i tenint
en compte que els plans territorials són una petita part de tot
això, perquè per exemple la llei del sòl l’hem de pactar amb tots
ells, no?, tant Govern com oposició.
Això ho hem de fer, i el tema de l’aigua, per exemple, des de
l’ecologisme ens sorprèn que quan hi ha consumidors luxosos,
en època de sequera, com són determinats camps de golf, que
continuen regant amb aigua bona, no se’ls toqui el pèl, mentre
hi pugui haver pobles de l’interior en el passat i tal vegada en
el futur proper, que tendran restriccions, nosaltres creim que
s’ha de triar, en aquest sentit sí que creim que el Govern pot fer
un esforç més gran per dir, molt bé, podem arribar a pactar
alguna urbanització més, algun camp de golf que pugui seguir
així un temps transitori, però mentrestant s’han de posar
polítiques d’estalvi i d’eficiència en marxa. Vostè em dirà, no
discutirem molt, però em dirà quants de diners, quantes
desenes, ja no diré centenes, de milions hem tengut a
disposició com a conjunt de govern per gestió de la demanda
l’any passat, i és ridícul, i no es perd per cap conseller ni per
vostè, però, en conjunt, no fa el pes.
En segon lloc, el tema del medi ambient. Vostè ha respost
intel·ligentment parlant-me del que ha costat es Verger i
Aubarca, està molt bé, però vostè sap que fer parcs no és
comprar finques, bàsicament, està molt bé que tenguem algunes
finques, això ho valoram en la seva justa mesura com a
ecologistes, tots ho som, ja, supòs, no?, però el que és cert és
que gairebé no ens gastam un canet a posar gestió ambiental
així com toca, biòlegs, llicenciats en ciències ambientals, gent
jove que treballi els boscos, pagesos que puguin rebre ajudes
per rehabilitar el paisatge boscós o de secà, etc., i això vol dir
diners, perquè governar és posar diners i fer normativa. I en el
tema de la normativa, jo també vull dir, i no és un problema d’un
conseller o d’una consellera, sinó de tot el Govern, que hem
d’aclarir què dimonis volen fer del parc natural, ens hem
d’amagar de fer parcs o n’hem de presumir?, nosaltres som
partidaris de presumir-ne, per què?, perquè als Estats Units, a
Alemanya, a Botswana se’n presumeix, i aquí només faltaria que
estiguéssim acoquinats per quatre propietaris folrats de duros
que no són els pagesos normals i corrents nia Cala d’Hort, ni a
ses Salines, ni a la Serra de Tramuntana, no hem de confondre
algun terratinent amb la majoria de població agrària que ha de
tenir un futur amb aquest govern, i amb això ens oferim a
continuar col·laborant.
En el tema d’energia, la contestació també és hàbil, però
insuficient, és a dir, hi ha 22.000 milions a la memòria del Pla,
però a la normativa no hi ha res, i hi ha una diferència molt gran,

en el sentit que vostè sap que allò que no és normatiu és més
susceptible de no aplicar-se el dia després que allò que és
normatiu, aleshores la nostra proposta de col·laboració privada
i pública, com és evident que mantenim i apreciam la seva
actitud, és dir, bé, aquí hi ha dos temes, a la part normativa del
Pla hi ha d’haver compromisos clars econòmics també sobre
desplegament de renovables i eficiència energètica, però també
volem que aquest pla regional de protecció del clima, que ja va
aprovar el Parlament fer-lo l’any passat, tengui alguna cosa a
veure amb aquest pla energètic i que figuri a la part normativa,
si no ho relacionam amb els acords de Kyoto que, efectivament,
també com hem repetit avui, al mateix pla ja diu que estam al
53% de creixement d’emissions, i a Kyoto ens deien que l’any
2010, com a màxim, hauríem de créixer el 15, efectivament serà
difícil de complir, però entre no complir-lo i dir, com que no el
podem complir, no farem res, hi ha una diferència essencial.
Ja per acabar, dues coses. Els joves, tot el que ha dit vostè
està molt bé, hi estam d’acord, i som solidaris amb Pla jove, que
sortirà ara, el pla aquest d’habitatges que no hi sòl, però hi ha
el pla, etc., però li vull recordar el que va dir el director general
de Formació, el Sr. Obrador, en una recent compareixença
parlamentària, ens deia que en aquesta comunitat autònoma hi
ha tres tipus de professions per a gent jove, que en aquest
moment se cerca gent i no se’n troba, que són cuiners,
cambrers i paletes; cuiners, cambrers i paletes no n’hi ha, de
bons, s’entén, paletes que sàpiguen construir, i així ens cauen
alguns apartaments, cuiners que sàpiguen cuinar i cambrers, és
al Diari de Sessions de la Comissió no permanent sobre
Europa.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Buades, vagi acabant.
EL SR. BUADES I BELTRAN:
Sí. I la darrera cosa, efectivament les àguiles han de menjar,
per exemple, i han de tocar de peus a terra, però clar, tenen una
visió (...) de cap on anam, nosaltres no pensam en l’any 2003,
ho vàrem dir el dia de la investidura, pensam en una generació
de reparació, una generació ecològica de rehabilitació de la
generació anterior que no ha mirat prim, dins aquest context de
quinze, de vint anys, com a mínim, nosaltres creim que ara feim
una primera passa, si no tenim en compte aquests interessos
futurs, no tenim res a fer, aquest govern es limitarà a viure el dia
a dia, a fer la gestió quotidiana, però es perdrà el més important,
allò rellevant, que és canviar l’intendència de ver. I això passa
per un canvi territorial molt gros.
Que els arbres plens de pluja àcida que ara tenim, que ens
marquen els dia a dia del govern, no ens facin oblidar que al
final ens estam jugant, a quinze anys vista la sostenibilitat
global del país, el benestar d’una població més o menys
gestionable i un futur econòmic per al turisme que, ara mateix,
està molt hipotecat. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
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multimilionàries, de Gesa o Endesa, de 75.000 milions, però
condicionades a acords posteriors que Madrid ha de decidir.

Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom d’Els Verds d’Eivissa.
Té la paraula la Sra. Maria Antònia Munar en nom d’Unió
Mallorquina.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. L’única
manera d’avançar, ha dit vostè, és posar-se d’acord, arribar a
pactes, i té tota la raó, sobretot si un no té majoria absoluta, no
queda més remei. Pot comptar amb nosaltres, Sr. President, tant
per arribar a acords com per continuar avançant.
Podria afegir aquí aquella frase famosa que quan
estudiàvem dret vàrem aprendre de excusatio non petita,
acusatio manifesta, avui matí, ara, ha parlat de consells, de
competències, i jo crec que és que vostè ho tenia preparat,
perquè devia pensar que protestaríem, que protestaríem de no
tenir llei, de no tenir transferències, i no ho hem fet. I no ho hem
fet, Sr. President, perquè creim que tot té el seu moment, que tot
té les seves prioritats, i la nostra responsabilitat, atès que hem
apostat per vostès, és precisament donar solucions i ajudar que
temes importants, transcendents i fonamentals es resolguin.
Molt més important que lleis o transferències, perquè per
damunt de qui tengui les competències i de qui les gestioni, el
que els ciutadans ens reclamaran és que hàgim donar solucions
a problemes fonamentals d’aquesta comunitat.
És cert que en un any i mig s’ha avançat molt, és cert també
que, com vostè ha recordat ara i com havia fet ahir, tenim pla
energètic, pla hidrològic, pla de carreteres, el que no s’havia fet
en moltíssims d’anys, i és que fer plans, prendre acords,
governar significa en ocasions enfrontar-se a qualque grup de
ciutadans, i això no agrada a aquells que es volen mantenir
sempre en el poder, però també és cert que el paper ho aguanta
tot, fer plans és el més senzill, el difícil és dur-los endavant.
La veritat és que a mi no m’ha quedat molt clar com pensam
dur endavant el pla de carreteres, el pla hidrològic o el pla
energètic, perquè em semblen uns plans realment a molt llarg
termini, i em sembla també que tenen fortes dificultats de
finançament. Si és que confiam que tot ho pagui Madrid, la
veritat és que em preocupa moltíssim el tema, perquè, com li he
dit, no n’inaugurarem cap, de carretera, ni veurem l’aigua sortir
pels grifons ni tendrem un pla energètic, avui per avui, per tant
m’agradaria que, de forma assossegada, tranquil·la, comprenc
que no pugui ser una resposta clara i immediata, però
pensàssim en fórmules alternatives de finançament d’alguns
d’aquests projectes perquè poguessin ser ben aviat una
realitat.
M’agradaria que els recursos, almenys en part, poguessin
ésser propis, i si no es poden invertir en determinades matèries
per fer-ho en aquestes, que crec que són prioritàries, ho haurem
de fer; i si ens hem d’endeutar ens haurem d’endeutar, i aquí,
Sr. President, ens trobarà per a aquestes qüestions. Ens
preocupen moltíssim propostes com la de fer inversions

Miri, mentre el Sr. Rato, vostè diu que “toma y retoma”,
nosaltres esperam fent badalls, i crec que això no ho podem
consentir, que realment hem de tenir alternatives a què tot
quedi pendent de possibles acords amb Madrid, perquè la
veritat és que avui per avui, des d’Unió Mallorquina, no som
massa optimistes.
Sr. President, la veritat és que amb les respostes que m’ha
donat m’ha fet tan poc el contrari que no em queda més remei
que dir-li que tendrà el nostre suport avui i que esperam que
totes aquestes propostes de les quals vostè parla, de tots
aquests projectes que té en cartera, no quedin damunt el paper
i puguem ben aviat celebrar que siguin ja una realitat. Nosaltres
tenim tot l’interès, com a grup que li dóna suport, que això sigui
així.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Munar, en nom d’Unió Mallorquina. El
diputat Sr. Grosske, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, té la paraula.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Gràcies, Sr. President. Sr. Antich, començaré dient-li una
cosa que li agraesc i després coses que he trobat a faltar a la
seva rèplica, i que m’agradaria m’aclarís a la seva segona
intervenció. Li agraesc la claredat amb la qual s’ha manifestat
en el tema dels compromisos respecte als pensionistes per als
sectors de les pensions més baixes. És obvi que un govern
autònom no pot aspirar a arreglar el tema de les pensions, ens
desborda aquesta qüestió per tots els costats i seria demagògia
dir el contrari. Però, efectivament, hi va haver diverses
comunitats l’any passat que varen arbitrar tota una sèrie de
mesures, poques, una d’elles Balears. A la resta de comunitats
s’ha deixat de xerrar d’aquest tema i jo crec que ens honoraria
i ens honorarà, en funció de les seves paraules, que, passades
les eleccions generals del 2000, aquesta comunitat es continuï
preocupant de les seves pensions més baixes i dels seus
perceptors a la nostra comunitat. Això ens col·locarà, com en
tantes altres coses, com per exemple en els temes de
cooperació, en una posició d’avantguarda i de diferència, i això
és un segell important que caracteritza aquest pacte, i jo no sé
si és d’aquests projectes estrella que algú troba a faltar al seu
discurs, però a mi em sembla una estrella bastant interessant en
el firmament i sobretot una estrella molt beneficiosa per als
ciutadans que, en definitiva, percebran aquestes ajudes,
s’arbitrin de la manera que s’arbitrin, que això, en definitiva, és
una qüestió menor.
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Com em sembla també bastant estrella aquesta promesa de
multiplicar per tres l’esforç en matèria de drogues; són moltes
famílies, aquí a les Balears, que estan afectades per aquesta
qüestió, i sortir d’aquest comportament inercial que va
caracteritzar els governs conservadors de simplement
administrar les ajudes que venien de Madrid i posar recursos
autonòmics i multiplicar aquest esforç crec que també és una
estrella que és important que figuri al firmament de la nostra
política.
Hi ha qüestions que de qualque manera em dono per
contestat en funció dels debats que ha mantengut amb altres
intervinents: el tema de l’aigua, aquest també compromís
d’increment substancial de les inversions en polítiques de
gestió de la demanda; i el tema d’espais naturals, estic
absolutament convençut que sortirem d’aquesta legislatura
multiplicant per moltes vegades el territori realment protegit en
aquesta comunitat autònoma, no protegit virtualment, com ho
teníem abans, que després ha vengut la Unió Europea a treurenos del nostre miratge i explicar-nos que no, que només teníem
un 4% del territori protegit i que així no complíem les directives
europees, sinó multiplicant de veres i amb criteris
d’homologació amb Europa els espais protegits a la nostra
comunitat i que, en definitiva, complirem aquestes directives
europees i satisfarem la demanda que en aquest sentit existeix
entre els ciutadans. Estic absolutament convençut d’això.
A partir d’aquí, em permeti una reflexió sobre el tema de les
directrius d’ordenació territorial i de la Llei del sòl. Estic content
que es manifesti aquí la voluntat de treure aviat aquestes
normatives legals, però la reflexió va en el següent sentit: una
mica en confiança, tenc por de no arribar a temps. És una
reflexió que ens hem de fer tots seriosament; tenc por de no
arribar a temps. Aquí estam davant una situació molt difícil de
gestionar, i es poden fer fàcilment discursos d’un o altre tipus,
fàcils, perquè el paper ho aguanta tot, com deia la Sra. Munar,
i els discursos també ho aguanten tot, però aquí ens trobam
amb unes expectatives de creixement que són ja en sòl urbà, i
això és extraordinàriament difícil d’abordar, extraordinàriament
difícil d’abordar des del punt de vista polític i des del punt de
vista jurídic. I aquestes expectatives de creixement, que ja
existeixen al planejament com a sòl urbà, són absolutament
insostenibles des del punt de vista ecològic i mediambiental,
això és la patata calenta amb la qual ens trobam, i tots haurem
de fer el màxim esforç, tots els grups sensibles en aquesta
qüestió, per saber com abordar de veres aquest tema. Perquè,
efectivament, és molt important, ho he dit avui matí, ho
continuaré dient allà on faci falta, l’esforç que s’ha fet de llevar
de les expectatives de creixement, doncs efectivament 500.000
places del President Antich, però això és insuficient si ens anam
a un horitzó possible de 3 milions de places construïdes. Per
tant, màxim esforç i màxima reflexió entorn a aquesta qüestió
des de la reflexió honesta i realista que estam davant una
situació molt difícil d’abordar.
He fet referència, i acab ja la meva intervenció, a tota una
sèrie de temes que m’agradaria que vostè, com a mínim,
comentàs el seu parer. Quan he parlat de síndic de greuges i de
comptes és que m’agradaria que en el debat de la comunitat del
2000 el President de la comunitat esmentàs la seva voluntat

d’arribar a acords amb tots els grups de la cambra i de treure
endavant aquestes qüestions, com més aviat millor.
El tema de les transferències, jo sí que les reivindic, vaja, sí
que les reivindic, conec les dificultats, i val més, efectivament,
com vostè molt bé explicava, fer unes bones transferències des
del punt de vista econòmic i polític que fer unes males
transferències per complir uns terminis que estan escrits a un
paper, i jo crec que tots tenim en aquest sentit una posició
raonable. Però crec que és bo dir que es vol accelerar aquesta
qüestió, i fins i tot crec que és bo que es reafirmi el model que
crec que hem agafat a dues de les lleis, que no estan aprovades
pel Parlament encara, però que ja estan dissenyades, que són
ordenació del territori i serveis socials, en definitiva crec que
fan un molt bon disseny de comunitat autònoma i marquen
camí.
El tema de la participació ciutadana he proposat, en nom
d’Esquerra Unida i Ecologista, que no només ho convertíssim
en una pràctica sinó també en una norma; és una possibilitat
que existeix, és una cosa que podria generalitzar actituds i
comportaments a totes les institucions i crec que donaríem una
passa important, perquè fins i tot a nivell de secció del propi
Govern hi ha una certa descoordinació de vegades entre les
actuacions d’unes i altres conselleries en aquests temes, i crec
que seria bo tenir unes normes o una norma, de caràcter
legislatiu, que homogeneïtzàs la política de la participació.
I hi ha el tema de la llei de subvencions, que crec que també
mereixeria un esment per part del President del Govern en
aquest debat de la comunitat.
I després hi ha el tema de l’Estatut d’Autonomia que ha
esmentat el Sr. Sampol a la seva intervenció, que jo he esmentat
també, he dit que era un debat que havíem d’encetar, almanco
la majoria progressista d’aquesta comunitat, perquè, en
definitiva, crec que dins el pacte està implícita, està explícita,
millor dit, la nostra equiparació a les comunitats autònomes, i
això vol dir que està implícita la reforma de l’Estatut
d’Autonomia.
I després el tema del model de gestió, model audiovisual
propi al qual fa referència el programa, i m’agradaria també
sentir que si s’han d’invertir recursos autonòmics públics a un
consorci o a una corporació de caràcter mediàtic hi ha d’haver
també els necessaris mecanismes de control parlamentari,
democràtic, d’aquests mitjans audiovisuals, de tal manera que
efectivament duguem a la pràctica aquests criteris de
transparència, de democràcia i de participació que estan
presents a tot el pacte de govern del 99.
Simplement m’agradaria que sobre aquestes qüestions, en
definitiva, en fes, com es diu en mallorquí, dos cèntims el Sr.
President.
Gràcies.
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(El Sr. Vicepresident Primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Grosske. Por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista
tiene la palabra el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, des de la coincidència,
aprofitaré aquest torn de rèplica per intentar aprofundir en
alguns dels temes que hem encetat a la primera intervenció i
que ens pareixen importants, i aprofitarem per beure aigua que,
en haver dinat, sempre va bé.
Conten que quan es discutia l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, devia ser a finals dels anys setanta, qui va ser el
primer president de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep
Tarradellas, que ja és mort, i que tenia fama de ser un polític,
anava a dir molt espavilat, però no és un adjectiu que ens vagi
molt bé als polítics, li direm molt hàbil, va dir, discutien les
competències, uns volien més competències uns altres manco,
i va dir jo em conform amb dues competències: hisenda i ordre
públic. Ell tenia ben clar que amb els doblers i amb el bastó es
governa un país. I crec que es demostra ara, amb els doblers es
condicionen les polítiques que els ciutadans de les Illes Balears
han encarregat que faci un govern, constituït legítimament, com
deia no fa molt un representant del Partit Popular, es vol
condicionar el model de carreteres, es volen controlar les
inversions hidràuliques, etc.
Bé, jo no sé si és ver, però hi ha un tema que em preocupa:
he vist a mitjans de comunicació de les Illes Balears que ja hi ha
dos ajuntaments governats pel Partit Popular que han sol·licitat
al Ministeri de Medi Ambient finançament per fer les xarxes de
depuració, les xarxes de clavegueram, és a dir, obres que
històricament han estat competència de les diputacions, en el
nostre cas dels consells insulars via plans d’obres i serveis. Bé,
no sé si això es confirmarà, que ha sortit que aquests
ajuntaments demanaven aquesta petició, no sé si per aquí
resoldrem el problema de finançament de les Illes Balears, en tot
cas, m’imagín que si això es consuma el Ministeri de Medi
Ambient haurà de fer unes convocatòries reglades, unes
convocatòries públiques a les quals s’hi puguin adherir tots els
ajuntaments, tal com fan diputacions i consells insulars, o tal
com feim des dels governs quan feim convocatòries públiques
dirigides també a ajuntaments, perquè, si no, seria greu el tema.
I una vegada més es demostraria que amb els doblers, sobretot
si es fa clientelisme, es pot fer molta política, política aquesta
amb minúscules, no política amb majúscules.
Bé, efectivament, Sr. President, crec que, com deia avui matí,
ens trobam amb una vertadera involució autonòmica que es
produeix no només amb aquesta invasió competencial, via
normativa, via legislació, via condicionament de les inversions
mitjançant els convenis que s’han de firmar entre la comunitat
autònoma i l’Estat, sinó que, a més a més, estam en un procés
d’ofegar les comunitats autònomes. Aquesta legislació que
afecta els ingressos bàsics de les comunitats autònomes és

1707

molt greu, i si es consuma que l’any que ve hi haurà dèficit
zero, això simplement significa que les comunitats autònomes
no es podran endeutar, com enguany, de cara al pressupost de
l’any que ve, ja no podem fer ni una pesseta de deute. Al final
ens podrem trobar que per part de l’administració de l’Estat ni
fa ni deixa fer. I serveis essencials per a nosaltres, ha estat una
constant la preocupació pel tema de les obres hidràuliques, pel
tema de les infraestructures de transport, poden quedar
congelats si via finançament estatal no es fan o si no deixen
endeutar la comunitat autònoma perquè els facem.
D’aquí que jo apel·làs a què, ja que som un país
autosuficient, haguem de resoldre els nostres problemes
gestionant nosaltres els propis ingressos que generam, li deia
independència fiscal. Bé, qualcú pot pensar que aquesta és una
reivindicació nacionalista, demanar un augment de
finançament; naturalment, és una reivindicació nacionalista,
però també és una reivindicació social i és una reivindicació
mediambiental o, si volen, ecologista. Mirin, hi ha la creença i
els que tenim la desgràcia d’haver d’anar a Madrid a recaptar
doblers o recursos de tant en quant, ens topam, s’hi troben
també els diputats del Partit Popular n’estic ben convençut, ens
trobam sempre amb aquest comentari: però i vosaltres què ho
de fer els doblers si sou rics. Aquesta creença que a les Illes
Balears són rics i jo no sé si pensen que tot el dia estam davall
un cocoter i ens ventam, quan aquí hi ha unes realitats que hem
de tenir en compte. I escoltin bé, quan nosaltres demanam més
recursos econòmics per gestionar els serveis públics no
demanam recursos econòmics per a ciutadans rics, perquè els
consumidors d’aquests serveis públics precisament són les
persones més necessitades, segurament les persones d’un alt
poder adquisitiu poden tenir una assegurança privada, poden
anar a un col·legi d’elit, poden tenir els millors cotxes, però hi
ha gent en aquesta terra, molta gent, per desgràcia, que
necessita una seguretat social, que necessita anar a la sanitat
pública, que necessita garanties d’una bona educació per als
seus fills, que no té cotxe i que necessita un transport públic
que no tenim. I quan se’ns diu que som rics i se’ns escatimen
uns recursos econòmics a qui perjudiquen és a aquestes
persones més necessitades. Per tant, defensar un bon
finançament per als recursos, per als serveis públics de les Illes
Balears és una reivindicació social, perquè podem ser rics o
podem generar molta riquesa, n’estic convençut, ho demostren
els imposts que se’n van cap a Madrid i que no tornen, però
tenim unes administracions pobres incapaces de fer front a
l’allau de demandes que tenim en aquest moment.
I deia que també és una reivindicació mediambiental.
Naturalment, el Sr. Buades fa un moment ha plantejat una sèrie
de qüestions, totes segurament vitals, deia: es poden gestionar
només amb 400 milions de pessetes els parcs naturals? I clar
que no, però el problema és que quan et trobes amb els
pressuposts en les mans, de què prescindeixes? N’hi ha tantes
de necessitats, tantíssimes necessitats, i sense poder demanar
un crèdit al banc, que enguany el Govern no pot demanar un
crèdit al banc, com fas front a tantes necessitats? Aquesta és
una qüestió que jo crec que és cabdal i que per això ha centrat
el gruix de la intervenció que hem fet avui matí, és fonamental
aquest tema i ens jugam l’ésser de la nostra societat des del
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punt de vista nacional, des del punt de vista social, des del
punt de vista mediambiental, ecològic, etc.
De totes maneres, voldria acabar aquesta intervenció i per
tant la meva darrera intervenció dins aquest debat d’enguany
amb un missatge d’optimisme: crec que al nostre favor tenim
una societat molt dinàmica, molt emprenedora, que respon als
estímuls que des de l’administració s’estan enviant.
Segurament, aquesta necessitat que hem partit durant tants
d’anys fa que per poques iniciatives que s’impulsin des de les
administracions, la societat reaccioni amb una gran generositat,
crec que tornam trobar un gran voluntariat que fa feina d’una
manera despresa, una societat molt dinàmica, molt
emprenedora, que recupera l’autoestima de poble, i això és un
valor afegit que aquest Govern ha de saber aprofitar.
I voldria acabar, i tal vegada pot parèixer una cosa frívola
però estic segur que ho entendran, aprofitant que els mitjans de
comunicació segueixen aquest debat voldria apel·lar en aquests
moments a la solidaritat de tots els ciutadans de les Illes Balears
amb la nostra pagesia, que encara no ha acabat de sortir de la
darrera plaga, que era la sequera, i ja n’hi ha vengut una altra
amb nom del “mal de la llengua blava”. Els tècnics, els sanitaris,
asseguren, certifiquen que la carn de mè, la carn de bè, la carn
de xot encara que estigui afectada no és perjudicial per a la
salut. Jo he menjat mè aquests dies i convit tots els ciutadans
de Balears també a menjar mè, a veure si aconseguim salvar la
nostra pagesia.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Sampol. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el Sr. Crespí.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Moltes gràcies, Sr. President. Jo també voldria pujar aquí
per acabar de qualque manera d’arrodonir aquest debat.
Certament discrepàncies entre el President del Govern
d’aquesta comunitat i jo mateix és difícil que n’hi hagi, com deia
aquell, a pesar de l’edat anam junts a la mateixa escola i per tant
és lògic que fins i tot amb el llenguatge ens assemblem. Però a
mi m’ha sorprès que en aquest debat un tema que va treure el
President i que va formar part durant un temps del seu debat,
no hagi merescut cap reflexió almanco fins ara, i és el tema de
l’enfrontament d’aquesta comunitat, la preparació d’aquesta
comunitat davant el procés de globalització que es produeix ja,
però que de cada vegada anirà més accelerat. Crec que aquest
és un tema important, nosaltres no som i nosaltres
possiblement menys que ningú som una comunitat amb cap
dosi d’autarquia, per tant nosaltres som d’una permeabilitat
absoluta, el nostre sector empresarial es mou arreu del món, i
per tant tot allò que afecti el moviment de capital, que afecti el
moviment de persones a nosaltres ens ha d’afectar molt.
I jo voldria dir una cosa, durant la història hi ha hagut una
sèrie de processos que han marcat el que som avui en aquest
món occidental, i a un moment donat es produeix, es va

produint de cada vegada més la implantació d’una economia de
mercat que per a determinades ideologies polítiques era la gran
solució. Nosaltres hem vist què ha suposat l’aplicació d’un
liberalisme pur i dur a determinats països, aquests dualització
social que s’ha produït, però també és cert que ben utilitzada
l’economia de mercat, almanco als països occidentals, i jo diria
que amb una aportació notable de les polítiques, que no
exclusives, però notable, de les polítiques socialdemòcrates
europees, s’han aconseguit quotes de benestar molt més altes
que altres sistemes polítics que havien de resoldre tots els
problemes de la gent de més baix poder adquisitiu. Per tant,
crec que el fet que nosaltres haguem significat aquí, el
President del Govern hagi significat aquí la voluntat de donar
respostes per conduir aquest procés que per si mateix pot tenir
conseqüències bones o les pot tenir dolentes, les tengui bones,
crec que és prou important. I crec que els socialistes, si vàrem
ser capaços de fer que un procés d’economia lliure i oberta fora
aprofitat perquè, i permetin l’actualització d’un terme marxista,
les plusvàlues generassin benestar al conjunt de la societat
sense necessitat d’expropiar cap mitjà de producció, crec que
avui nosaltres també serem capaços, i ho ha demostrat el
President fent una anàlisi important d’aquest tema, de fer-ho
des de la nostra aportació com a comunitat autònoma.
I el tema de la seguretat crec que avui no és un tema que
puguem oblidar, no deixem de recordar que en aquests darrers
sis mesos s’han produït una sèrie de fets que demostren que a
pesar de viure en un món controlat, amb unes administracions
públiques bastant eficients, passen coses que demostren que
el ciutadà no està prou protegit. S’han produït intoxicacions per
fraus alimentaris a països europeus amb legislacions bastant
dures, recordem els casos de Bèlgica; s’han produït accidents
navals a països de la Comunitat Europea que tenen segurament
legislacions bastant vigilants damunt el tema; s’han produït i
ho acabam de veure problemes per desastres naturals a zones,
jo diria que d’un ampli desenvolupament possiblement de les
zones amb més alt nivell de vida de la Comunitat Europea, una
ciutat com Torí, que és la perla italiana del nord, doncs en
aquests moments s’ha quedat pràcticament aïllada per,
segurament, falta de previsió. Per tant, aquest fenomen de la
seguretat, aquest fet de la seguretat, que les administracions
públiques prevegin que els ciutadans poden viure tranquils en
relació a tot allò que els envolta, crec que no és un tema que
avui haguem d’oblidar.
I en relació a dos temes més, crec que sí que els membres
que donam suport a aquest Govern ens hem de sentir
orgullosos de protegir el nostre territori i tenir parcs naturals, és
ver que ens hi hem de sentir, naturalment que sí, però què vol
dir sentir-nos orgullosos? Crec que sentir-nos orgullosos és
que el conjunt de ciutadans, aquells que no hi viuen i aquells
que hi viuen estiguin contents de tenir el parc natural. I per
això, i ja que el nostre territori no és Yellowstone, ni tan sols és
el Llac de Sant Maurici a Catalunya, sinó que és una zona
eminentment poblada amb molta activitat, és necessari tenir una
legislació pròpia que doni cobertura i satisfacció a allò que la
gent demana que sigui un parc natural. Per tant, és molt
important fer una llei, d’acord amb les nostres característiques
socioeconòmiques, de població, geogràfiques, que permeti que
tots ens sentim orgullosos independentment si som propietaris
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rics i pagesos pobres o pagesos rics i propietaris pobres, m’és
ben igual, tots són ciutadans d’aquestes Illes i tots mereixen un
respecte.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

I en relació al darrer tema i acabaré, a finals dels anys
setanta, una vegada aprovada la Constitució espanyola, un
diari va enviar als seus subscriptors un trencaclosques, “un
puzle”, i aquest “puzle” era una peça metàl·lica en el qual amb
uns imants s’hi adherien les comunitats autònomes i formaven
el mapa d’Espanya, s’ha de dir que les Balears estaven sempre,
com sempre, just davall d’Espanya i les podríem connectar amb
el mateix tub de gas si fos així, bé, quan tu desenganxaves allò
quedaven les comunitats, Catalunya, Andalusia i tu cercaves,
bé, i on és Espanya? Espanya no hi era, quan tu ajuntaves
aquelles comunitats i que gràcies a l’imant quedaven juntes, es
llegia Espanya. Bé, l’exemple em serveix per dir que el fet de ser
d’una comunitat no vol dir no participar en aquest projecte
comú que existeix en tant que aquestes comunitats estan
enganxades al mapa aquest magnètic. I per tant també és cert
que hi ha d’haver una comoditat de tots aquells que tal vegada
se senten més d’aquí que d’allà o més d’allà que d’aquí perquè
això sigui possible, i crec que això ho permet, i ho hem nosaltres
així, els socialistes, durant molt de temps, el sistema federal, on
podem ésser qui som però podem volar alt sense oblidar el niu
i sense oblidar que hem de tornar a terra i volar per damunt de
les muntanyes.

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista.

I és ver que necessitam un finançament millor i demanar-lo
crec que no és ésser nacionalista, crec que és ésser intel·ligent,
evidentment necessitam un finançament just, d’acord amb les
competències transferides i amb el dret que tenen els ciutadans
que aquestes competències siguin exercides amb tota la seva
potencialitat. I per tant, reclamaren en el seu moment i allà on
pertoqui que es discuteixi un sistema de finançament que
tengui en compte també les nostres especials característiques
de població suportada, no només de la població de fet perquè
ja hem vist que les nostres infraestructures no només donen
servei a aquells senyors que estan aquí residint, sinó també a
aquells que venen aquí i a través dels seus imposts poden
permetre que les Illes Balears siguin un contribuent net al
pressupost general de l’Estat. I això fa que no és que reclamem
més del que ens toqui perquè volem participar en aquest
projecte solidari que pot ser Espanya, però que també, com a
mínim, se’ns doni allò que realment ens correspon.
I en relació amb una proposta que sortia aquí per part del Sr.
Grosske, jo crec que aquesta és una obligació que tenim els
grups parlamentaris, com a tals, i, per tant, crec que hem de ser
els grups parlamentaris que, com ja hem fet en uns dels casos
que són els membres del Tribunal Superior de Justícia, anar
avançant en les nostres negociacions per tal que Sindicatura de
Comptes, Sindicatura de Greuges, Consell Consultiu, etc.,
aquest parlament els vagi nomenant d’acord, el millor possible,
amb l’esperit del legislador quant a la reforma de l’Estatut hi va
posar la necessitat d’una majoria qualificada.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President del Govern, té la paraula per tancar aquesta
part del debat.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, respondre a les darreres aportacions que se m’han
fet per part del Sr. Buades i dir que, efectivament, jo pens que
haurem de cercar aquell equilibri entre donar sortida a aquestes
necessitats imperioses i, a la vegada, anar ficant aquesta nova
manera de gestionar tots aquells recursos i aquells serveis tan
important per tal de poder tirar endavant totes aquelles
iniciatives que figuren al pacte que tenim firmat.
És ver que jo he tret Aubarca i es Verger en relació als parcs
naturals, i jo sé que no només es tracta de comprar finques,
sinó que es tracta de gestionar-les, però també és ver que en els
temes de gestió i en la millora de la gestió, ja s’han fet alguns
avanços, i tenim un exemple com és el de Mondragó, on hem
donat molta més participació als distints propietaris, i allà on,
des de la Conselleria de Medi Ambient, s’analitzen fórmules per
autofinançar el parc, perquè també haurem de tenir molt
d’esment de veure tots aquests costos realment què és què
signifiquen i, per tant, jo crec que la feina estarà molt més ben
feta si tenim els parcs i, a la vegada, sabem cercar aquelles
fórmules d’autofinançament, i tal vegada també haurem de
parlar, com molt bé deia vostè, d’aquestes ajudes als propietaris
per tal que puguin participar en aquestes qüestions, i tal
vegada també parlar amb el món de la pagesia perquè el
puguem implicar en aquests temes. Per ventura, la idea no és
només posar molt més funcionaris quant a aquesta qüestió,
encara que jo també coincidesc amb vostè que els temes
mediambientals sí que poden ser una font important de nova
educació i, per tant, també n’hi haurà d’haver. Però jo crec que
ho hem de saber analitzar amb profunditat i, per tant, es tracta
de fer-ho bé. Jo crec que la Conselleria de Medi Ambient està
per aquest camí, de fet ja hem començat a donar passes al parc
de Mondragó.
En relació amb el tema de l’energia, efectivament, vostè em
diu que tot el relacionat amb la renovable figura a la part
expositiva que no a la part normativa, també és ver que aquesta
part de les renovables normalment anirà amb pressupost propi
i que aquest primer any ja hi ha un pressupost important de
cara a començar a tirar envant aquests temes, conjuntament
entre Conselleria d’Energia i Conselleria de Medi Ambient, per
tant, la voluntat és tirar envant totes aquestes propostes,
estiguin dins la part expositiva o dins la part normativa, i que,
de totes formes, si això és a exposició pública, vegem si s’han
de fer algun tipus de canvis en relació amb aquesta qüestió.
Però sí la voluntat és anar en els dos camins. Una, és ver que hi
ha unes previsions generals, però jo crec que de l’esforç que
facem en tot el tema de renovables, sense cap dubte ni un,
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podem anar millorant en relació amb les infraestructures que
hem de crear, és a dir el fet de necessitar el gasoducte o uns
determinats depòsits, això tal i com està la situació en aquests
moments és molt difícil que sigui una cosa que puguem davallar
quant a la inversió que necessitam fer. És a dir, són tota una
sèrie d’infraestructures que seran necessàries
independentment, crec, que avancem molt en totes aquestes
altres qüestions que hem d’avançar i que, per tant, es tracta de
fer tots els esforços que hàgim haver de fer.
Dir que en relació amb el tema de Kyoto, el tema de l’energia
és un tema fonamental, igual que ho és el tema de transports,
igual que ho és el tema de residus, igual que ho són totes
aquelles qüestions que signifiquen unes emissions de CO2
molt importants, abocadors, cotxes a les carreteres, etc., i que,
per tant, això, segons els paràmetres de la Unió Europea està
claríssim que són emissors importantíssim i, a més, també, a més
de fer aquest esforcen temes d’energia, el feim ja en temes de
residus, quant a reducció, quant a recollida selectiva, reciclatge,
reutilització, ho feim també planificant un pla de transports per
intentar aturar aquesta bogeria que tenim aquí a les Illes Balears
d’aquests 900 cotxes per a cada mil habitants i, per tant, cercar
noves sortides. Per tant, en aquest tema hi feim feina.
Coincidir amb vostè que, efectivament, actuar en ordenació
del territori és actuar en fems, actuar en aigua i actuar en totes
aquestes qüestions, crec que el Govern té una voluntat clara,
sense perjudici que ens trobam davant un tema difícil, i així com
aquest govern és una excepció quant a la seva conformació,
també puc dir que moltes de les iniciatives que ja han començat
a posar en marxa, també són totalment excepcionals si en parlam
a altres comunitats autònomes, hi ha poques comunitats
autònomes que hagin començat a parlar de moratòries dins sòl
urbà i que hagin començat a parlar de totes aquestes qüestions.
Per tant, en aquests temes, també som capdavanters, i hem de
reconèixer que són temes difícils i que, per tant, convé tenir-los
ben estudiats i ben analitzats. Això no és cap excusa en relació
amb la modificació de les Directrius d’Ordenació del Territori ni
de la llei del dol que crec que com més aviat millor haurien
d’estar aprovades per poder-se aprovar i per poder-se
consensuar al màxim, però sí que vull deixar clar que parlam de
temes que no són fàcils i que, per tant, necessiten la seva
anàlisi profunda.
En relació a la representant d’Unió Mallorquina, la Sra.
Munar, dir que, efectivament, els plans són plans i llavors els
hem d’executar, i tot això té les seves dificultats, però, com a
mínim, jo voldria deixar clar que ja hem avançat un poquet més
del que teníem fins ara, fins ara no teníem ni els plans, ara ja
tenim pla, ara vegem com ho podem resoldre.
Bé, jo crec que nosaltres hem de fer les inversions que hem
de fer, perquè es tracta de temes prioritaris i per això ja, en tema
de carreteres, estam analitzant quines inversions i sobretot en
aquelles carreteres més saturades, haurem de fer i estarem
obligats a fer si persisteix aquesta idea de Madrid, de triar ells
quin tipus de carreteres han de fer, la qual cosa creim que no és
lògic, que intentarem, de totes formes, que se li pugui donar
una solució, però tampoc no perdrem més temps en aquest
tema.

Dir que, en relació amb el tema de l’aigua ja hi ha hagut
converses amb el Ministeri de Medi Ambient, jo mateix m’he
reunit amb el ministre de Medi Ambient i crec que hem arribat
a un principi d’acord, que crec que seria possible, ja dins molt
poc temps, poder firmar un protocol allà on, de qualque manera,
s’asseguràs el tema de l’aigua, ja de forma important, si es fan
tota una sèrie de construccions d’infraestructures. He de dir
que, de moment, tal i com figura al pressupost, un no té massa
garanties que tot això pugui funcionar, parlam que han posat
100 milions per a sa Costera, que no basten per a res, parlam
que realment tot això s’ha de millorar, però hi ha el compromís
del ministre de millorar-ho, de firmar un protocol per, de
qualque manera, millorar el conveni. Per tant, jo pens que és un
tema que el tenim encaminat i esper que s’acompleixin els
objectius que tenim prevists tant des de la institució comunitat
autònoma com des de la institució Estat.
I, per altra banda, amb el tema d’energia, he de dir que hem
fet tota una sèrie de passes que jo crec que són positives, hem
parlat amb Enagas que és la que gestiona tot el tema del gas a
nivell d’Espanya, hi ha la proposta d’Enagas, d’ells ficar aquest
gasoducte dins el que és la xarxa nacional, per tant ficar-lo dins
la seva proposta i esperam que des de Madrid hi hagi una
resposta en relació amb aquest tema, purament i simplement
perquè creim que des de Madrid se’ns tractarà exactament igual
que han tractat les altres comunitats autònomes. Parlar que
nosaltres ens anem a préstecs en relació amb el tema del gas, és
un tema una mica dificultós que crec que ens haurem de pensar
una o dues vegades, estam parlant de 37.000 o de 44.000
milions, segons unes inversions o unes altres i, per tant, parlam
de molts de diners. De totes maneres, res en aquest moment no
indica que no es pugui solucionar a través de Madrid, perquè,
ja dic, ho ha solucionat a altres indrets, i jo crec que els
mallorquins,menorquins, eivissencs i formenterencs som iguals
que els gallecs, que els extremenys, que els valencians, que els
madrilenys i que els altres ciutadans de les altres comunitats
autònomes, o, com a mínim, ho pretenem ser i esper que
tenguem aquest tracte. Per tant, sí, efectivament, en totes
aquestes qüestions crec que hi feim una feina important.
Dic que jo he parlat del tema dels consells i de les
competències perquè vostè, al final de la seva intervenció, ha
dit que el tot el relacionat amb la conformació de l’estructura
institucional era un dels temes fonamentals d’aquest pacte i jo
ho he volgut dir en el sentit que, efectivament, feim feina en
aquesta direcció i que ens preocupa el tema de les
competències, que a qualque moment o de vegades no han fet
tota la via que nosaltres haguéssim volgut, però també sempre
hem dit, i crec que coincidim amb això, que creim que val la
pena fer-ho ben fet, val la pena que, realment, aquelles
competències que passin a les altres institucions, passin amb
les dotacions econòmiques que pertoquen i que ho facem
d’una altra manera a així com es feia abans, abans, vostè sap,
que sense parlar amb els consells insulars es posaven les
competències damunt la taula i no sempre tots els consells
insulars se’n duien totes les competències perquè no hi havia
el diàleg que tocava, sobretot si eres d’un altre color polític. Per
tant, això no passa ja en aquesta comunitat, ni passa amb els
consells, ni passa amb els ajuntaments, tothom és igual i, per
tant, tothom té exactament el mateix tracte.
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En relació amb el Sr. Grosske, dir-li que, en el tema de les
pensions, jo crec que ja ho he expressat clarament, crec que hi
ha una voluntat claríssima de complir, hi ha una voluntat de
tirar envant aquestes ajudes, però ho haurem de fer amb les
fórmules i amb les iniciatives que aguantin els recursos que ens
puguin posar aquells que no creuen en aquest tipus d’ajudes.
Per tant, si en aquests moments els nostres serveis jurídics ens
diuen que repetir el de l’altre any pot dur tota una sèrie de
problemes, ho haurem de modificar, ho haurem de fer d’una
altra manera, la Conselleria de Benestar Social treballa en el
tema, estic convençut que, per una causa tan justa com
aquesta, sabrem trobar les fórmules i les maneres per donar-los
solució.
Jo compartesc totalment la seva preocupació de si arribarem
a punt o no arribarem a punt en un tema tan important com és
el de l’ordenació del territori, però no li puc dir més que el que
he dit al Sr. Buades, jo crec que ens trobam, davant un tema
difícil, vostè mateix m’ha dit que entrar dins els temes de sòl
urbà eren qüestions complicades i que, per tant, vegem com ho
podem solucionar i quines iniciatives se’ns proposen quant a
aquesta modificació de les Directrius d’Ordenació del Territori
i en relació amb el tema de la llei del sòl.
Quant al tema del Síndic de Greuges i el Síndic de Comptes,
dir-li que jo estic, com se suposa, com no pot ser d’altra
manera, totalment d’acord que puguem arribar a acords, però jo
crec que aquesta feina és dels distints grups parlamentaris, és
del president del Parlament i que són ells els que han
d’empènyer aquesta qüestió. Jo, com a president del Govern i
com a parlamentari d’aquesta cambra, el que voldria és que
aquestes dues eines tan importants de la nostra autonomia, a
la nostra comunitat autònoma, poguessin funcionar com més
aviat millor, i crec que això és una cosa amb què tots els grups
parlamentaris coincidim. Hem pogut arribar a acords, ja, en
aquest moment, quant al Tribunal Superior de Justícia, esper
que puguem arribar a acords amb aquests altres temes. Estic
convençut que tots els grups parlamentaris estaran per aquesta
feina.
Quant a les lleis, tant de subvencions com de participació
ciutadana, també donar-li el meu suport, vull dir, facem feina en
aquests temes, crec que hem passat un primer any on hem
aplicat aquesta participació dins els distints òrgans de les
institucions, hem sabut obrir tota una sèrie d’institucions a
aquesta participació, hem millorat alguna participació que ja
existia i hem tirat envant consells econòmics i socials, Consell
social de la Universitat, hem tirat envant tota una sèrie
d’instruments molt importants per tal de fer funcionar aquesta
participació, si això ho podem millorar amb una regulació a
nivell legal, parlem-ne i vegem com ho podem tirar envant.
El tema audiovisual, bé, en aquests moments dir que hi ha
un estudi per veure quina viabilitat hi ha en relació amb aquest
tema, de totes formes, em sembla que hi ha una llei del 85 que
ja parla de la constitució d’un consell d’administració elegit pel
Parlament i que garanteix el control plural, vull dir, el que
hauríem de fer, en tot cas, és revisar les normatives que hi ha,
però jo vull dir que encara estam a una altra fase, jo crec que en
aquesta comunitat autònoma tenim tot el dret del món
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d’analitzar, fer un estudi, a veure quina viabilitat té la
possibilitat de tirar envant un sistema audiovisual propi, com i
de quina manera. Totes aquestes qüestions, sens dubte, són
importantíssimes per a la cohesió social i per a la cohesió del
país i, per tant, val la pena estudiar-les, entre d’altres coses
perquè a les altres comunitats autònomes, a quasi totes les
altres comunitats autònomes ja s’han analitzades, la darrera que
la té a punt és Múrcia, que és del Partit Popular i que també ha
tirat envant aquest tema, però vaja, estam en la idea de fer
aquest estudi de viabilitat i, sobretot, en la idea també de parlar
amb els distints mitjans de les distintes illes per també parlar de
tota aquesta qüestió amb ells i fer-los extensiu com i de quina
manera això podria funcionar, i sobretot saber també la seva
opinió i les seves propostes, per tant, estam en una primera fase
en aquest tema.
Vostè em parla d’encetar els temes de l’estatut, i que això és
implícit al pacte, jo no em neg a parlar de res, és a dir, en aquells
moments, tal vegada, hagi estat entretengut que es compleixin
les coses que ja figuren a l’Estatut i molta feina que em du, però
tampoc no estic tancat que dels distints partits del pacte hem
puguem parlar, de totes formes, tenim qüestions pendents de
transferències de competències tan importants com, per
exemple, la de sanitat i d’altres qüestions a molt curt termini,
com és el relacionat amb el sistema de finançament, la
necessitat de desenvolupar el règim especial, és a dir, totes
aquestes qüestions que jo crec que val la pena que ens
esforcem molt en aquests temes. I això no vol dir de cap de les
maneres que no es pugui obrir un debat sobre aquest tema,
però sí vull posar damunt la taula totes les feines que tenim per
endavant.
Quant al Sr. Sampol, dir-li que totalment d’acord amb les
distintes aportacions que ha fet, jo crec que, efectivament, és
necessari deixar clar quina és la situació, i no ens ha de fer por
(...), no es tracta de tirar en contra de ningú cap qüestió, hi ha
hagut moments que Madrid ha estat d’un altre color polític i
tampoc no ha acabat d’entendre perfectament algun dels
problemes d’aquí, per tant raonar aquesta situació de les Illes
Balears, crec que ha de ser una cosa que l’hem de saber fer amb
tota tranquil·litat, a pesar que pens que uns tenen, segons les
distintes ideologies polítiques, uns temes més sensibilitats per
a unes coses i els altres per les altres, però saber discutir sobre
quina és la situació d’aquesta comunitat autònoma, crec que
totes les forces polítiques d’aquest país en tenim l’obligació, i
tenim l’obligació d’agafar-nos alguns temes com a temes
d’estat, i no fer-ne batalleta política. I em fa la impressió que no
totes les forces polítiques hem entès o han entès aquest tema.
Per això, jo crec que, com diuen en castella, lo cortés no quita
lo valiente, a pesar que discutim i debatem totes aquestes
qüestions i tenguem molt clar quina és la situació que patim,
també vull dir, i ho vaig dir ahir, que hi ha una voluntat
d’aquest govern, d’aquest president de govern, d’intentar
unificar al màxim els criteris de tots els distints partits perquè en
temes tan fonamentals com el del finançament de la comunitat
autònoma, temes tan fonamentals com el règim especial es
pugui arribar a un acord. I crec que aquest govern ha començat
a donar passes, dins el règim especial hi hem ficat també el
Partit Popular dins les comissions i, per tant, volem que hi
participi, i crec que el Partit Popular s’ha d’esforçar també en
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aquest tema, i per això jo crec que nosaltres també hem de saber
demostrar aquesta voluntat d’acord per tal de solucionar els
problemes dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.
Jo, en aquests moments, ni el pacte hi arriba, i comprenc que
el PSM pot anar més enfora que jo en aquests temes, parlant
d’independència fiscal, jo en aquells moments, el meu gran
problema o la meva gran feina és que tenguem un finançament
així com toca, un finançament sobretot amb tots aquells mitjans
que facin possible que aquí es puguin fer les polítiques
necessàries per als nostres ciutadans i ciutadanes i, sobretot,
que se’ns admetin les nostres singularitats i, per tant, això es fa
a través de donar sortides a aquell problema que tenim
d’insularitat i es fa desenvolupant aquesta llei que, en aquests
moments, és més paper que realitat que es diu règim especial,
i per això hem de fer els esforços, tots els distints grups
polítics, per tal que Madrid entengui quina és la nostra situació.
Jo estic convençut que amb aquests temes tan importants per
a la nostra gent, tots hi estarem d’acord, almenys farem un
esforç perquè això sigui així.
Moltes de gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President del Govern.
Procedeix ara que intervengui el Grup Popular. Té la paraula
el Sr. José Mª González Ortea, en nom del Grup Popular.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Presidente del Gobierno. Ayer le escuché atentamente mientras
hacía una exposición larga de lo que se ha hecho hasta ahora
bajo su mandato, la verdad es que hay que reconocer que no
demasiado, y de lo mucho que se va a hacer, planes, más
planes para el futuro, eso sí, con un denominador común, otros
deben financiarlos y fundamentalmente la Administración del
Estado. No me sorprendió demasiado, es el discurso habitual
de este gobierno y, por otra parte, responde a los dos factores
que lo determinan: la necesidad de hacer pocas cosas, porque
siempre puede haber alguno de los partidos que lo componen
al que no le guste determinado aspecto, y la imperiosa
necesidad de vender ilusión, para compensar esa inactividad.
Ayer volvimos a oír el mismo discurso del año pasado, se
plagió usted a sí mismo, Sr. Presidente, presentando como una
novedad las viejas promesas incumplidas, pero la dura realidad
es que desde la oposición, desde la oposición auténtica,
debemos juzgarlo por lo hecho hasta ahora, por lo que se han
acomodado sus palabras a lo prometido, a sus compromisos, y
por la realidad tozuda de los hechos. Es evidente que alguno de
los compromisos anunciados requiere un plazo largo para ser
cumplidos, y no sería justo yo si le pidiera que después de
quince meses de gobierno los tuviera realizados. Pero también
habrá de admitirme usted y toda la cámara, que otros muchos
ya sí deberían estar ejecutados y que, en cualquier caso, estos
quince meses marcan las pautas de lo que cabe esperar de su
actuación en el resto de la legislatura.

Creo que es revelador comenzar por su talante, la impronta
que define a su gobierno. El resultado no es alentador, desde
el debate de investidura usted viene insistiendo en dos
aspectos que debían de caracterizarle, el primero que el
presidente es un hombre que sabe escuchar, que busca
soluciones a los problemas y, en definitiva, alguien en quien se
puede confiar, usted lo ilustraba el año pasado diciendo que
era un hombre corriente; el segundo aspecto es que usted y
sus colaboradores representaban una nueva forma de gobernar,
que se concretaba en un mayor diálogo con todos y en una
mayor transparencia en la acción de su gobierno. Pero lo cierto
es, Sr. Antich, que usted no ha resultado un hombre corriente,
usted ha resultado lo que peyorativamente dicen algunos un
político corriente, un político que promete muchas cosas y
cumple muy pocas, un político que se atribuye a sí mismo el
mérito si las cosas salen bien, y que procura desviar la atención
hacia los demás si salen mal o sencillamente si no salen, más
atento a contrarrestar las críticas a través de la propaganda que
mediante la actividad, un político, en fin, poco fiable.
Y voy a demostrar lo que digo. ¿Se acuerda usted de
aquellos principios según los cuales la regeneración
democrática y la transparencia de su gobierno iban a afectar a
la creación de comisiones de investigación, a la publicidad
institucional, a las subvenciones, al funcionamiento de las
empresas públicas, y del anuncio de su enérgica y pronta
actuación, si usted viese cualquier tipo de problema de
corrupción o de prepotencia, entre su gobierno? Sr. Presidente,
una empresa pública, el Ibatur, hace un anuncio en los medios
de comunicación parta contratar a tres personas, y el día en que
acaba el plazo de presentación de aspirantes, ya es de dominio
público quiénes son los que van a ocupar las plazas ofertadas,
personas de la confianza de su gobierno, y tanto es así que el
Grupo Parlamentario Popular levanta acta notarial adelantando
los nombres, la denuncia es inapelable. ¿Qué ha hecho usted?
Manifestar que habían acertado los nombres por casualidad y
rechazar la creación de la comisión de investigación
parlamentaria específica, proponiendo una vergonzosa
pantomima para investigar a la oposición.
Sr. Presidente, su gobierno ha comprado, como usted
reiteradamente nos recuerda, las fincas de Aubarca y es Verger,
en Artà, pagando un precio cientos de millones superior al de
tasación y al que, por esas mismas fechas, se contenía en una
opción de compra hecha a un particular. Las fincas se compran
mediante unas negociaciones directas de un alto cargo y del
propietario, sin concurso público de ninguna clase, y como
después se reconocería, sabiendo cuáles eran los precios de la
tasación por una casa independiente y de reconocido prestigio
y cuál era el precio de la opción de compra. ¿Qué ha hecho
usted? Rechazar una comisión de investigación específica y
proponer otra pantomima de comisión para investigar a la
oposición.
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Sr. Presidente, bajo sus auspicios se han desarrollado unas
moratorias urbanísticas por los consejos insulares que han sido
denunciadas en los medios de comunicación, en los medios de
comunicación, no por el PP, en los medios de comunicación,
debido a que determinados terrenos en Palma y Calvià, en
Mallorca, en Ibiza capital, últimamente en Cala d’Hort también
ha aparecido, en Ibiza, en las Pitiusas, en Son Bou en Menorca,
estaban relacionadas con relevantes políticos del PSOE y de
Unió Mallorquina o con familiares directos de ellos, que han
quedado excluidos de la moratoria en condiciones, cuando
menos, sospechosas, tan escandalosas han sido las
informaciones que en el caso de Menorca, por ejemplo, ya se
han visto obligados a dar marcha atrás.
Sr. Presidente, ¿qué averiguaciones ha hecho usted al
respecto?, ¿comparte la opinión de su conseller de Obras
Públicas que asegura, aseguró aquí, en esta cámara, en una
comisión, que eso se debe a que en Baleares, ya se sabe, que
el que no es primo, es amigo?, ¿está al tanto de que una de esas
denuncias se hace contra una persona nombrada por usted y
su gobierno para representarles en la Comisión de Urbanismo
del Consell de Mallorca?
Sr. Presidente, se han hecho denuncias muy graves de uso
indebido en las instalaciones del hipódromo de Son Pardo
durante la anterior legislatura en el Consell Insular de Mallorca,
por un diputado que se sienta en los bancos de su grupo
parlamentario, y a quien usted ha exigido que ocupara
coyunturalmente la Presidencia de la cámara, ¿qué medidas ha
tomado usted para esclarecer los hechos, acaso recomendar a
sus consellers en el Consell Insular de Mallorca, que votaran en
contra de una comisión de investigación en aquella institución?
Sr. Presidente, ¿es ésta la regeneración democrática?
Y ya que estamos en empresas públicas, ¿quiere decirme
qué ha variado en el funcionamiento de las empresas públicas
desde que ustedes gobiernan? Desde luego, lo único visible es
el baile de gerentes, ¿con criterios de eficacia se han hecho o se
han impulsado tantas modificaciones?, ¿ha mejorado el Ibatur
con el cambio de la Sra. Martínez, una profesional que ustedes
pusieron, por la Sra. Blancman? ¿Por qué se ha cesado
repentina y fulminante mente al Sr. Tarabini, al frente del
desdichado Centre de investigaciones y tecnologías turísticas,
todavía ni siquiera se le ha encontrado substituto? ¿Qué ha
hecho mal la gerente del Ibanat que ha tenido que irse en la más
absoluta obscuridad? ¿Qué ha pasado con el director del
Serbasa, que nombraron ustedes, o el del Psiquiátrico, que
también nombraron ustedes? ¿Qué me puede decir de la
elección y destitución en pocas horas de un nuevo director en
Bitel?
Otro ejemplo de la escaso fiabilidad de sus manifestaciones
lo tenemos en aquéllas en las que usted textualmente afirmaba
que iba a mantener una actitud revolucionaria en la historia de
esta joven autonomía, una actitud revolucionaria en la historia
de esta joven autonomía, escuchando a todo el mundo y
propiciando el diálogo. Recuerdo que usted le decía al Sr.
Matas, entonces, en esta cámara, que no se preocupara, que
con ustedes los payeses no estarían nada mal, que antes de
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poner la tasa turística, hablarían con todos los colectivos
implicados, y que no le pasaría a usted lo que nos pasó a
nosotros con la Ley general de turismo, que se nos rebotó el
sector.
Sr. Presidente, ¿necesito recordarle cómo se desarrolló el
diálogo con los payeses?, ¿necesito recordarle que esta misma
mañana tenía usted una manifestación en Ciutadella? ¿Y el
diálogo con los propietarios de fincas de la serra de
Tramuntana, los de Cala d’Hort de Ibiza, los de la serra de
Llevant de Mallorca, le parecen un modelo de diálogo? Al día
de hoy, ni siquiera se les ha informado de qué va a pasar con
sus fincas, se van a convertir en parques o reservas, ni siquiera
si se les ha incluido en la red Natura 2000.
Hablamos del diálogo en relación con el impuesto hotelero,
¿cree que el sector está contento de lo que se les ha escuchado
y atendido?, ¿se ve usted capaz de llegar a un acuerdo la mitad
de satisfactorio del que conseguimos nosotros con la Ley
general turística?
Le recuerdo también que usted aseguraba que los 28
diputados del Grupo Popular seríamos tenidos muy en cuenta
en su tarea de gobierno, ¿qué puedo decirle a usted de eso, Sr.
Presidente?, con mi grupo, que representa casi la mitad del
electorado de esta comunidad, como usted sabe muy bien, por
otro lado, pura y simplemente ese diálogo no ha existido en
absoluto. Sus relaciones con la oposición, las de su gobierno,
se limitan a las obligadas comparecencias aquí, siempre o casi
siempre a desgana, con la consigna generalizada de contestar
lo menos posible y de la forma menos comprometida posible,
las declaraciones y las aclaraciones se dejan para los medios de
comunicación en los pasillos. A nuestras preguntas se contesta
con monosílabos, o no se contesta, recuerde usted como
muestra de esa conducta escandalosa de desprecio hacia la
oposición, la reciente negativa del conseller de Hacienda a
facilitarnos el estado de gastos del ejercicio, con el pretexto de
que se estaba cambiando el sistema informático. Y aún ante
nuestra queja se despachó con una arrogante nota a los medios
de comunicación, en la que pretendía justificarse. Y ayer en su
discurso insiste usted en presentar a su gobierno como
abanderado del diálogo. Parece imposible tanta hipocresía, o
tanta ofuscación; aunque seguramente lo más singular de sus
declaraciones, Sr. Antich, son aquellas en que rechaza
enérgicamente el victimismo. Usted dice que le indigna, lo dijo
ayer, ya lo decía el año pasado también, porque, como digo, se
plagia; el victimismo era una indignidad democrática, y sobre
todo y especialmente aquel victimismo lloroso de cuando
gobernaba aquí el PP y en Madrid el PSOE. Ahora que ustedes
gobiernan aquí y el PP en Madrid, el Gobierno español es
culpable de que no se puedan solucionar los problemas más
importantes de la comunidad. Tienen abiertos contenciosos,
que yo recuerde, en materia de aguas, de carreteras, de energía,
de sanidad, de educación, de turismo y de comercio. Si eso no
es victimismo, Sr. Presidente, ¿cómo hay que llamarle?
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Pero hay más. Aunque este año no se ha incluido en su
discurso, seguramente por pudor, todo el mundo recordará que
ustedes anunciaban una administración tacaña en lo que se
refiriera a gastos suntuarios o superfluos. Nada de fotos, las
inevitables comidas de trabajo de los altos cargos se harían en
restaurantes en plato del día, 1.000 o 1.500 pesetas; nada de
periplos americanos, como hacían los gobiernos del PP. La
austeridad había de presidir un gobierno tan progresista.
Incluso en Medio Ambiente se compraron unas bicicletas para
sustituir algunos coches oficiales.
Lo cierto es que las comidas y las cenas, Sr. Presidente, las
hacen ustedes a la carta; los viajes a América se multiplican, en
unos meses el Gobierno y su séquito ya se han paseado por
Cuba, por Honduras, por Guatemala, por Cancún, por Ciudad
de México, por la República Dominicana, por los Estados
Unidos, Las Vegas en concreto, y, qué caramba, por la
Argentina. Los coches oficiales van y vienen de casa del
conseller a su oficina, y de la oficina a casa del conseller. Las
fotos, por si las suyas fueran pocas, que no lo son, están las de
su vicepresidente; el Sr. Sampol pastando sobrasada, el Sr.
Sampol fent panades a ca seva, el Sr. Sampol celebrando sus
bodas de plata, el Sr. Sampol poniendo una pegatina IB en su
coche oficial -por cierto, matrícula IB- (...) para ir y para el
trayecto habitual de Montuïri a Palma y de Palma a Montuïri.
Nos falta haber retratado al Sr. Sampol vestido de lagarterana
el día de las casas regionales, pero todo se andará.
Y conste, Sr. Presidente, conste que lo malo no es que
coman en buenos restaurantes, que viajen a América, que usen
el coche oficial y se hagan fotos. Lo malo es que ustedes
decían que no lo iban a hacer, que eso es lo que distinguiría su
política. No pierda de vista que mis reproches son al hecho, y
que se demuestra una vez más que sus promesas se distancian
mucho de la realidad.
¿Qué decir del gabinete de publicidad y propaganda? Eso
es de más enjundia. Algunas de las campañas publicitarias
hechas con dinero público ponen los pelos de punta. ¿Se
acuerda de aquélla hecha tras la oscura compra de las fincas de
Artà, invitando a la gente a visitarlas, aunque estaban todavía
cerradas? Ustedes no habían ni ocupado las fincas. ¿Y la
referida a las bondades de la mal llamada ecotasa, antes incluso
de tener un proyecto de ley aprobado por el Gobierno? ¿Y la
desproporcionada campaña para tratar de convencer a los
ciudadanos de la efectividad del Gobierno del pacto después de
un año en el poder, y cuando su parálisis era un clamor,
denunciado fundamentalmente por sus propios simpatizantes?,
una campaña en la que se incluyen afirmaciones que invitan al
sonrojo: transparencia, diálogo, consenso, regeneración
democrática, otra forma de gobernar. ¡Qué poco le ha durado su
discurso, Sr. Antich! ¿El de ayer le va a durar algo más?¿Qué
razones puede darme a mi, al grupo parlamentario que
represento, y sobre todo a los ciudadanos, para que pensemos
que todo eso que usted nos contaba ayer, renovando sus
promesas, tiene alguna posibilidad de convertirse en realidad?
Veamos más de cerca alguna de las políticas desarrolladas bajo
las verdaderas actitudes que han mantenido durante estos 15
meses: falta de diálogo, soberbia y victimismo.

Tomemos en primer lugar la política institucional, en
concreto en lo que se refiere a las transferencias a los consejos
insulares, una materia en la que les está costando mucho
avanzar, mucho más de lo que ustedes decían -usted mismo lo
reconocía-, pero en la que vienen contando sistemáticamente
con nuestro apoyo. ¿Porqué se tira por la borda una política en
la que se cuenta con un alto grado de consenso con nosotros,
empeñándose en aprobar una ley de transferencias cuya
inconstitucionalidad es incluso reconocida soto voce por los
juristas del propio Partido Socialista? Incluso Unió
Mallorquina, inductora de la iniciativa, se ha desmarcado de
ella. Es conocido por el informe elaborado por los juristas del
Ministerio de Administraciones Públicas, y nunca desmentido,
que el Estado se verá obligado a poner un recurso ante el
Tribunal Constitucional, y que eso retrasará sensiblemente que
podamos disponer de una ley de consells actualizada, además
de que dará lugar una vez más a abrir un nuevo frente de
recriminaciones contra Madrid. ¿Es más importante imponer su
erróneo criterio contra viento y marea, y generar un motivo de
confrontación con el Gobierno central, que disponer en un
plazo breve de una ley razonable y aceptada por todos, y
votada y aprobada por todos?
Política turística, uno de los asuntos de este gobierno, de
esas cosas que requieren una especialísima atención en
Baleares de todos los responsables, para conseguir el máximo
acuerdo entre ellos, y con los agentes económicos, sociales y
políticos. La Conselleria de Turismo es puntera en escándalos,
Sr. Antich. En materia de personal se destacó inmediatamente
por los despidos improcedentes y la incorporación de
conocidos, como antes decía. Cambia constantemente los
responsables en Ibatur, el Centro de Investigaciones y
Tecnologías Turísticas, la Escuela de Hostelería; se desarrolla
una política errática en promoción: usted mismo anunciaba que
no se haría más ni se gastaría una peseta más en promoción de
verano; se hace un plan de choque en julio, cuando la camisa
ya no les llega al cuerpo, pero mucho más grave: somos la
única comunidad autónoma de España, la única que no ha ido
a la feria mundial de Hannover, para vergüenza nuestra.
Se paralizan los planes de esponjamiento y de
equipamientos en zonas turísticas, y se tira a la basura el Plan
de desestacionalización realizado por todo el sector, no por el
Gobierno anterior, por todo el sector. Se envía una ley de
viviendas vacacionales, se envía aquí, a esta cámara, y se deja
que duerma el sueño de los justos en un cajón hace ya meses,
ante la imposibilidad material de sacar adelante un texto que era
infumable, y que nosotros nos ofrecimos a consensuar.
Y finalmente, se elabora un proyecto de ley, mal llamado de
ecotasa, que ha tenido la rara virtud de poner a todo el sector
turístico, todo, en contra, sin excepciones, y que incluso ha
levantado ampollas entre los miembros del pacto. También aquí
estamos dispuestos a colaborar. Empecemos por hacer una
evaluación de objetivos y de medios disponibles para
conseguirlos: la conservación del medio ambiente, la mejora de
equipamientos turísticos y la atención al sector primario
requieren una atención especial, y a nuestro juicio lo que no
está demostrado es que esa atención pase por poner un
impuesto injusto y discriminatorio, como el que se contiene en
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el proyecto de ley que ustedes han remitido, sin consenso de
ninguna clase.
No podemos lanzar el mensaje de que conviene que vengan
menos turistas -hasta 7 millones menos, decía la consellera de
Medio Ambiente en unas desafortunadas declaraciones a una
revista alemana este verano-, que esos turistas, que nos
resultan molestos, y que la riqueza que producen se la quedan
los hoteleros. Jugar con esto es jugar con puestos de trabajo,
empezando por los de menor cualificación, en los hoteles pero
también en bares, en restaurantes, en comercios. Hay en
puertas una negociación de la nueva fórmula de financiación de
las comunidades autónomas que puede significar una mayor
participación en los recursos fiscales que se generan en la
comunidad, ¿porqué no intentar empezar a resolver el problema
por ahí, en vez de darlo ya por perdido, como usted nos decía
ayer? Solamente la falta de disposición al diálogo, la
incapacidad de aceptar que negociar significa ceder una parte,
el convencimiento de que el asunto lo pueden vender en clave
de la lucha de la izquierda contra el poder económica, en
definitiva la soberbia, una vez más parecen inspirar la política
del Gobierno, la misma soberbia que ha marcado la política en
Agricultura, y que le ha costado hacer un cambio de gobierno,
que seguramente no era el que usted hubiera querido. Lo que
ha primado en este capítulo ha sido el rechazo total por lo que
el Partido Popular había hecho, y la predisposición a no
escuchar a los principales representantes del sector, porque les
parecía -hablemos claro- que no eran de su cuerda.
Cuando llegó el nuevo Gobierno a la Conselleria había de
cambiarlo todo, se imponía una nueva filosofía que pasaba por
la supresión de los planes de ayudas directas, suprimieron el
Proagro y el Proalfa, se paralizaron las revisiones para la mejora
de rendimiento del cereal, las ayudas a los frutos secos,
conservación y renovación de almendros, etcétera. Se sostenía
que lo que necesitaba el depauperado campo balear era
aprender a gestionar, y para eso, para enseñar a gestionar a
payeses y propietarios estaba la administración de progreso. La
durísima sequía acabó con el conseller, y obligó al nuevo a
olvidarse de dogmatismos y afrontar la realidad, aportando
fondos. También el Estado los aportó, y ustedes tienen las
competencias.
Ahora estamos ante otra nueva catástrofe como la sequía,
probablemente de menor envergadura en principio, que es la
derivada de la enfermedad de los corderos, y ayer usted nos
vendía la ágil respuesta del Gobierno. Hoy mismo tenía esta
mañana ante el Consell Insular de Menorca, en Ciudadela, una
gran manifestación de protesta por la falta de información -una
vez más-, por el sacrificio indiscriminado de corderos y la falta
de ayudas visibles. Por otro lado, también tenía que haber una
política de prevención, una política de prevención que no ha
aparecido por ningún sitio. ¿Se podrá arreglar? Esperemos que
sí, y cuente usted con nosotros para arreglarlo, si hace falta,
cuente usted con nosotros, pero no nos venda aquí lo bien que
ustedes lo han hecho.
Una cosa parecida a los propietarios de fincas. Ayer los
trataba usted de tranquilizar, pero hasta ahora el trato del
Gobierno ha sido el de no darles la más mínima información
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previa antes de poner en marcha mecanismos legales para
declarar amplias áreas del territorio parques naturales. Cuando
se empiezan a producir las reacciones de los propietarios
afectados, lejos de convocarlos al diálogo y de proporcionar la
información que reclaman, el Gobierno los criminaliza, los tacha
de egoístas terratenientes. Ponía usted ayer como ejemplo de
buena política la de Mondragó, y por cierto, lo de incorporar
propietarios en la Junta Rectora, eso lo hizo el Partido Popular,
no lo hicieron ustedes, Sr. Presidente; así que ¿Porqué habían
de confiar en ustedes? Yo lo que no sé es qué le han hecho los
propietarios de fincas a este gobierno, ¿es que no se reconoce
que gracias a muchos de ellos, no digo a todos, pero
evidentemente a muchos, se conservan los soberbios parajes
de costas y montañas, que en muchos casos están
manteniéndolas pese a su escasa o nula rentabilidad, en
beneficio de todos? ¿Hasta tal punto les ciega la prepotencia,
que creen también aquí que ustedes lo van a gestionar y a
conservar mejor que ellos?
Es cierto que se ha superado finalmente el problema del
abastecimiento de agua, durante el verano pasado, y es de
justicia señalarlo, pero eso no ha de hacernos olvidar que la
arrogancia de creer que se tienen las soluciones para todo, y
que los adversarios políticos o son estúpidos o actúan guiados
por la mala fe, estuvo a punto de provocar una importante
insuficiencia en Mallorca, que hubiera tenido gravísimas
consecuencias. Ante las voces de alarma del Ayuntamiento de
Palma, dadas muchos meses antes, se insistía en que no era
necesario ampliar la desaladora, incluso se hablaba de cerrarla
en el futuro, en que bastaría con tomar medidas de ahorro,
campañas, reparaciones de fugas, instalación de contadores
individuales, como si todo ello fuera un secreto descubierto por
el pacto de progreso. Se llegó a proponer cuando las cosas se
ponían más feas la medida disuasoria por excelencia: subir los
precios. Por entonces los responsables de Medio Ambiente de
su gobierno aún confiaban en que lloviera, y que la lluvia les
permitiera sostenella y no enmendalla. Luego todo fueron
carreras y petición de urgencia a Madrid, que era quien debía
correr, y quien pagó los gastos de la ampliación de la
desaladora, además de buscar soluciones de emergencia también hay que decirlo- a base de las desaladoras llamadas
eufemísticamente móviles.
Pero lo más importante es el futuro. ¿Qué van a hacer? Hay
dos caminos a seguir: uno el de aceptar la oferta del ministro de
Medio Ambiente y aprovechar una ocasión probablemente
irrepetible de solucionar por mucho tiempo el problema de la
escasez de agua en los años secos en nuestras islas, y eso pasa
por poner una nueva desaladora en la bahía de Palma, una en
el norte de Mallorca, una en Ciudadela y una en Santa Eulalia,
además de llevar a cabo obras de ampliación de las existentes
y de otros aprovechamientos como el de sa Costera. Es el
camino sensato, y el que, si bien obliga al Gobierno a rectificar
su anterior actitud, le permitiría rendir un buen servicio a la
comunidad. El otro camino pasa por no aceptar la propuesta, o
tratar de desvirtuarla, y retrasar la decisión, culpabilizando por
supuesto al ministro de Medio Ambiente. No nos ha aclarado
usted cuál era el camino elegido.
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La historia del Plan energético es un exponente claro de los
problemas de su gobierno y de la necesidad constante de la
huida hacia delante que precisa la componenda de partidos.
Usted mismo dio por buena la elección hecha por el anterior
Gobierno del PP, traer gas a las Islas en barcos; usted la dio por
buena. Claro, eso planteaba un problema medioambiental
importante, ya que habían de construirse instalaciones de un
cierto impacto en la costa. ¿Solución? Después de haber
perdido un año, sin saber qué hacer, se decide cambiar el Plan,
sustituir los barcos por un gaseoducto, y trasladar el problema
medioambiental a la Comunidad Valenciana, y el sobrecoste de
la carísima solución al Estado. Y ahora esperar a ver qué pasa,
si tiene barba, San Antón, y si no, la Purísima Concepción. Pero
el tema energético no está resuelto.
Pasamos revista al tema de carreteras. Creo que si en alguna
de sus políticas merecen un cero es en esta: Cero en
planeamiento, cero en construcción y cero en conservación. Sr.
Presidente, han necesitado un año para pensar cómo
compatibilizar la demanda social de disponer de unas buenas
carreteras, cómodas y seguras, con la reticencia de los distintos
partidos del pacto a construirlas. Durante todo ese tiempo han
estado parados, no se han modificado el Plan de carreteras ni
el convenio, durante todo ese año. No se han hecho ni
estudios de planeamiento, ni proyectos, ni mucho menos, claro,
obras. Ahora se ha dado con la solución mágica también:
desdoblamientos; que harán desdoblamientos, la palabra suena
bien, y hace imaginar a todo el mundo que se trata de obras (...),
poco agresivas con el territorio, y que en cambio serán muy
amplias y muy cómodas. Si llegan ustedes a construir alguna de
acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, cosa que
no veo muy probable, tendremos ocasión de observar la cara
que se le pondrá a más de uno cuando compruebe lo que es en
realidad un desdoblamiento de alta capacidad y seguridad, los
espacios que necesita, las restricciones que provoca al
territorio, y el coste.
Sea como sea, de momento lo que sabemos es que no han
hecho un solo proyecto nuevo, y que acusan a Madrid de no
aprobárselos. No entiendo cómo se pueden aprobar proyectos
inexistentes. Usted lo decía ayer, que Madrid se negaba a
aprobar los proyectos. ¿Qué proyectos, Sr. Antich?, ¿qué
proyectos de obra nueva han hecho ustedes? Ente tanto los
accidentes se repiten, los atascos continúan haciendo daño a
la economía y a la paciencia de los ciudadanos, los ejercicios
presupuestarios pasan, y se pierden miles de millones de
pesetas en ayudas del Estado. Entre tanto, se abandona a su
suerte la conservación de carreteras, que desde la llegada de
este Gobierno ha visto disminuir de forma drástica su
presupuesto. No tienen suerte las carreteras con el Gobierno de
progreso. Entre tanto, se eternizan las obras del tren de Inca a
sa Pobla, que nosotros iniciamos, y que les dejamos a punto, y
que ustedes no parece que sean capaces de terminar. En el
folleto ese publicitario que han editado, dicen que se podrá ir
de Inca a sa Pobla antes de que acabe el verano. Ayer el
presidente ya decía antes de Navidad, no aclaró de qué año.
Pero no puedo pasar por este rápido recorrido por algunos
de los temas importantes sin hacer una mención expresa a
políticas de bienestar social, ésas que tradicionalmente -aunque

yo creo que sin rigor- se vienen presentando como el mascarón
de proa de los gobiernos de izquierda. El suyo no se ha lucido
precisamente. Usted anunciaba el año pasado una batería de
leyes y planes: una ley de servicios sociales y otra ley de
familia, y no se han elaborado; una equiparación de las
pensiones más bajas y de las no contributivas con el salario
mínimo interprofesional, promesa convertida en un incierto
aguinaldo navideño. Es urgente, y tampoco lo ha hecho, la
redacción de una ley de drogas, que clarifique el caos
competencial y permita combatir un problema que se está
agudizando entre la juventud. La Sra. Caro llegó a
responsabilizar a los gobiernos del PP de la violencia sobre las
mujeres. ¿Debemos ahora responsabilizarles a ustedes de que
esa violencia continúa? Los informes sobre la pobreza y sobre
la afección a la infancia de las carencias familiares son cada vez
más dramáticos, pero no vemos el menor síntoma de que este
gobierno de izquierdas haga nada nuevo ni especial para
evitarlo.
En cuanto a marginación, usted anunció también un plan de
exclusión social el año pasado, tampoco se ha llevado a cabo.
La política de vivienda de protección oficial está bajo mínimos.
Usted la daba ayer como sustituta de la construcción, o del
deterioro, de la baja en la producción de la construcción nueva.
Sr. Antich, a 31 de julio de este año, el porcentaje de vivienda
de nueva construcción para venta en régimen especial en la
comunidad balear era del 0%. Me han oído bien, el 0%. Y usted
nos dice que eso será lo que haga que se mantenga el
construcción.
La sanidad se ha convertido en sinónimo de enfrentamiento
con el Insalud, y un ejemplo más del desprecio por lo
conseguido por el Gobierno anterior, un excelente acuerdo con
el que Baleares debe dejar de ser la cenicienta de la sanidad
española, con logros tan palpables como el hospital de Palma
2, con gestión compartida por la comunidad, e incorporación de
todo el personal del sistema autonómico de salud; construcción
de los hospitales de Inca y de Mahón, planes de mejora de Son
Dureta y de Can Misses, centros de salud de la Escuela
Graduada y de Santa Eulalia, y hospital de día de Ciudadela;
todo ello con consignación en los presupuestos generales del
Estado del año 2001, todo ello una realidad. La respuesta del
Gobierno de progreso: desprecio por el convenio, continuos
enfrentamientos, y sus deberes, los que ustedes mismos se
imponían el año pasado, sin hacer, pese a que son mucho más
baratitos. ¿Modificación del Plan de salud? No se ha hecho.
¿Modificación del Plan de ordenación sanitaria? No se ha
producido. ¿Elaboración del Plan de salud medioambiental? No
se ha elaborado. ¿Modificación del Plan del sida? Está sin
hacer. ¿Modificación del Plan de salud mental? No se ha
modificado. ¿Planes de educación sanitaria y de introducción
de hábitos saludables en la población? Nada de nada.
¿Adecuación de las instalaciones hospitalarias de Formentera?
Nada de nada.
¿A qué seguir? Podría referirme a la política vengativa de
despidos en la función pública. Ya en el (...) han reconocido
ustedes (...) más de 100 millones de pesetas de indemnizaciones
por despidos improcedentes. Han reconocido los despidos
improcedentes, sin necesidad de que un juez se lo diga. Esa
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actuación del Gobierno de instigar y calentar huelgas y
manifestaciones, como la de los carburantes o la del comercio,
en lugar de ser el catalizador de la concordia y del diálogo, que
ése es el papel del Gobierno, no encabezar manifestaciones ni
ir a tomar pan con sobrasada con quien está interrumpiendo la
normal vida de los ciudadanos; el no resuelto problema de los
residuos sólidos en ninguna de las cuatro islas. Y, por cierto,
su incapacidad personal en el caso de Mallorca, porque lleva
usted siendo el responsable de este tema hace cinco años. Y
del anuncio de crear un nuevo espacio audiovisual, o sea, léase
una radio televisión propia para las próximas elecciones, un
año, año y medio antes.
Sr. Presidente, éste es el panorama que se divisa desde la
oposición al mirar atentamente a su gobierno. No es completo,
porque el tiempo no me permite extenderme más, ni es exacto,
porque eso supondría que éramos infalibles, y eso no lo somos.
Pero es suficientemente serio, y está suficientemente
contrastado con la opinión de muchas de las personas que
represento, lo suficiente como para que usted por lo menos
medite sobre lo que lo he dicho. Usted nos proponía ayer un
pacto para defender ante Madrid los intereses de la comunidad,
un pacto que esté por encima de partidismos; pero usted no es
un presidente de cuya palabra pueda uno fiarse. Usted ha
sembrado o permitido que otros sembraran la soberbia y el
desprecio por el adversario. Usted no ha tenido ninguna
capacidad de dialogar con instituciones o asociaciones que no
comulgaban con sus postulados. Usted ha empleado el
victimismo para tapar falta de actividad. Usted, en fin, Sr.
Presidente, no ha cumplido sus promesas ni sus pactos con el
resto de la sociedad. Pacta sunt servanda, los pactos son para
cumplirlos, Sr. Presidente.
No es posible creer en su buena disposición si no
demuestra antes que está firmemente decidido a modificar su
forma de hacer política. Tiene en el futuro próximo, en la
discusión de los presupuestos de la comunidad, en los de
algunos importantes proyectos de ley que están en este
parlamento unas excelentes oportunidades de hacerlo. Si las
aprovecha, nos encontrará siempre dispuestos a colaborar. Si
lo que quiere, Sr. Presidente, es un cheque en blanco para que
apoyemos sus pretensiones frente al Gobierno central, olvídelo,
porque el mejor servicio que podemos hacer a nuestros
conciudadanos -al menos eso creo- es conseguir que usted sea
pronto historia. Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. González Ortea, en nom del Grup
Popular. El president del Govern té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):
Gràcies, Sr. President, senyors diputats i senyores
diputades. Difícilment podrem arribar als acords a què jo em
referia a les intervencions amb els altres grups parlamentaris. El
grup majoritari d’aquesta cambra, i que representa molts de
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ciutadans, no dóna el nivell. No dóna de cap de les maneres el
nivell. I clar, per no donar el nivell, no sé qui ho deia avui matí
aquí, el problema més greu que té és que precisament qui lidera
tot aquest partit...
(Remor de veus)
No, no, va per llarg. Tranquils, que va per llarg
...el que lidera aquest partit i aquest projecte no és aquí, és
a Madrid, i vostè només és un guardador de lloc. Vostè només
és un guardador de lloc
(Aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats, un nivell cert de contestació dins
l’hemicicle és raonable. Que pareixi una altra cosa no és
raonable. Per tant, una mica de calma.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):
Jo tenc tot el temps del mon. Vull dir que, per tant.... No,no,
escoltin, que és a vostès a qui em dirigesc.
Per tant, jo el que els demanaria és que fossin vostès els
que canviassin d’actitud, perquè fins ara aquest govern, que
vostès troben que no fa res, que és un barullo, que té no sé
quants de problemes, sí que ha demostrat una altra manera de
fer les coses en relació al que passava abans i en relació als
governs anteriors. I també tendrem temps de parlar-ne.
Bé, el primer que ha dit el Sr. González Ortea és que, clar,
això és un barullo. “Ahí tienen este barullo, y no se ponen de
acuerdo”. Clar, això és un tema que..., jo pensava que aquest
missatge ja l’havien deixat anar, perquè vostès han passat per
dues o tres fases durant aquest any: primer, que tot era un
barullo, llavors que no fèiem res, i llavors en va sortir qualcun
que deia: “no, hem de canviar, perquè això no ens ha anat bé,
i per tant hauríem de mirar a veure si arribam a acords”. I ara,
que jo em pensava que estàvem en aquesta fase congresuals
d’arribar a acords i d’estar en pla obert i en pla de col·laboració,
resulta que surt aquí el Sr. González Ortea, i ho fa amb un
discurs digne del primer mes del pacte, que era quan sortia tota
aquella ràbia d’haver deixat el Govern, i que jo em pensava que
ja havien enterrat, i veig que no. Vostès no s’han acabat
d’acomodar a l’oposició. Vostès no s’hi han avesat, i jo els dic
una cosa: avesin-s’hi, perquè si no, seran molt llarg els quatre
anys. Avesin-s’hi, perquè això va per quatre anys, o més, però
per quatre anys segur. Per tant, avesin-se a estar a l’oposició i
surtin d’aquestes fórmules que ajuden molt poc a resoldre els
problemes dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes.
Per tant, la primera aquesta del barullo, que nosaltres no
ens entenem, quan un se’n recorda de l’anterior legislatura i sap
que aquí hi va haver tres presidents, i sap que aquí hi va haver
una quarantena de consellers, i sap que aquí hi havia els
vergeristes, els matistes, els soleristes, etcètera... Home, ja està
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bé! La veritat és que a un ja li comença a cansar aquest tipus
d’argumentacions. Per tant perquè hi hagi barullo no fa falta
que s’ajuntin quatre o cinc partits. Vostès, amb un partit totsol,
per això del barullo es defensen molt bé. I si no, anem al darrer
congrés seu, que no crec que vostès estiguin en moltes de
condicions de donar exemples a ningú d’això que vostès
anomenen barullo, perquè barullo com el seu, valga’m Déu!
Per tant, amb el tema del barullo, deixem-ho anar, perquè com
deia, no crec que vostès siguin els més indicats per venir a
donar totes aquestes explicacions.
Llavors vostè em parla que nosaltres som poc fiables en tot
el tema de les comissions d’investigació, i que bé, que aquest
president d’un home corrent ha passat a ser un político
corriente, que clar, que és una persona que no és fiable, i tal.
Però jo de moment, en temes d’obres públiques estic ben net,
quan vostès em trobin amb qualque cosa d’obres públiques, ja
m’ho diran. Jo crec que vostès tenen un passat en aquesta
comunitat, com per anar a jutjar si jo som fiable o no, és un poc
fort això, és un poc fort que vostès em venguin a jutjar si jo
som fiable o no, amb el passat que vostès tenen. I vostè, Sr.
González Ortea, qualque part d’aquest passat la coneix
perfectament. Per tant, també menys sermons quant a fiabilitat.
Comissions d’investigació: Doncs sí, la d’Ibatur es va obrir,
la comissió d’investigació, i a més d’analitzar tot el que vostès
deien, estam analitzant tota una altra sèrie de coses que aquest
govern i el Parlament tenen tot el dret a saber exactament que
és el que va passar.
I la comissió d’investigació s’ha posat en marxa. S’ha posat
en marxa ben igual tot allò del tema d’Albarca i Es Verger i per
tant també s’està analitzant, per veure una compra que va
costar em pareix que era cent pessetes el metre quadrat. Vostès
no hi compraren mai, a cent pessetes el metre quadrat, sempre
compraren deu o dotze vegades més car que cent pessetes el
metre quadrat. O no recorda quan compraren Mondragó,
vostès?, a tres mil i busques de pessetes el metre quadrat, i no
ho hem investigat, això. Convendrà que ho investiguem: hi ha
un poc de diferència, de comprar a vint duros el metre quadrat
o comprar a tres mil i busques de pessetes. I vostès són els que
vénen a fer sermons? Amb una petita diferència: que
compraven a tres i busques de pessetes a segons qui i a l’altre
li posaven protegit, que són aquests propietaris que nosaltres
ara hem entrat dins les juntes rectores, aquests que vostès
deien que ja els hi havien entrat. Home!, és que parlar de
segons quins temes a vostès els hauria de caure la cara de
vergonya, i consti que ho dic amb tot l’afecte del món...
(Rialles)
...però els hauria de caure. Els hauria de caure, els hauria de
caure.
Les moratòries. Ara resulta que han denunciat totes les
moratòries i, clar, nosaltres no som fiables. És a dir, ells han
denunciat la moratòria de Menorca, la moratòria d’Eivissa,
perquè a Eivissa hi havia no sé qui que hi tenia un solaret i un
altre senyor que fins ara ha estat una cosa grossa del PP, fins
i tot ministre, hi tenia un terreny deu vegades més gros que el

que hi tenia el nostre, i del que ha costat no n’han parlat. No
n’han parlat, d’aquest; i per què no me’n parla, Sr. González
Ortea?, per què no me’n parla?
Nosaltres no som fiables en això de les denúncies. Ah!, ells
sí, que són fiables, ells (...) catorze denúncies a Funció Pública
i quedaren catorze a zero, no guanyen una sola sentència.
Vostès sí que són fiables. Vostès ho han denunciat tot, vostès
fins i tot han denunciat que la gent pensionista, les pensions
no contributives, no les puguin cobrar, aquestes ajudes que
nosaltres els donam; vostès fins i tot això han denunciat.
Vostès ho han denunciat tot, tot absolutament del que ha fet
aquest pacte progressista, i vostè surt aquí i té cara de sortir
aquí a donar lliçons de com ens hem d’entendre i ens hem de
deixar entendre?, i fins ara només hem tengut garrot. Miri, fins
ara nosaltres hem aplicat la política de la mà estirada, i vostès
la política de la mà mossegada. Cada vegada que els donam la
mà, vostès la mosseguen, la mà, i aquesta és una qüestió que
el partit majoritari, aquest partit que representa tanta gent, no
es pot permetre i, això, vostès ho pagaran, no ho dubtin, que ho
pagaran. O canvien de forma de funcionar o això els puc
assegurar que no els treurà cap tipus de resultat.
L’hipòdrom. Què em diuen, de l’hipòdrom? El fiscal va ho
arxivar. Escolti, una altra denúncia. Si vostès han acaramullat
denúncies! Què ha canviat ara dins l’Administració pública,
dins les empreses públiques, dins els instituts?, què ha
canviat? Home!, ha canviat qualque cosa, que ara tothom té
pupitre, ja li ho vaig dir l’altra vegada, que abans tenien gent
que cobrava i no venia, tenien gent que cobrava i no venia. Ara
tothom fa feina, això és el que ha canviat, Sr. González Ortea,
això ha canviat i jo crec que és un tema molt important. Home!,
igual que ha canviat tot el tema de Funció Pública, que ara es
presenten deu o onze mil persones als llocs i es poden
presentar, i es poden presentar amb tota la tranquil·litat. No
s’havien pogut presentar abans, no s’havien pogut presentar
abans, perquè a la darrera època, en els darrers tres anys,
entraren jo no sé si eren 300 o 400 interins a dit, molts d’ells a
dit, i molts d’ells, no tots, perquè segurament hi havia gent que
no va entrar així, però li puc assegurar que molts d’ells
figuraven a moltes llistes que vostè ja sap. Per tant, alerta amb
això de la fiabilitat o la no viabilitat.
I què em ve a demanar, a mi, si vostè em diu que en el cas
Bitel varen nomenar un gerent i el vàrem haver de llevar?
Efectivament, el vàrem llevar. Hi va haver tota una sèrie de
problemes i tal i el vàrem llevar. No en conec cap que vostès
hagin llevat. Vostès els feien festes, vostès els feien festes, si
feien qualque tipus de denúncia o estaven implicats en qualque
tema, festes, i no vulgui que li recordin aquí, perquè me’n
record perquè jo ja era aquí quan vostès feien festes als que
estaven amb aquests temes.
Per tant, una petita diferència hi ha entre nosaltres i vostès.
Vostès posen denúncies i els tribunals els diuen que no tenen
raó. En canvi vostès, quan nosaltres posam denúncies, se
salven per la prescripció, porque ha prescrito, no perquè no
tenguin tota la culpa, porque ha prescrito, se salven. Nosaltres
no, nosaltres no, Sr. González Ortea.
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Home!, llavors em parla dels pagesos i em diu que bé, que
clar, que per arreglar tot el tema dels pagesos aquí nosaltres
hem hagut de fer molt de..., hem tengut molts de problemes i
hem tengut manifestacions i tal. El primer que hauríem d’aclarir
és que quan hi va haver la manifestació dels pagesos hi havia
dues manifestacions dins una, i és així, és a dir, un tema era el
tema dels parcs naturals, que hi va haver tota una sèrie de
problemàtiques, i l’altre tot el tema dels pagesos, i és vera.
Vàrem tenir una manifestació, jo he de reconèixer que vàrem
tenir una manifestació. Jo mai no he estat en contra de les
manifestacions, sempre he cregut en el dret que la gent pugui
expressar la seva opinió i, per tant, es pugui manifestar, i una
vegada haver tengut aquesta manifestació nosaltres hem
solucionat el tema. Home!, hem solucionat el tema fins al punt
que a nosaltres ens ha costat 2.000 milions de pessetes i a
l’Estat, que vostè diu que también ha participado, idò sí, fins
a 300 milions de pessetes ha participado l’Estat, fins a 300
milions de pessetes i encara no sabem quina quantitat serà. Si
vostè troba que l’Estat s’ha romput un os amb aquesta
participació, la veritat, a mi em pareix que l’Estat ha fet curt,
l’Estat ha fet curt com hi fa tantes vegades, però en aquest tema
ha fet curt de forma molt important.
No em parli de manifestacions, perquè jo..., a nosaltres ens
en feren una d’important, de manifestació, i hem donat resposta
als temes. N’hi ha qualcun que ara no és aquí que n’hi fan
qualcuna, de manifestació -em pareix que eren devers 350.000devers Aragó; aquestes són molt més grosses, eh?, aquestes
no les deu dur molt bé. No passi pena, que aviat ens el
tornaran.
Llavors em diu que nosaltres no arribam a acords. Vostè em
diu que nosaltres no arribam a acords. Bé, proposicions no de
llei en aquest parlament, 48 proposicions no de llei, a 16 s’ha
arribat a un acord; això significa un 34 i busques per cent de
proposicions. Anem a analitzar temporades passades; per què
no anam a analitzar? Vol que comparem amb allò d’enrere? Vol
que comparem a veure a quants d’acord arribaven vostès? Mai
no arribaven a un acord. Sap quina era la frase que es repetia
més aquí? Esto ya lo hacemos, ¿por qué tenemos que
aprobarlo, si esto ya lo hacemos? Aquesta era la frase que es
repetia aquí una vegada i l’altra, però vostès no arribaven a
acords amb ningú, una cosa molt diferent a allò que passa en
aquests moment. Per tant, no em vengui amb històries de si
nosaltres arribam a acords o si sabem consensuar les coses. Jo
crec que amb aquest govern que dirigesc vostè, com a mínim,
hauria de respectar la capacitat de dialogar, ja que el Sr. Crespí
ha dit que això és una meravella del món i supòs que ho deia en
el sentit de la complicació d’aquest govern.
Llavors diu que el president no ve al Parlament i no
contesta. També ho vull comparar, també podem comparar si els
presidents anteriors venien més que aquest president, al
Parlament; és un altre tema que també podem posar damunt la
taula.
Em parla de victimisme, que no he de practicar el victimisme.
Jo he dit fa un poc que el tema del victimisme no s’ha de
confondre amb poder discutir la situació real que patim en
aquestes illes. Només ens faltaria això!, ara només ens faltaria
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que vostès ens diguessin que nosaltres no poguéssim posar
damunt la taula quina és la situació real que pateixen aquestes
illes. Home!, el que convendria, el que comença a ser important
i convendria que vostès fessin és que de qualque tema ens
diguessin què pensen, que jo no ho sé. Vostès surten aquí amb
fum, atacant, fent històries, però el pensament del Partit Popular
i les propostes del Partit Popular sobre els grans temes, no n’he
vista ni una.
Home!, ara l’altre dia vaig sentir el Sr. González Ortea per
Ràdio Nacional que deia que ells sempre han estat en contra de
les autopistes. Ja no sé res, jo; jo ja no sé on som, m’ho haurà
d’explicar vostè, si està a favor o no de les autopistes, quin
tipus de carreteres vol fer, m’ho digui, en lloc de venir aquí a
dir-me que si falta el projecte número tal o qual i, escolti, no em
parli de carreteres perquè el primer que m’hauria de dir vostè és
a veure quantes carreteres feren vostès, els darrers tres anys,
home!, que feren deu quilòmetres, no va passar de deu
quilòmetres de carreteres i vostès vénen aquí a fer sermons
sobre temes de carreteres; i llavors surt i diu: “no, és que
vostès com es poden posar d’acord amb Madrid, si no se’n
duen projectes?, se van con un papelito?” I com se’n va anar
vostè, com se’n va anar el Partit Popular d’aquí a pactar el
conveni de carreteres? Com se’n va anar el Partit Popular d’aquí
a pactar el conveni de carreteres, si va firmar primer el conveni
de carreteres que aprovar el Pla de carreteres?, si el Pla de
carreteres va arribar nou mesos després que el conveni! I amb
quin pla se n’anaren, vostès, a Madrid?, i quins projectes tenia
aquest pla? Jo li ho diré: de catorze projectes que s’havien
d’haver posat en marxa l’any 98, vostès en tenien un en marxa
l’any 99, menys d’un 10%. I vol que no hi hagi retards en els
temes de carreteres i vostès ens ho deixaren més que retardat?
Com vol que en aquests moments nosaltres anem així com toca
en el tema de carreteres, si vostès ja ho feren d’aquesta
manera?
I, per cert, quan se n’anaren a Madrid i varen pactar que
farien una autopista, segons el conveni, a mi m’agradaria saber,
que vostè em digués, Sr. González Ortea, quina, quina
autopista. La que va per Campos, Manacor, Felanitx, Manacor?,
la que anava enmig de les finques per Porreres o la que anava
per la carretera de Manacor? Quina va explicar vostè a Madrid,
d’autopista, que volia fer? M’agradaria que no ens venguessin
a fer tants de sermons i que estiguessin amb una altra actitud
perquè llavors em fan agafar aquestes empipades.
(Rialles)
Bé, en relació al tema del victimisme, jo no m’allargaré més,
el que passa és que jo li puc dir una cosa. Jo tendré tota la
voluntat d’acord que faci falta; perquè aquests ciutadans i
aquestes ciutadanes de les Illes Balears tenguin tot allò que
necessiten, aniré a Madrid totes les vegades que faci falta; si hi
he d’anar en ADO hi aniré en ADO, però alerta, eh?, però alerta.
Home!, crec que ningú no ens pot demanar que nosaltres
expressem al Govern de Madrid quina és la nostra situació, i dir,
per exemple, per posar un exemple, que és fer règim especial al
revés aplicar l’impost de societat als ports i aplicar un 30%
d’impost de societats, crec que no és cap barbaritat, perquè fins
ara tots els beneficis que treien els ports s’invertien en el mateix
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port, per tant a les Illes Balears. En aquest moment des del
gener s’aplica l’impost de societats als ports i un 30%
d’aquests beneficis se’n van cap a Madrid. Això són prop de
400 milions. Si comparam això amb els 300 milions que han
arribat per a les mercaderies, ja ens han fotut 100 milions; han
arribat 300 milions per a les mercaderies, ens en prenen 400 pels
ports, ja hi perdem 100 milions. Home!, si aquestes situacions
no les hem de posar damunt la taula, jo crec que anam
malament. Per tant, perdonin però és que és la meva obligació,
els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears em demanen
que faci això.
Llavors em parla de comidas y cenas, viajes a América, se
multiplican, viajes a Argentina i tal i qual. Això de viajes a
Argentina crec que ho passaré per damunt, perquè com que
està en judici..., més val que els jutjats hi diguin el que troben,
no ho troba? Esperem els jutjats, però està en judici, eh?, li
record que està en judici.
I llavors em parla de fotos, que si fotos de sobrassada, que
si fotos de no sé què, i tal i qual, i que ustedes se hacen las
mismas fotos. No, nooo!, ni prop fer-s’hi. El primer que vaig
trobar quan vaig arribat al Consolat de la Mar, dins el meu
despatx no vaig trobar res, pareixia que havia passat una
gelada, res absolutament, ni tan sols..., encara esper que el
president anterior em passi els papers o em digui bon dia, no,
va fugir com..., bé, va fugir corrents, no va parlar amb mi, però
sí que dins un dels despatxos trobàrem em pareix que eren
quatre o cinc capses de fotos, de fotos del Sr. Matas,
d’aquestes que quan anava a fira es feia la foto amb no sé qui
i llavors li enviaven amb un cotxe oficial; és a dir, el Sr. Matas
es passejava, anava donant la mà a tota la gent de les paradetes
i saludava a mitja generació, que fins i tot hi va haver gent que
proposava que tenguéssim el dret fonamental de poder passejar
a una fira sense que el Sr. Matas s’aferràs..., és a dir, en aquells
moments feien una foto a cada un i, clar, llavors des del
Consolat enviaven un cotxe oficial enviaven un cotxe oficial i
li duien la foto a domicili. D’aquestes fotos, nosaltres no en
feim, aquestes les he retirades totes. Home!, que sortim qualque
pic pels diaris jo crec que tampoc no hi ha cap mal, mengi
sobrassada o no mengi sobrassada el Sr. Sampol, també té dret
a sortir pels diaris, però aquestes que costaven doblers del
pressupost de la comunitat autònoma i que eren una
propaganda..., jo no la jutjaré més, aquestes les hem retirades,
no n’enviam, ja, a domicili així com es feia. Per tant no em tregui
els temes de fotos perquè crec que en aquest tema tampoc no
està molt fort.
Llavors em diu tot allò relacionat amb les campanyes, si la
del transport públic i tal, i si férem una campanya per dir que ho
havíem fet molt bé durant el primer any. Home!, jo record encara
aquella campanya que varen treure vostès que deia que
l’institut de Marratxí ja estava fet i nosaltres encara el feim. O
aquella campanya que deia que el tren ja arribava a Sa Pobla i
encara hi ha d’arribar. No recorda aquesta campanya?, ni del
que va costar? D’aquestes no se’n recorda, vostè, perquè en
relació al tren de Sa Pobla, que vostè em parla del tren de Sa
Pobla i que troba que això s’allarga molt, home!, no li hauria
d’haver de recordar que vàrem haver d’aixecar tota la via que va
servir per fer la inauguració, que perquè el Sr. Matas se’n

pogués anar allà a fer una inauguració nosaltres llavors, quan
entràrem, vàrem haver d’aixecar tota una sèrie de via que no
servia i que només es va fer pel tema de la inauguració. És que
vostès es fiquen dins unes escletxes que jo crec que no s’hi
haurien de ficar, perquè és que pareix que volen que els
maçolin; jo no ho entenc.
Ah, bé, allò dels consells insulars, que no hem fet pacte i tal.
Bé, miri, els consells insulars ha estat una de les vegades que
jo he enviat a demanar el Partit Popular -varen venir el Sr. Matas
i el Sr. Huguet al Consolat de la Mar- per entregat la Llei de
consells insulars i per dir que nosaltres estàvem disposats a
parlar-ne i tal. Si després les distintes negociacions han anat
més bé o més malament no ho sé; el que sí em consta és que el
darrer dia que hi va haver comissió, per part de les forces
progressistes es va posar damunt la taula la possibilitat
d’arribar a un gran acord, no sé qui em va dir que vostès havien
telefonat a Madrid, a Madrid varen dir que no, i no ha estat
possible. Així està la situació. Si no, quan pugi aquí m’expliqui
que és d’una altra manera. Així m’ho han contat a mi.
Hannover. 90 milions ens demanaven per anar a Hannover.
Nosaltres trobam que ja havíem fet molta propaganda i,
efectivament, hem decidit que no, que els gastaríem amb altres
coses. Vostès gastaren 1.000 milions a l’Expo de Sevilla i llavors
varen vendre tot el mobiliari aquell per una pesseta. Crec que hi
ha un poc de diferència entre nosaltres i vostès.
Ecotaxa. Idò miri, és vera que amb el tema..., vostè em diu
que amb de l’ecotaxa podem arribar a tota una sèrie d’acords,
si ens posam d’acord amb els objectius, si ens posam d’acord
en com ho hem de fer. Primer em diu que si ens posam d’acord
amb els objectius podem arribar a tota una sèrie d’acords.
Llavors, un tros més enfora, quan ja ha fet tres o quatre passes
més de camí, em diu: “Es un impuesto injusto y
discriminatorio”. Jo no m’aclaresc, o és injusto y
discriminatorio, o ens hem de posar d’acord amb els objectius.
Un dels únics objectius que jo record que vostès hagin posat
damunt la taula era tot el tema de la pagesia, que el va posar el
Sr. Matas, em pareix que era en el primer debat de la comunitat
que jo vaig tenir amb ell, i el tema de la pagesia l’hem inclòs
perquè efectivament creim que el tema de la pagesia hi ha de
ser. Per tant, mirin, hem començat a fer passes amb aquests
temes. A vostès els cridàrem al Consolat de la Mar, o a la
Conselleria d’Hisenda, a la Conselleria de Turisme, per tenir una
reunió i ens varen enviar una carta on deien que teníamos un
talante no sé què, per amunt i per avall, que toda la prensa ya
lo sabía y que vostès no venien perquè primer ho havíem
donat a la premsa que a vostès. Clar, i deien que per això
nosaltres érem suburbis, un talante no sé què, per amunt i per
avall.
Jo no entenc res. Quan tenen les Directrius d’Ordenació del
Territori se’n van a Grècia i les presenten; se’n van a Madrid i
les presenten; criden tota la premsa a una roda de premsa i les
presenten; i llavors em criden a mi i me les presenten, però no
me les mostren, purament i simplement parlen amb mi, i jo, que
som d’una pasta superba, que som una mala persona i no sé
quantes d’històries, hi vaig, m’assec i parl amb ells. Ells no
vénen perquè resulta que, l’ecotaxa, ja la tenia la premsa.
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Aquesta és la diferència entre nosaltres i vostès, Sr.
González Ortea, aquesta és la diferència entre nosaltres i vostès.
Jo sí, que hi vaig ser, a una reunió amb el Sr. Matas després
que vostès les haguessin presentat a mitja humanitat, les
Directrius d’Ordenació del Territori, clar que hi vaig ser.
Aquesta és la diferència, i no vaig sortir del Consolat dient
pestes del president de la comunitat autònoma; vaig dir que
creia que aquesta era una forma de començar un nou camí;
m’era igual si ho havien presentat a Grècia o ho havien
presentat a altres indrets, perquè jo creia que en un tema com
les Directrius d’Ordenació del Territori s’havia de fer un esforç
important per intentar consensuar-les. En canvi vostès ens
envien una carteta i ens diuen que no, que d’això no en volen
parlar. Sap per què?, perquè vostès no tenen posició política,
perquè vostès no tenen proposta política, perquè vostès no
tenen programa polític, i s’ha demostrat avui amb aquesta
intervenció. Fa pena, aquesta intervenció de vostè em perdoni
però fa pena. Això no és demostratiu del partit més gran
d’aquestes illes. Bé, jo crec que en aquest moment vostès ja no
ho deuen ser.
Llavors em parla de la llengua blava. Miri, jo, des del
moment en què s’ha diagnosticat aquest tema, el Govern de les
Illes Balears s’ha posat a actuar i sense cap dubte ni un el
Govern també ha dit que treurà fórmules, perquè no ho ha de fer
el Govern tot sol, vostè sap que el Govern haurà de liderar
aquest tema, però hi ha la Comissió Europea i, per tant, també
l’Estat, que l’Estat..., però vaja, l’Estat també, per tal de poder
donar aquestes ajudes. Jo el que crec és que amb un tema tan
conflictiu comaquest, amb un tema tan catastròfic per tant gent
de la pagesia, no haurien de començar a fer politiqueta, no
haurien de començar a fer una altra vegada a fer politiqueta,
eh?, ens convendria que ens possàssim d’acord i ens
possàssim a fer feina tots junts perquè això tengués una
solució, però no hauríem de tornar a començar a fer politiqueta,
perquè crec que el tema és suficientment seriós per als pagesos
perquè en lloc de discutir tant ens posem a donar-los les
solucions, i això és el que fa la Conselleria d’Agricultura. Per
tant, alerta amb aquests temes com perquè vostès ens
comencin a embrutar-lo.
Llavors em diu que, bé, que anem a Madrid i que si anam a
Madrid ja està, estarà tot arreglat, no importarà posar l’ecotaxa.
Com a mínim em permeti que jo tengui els meus dubtes. Quan
hi anam no ens arreglen les coses tan aviat, ens fan passar un
poc més de pena; no crec que això vagi per aquí.
En relació al tema de l’aigua. Arrogancia, no sé què
estúpido, no sé quantes coses ha dit vostè. Miri, en el tema de
l’aigua hi va haver una problemàtica greu de sequera en
aquesta comunitat autònoma, sobretot a la badia de Palma,
aquest estiu. Al Govern de les Illes Balears li ha costat 3.000
milions de pessetes que no hi hagués problemes, sobretot que
no es tregués més aigua de la zona d’Alaró, Sencelles, Sa
Pobla, de totes aquestes zones, que era la proposta que ens feia
Emaya, el Partit Popular ve aquí a dir que no es tregui aigua de
la zona de la pagesia perquè respectem els pagesos, i llavors ve
el PP de Ciutat i ens demana que la treguem d’aquestes zones,
bé idò, per no treure-la d’aquestes zones, perquè nosaltres
també creim que els aqüífers del centre de l’illa són
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importantíssims, per no treure-la d’aquestes zones nosaltres
actuam i posam 3.000 milions damunt la taula per fer
dessaladores i, al mateix temps, demanam al ministeri que faci la
setena línia, i la setena línia ens arriba més tard que una gran
part de les dessaladores. Per tant, de cada quatre pessetes que
han posat aquest estiu per solucionar el problema de l’aigua,
tres la comunitat autònoma, una el Govern de l’Estat; el potent
govern de l’Estat una, tres els ciutadans i les ciutadanes
d’aquestes illes perquè no hi hagués problemes d’aigua.
Per tant no m’expliquin el tema d’aigua com ha anat.
Sobretot no m’expliquin això de si nosaltres volíem o deixàvem
de voler dessaladores, perquè des d’Emaya a finals del 99 es
deia que no es faria falta..., o a principis del 99 es deia que no
faria ni falta la dessaladora que hi havia. Ens ho deia al Govern;
llavors resulta que va fer falta de tot, no només feia falta això
sinó que feia falta que xuclassin tota l’aigua dels aqüífers del
centre de Mallorca, cosa per la qual, com se suposa, nosaltres
ja no vàrem passar.
Llavors em diu el tema de les dessaladores mòbils i a veure,
tot el tema de l’aigua, com el solucionaré. Vostè va enrere
perquè vostè ve aquí i diu: “Escuche, ustedes tienen que
acogerse a...”, a això, a la proposta que fa el ministre de Medi
Ambient que és fer quatre dessaladores, a Inca, Palma,
Ciutadella i la d’Eivissa. No... Perdoni, perdoni, a Alcúdia.
Aqueixa vegada no ha funcionat el teléfon de Madrid, perquè
ja s’ha reunit la comissió mixta ministeri i Govern de les Illes
Balears, ja ha estat analitzat tot el tema, encara no hi ha una
proposta concreta, però pareix que hi ha una coincidència molt
important que les zones més necessàries són la zona d’Alcúdia
i la zona sobretot de la platja de Palma, però que les altres zones
pareix que no són tan importants, perquè a la zona de Ciutadella
el que proposen els mateixos responsables de l’Estat és la
diversificació dels distints pous que hi ha i, per tant, que
s’uneixin uns amb els altres; i a la zona d’Eivissa, com a
actuació prioritària, el que es demana és que la de Sant Antoni,
que tenim no sé quants de motors allà que no funcionen...,
perquè dessaladores a segons quins llocs ens en sobren,
dessadores a segons quins llocs, Sr. González Ortea, ens en
sobren; per tant, fer la canonada d’aquesta dessaladora fins la
zona d’Eivissa i que s’empri aquesta aigua.
Per tant, això del protocolo vostè el teléfon darrerament no
ha funcionat i no està al dia. Aquesta és la situació, pareix que
hi ha moltes possibilitats que a finals d’aquest mes, principis
del mes que ve ens poguéssim ja seure per arribar a un acord
amb aquest protocol, i per tant amb el tema de l’aigua pareix
que les coses poden anar bé.
Amb el mateix ímpetu i amb el mateix coratge que jo
denunciaré totes les situacions que jo cregui que l’Estat està
faltant a la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb el
mateix coratge cada vegada que arribem a un acord també ho
diré ben fort, i abans de parlar amb vostès ja ho havia dit. Miri,
efectivament, estam arribant a acords en les negociacions amb
el ministre de Medi Ambient per tal de poder firmar aquest
protocol, i el ministre de Medi Ambient ens ha promès fer una
esmena al pressupost per tal que per a l’any que ve es pugui fer
tota una sèrie d’inversions perquè no tenguem problemes. Si es
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compleixen totes aquestes qüestions, no passi pena que jo seré
el primer que públicament donaré l’enhorabona al ministre de
Medi Ambient, perquè això solucionarà problemes a molts de
ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes, que en aquests
moments en tenen, i no em cau cap..., no tenc cap problema per
fer això, cap problema ni un. Ara, al mateix temps que faig això
no passi pena que cridaré tot el que faci falta cada vegada que
em trepitgin.
Gasoducte. En el tema del gasoducte vostè surt aquí dalt i
diu que nosaltres hem canviat d’opinió. Però Sr. González
Ortea, i pareix que vostè no era en aquest món, abans que
nosaltres arribàssim, pareix que ha arribat a aquest món amb
nosaltres, quan nosaltres hem arribat al pacte de progrés, pareix
que vostè era a una altra comunitat autònoma, que no era aquí.
Vostè recorda quantes vegades han canviat vostès? Quantes
vegades ha canviat el Partit Popular en relació al tema del
gasoducte i en relació al tema del Pla energètic? Quantes? Quin
temps fa que discutim en aquesta comunitat autònoma el tema
de l’energia i que és necessari fer un pla energètic?, quants
d’anys duim parlant del Pla energètic? Com que vostè ara, en
aquests moments..., vostè troba que nosaltres hem de sofrir que
en aquests moments, després d’un any després d’haver entrat
nosaltres, haver fet un pla i haver triat una opció, hem
d’aguantar aquí que nosaltres hem perdut un any i ens hem
retardat no sé quants de temps, quan fa deu o onze anys que en
aquesta comunitat es parla de fer un pla energètic? A vostè li
sembla just això?, que vostè tengui la cara de pujar aquí dalt
després d’onze anys de manejar la perdiu i venir aquí i ara dirnos a nosaltres que nosaltres hem perdut un any? Home!, jo
crec que és molt gros, això, eh?, crec que és molt gros, crec que
s’ho hauria de fer mirar.
Llavors em diu tot el tema de carreteres; el tema de
carreteres, que si ho hem fet molt malament, que si no hem fet
res, no hem fet cap tipus de projecte. Jo ja li he dit quin era el
meu posicionament en el tema de carreteres. Miri, entre vostès,
que firmaren un conveni de carreteres fora tenir pla de
carreteres ni tenir projectes, i entre que nosaltres ens n’anam al
99 a parlar amb la comissió mixta i ens diuen que sí, que
efectivament podrem triar nosaltres les carreteres, i surt el Sr.
Arias Salgado, que ara ja l’han passat a Continente i Pryca,
però que abans era ministre de Foment, i ens diu al Senat, en
resposta a un senador de les Illes Balears, li diu que ara
desdoblaments en lloc de fer autopistes ell no considera que
això sigui canviar la naturalesa i que, per tant, aquest és un
tema que es podrà arreglar, després de tot això i que nosaltres
canviem tot el Pla de carreteres per fer els desdoblaments i, per
tant, per empènyer la nostra fórmula de fer carreteres, arribem
al setembre del 2000, des del 99 fins al 2000, perquè abans no
vàrem poder anar a Madrid perquè estaven en eleccions,
perquè llavors feren les eleccions, i perquè llavors el que hi
havia no manava perquè havien de canviar el ministre, i fins al
setembre no ens donen hora per anar a parlar amb ells. Ens
n’anam al Sr. Cascos i el Sr. Cascos diu que no, que si canviam
això tendrem problemes; després d’un any. A vostè li pareix
normal, això?

La veritat és que no va dir un no tan fort com deia la nota,
perquè llavors em varen dir que la nota s’havia gestionat a
través del Partit Popular d’aquí. Jo no ho crec, no crec que
vostès siguin capaços de fer aquestes coses, però...
(Rialles)
...però sí que vull dir que no va ser tan fort el Sr. Cascos, i
el Sr. Cascos va dir que bé, que ell creia que no s’havia de
modificar però que, bé, que estava obert a parlar-ne, i jo crec
que aquest parlar-ne hauríem de mirar a veure si ho solucionam.
Si vostès ens diuen un dia quin tipus de carreteres farien,
que ens donin la seva idea i que nosaltres ho tenguem clar, i
que nosaltres -jo què sé- que la puguem analitzar i ens
poguéssim posar d’acord, seria bo que tots els distints grups
polítics anàssim a Madrid i diguéssim: "Escolta, Cascos, no ens
facis això", firmar-nos el tema, jo crec que això seria important
i en canvi crec que aquí estam perdent moltes de energies en un
tema que és molt important i jo crec que no hauríem de perdre
tantes d'energies, hauríem de veure si donam definitivament
solució a un tema tan important com aquest. Hem de tenir en
compte que les carreteres que fan aquí amb el conveni, no és
que siguin carreteres d'interès general o carreteres de l'Estat,
nosaltres aquí només tenim la de l'aeroport, aquest conveni és
un ajuda igual que si fos de règim especial, i per tant, ens estan
ajudant en les nostres carreteres i per tant, les nostres
carreteres que ens les deixin triar. Aquesta és un poc la
situació, i jo crec que, en prova d'això, vostès defineixin
exactament què pensen d'aquest tema i estam disposats a
parlar-ne, però al que no estam disposats és que empenyem en
aquesta comunitat autònoma un altre model de creixement, i ara
resulti, perquè el Sr. Cascos s'hagi aixecat un dia malament
hàgim de fer autopistes, jo crec que no, i a més el tema del
desdoblament no és una cosa nova, Sr. González Ortea, vostè
em parla del desdoblament i tal, " ya verán", quan ho sàpiguen
què és un desdoblament, i vostè ho sap bé què és un
desdoblament, vostè és el rei dels desdoblaments, vostè ho sap
bé què és un desdoblament, Son Ferriol, estava dins el conveni,
això del desdoblaments no és una cosa..., perquè jo no sé si
vostès ho saben, senyors diputats i diputades, això del
desdoblament figurava al conveni, n'hi havia, Son Ferriol era un
desdoblament, a la Universitat era un desdoblament, per tant,
no és que fiquem una cosa nova dins el conveni que no existís,
ja n'hi havia de desdoblaments dins el conveni, ho tenien clar
els de Madrid que se'n podien fer de desdoblaments, no estam
parlant d'una cosa nova, estam parlant d'una cosa que existeix.
Llavors em parla de carreteres, que nosaltres som culpables
de sé quantes de coses de no haver fet i que no se solucioni el
tema, fins i tot, miri en tema de carreteres l'altre dia en varen
sortir uns devers Llucmajor que ens donaven la culpa a
nosaltres de la carretera de Llucmajor, vostè se'n recorda Sr.
González Ortea qui la va fer aquesta carretera? Jo no, jo no la
vaig fer aquesta carretera, la va fer el Partit Popular i una
setmana després que s'hagués inaugurada ja hi va haver un
accident mortal, perquè això és mitja carretera, per tant no em
digui en temes de carreteres..., igual que la rotonda de BúgerCampanet, setze anys de Partit Popular fora rotonda, no sé
quants de morts, per tant, si hem de parlar de temes de
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carreteres i en volem parlar en profunditat, parlem-ne de temes
de carreteres i no em digui que hem perdut o hem deixat de
perdre 56.000 milions de pessetes, que nosaltres no hem perdut
res absolutament i encara no hi ha res oficial que digui que
nosaltres hem perdut res i que com se suposa farem tot el
possible per no perdre-ho, però triarem les carreteres nosaltres,
això no ho dubti.
Llavors em parla del tren d'Inca-sa Pobla, que ens torbam,
ja li he contestat, llavors em diu de les pensions, la llei de
drogues, l'Institut de la dona. Pensions i llei de drogues, em diu
incompliments que hem fet i tal..., bé, miri, pensions no
contributives, efectivament, nosaltres l'any passat vàrem
aprovar una ajuda a tots aquests pensionistes de pensions no
contributives, que a més era un any molt especial perquè
havien perdut molt de poder adquisitiu en relació amb les seves
pensions, perquè l'Estat del Sr. Aznar no les havia pujat, llavors
quan hi va haver tota una sèrie de comunitats autònomes que
varen apostar per aquest model, llavors varen fer que el Sr.
Aznar pujàs les pensions, per tant ja valia la pena aquest esforç
des de les distintes comunitats autònomes, i sé cert que tota
aquesta gent ens ho agrairà. Nosaltres vàrem emprar una
fórmula perquè vostès ens varen anunciar plets en relació amb
aquest tema i vàrem adoptar una fórmula jurídica per tal de
poder solucionar aquesta papereta, en aquest moment ens
diuen que repetir aquesta fórmula pot tenir problemes, per això
des de Benestar Social miren de veure de quina manera podem
donar solucions a totes aquestes qüestions, veure quines són
les fórmules i les iniciatives que podem emprar perquè realment
hi puguin arribar uns doblers a aquesta gent que té molt difícil
arribar a final de mes. Però vull recordar una cosa, qui va dir
que recorreria i ha recorregut totes aquestes coses són vostès,
això que quedi clar, que quedi al Diari de Sessions, vostès són
els que han estat en contra que el Govern de les Illes Balears
ajudi aquesta gent que no pot arribar a final de mes, això que
quedi clar aquí.
(Se sent que algú diu: “¡Venga, hombre!”)
No hi ha res d'hombre.
Llavors em parla de l'Institut de la dona, de si les dones, de
si nosaltres no hem fet res per les dones i tal, s'ha creat l'Institut
de la dona, hi haurà un pressupost bastant important de cara a
l'any que ve, ho podrem comparar amb l'esforç que feien vostès
en aquest tema. I llavors s'atreveix a parlar-me d'habitatges de
protecció oficial i vostè ho confon tot, vostè ho confon tot, que
això de zero, això de zero, em sembla que és una pedrada que
vostè ha aferrat aquí, és una pedrada que no s'aguanta enlloc,
allà on hi ha problemes en el règim de protecció oficial, no és en
el règim especial, Sr. González Ortea, és en el règim general allà
on hi ha problemes, sí, sí, no, no importa em capetgi, és a dir,
l'any 2000 s'acaben prop de 400 i busques d'habitatges i per
tant, no, no em capetgi, miri, quan nosaltres agafàrem el Govern
de la comunitat autònoma, vostès eren a un nivell de
compliment del pla estatal del 4%, en aquest moment estam
prop d'un 60% de compliment del pla estatal, només Ceuta i
Melilla ens anava darrera, a més, ja no li cont tot el tema de
rehabilitació perquè és veritat que molta obra nova l'hem
passada cap a rehabilitació i en aquests moments estam fent
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feina en temes de rehabilitació d'acord amb el pla estatal i ja no
li cont el decret d'Aris que havia tret teranyines dins un calaix,
que vostès l'aprovaren i no l'aplicaren, vostès no en feren ni un
d'Ari, en canvi nosaltres en aquest moments ja tenim cinc o sis
pobles on s'han trobat els aris i on es tiraran endavant totes
aquestes rehabilitacions i jo ja ho vaig dir ahir, s'ha acabat la
nova construcció, s'ha acabat entre cometes, com se suposa,
ara vénen els moments de la rehabilitació.
Llavors em parla del tema de l'Insalud, que, bé, que en temes
de sanitat nosaltres també hem tengut problemes i tal... Jo li vull
recordar que en els temes de sanitat l'Estat, a la comunitat allà
on inverteix menys és a nosaltres, no ho he de dir això,
tampoc?, no ho he de dir?, on inverteix menys l'Estat a nivell de
comunitats autònomes és a les Illes Balears, i els hospitals per
posar-los en marxa s'allarguen i no em facin parlar del show que
armaren amb el tema de l'hospital d'Inca, no em facin parlar del
show que armaren amb el tema de l’hospital d’Inca, perquè
nosaltres no posàvem 250 milions de pessetes, que ara tenim
els 250 milions de pessetes i vostès no tenen la capacitat per
gastar-los, no hi ha manera de gastar-los els de l'Insalud, als 250
milions de pessetes, i em sembla que encara no tenim tots els
solars, em sembla que encara no tenim tots els solars, és més,
li diré, sap què ha posat el Govern de l'Estat per a l'hospital
d'Inca l'any que ve?, sabeu què ha posat?, 75 milions de
pessetes. Ara resultarà que nosaltres haurem posat més, ara
resultarà que la comunitat autònoma de les Illes Balears haurà
posat més doblers per a l'hospital d'Inca que l'Estat, l'Estat té
previst per a l'any que ve 75 milions de pessetes, a no ser que
ho arreglin amb una esmena, però de moment té previst 75
milions de pessetes, això és el que hi ha previst als pressuposts
de l'Estat, se'n recorden vostès les històries que muntaren
perquè el Govern no volia posar els 250 milions perquè
demanava una cosa justa, el Govern demanava que, qui tocava
pagar tot l'hospital era l'Estat, perquè nosaltres no tenim les
transferències, i varen dir que ho posarien, que no returarien
res, però que en el moment de parlar de transferències ho
posarien damunt la taula, això és el que hem dit nosaltres,
nosaltres no hem aturat res nosaltres, i ara totes aquelles
presses i aquella força i aquell pit que duia l'Estat, i resulta que
per a l'any 2001 ens trobam amb 75 milions de pessetes, fa
rialles, fa rialles, aquella famosa propaganda que sortia a Inca
no sé com es complirà.
Bé, llavors vostè m'ha parlat de Pla de salut, de modificació
del Pla de la sida, modificació del Pla de salut mental, de
l'hospital de Formentera, és veritat que hi ha molts de plans, hi
ha molts distints temes que sense cap dubte ni un són
importants i que a molts d'ells s'hi fa feina, jo supòs que ben
aviat es podran presentar, però bé jo també li podria dir que
durant tot aquest temps hem presentat la modificació del Pla de
residus de Mallorca, a Eivissa està llest, a de Menorca també
està llest i s'ha de parlar amb el Consell Insular que hem
presentat el Pla energètic, és a dir, que s'han fet tota una sèrie
de plans, nosaltres no ho farem tot en un any, tot en un any
serà un poc mal de fer i segurament també hi haurà coses que
es retardaran i si es retarden, jo sortiré aquí i diré que s'han
retardat. En relació a l'hospital de Formentera, vostè m'ha sentit
que jo avui ja parlava amb el representant de la COP de
Formentera i li deia que la comissió mixta està a punt de treure
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unes conclusions i em sembla que és dia 26 d'octubre que hi ha
una reunió a Madrid entre la Conselleria de Sanitat i el ministeri
i aquest tema es durà per part de la Conselleria de Sanitat
perquè es pugui parlar, no hem quedat mans aplegades en
aquesta qüestió, estam fent feina i estam a veure si ho podem
solucionar.
"Instigadores de huelgas", llavors ha dit, bé el menjar el pa
i sobrassada del Sr. Sampol no ho compararia per a res a
l'entrada que va tenir segons qui a l'Ajuntament de Son Servera,
jo no ho compararia, jo no compararia una cosa amb l’altra, hi
ha un poc de diferència, hi ha un poc de diferència.
Llavors em parla del model audiovisual, "si harán una
televisión un mes y medio antes de las elecciones y tal y
cual...", no importarà, no passi pena, no ens farà falta això de
fer aquesta “deixona”, miri, li demanaria que fes un esforç
perquè per aquest camí no donarem moltes de solucions als
problemes que tenim, per tant, li demanaria que faci les cridades
que hagi de fer, parli-ho amb el que ho hagi de parlar, però que
facin un esforç perquè les relacions fossin d'una altra manera,
que cada vegada que els allargam la mà no ens aferrin una
mossegada, no ens aferrin una mossegada, perquè arribarà un
moment en què no l'allargarem a la mà, arribarà un moment en
què fins i tot la persona que té més seny del món no l'allarga a
la mà, si cada vegada que l'allarga el mosseguen.
Per tant, si vostès són capaços de donar una volta a aquest
tema i si la sensibilitat més negociadora del Partit Popular és
capaç d’implantar les seves posicions, estic convençut que hi
ha molts d'aquests temes on hi trobarem solucions i estic
convençut que ens podrem asseure i que si ens asseim, això
serà beneficiós per als ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears. Si vostès segueixen per aquest camí, serà molt difícil
poder arribar a acords, i la veritat, és una pena, perquè vostès
encara crec que representen molta de gent d'aquest país.
Gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President del Govern. En torn de rèplica,
el Sr. José Maria González Ortea, en nom del Grup Popular té la
paraula per 10 minuts.

tanto, tiene usted todo el tiempo del mundo, pero claro, forma
parte de la ópera bufa esta, forma parte de una escenificación
de teatro, que mire usted, le puede ir bien para quizá para un
debate de esto, pero éste no es el camino.
Sr. Antich, aquí no venimos a discutir de otros gobiernos,
de gobiernos pasados, aquí estamos discutiendo la acción
política de este gobierno durante los últimos quince meses, eso
es exactamente lo que estamos discutiendo, no estamos
discutiendo nada más, por consiguiente cíñase usted a
contestarme a lo que ha pasado durante esos meses que yo le
pongo aquí de manifiesto.
Usted me dice que si el Partido Popular o los gobiernos del
Partido Popular aquí o en Madrid, porque mete usted en el saco
a todo el mundo, que si hacen no sé qué, y que si hacen fiesta
cuando condenan a uno, no sé cómo me habla usted de fiestas
cuando condenan a alguien, ¿se acuerda del Sr. Barrionuevo y
de Vera?, ¿usted fue a las fiestas aquellas que organizaban en
la cárcel, en la entrada? Pero mire usted, no es para eso que
venimos a hablar, ¿está de acuerdo conmigo, verdad? ¿Verdad
que no es para eso que venimos a hablar? Que usted no me
hable de fiestas del PP, ni yo le voy a hablar de fiestas del
PSOE, no es para eso, es para hablar de la acción política del
Gobierno durante estos meses.
La oposición no da el nivel, ya le dije antes que se plagiaba
usted a sí mismo, yo ya contaba con ello, ya contaba con ello
porque ya lo dijo el año pasado, y además al Sr. Matas, que por
cierto menos mal que ahora está usted poniéndose de acuerdo
con el ministro de Medio Ambiente, menos mal, porque si llega
usted a tener algún contencioso con él, no sé qué hubiera sido
esto hoy, una permanente retahíla de insultos y de
descalificaciones del Sr. Matas, pero mire, le decía usted el año
pasado, en los días estos, 9, 10 y 11 de noviembre, lo tengo
aquí, "Sr. Matas, jo estic preocupat, perquè aquest govern que
té molta d'il·lusió i moltes ganes de tirar aquesta comunitat
endavant, té una cama fluixa, i la cama fluixa és l'oposició, li
hem donat cent dies perquè vostè, Sr. Matas, agafàs el paper,
i no hi ha manera". Ya le decía usted esto en términos de ópera
bufa, a todo esto el Sr. Matas, supongo que no se acuerda,
pero todavía se está riendo de lo que le decía usted, todavía se
está riendo, y ese grupo tres meses después de que a usted le
diera tanta pena la oposición, lo mismo que ahora que empieza
por decirme la pena que le da, tres meses después le dio a usted
un vapuleo en las elecciones impresionante, que eso sí que es
una encuesta.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
(Aplaudiments)
Gracias, Sr. Presidente. Esos dos tornillos que hay aquí, me
imagino que no los ha dejado el Sr. Antich.
Si tiene toda la razón usted y tiene todo el tiempo, que la
razón no se la doy, pero el tiempo es evidente, después de toda
esta ópera bufa a la que hemos asistido hoy, horas y horas y
horas, en la que ha discutido usted con su gobierno, ha
debatido la acción política del gobierno con su gobierno, cosa
de la que sinceramente debía usted de avergonzarse, porque
hablar de talante y empezar por hacer eso ya es penoso, pero es
que además sale usted aquí y se enfada, no sé por qué enfada

Eso es una encuesta, Sr. Antich, 55% de los votos en esta
comunidad, nunca el PSOE por cierto, tuvo tan pocos. Batió
usted su propio récord, porque ya en junio del año 99 ya había
puesto usted el listón bajo, pero aún lo bajó más. Tres meses
después que le diéramos tanta pena, así que podemos empezar
a ponernos tranquilos porque le seguimos dando pena al Sr.
Antich. La oposición no da el nivel.
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Comisiones de investigación, pantomimas, Sr. Antich, miré
usted, la única que se puso en marcha, porque usted dice que
la de Ibatur ya está en marcha, ¡qué va!, pero si se arrastran y
la arrastran porque no les interesa, ni la de Ibatur, ni la de
Aubarca, ni la d’es Verger, ni nada, la de Formentera que era la
que a ustedes más les preocupaba, ya la han puesto en marcha,
ésa sí, ¿y sabe usted lo que ha pasado?, pues le diré, que se
han presentado petición de documentación y de
comparecencias, y sabe usted de la documentación que pidió
el representante del PP y de las comparecencias que pidió el
representante del PP a la comisión de investigación de
Formentera, ¿sabe usted cuántas se aceptaron por la mayoría de
progreso? Cero, ni una, Sr. Antich, ni una, eso es tratar bien a
la oposición, eso es, hombre, eso es otra forma de gobernar.
Entrar en las juntas rectores, mire, a mí que me llamen
mentiroso no me gusta, porque llevo aquí muchos años y me he
podido equivocar a veces y he podido cometer errores, pero
nunca mentiras, no me gusta, no es mi estilo político. Sr.
Antich, acta de la sesión de la Junta rectora del parc natural de
Mondragó, número 11, carácter ordinario, fecha, 4 de marzo de
1999, ¿quién gobernaba, Sr. Antich?, 4 de marzo de 1999, el
progreso era entonces real, pero todavía no habían subido al
coche azul. Punto quinto, incremento del número de
propietarios de la Junta, el señor de los terrenos propone, se
discute, finalmente, “así pues, el vicepresidente apela al voto de
la Junta, resultando que se aprueba, sin votos en contra, que el
número de los representantes de los propietarios en la Junta
rectora del parque natural de Mondragó sea de cuatro”, los que
ahora quieren ustedes, no han aumentado ni uno, lo único que
han hecho es cumplir con esta acta.
(Aldarull a la sala)
Sr. Antich, una vez más miente usted.
EL SR. PRESIDENT:
Jo els agrairia que no colpejassin els escons, si volen
aplaudir, aplaudeixin.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Pensiones, ¿sabe usted lo que no hacemos con las
pensiones, nosotros?, demagogia, lo que no hacemos es
engañar a los ciudadanos en general con muy pocos recursos
económicos que le están escuchando aquí y creen que usted
realmente les va a dar la pensión igualada al salario mínimo
interprofesional, y lo que nosotros hacemos no es negársela, es
advertir que eso no es posible, y que usted les engaña.
Proposiciones no de ley. Mire, mire usted, la última, la
última porque me he indignado. He leído en el periódico, ha
salido, el otro día, “El Govern pone en marcha el punt de
trobada, esta iniciativa facilitará el régimen de visitas entre
hijos y padres separados”, toda la prensa local, “El Govern
pone en marcha el punt de trobada”, fíjese usted, 27 de
septiembre del 99, proposición no de ley presentada en esta
cámara por el PP, “creació del punt d’encontre”, eso sí, lo
nuestro era “el punt d’encontre”, el Gobierno lo ha cambiado,

1725

es “el punt de trobada”, es exactamente lo mismo, lo votaron
en contra, nos lo rechazaron, y ahora cogen ustedes y ... Eso es
lo que hacen ustedes, claro que aprueban proposiciones no de
ley, las convierten ustedes en realizaciones suyas, nuestras
proposiciones, proposiciones constructivas.
(Aldarull a la sala)
Que yo soy contrario a las autopistas, no sé en qué radio lo
ha oído usted, no soy contrario a las autopistas, pero cómo
voy a serlo, por favor, no me diga usted, porque eso ya, eso ya
es el colmo. Que me diga usted que yo soy contrario a las
autopistas, no, Sr. Antich, dígame usted, que es tan contrario
a las autopistas, cuál de las que hay construidas aquí, porque
usted dice que las autopistas, decía ayer, lo tengo por ahí, en
el discurso, más o menos, casi textualmente decía usted que las
autopistas son una buena solución de carretera, pero para el
continente, que en las Islas, las autopistas no son buenas,
¿cuál de las que hay construidas cerraría usted, Sr. Antich?,
dígame, la de Inca, la de Palmanova, la vía de cintura de Palma,
¿cuál de ellas cerraría usted?, ¿cuál de ellas se atreve usted a
cerrar? Todas tienen otra carretera auxiliar que puede usted
desdoblar, y, por cierto, no me hable de desdoblamientos, pero
¿qué quiere, picarme, para ver si yo aquí pierdo el poco tiempo
que tengo tratando de explicarle a usted lo que es un
desdoblamiento, Sr. Antich?, ¿qué cree que se lo voy a contar?,
por favor, vaya usted a la escuela de Caminos, si lo quiere
saber, yo ya fui hace muchos años.
(Aldarull a la sala)
Victimismo y pacto con Madrid. Usted no, usted aquí sí
pone voz de cordero degollado, de con cordero no con llengua
blava, de cordero degollado, pone usted voz, “nosotros
siempre pactaremos con Madrid, porque nosotros con Madrid,
pactaremos con Madrid”, usted es elegido hoy secretario
general del partido y dice que propondrá al PP un pacto de
estado para que nunca jamás prevalecieran los intereses
partidistas por encima de los intereses de la comunidad,
mañana se va usted a un conocido club de un diario local que
titula su intervención de la siguiente manera, “Antich acusa al
Gobierno central de ingerencia y chantaje político a Balears”, ...
(Aldarull a la sala)
Eso es un pacto, eso es un hombre con ganas de pactar y
con diálogo, eso es el diálogo.
Hannover, Sr. Antich, lo de Hannover es dramático. “El jefe
del ejecutivo balear -dice aquí una nota, lo tengo de la agencia,
salió en casi toda la prensa- Francesc Antich -incluso en la
nacional, ahí le perdieron a usted, usted no contaba con que
iba a salir en la prensa nacional- justificó hoy la ausencia del
Gobierno en la exposición universal de Hannover, Alemania,
por el excesivo coste que suponía una semana de presencia en
la feria, el presupuesto, de cerca de 100 millones de pesetas
para estar presentes durante una semana en la feria que
planteaban los responsables de la exposición, nos pareció que
era excesivo para tan poco tiempo”. Son sus palabras. Pero
claro, salió en la prensa nacional, y entonces, la sociedad
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estatal Hannover 2000, SA, claro se cabreó, y hay un
comunicado que dice, el comunicado es impresionante, dice:
“Ante las informaciones aparecidas en Baleares en las que el
presidente de esta comunidad, Francesc Antich i Oliver,
justificaba su ausencia en el pabellón de España en la
exposición universal de Hannover, por la supuesta exigencia de
100 millones de pesetas por participar en la misma, la sociedad
estatal Hannover 2000 quiere puntualizar lo siguiente: Primero,
-es muy largo, pero sólo leo la primera línea- es absolutamente
falso que tal petición de haya realizado”.
(Aldarull a la sala)
Lo demás lo explica después, es gratis, han ido
comunidades gratis. Pero no acaba aquí la cosa, no. Hombre, la
cosa había que arreglarla, y entonces, aquí tengo la prensa del
día siguiente, claro, le fueron a preguntar, “oiga, presidente,
usted dijo que 100 millones de pesetas, y esos tíos dicen que
no cobran un duro, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?”. “El Govern
reconoció ayer que la organización de la Expo de Hannover no
pidió una cantidad explícita al Govern por su participación en
este evento”, etc., etc., continúa la noticia y acaba: “La
Conselleria de Presidencia del ejecutivo autonómico puntualizó
que para que la presencia de la comunidad se prolongara
durante una semana en la Expo de Hannover era necesario
cubrir una serie de actuaciones -ahí están los 100 millones-,
como ball de bot (rialles per part del diputat), orquestas o
muestras gastronómicas”. 100 kilos en ball de bot, orquestas
y muestras gastronómicas. Así pensaba el presidente Antich
que iba a gastar 100 millones. Por eso nos hemos quedado sin
estar presentes en la Expo 2000 de Hannover, de nuestro primer
mercado turístico. Sr. Conseller de Turismo, ¡qué pena!
Planes, mire usted, planes, un conocido diario, también de
ámbito estatal y desde luego poco sospechoso de ser amigo del
PP, dice “plan de acción 2000-2003", es un artículo dedicado al
gobierno de progreso, dice, “Antich reconoce que no puede
enfrentarse a la mitad de la población que no le votó ni
convertirse en un quijote en combate permanente contra
grandes sectores de intereses conservadores. El emergente
líder balear medita desde las esencias e ideas expresadas en el
denomina Plan de acción 2000-2003 del Gobierno de las Islas
Baleares, un documento impulsado por su director de
comunicación, Jordi Bayona, que ha meditado y diseñado
Xavier Roig, el periodista barcelonés que fue director de
campaña de Pasqual Maragall”. Los planes de acción de este
gobierno, los planes de acción cuatrienales de este gobierno
los hacen los periodistas, no los hacen los economistas, ni los
ingenieros, ni los sociólogos, los hacen los periodistas.
Enfermedad de los corderos. Dice que no hay que hacer
politiquilla, no hay que hacer politiquilla, entonces, por qué
usted, ayer, en su discurso dice “sobre esta última
contingencia, la denominada epidèmia de la llengua blava, el
Govern ha reaccionat amb celeritat, de entrada, etc., y cuenta
lo de las vacunas que, por cierto todavía no han llegado y que,
por cierto, ya veremos, porque parece ser que hay 24 tipos de
virus, y ya veremos si le sirven o si se las tiene usted que
comer, a las vacunas, todo esto, ¿y me dice que nosotros

hacemos politiquilla?, es usted que lo trae aquí como la gran
realización, su gran realización en agricultura.
Mire, en agricultura, usted ha hecho dos cosas nada más,
lo de la sequía, después de tener que cambiar al conseller por
otro, porque el que tenían no quería, y claro, cuando ya les
llegó el agua al cuello -aunque es un poco impropio esto del
agua al cuello en este caso, ¿no?, precisamente es lo que no
tenían, agua-, cuando pasó eso cambió usted al conseller, y
claro cambió de canción, cambió usted de talante, no hubo más
remedio, y eso hizo usted lo que no le quedó -insisto- más
remedio que hacer. Y ahora con esto de los corderos,
efectivamente, y yo le he dicho cuando le he hablado de esto
que contaría usted con nosotros, que contaría usted con
nosotros, pero no se me vaya usted a tirar aquí pegotes y
faroles, per favor, no me vaya usted a contar novelas de lo bien
que lo ha hecho el Gobierno en este caso, porque si lo hubiera
hecho tan bien, la enfermedad no hubiera tenido lugar ni
hubiera tenido entrada en esta comunidad.
Agua. Bueno, mire, lo del agua, es que lo del agua, es que
que usted me diga que también actuó con celeridad y premura,
y lo bien que lo hicieron, “Los Verdes exigen al Govern que
apoye su política de agua y advierten que necesita sus votos”,
“Los Verdes no quieren más desaladoras y UM no ve otra
solución”, “Antich insta a Los Verdes a arreglar sus problemas
en el partido”, “Declaraciones cruzadas entre Antich y Rosselló
crean nervios en el Gobierno”, “La gestión y la actitud de
Rosselló abren una fuerte crisis interna en el Gobierno”, van
pasando meses, yo lo paso muy rápido, pero van pasando
meses ... “Rosselló acusa a Antich de dejar solos a Los Verdes
y no impedir el desgaste”, “El presidente aplaza la decisión
sobre el agua y los alcaldes insisten en su urgencia”, mire, no
voy a continuar, es todo lo mismo. “Munar”, aquí Munar,
Munar no está, Munar ya le leyó lo que le interesaba esta
mañana y ya bastó.
(Rialles)
“Munar confía en que Antich ponga orden en su Govern
ante la crisis con Rosselló”, bueno, etc., etc., etc. Y la última
hoja, la última, ésa sí, es de 24 de marzo, menos mal, la primera
buena noticia del agua, “Cirer -Cirer, Cirer, Catalina Cirer, ¿eh?garantiza 7.000 toneladas diarias más de agua desde julio”, lo
primero que se puso en marcha con un poco de sentido común
en esta comunidad, la Administración central.
Sr. Antich, el agua, me cuenta usted lo que hicieron en el
agua y también la celeridad con que ustedes actuaron y lo bien
que ...
Gaseoducto. “Por lo que hace a la energía, se aprobará un
plan energético que garantizará”, etc., etc., “este gas natural
será transportado en barco y el plan fijará el emplazamiento de
la estación de descarga y de gasificación”, eso lo decía usted
el 23 de julio del año pasado, ¿qué me va a contar?, usted ha
cambiado, que los gobiernos anteriores cambiaron, que Madrid
cambió, que Bruselas cambió, que en Rusia también cambiaron,
se fue Yeltsin y que cayó el muro de Berlín, todo esto está muy
bien, per mientras tanto, usted, Sr. Antich, decía eso y ahora
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resulta que en esos quince meses, después de una parada para
ver qué hacían y dónde ponían la planta de regasificación
porque era un grave problema medioambiental, entonces va
usted y claro, dice, el problema medioambiental, al Sr. Zaplana,
al cual, por cierto, se hincharon a poner aquí a caldo en otras
ocasiones.
Me dice usted de la vivienda.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. González Ortea, ha d’anar acabant.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Sí, sí, lo comprendo, Sr. Presidente, porque usted y yo que
somos liberales sabemos que el Reglamento es para todos, a
pesar de las cinco horas que ha tenido el Gobierno para
despacharse a gusto unos con otros, ¿no?
(Aplaudiments)
No, no, seré respetuoso, Sr. Presidente. Déme un minutito
nada más para acabar, porque hay otra cosa, el papelito, el
papelito está aquí, Plan de Vivienda 1998-2001, programa 2000,
viviendas de nueva construcción, vienen todas la comunidades
autónomas, si quiere, se lo dejo. Vivienda especial, Baleares, y
vienen Andalucía, Aragón, Asturias, Balears, Canarias.
Baleares, 0,00%, usted no se lo cree, bueno, ya le daré el
papelito y ya lo recuperaré.
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Si fuera torero hablaría de otras cosas, Sra. Armengol, de
manera que no.
Llucmajor, y nosotros hicimos la travesía. Nosotros. Usted,
pregúntele a su conseller; tiene en un cajón el proyecto de
variante de Llucmajor, cinco quilómetros; autopista, eso sí, es
pecado, autopista, pero tiene en el cajón el proyecto, pero lo
tiene parado, se lo dejamos nosotros. De manera que...
Bien, Sr. Antich, el tiempo se me acaba y quiero ser
respetuoso con lo que el presidente me ha autorizado. Sr.
Antich, usted me viene a contar aquí películas y rondalles, más
bien rondalles, que las cuenta usted con gracia, se lo tengo
que decir, hay que admitir que tiene gracia para contar el tipo
de rondalla mallorquina y que tiene usted indiscutiblemente
esa ventaja sobre mi, pero mire usted, Sr. Antich, todos son
rondalles, lo que usted ha hecho son planes y cosas que no
conducen a nada, usted no nos ha presentado durante este
debate ninguna solución real de los problemas, ninguna de los
problemas importantes, de las cosillas de cada día..., pero de los
problemas importantes ni uno, Sr. Antich, ni uno nos ha
procurado usted, y usted, insisto, por eso le digo, porque
después de quince meses la conclusión es que usted y su
gobierno no son de fiar, usted y su gobierno no inspiran
confianza, Sr. Antich.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Aplaudiments i aldarull)
EL SR. PRESIDENT:

Y, por cierto, no me hable usted de si sé qué son viviendas
especiales y viviendas de protección oficial de régimen general
y de régimen especial, antes que usted lo sé, eso, ...

Moltes gràcies, Sr. González Ortea, en nom del Grup
Popular, que està feliç i satisfet, i l’aplaudeix com toca aplaudir
al seu líder.

(Remor de veus)
El Sr. President del Govern té la paraula.
“El Govern pide al ministerio que el precio de la vivienda
protegida suba un 30% en Baleares”, la vivienda protegida
tiene que subir un 30%, y este documento que llevó su
conseller, fue uno de los papelitos que llevó cuando fue a ver
al Sr. Cascos, dice, es una modificación del Plan de vivienda, y
dice, “La base de la modificación que presentan ustedes radica
en la disminución de manera drástica producida en la
promoción de viviendas protegidas en Baleares... -tal, tal, tal...y el incremento de solicitudes en esto. Por eso la modificación
viene por la necesidad de suprimir este tipo de viviendas”. Lo
estoy leyendo mal, lo debo confesar, porque no lo tenía en la
página adecuada y el presidente del Parlamento no me dará
tiempo.
Mire, de carreteras se la hecho cuando quiera. Cuando
quiera discutimos de carreteras, Sr. Antich. Yo quise hablar
poco de carreteras en deferencia con usted, pero cuando quiera
se la hecho, por supuesto. No, torero, no, ingeniero de
caminos; no es que sea torero...
(Rialles i aplaudiments)

(Remor de veus)
Líder parlamentari, no siguin malpensats, senyors diputats.
Terminologia britànica; el líder és el Sr. González Ortea.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Miri, Sr.
González Ortea, jo, què vol que li digui? Vostè ha continuat
exactament amb el mateix discurs, amb el mateix poc nivell, és a
dir, parlant de quatre..., allò de Hannover, i quatre històries, i...
Jo no l’he sentit per exemple parlar gens d’educació. Què és,
que no els interessa, a vostès, això de l’educació? Aquest tema
que ahir va ocupar una part importantíssima del discurs, no li
he sentit dir ni dues paraules d’educació. Què és, que al Partit
Popular el tema de l’educació no li interessa? 40% del
pressupost d’aquesta...
No em faci així, que quan nosaltres estàvem a l’oposició
teníem el mateix temps que vostès i parlàvem de tot.
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(Remor de veus)
Parlàvem de tot. Nosaltres hi hem passat, per aquí.
Nosaltres hi hem passat, per aquí.
(Continua el remor de veus)
És igual, no frissam, eh?, no frissam. Mentre vostès vagin...
No frissam.
Per tant, jo crec que vostè hauria d’haver emprat un poquet
més de temps amb aquests temes tan importants en lloc de
parlar d’òperes bufes i de yo soy ingeniero de caminos, que ja
havia tardat bastant, a dir-ho, vostè; normalment quan estava
en el Govern li sortia més, això; ara d’ençà que està a l’oposició
només ho diu un pic cada quatre o cinc mesos, però quan
estava en el Govern jo record que cada vegada que sortia un
diputat de l’oposició, i la Sra. Barceló ho sap, se’n recorda
perfectament, cada vegada vostè que no és soberbio, vostè
que no és soberbio, cada vegada li entimava: “Hombre, es que
yo soy ingeniero de caminos, ¿eh? Pídalo a alguien de su
grupo, que yo soy ingeniero de caminos”. Ja estam, amb això
ja ho tenim tot solucionat, igual que si tots els enginyers de
camins fossin fastàstics. N’hi deu haver alguns com vostè que
no ho fan tot bé. Per tant, això de supèrbia, alerta amb això de
supèrbia dels altres perquè nosaltres, això d’ingeniero de
caminos, ens ho hem hagut de menjar un caramull de vegades.
I no ho arreglarà, tanmateix, que aquesta carretera de
Llucmajor la feren vostès i no la va fer el pacte de progrés, i la
deixaren a mig fer, i estigueren molts d’anys, perquè vostès no
se n’anaren fins al 99, i quan la feren, aquesta carretera? Vostès
se n’anaren el juny del 99. El proyecto está... I vostè sap què
en va deixar, de projectes!, el que passa és que nosaltres no els
hem trobat, nosaltres no n’hem trobat tants, de projectes. On
són, tots aquests projectes? Vostès feren aquesta carretera, és
mitja carretera, té molt de perill perquè és una corba constant i
la deixaren durant un grapat d’anys, d’ençà que l’acabaren fins
que vostès se n’anaren i no feren res, no ho arreglaren. Per tant,
ara no ens vulgui donar la culpa a nosaltres d’aquestes
qüestions.
Temes de carretera. Sap què passa, amb els temes de
carretera?, que els de Madrid, siguin del color que siguin, aquest és un problema- no es fien, perquè quan a vostès a
Madrid els feren el primer conveni, perquè aquest és el segon
conveni de carreteres, quan es va fer el primer conveni de
carreteres de 15.000 milions de pessetes vostès gastaren els
doblers en altres coses, i ara els de Madrid no es fien i ho volen
adjudicar ells, no es fien de Balears i aquest és un greu
problema; no es fien per mor de vostès, per mor de les
actuacions que varen dur, perquè és un greu problema que, a
més que el conveni estigui fet d’aquesta manera, que les obres
del conveni les hagi d’adjudicar Madrid. Aquest és un altre
greu problema que va en contra dels empresaris d’aquí i ens fa
perdre un munt de temps. En canvi si es poguessin adjudicar
des d’aquí sense cap dubte ni un faríem més via. Com fan els
canaris; per què als canaris els ho deixen fer?, perquè els
donaren el vot en un cert moment, perquè vostès ho fan així
com els dóna la gana, perquè el Partit Popular de Madrid en

aquest tema no actua així com toca, i ho he de poder dir,
independentment que llavors arriben a un acord, però ho he de
poder dir perquè si no no arribarem a acords, perquè si no
alçam la veu sempre ens tractaran com a herbes molles, que és
a allò que estaven avesats amb vostè: “Jaime, no digas esto,
no hables”, i s’ha acabat. Idò no, aquí nosaltres parlarem del
que haguem de parlar, i tots aquests temes sense cap dubte
vostès, que els coneixen molt bé i saben com han actuat,
necessiten canvis importants, i per tant no ens cansarem de
demanar a Madrid que canviï la forma d’actuar.
Amb vostès no sé si ens cansarem, perquè la veritat és que
no hi ha manera. És a dir, bé els allargam la mà, bé volem parlar
amb vostès i volem arribar a acords i l’únic que ens en duim
són aquestes empentes. Vostès surt aquí, ens diu de tot..., és
a dir, és una cosa que no... Llavors em diu que jo m’enfad. Si ell
s’arriba a enfadar, no ho sé, em tira pedres. Diu que jo m’enfad
i surt aquí i em diu de tot. Si vostè s’arriba a enfadar m’hagués
tirat qualque cosa pel cap.
Bé, jo no hi entraré; jo per respecte a les dues persones
que..., no entraré en les festes famoses, no hi entraré.
I quant a això del ministre, que si l’havíem insultat, i si som
tal, miri, amb el ministre hem tengut les fregades que hem hagut
de tenir sobre els temes que hem hagut de tenir, i quan ens hem
hagut de seure a Madrid i hem hagut d’arribar a acords hem
arribat a acords. El que em preocupa és que amb vostès només
tenim fregades, aquí, no arribam mai a cap acord, i jo crec que
en política cadascú ha de defensar les seves argumentacions,
cadascú ha de defensar les seves postures fins que arribi un
moment que hi hagi un punt d’unió. Miri, el Sr. Ministre ens
oferia una dessaladora per metre quadrat; nosaltres no en
volíem tantes. Hem arribat a parlar-ne, ho hem arribat a veure,
hem arribat a veure quines són les prioritats, n’hem parlat i
podrem firmar un protocol. Nosaltres estam demostrant que
som capaços d’arribar a acords amb el ministeri; per tant no em
digui que vostès estan amb una postura de no escoltar ningú,
nosaltres som capaços d’arribar a acords però això no lleva que
allò que creguem que hem d’haver de defensar ho defensarem.
No ho dubti, això; el tema és així.
Quant a allò del parc de Mondragó, és vera que vostès
deixaren l’acord. Jo no li he dit, des d’aquí dalt; vostès deixaren
l’acord, però alerta, vostès prengueren un acord de la junta
rectora i qui va fer el conveni i qui va modificar el decret vàrem
ser nosaltres, i qui ha negociat el tema amb la gent i qui ha
negociat la nova forma de funcionar som nosaltres, i supòs que
era que, pel que deien, no es fiaven molt de vostès, en tots
aquests temes, perquè feia molt de temps que ho demanaven,
això, i vostès ho feren un mes o un mes i mig, prengueren un
acord un mes o un mes i mig abans de les eleccions, però
llavors no pensaren a executar aquest acord. Es veu que era un
tema que els picava molt, que agafaren un acord i deixaren
aquella gent sense fer les modificacions oportunes. Per tant,
aquest tema és així i, miri, així és.
Quant a allò d’arribar a acords jo ja li he dit abans:
proposicions no de llei, 47 proposicions no de llei, 16
aprovades per unanimitat, vol dir 16 consensuades. Anem
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enrere i cerquem a veure quan vostès han consensuat res. Jo ja
li he dit que aquí només se sentia: “Esto ya lo hacemos”; això
era la seva postura; per tant, vostès no han consensuat res
absolutament.
I miri, allò de Ràdio Nacional. Jo parlaré amb la gent de
Ràdio Nacional per veure si em poden passar l’enregistrament.
A mi em varen dir que vostès havia dit que el Partit Popular mai
no havia dit que estigués a favor...
El Sr. Flaquer està nerviós?

es va preocupar i va anar a parlar amb el ministeri i va donar
una solució, quan realment teníem un greu problema, i no
parlaré pus bé de la Sra. Cirer no fos cosa que vostès se la
carreguin.
(Aplaudiments a un sector de la sala)
Dic que no parlaré més bé de la Sra. Cirer no fos cosa que
vostès se la “cepillin”.
(Rialles i remor de veus)

(Rialles)
El posi... Sr. Flaquer, si no se sap comportar...
hipereficaç.
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Per tant, allà és on vostè va dir això de les autopistes. De
totes formes vostè ha sortit aquí, ha sortit dues vegades, jo li
he demanat que m’agradaria que el Partit Popular em parlàs de
quina postura té en el tema de les carreteres i encara és l’hora.
Encara és l’hora que el Partit Popular hagi dit si vol
desdoblaments, si vol autovies, si vol autopistes, si vol fer
l’autopista per Campos, si la vol fer enmig de les finques per
Porreres o si la vol fer per la carretera de Manacor. Això,
nosaltres encara no ho sabem. Un dia d’aquests supòs que ens
ho diran. El Partit Popular aquí a les Illes Balears, no sé si és
d’ençà que se n’ha anat el jefe no té propostes, no té cap tipus
de proposta.
Llavors m’ha fet aquí un rollo de si allò de Hannover i tal i
qual. Miri, vostè m’ha llegit temes de premsa. Miri, jo allò de
Hannover nosaltres sempre el que hem dit és que una setmana
allà costava al voltant de 90 milions de pessetes si s’havia de
fer així com s’havia de fer. Hi hem estat, nosaltres, a Hannover;
la consellera d’Energia, d’Innovació i Energia, ha estat a
Hannover i ha estat a l’exposició; vull dir que el Govern de les
Illes Balears hi ha estat i no ha costat 90 milions de pessetes. És
a dir, que per tant no hi ha cap tipus de problema amb aquestes
coses.
Per altra banda vostè em surt i em diu que si un plan de
acción, si Jordi Bayona, si Juan no sé què... La veritat, jo
l’únic que sabia d’aquí és que deien que aquí qui governava
era un tal Mato, en lloc de Matas, però tot això de Bayona, i
totes aquestes històries, no l’he arribat a entendre. El que
sempre s’havia dit en aquesta comunitat autònoma era que qui
dirigia la política era un senyor que li deien el Sr. Mato, no el Sr.
Matas. Per tant, no em parli de plans d’acció, ni em parli de
publicitat, ni em parli d’històries. I, miri, em sap greu que de tan
baix que vostè ha deixat el nivell em fa baixar a uns nivells que
realment ni jo em puc sofrir.
(Rialles)
Bé, jo, miri, llavors aquí hi ha un parell de temes més. Vostè
em diu que la Sra. Cirer va arreglar el tema de l’aigua.
Efectivament, miri, i és aquí la Sra. Cirer; és vera, la vaig cridar
jo, la Sra. Cirer, i ha estat l’única persona, va ser l’única persona
del Partit Popular en aquells moments en el tema de l’aigua que

Perquè la veritat és que com a delegada del Govern ens va
molt bé, ens va molt bé, es preocupa de les coses i fa les coses
així com toca. Escolti, el que és és. No, no...
Llavors m’ha parlat del Sr. Zaplana i m’ha parlat de tal.
També anàrem amb el Sr. Zaplana, no vàrem tenir cap tipus de
problema, ens vàrem entendre, ell va estar totalment d’acord, jo
vaig anar allà i, com se suposa, quan vaig sortir no vaig dir res
malament d’allà. Jo no vaig sortir i vaig dir: “El Gobierno del
Sr. Zaplana es un absurdo”, cosa que va fer ell quan va venir
aquí, però bé, jo ja li ho he perdonat perquè ens hem posat
d’acord en el tema del gas i això és bo per a nosaltres.
(Remor de veus)
I llavors em torna sortir amb el famós papelito, que si vostè
se n’ha anat a Madrid amb un papelito i tal. Bé, jo l’únic que li
puc recordar és que vostès se n’anaren a Madrid a negociar un
conveni de carreteres fora tenir pla de carreteres, fora saber per
on passava l’autopista, fora tenir projectes, fora tenir res
absolutament. Per tant no em parli de papelitos, no em parli de
papelitos.
Com li deia vostè s’ha deixat temes molt importants per a
aquesta comunitat autònoma, com és el tema de l’educació, com
és el tema del transport. Vostè ha sortit aquí a parlar de
carreteres, de transport públic no n’ha parlat gens ni una mica.
A vostès els continua preocupant el tema de les carreteres,
aquest tema és el que els continua preocupant; el transport
públic no els preocupa gens ni una mica perquè, clar, això dels
transport públic també és una assignatura pendent. No se’n
recorden que el Sr. Matas en el 97 va dir: “En unes setmanes
tendreu fet el Pla de transports”? En unes setmanes, i en el 99
se’n va anar el Sr. Matas i no hi ha pla de transports ni hi ha
res. Totes aquestes qüestions jo ja ho sé, a vostè no el
preocupen, el que el preocupa és si usted es soberbio, si
ustedes no nos quieren i no sé quantes d’històries més, coses
d’una alçada grandiosa i sense cap dubte ni un els grans
problemes d’aquesta comunitat autònoma.
Miri, per darrera vegada jo li deman que canviïn. Vostès han
de reconèixer que ens han deixat una comunitat autònoma un
poc especial. Miri, si comparàvem aquesta comunitat autònoma
amb un hostal, la veritat és que vostès, del tema de la façana, sí
que se n’han preocupat, vostès dels temes de la façana se’n
preocuparen, ens deixaren una façana més o manco digna, amb
mal gust però més o manco digna, l’han deixat com un mirall, el
tema de la façana. A la persona que administrava aquest
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suposat i hipotètic hostal, li agradava molt tot això de la imatge,
i al final s’hi va jugar una gran part del pressupost, en tot això
de la imatge, perquè sabia que se la jugava, que era la darrera
temporada i per tant tot havia de quedar tot guapo. Era igual si
per fer la façana tapàvem les canonades, o tapàvem les canals,
o tapàvem tot el que feia falta, era igual, però què passa?, que
llavors quan entres dins l’hostal i vas per afaitar-te, i vas per
endollar el llum, fa un tro, la xarxa no dóna, i quan vas cap a la
cisterna la cisterna és petita, la cisterna és petita i mai no saps
si tendràs aigua abastament o no en tendràs, d’aigua. Les
escales no tenen arrambadors... Aquest és l’hostal que vostès
ens han deixat, i per inri, a sobre resulta que el propietari
d’aquest hostal viu a Madrid i com que els nous administradors
no li agradaren, ara resulta que el camí que va a l’hostal ens el
vol fer passar per dins el corral de tarongers en lloc d’anar per
l’ampliació del camí que ja hi havia, i just perquè els nous
administradors no li agraden.
Aquesta és la situació que vostès ens han deixat, aquesta
és la situació que nosaltres intentam capgirar. I jo li diré una
cosa..., i abans d’anar-me’n li diré una cosa: Pot ser que vostè
em parli de si jo faig rondalles o no faig rondalles, però no dubti
una cosa, que aquells que ens escolten m’entenen perfectament
i sabem exactament de què estic parlant.
Però abans d’anar-me’n li diré una cosa per darrera vegada:
Miri, crec que hi ha temes en aquesta comunitat autònoma,
temes en aquesta comunitat autònoma que s’han de considerar
temes d’estat. Estic parlant del règim especial, estic parlant dels
temes de finançament, estic parlant de tota una sèrie de
qüestions que són importantíssimes per a aquesta comunitat
autònoma. Per tant, els convid perquè ens puguem asseure i en
puguem parlar, perquè puguem arribar a acords, perquè puguem
prendre acords junts per tal de donar solucions als problemes
que tenen els nostres ciutadans i les nostres ciutadanes, i es
deixin de totes aquestes històries. S’avesin a estar al lloc que
els toca estar i d’acord amb aquesta estada facem aquestes
aproximacions i puguem arribar a aquests acords.
Jo crec que molt aviat tendrem ocasió de poder-nos seure
amb el Sr. González Ortea, que en aquests moments és la
persona que du aquest...., això, la persona que representa el
Partit Popular i, per tant, vegem com ens podem seure i anem a
veure si realment sobre tots aquests temes podem arribar a
algun tipus d’acords. Els vull dir que maldament jo sigui dur en
totes aquelles coses que crec que en aquesta comunitat
autònoma necessitam un tractament diferent de l’Estat, també
seré ben capaç i ben generós a l’hora de poder arribar a acords
per tal de solucionar els problemes dels ciutadans i de les
ciutadanes.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Amb la seva
intervenció queda substanciada aquesta part de debat
d’intervenció dels grups.
Els grups, com saben, disposen ara de 30 minuts, -per tant
són les 9 en punt; a les 9,30 hores es tancarà- 30 minuts per
presentar propostes de resolució. La Mesa es reunirà a les 9,35
per qualificar aquestes propostes de resolució...
(Remor de fons)
La sessió no ha acabat.
La Mesa es reunirà a les 9,35 per qualificar aquestes
propostes de resolució i es reprendrà la sessió demà a les 11 del
matí.
Se suspèn la sessió.
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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores i senyors diputats, representants dels
mitjans de comunicació i convidats. Reprenem la sessió i avui
pertoca el debat de les propostes de resolució, presentades
pels distints grups parlamentaris, derivades del debat sobre
orientació política general del Govern de les Illes Balears. Per
facilitat dels senyors diputats presents i absents fixaríem l'hora
de votació a partir de les 13,30 hores, a efectes de si hi ha algun
diputat o diputada que hagi d'absentar-se de la Cambra.
Aleshores, dit això, procedeix a iniciar el debat de les
propostes de resolució, que iniciaríem com sempre per grups de
menor a major i correspon la primera intervenció al Grup
Parlamentari Mixt.
Em demana la paraula el Sr. Joan Buades, i la té per cinc
minuts.
"1. El Parlament insta el Govern a promoure, en el marc
del Pla Energètic i el Pla Regional de Protecció del Clima, el
compliment gradual del Protocol de Kyoto i la implementació
de la proposta de Directiva sobre Energies Renovables
aprovat per la Comissió Europea el 10 de maig del 2000.
2. El Parlament insta el Govern a presentar un projecte de
llei d'aigua que prioritzi la gestió eficient i sostenible i la
reutilització màxima de les aigües depurades.
3. El Parlament insta el Govern a presentar un estudi
valoratiu dels costos socials i ambientals del model turístic i
residencial actual a les Balears.
4. El Parlament insta el Govern a posar en marxa un Pla
pilot de connexió a la xarxa convencional dels edificis i
infraestructures públiques, dotada d'energies netes.
5. El Parlament insta el Govern a revisar el model de
cànon de sanejament d'aigües actual, a fi d'introduir-hi
paràmetres ecològics i de cobriment efectiu i just dels costos.
6. El Parlament insta el Govern a dotar-se d'un Pla
específic de suport a les iniciatives de difusió, creació i gestió
d'empreses de l'anomenat Tercer Sector (economia social)."
EL SR. BUADES I BELTRAN:
Bon dia, senyors diputades, senyors diputats. Una curta
intervenció, simplement per defensar les nostres propostes,
saben que hem presentat sis propostes de resolució i aquestes
propostes intenten reflectir quatres eixos, on Els Verds volem,
en el que queda de legislatura influir en l'acció de govern i
també, no només en el Govern de les Illes Balears, sinó del
conjunt de l'acció política de la comunitat autònoma.
El primer de tot afecta el tema de l'energia, creim que la
nostra proposta de resolució primera que diu que el Pla
Energètic s'ha de relacionar amb el compliment gradual del
compromisos de Kyoto de reducció d'emissió de CO2 i per tant,
de preservació del clima. És una bona proposta i a més

relaciona el Pla Energètic en la idea de complir ja aquella
proposta directiva que ha fet la Unió Europea en matèria
d'energies renovables, el passat 10 de maig, és a dir, que el Pla
Energètic incorpori objectius que suposin que l'any 2010, el
22% de l'energia elèctrica sigui d'origen net.
En un altre sentit també en energia, demanam que el Govern
posi en marxa un pla pilot de connexió a la xarxa convencional
elèctrica d'instal·lacions i edificis públics que estiguin dotats
d'energies netes. Recentment, precisament el Govern de Madrid
ha aprovat un decret estatal que fa viable això, econòmicament
molt avantatjós, i es tracta que el Govern implementi aquest pla
i per tant, en poc temps veiem un deplegament massiu en sòl
urbà, diríem, de les energies fotovoltàiques, en aquest cas.
Un segon bloc de propostes positives es refereix a l'aigua,
en dues fites que són, crear una normativa autonòmica en
matèria de legislació marc d'aigües, introduïm dos paràmetres
que són, eficiència i sostenibilitat i reutilització d'aigües
depurades com a prioritat i no ofertar contínuament més, sense
tenir en compte aquests factors. Hem de començar a canviar les
prioritats i la proposta és de fer normativa autonòmica, que
desenvolupi la llei estatal i permeti prioritzar això.
I la segona proposta en matèria d'aigües, és la revisió del
cànon de sanejament, que és un tema creim emergent, que
tothom és conscient que alguna cosa s'haurà de fer, en dos
sentits, ecologització d'aquest cànon, és a dir, no és possible
que els pagesos o els hotelers que s'esforcen per no tirar
l'aigua, paguin igual el cànon que aquells que no miren prim.
I en un segon sentit, creim que aquest cànon ha de cobrir
efectivament i amb justícia distributiva, els costos, perquè no
pot ser és mantenir un dèficit estructural anual d'un 30% de
mitjana d'aquest cànon que fa impossible que la labor de
sanejament es faci en condicions mínimament rigoroses.
Un tercer bloc molt petit, és de la promoció de nova
economia vertaderament social, i en aquest sentit creim que el
govern ha d'impulsar a través d'economia un programa o pla de
suport a les empreses anomenades del tercer sector, tipus
deixalles o mestral, les cooperatives i que per tant, gent jove
amb pocs ingressos que vulgui desconnectar-se del que és
l'economia salvatge que ara tenim pugui tenir més oportunitats.
I en darrer lloc, creim que és molt important també la labor
informativa, i en aquest sentit manca a aquesta comunitat
autònoma des de fa molts d'anys una avaluació de l'estat de les
coses ara mateix de quins costos socials i ambientals té l'actual
model turístic i l'actual model urbanístic? Sense això és difícil fer
una modificació de les DOT i sense això és difícil fer uns plans
territorials insulars que tenguin una certa perspectiva de futur
i estam contents de poder proposar això, sabent que
probablement tendrem el suport majoritari i fins i tot unànime de
la cambra.
Jo voldria fer una apel·lació final al Partit Popular,
especialment, perquè creim que aquests objectius que són de
política moderna i a un cert llarg termini, creim que no són
incompatibles ni molt menys amb el que és una ideologia

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 40 Fascicle 4 / 17, 18 i 19 d'octubre del 2000

conservadora conseqüent, he recordat abans el decret estatal
de connexió xarxa de l'energia fotovoltàica i crec que el Partit
Popular podria votar, com la resta de partits, del pacte de
progrés, podria votar aquestes propostes.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom del Grup Mixt. Sr.
Miquel Nadal, en nom d'Unió Mallorquina té la paraula.
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que prengui les mesures pertinents per tal de
facilitar als ciutadans l'accés a les finques públiques.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre les iniciatives necessàries per tal
que els habitatges de protecció oficial no puguin ser
construïts dins sòl rústic."
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oficial no puguin ser construïts en sòl rústic. I pensaran les
senyores i senyors diputats que aquesta és una proposta
reiterativa, és una proposta que no escau perquè la llei ja ho
prohibeix, però des d'Unió Mallorquina pensam que és bo que
quedi clar, que és bo que els ciutadans d'aquestes illes
sàpiguen que els que tenen la responsabilitat de governar no
faran trampes, que encara que aprovin moratòries, aquestes
moratòries arribaran a tothom i s'aplicaran a tothom de la
mateixa manera i que encara que l'interès sigui molt important
com és l'interès general, en cas dels habitatges de protecció
oficial, ni el Govern, ni les institucions que tenen
responsabilitats sobre aquest tema faran trampes i incompliran
la llei.
Per això, presentam aquestes dues propostes que pretenen
facilitar l'accés dels ciutadans i la seguretat jurídica dels
ciutadans i jo crec que aquestes dues propostes poden merèixer
el suport de tots els grups d'aquesta cambra, i demanaria
especialment el suport del Partit Popular, crec que són dues
propostes assenyades i que beneficiaran els ciutadans de les
nostres illes.

EL SR. NADAL I BUADES:
Moltes gràcies.
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
diputat d'Unió Mallorquina-el Grup Mixt, presentarem avui dues
propostes de resolució, dues propostes que pretenen, no ser
hiperactives, sinó ser eficaces a la nostra comunitat i que són
conseqüents amb les decisions que ha vengut prenent aquest
govern, aquest govern al qual nosaltres donam suport.
La primera proposta és una proposta que pretén que es
prenguin les mesures per tal de facilitar als ciutadans l'accés a
les finques públiques. Des d'Unió Mallorquina pensam que el
més important a aquestes illes són els ciutadans i ciutadanes i
que són a ells a qui va dirigida la política que hem de fer els
partits que tenim la responsabilitat de governar. Ja ho va dir
ahir la presidenta d'Unió Mallorquina al seu discurs, Unió
Mallorquina és un partit de centre, nacionalista i liberal, que té
ben clar que el que ens preocupa són les persones i és el
nostres país, i en el cas de les finques públiques, finques que
han vengut adquirint els diversos governs, moltes vegades el
fet que hagin estat públiques han significat que els ciutadans
en puguin gaudir menys que quan eren privades. I pens en el
Parc Bit, que quan era una finca privada tots els ciutadans
podien travessar-la, hi havia camins que eren públics i que els
empraven els ciutadans i que darrerament hem vist als mitjans
de comunicació com aquests camins, camins que segurament
són públics han estat tancats. Pens que són els governs i el
Govern de les Illes Balears els que han de donar exemple.
Un altre cas que ha vengut passant són les finques
d'Aubarca i es Verger, finques que mentre eren privades podien
ser gaudides per tots els ciutadans i des que són públiques els
ciutadans no hi poden tenir accés o l'accés ha quedat molt
limitat, no tots els ciutadans poden tenir accés a aquestes
finques. Per això presentam aquesta primera proposta de
resolució.
La segona proposta de resolució és emprendre les
iniciatives necessàries per tal que els habitatges de protecció

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nadal, en nom d'Unió Mallorquina.
Voldria manifestar a la cambra que les propostes
presentades pels grups parlamentaris i admeses per la Mesa
seran transcrites literalment alDiari de Sessions, abans de l'inici
de la defensa corresponent.
Correspon ara al Grup d'Esquerra Unida i Ecologista, Sr.
Miquel Ramon, intervenir en defensa de les seves propostes.
Tothom s'equivoca qualque vegada, em sap greu, Sr.
Ramon. Correspon un torn de fixació de posicions dels distints
grups.
(Pausa)
Torn de fixació de posició, té la paraula el Sr. Miquel Ramon,
d'Esquerra Unida.
EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President. Si hagués pensat que era per aquest
tema, ja no hauria pujat a la tribuna perquè des d'allà
perfectament hauria pogut dir que donam suport a les
propostes de resolució que s'han presentat des del Grup Mixt
i per tant, votarem a favor de totes.
Gràcies.
(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ramon. Sr. Alorda en nom del Grup
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula per fixar posicions sobre
les propostes de resolució del Grup Mixt.
EL SR. ALORDA I VILLARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Per senzillament anunciar el nostre
vot favorable a totes les esmenes que han estat defensades, en
primer lloc les de la Coalició Progressista de Formentera, el Sr.
Santiago Ferrer i Costa, que tot i no haver-les defensades també
les tenim i per tant, ens hi pronuciam a favor.
Creim que és important aquesta conscienciació en les
navilieres i la seva conveniència de que tenguin molt en compte
les necessitat que tenen les distintes illes. També l'estudi sobre
la situació sanitària que va tenir el seu relleu al debat d'aquests
dos dies passats, i també molt interessant aquesta proposta ja
d'articular el que ha de ser posar en marxa la reserva natural de
ses Salines d'Eivissa i Formentera, que una vegada passada la
borrasca del grups que pretenien que no arribés a ser mai una
reserva natural, que ara es posi en marxa ja tot el mecanisme
amb participació del nostre govern dins aquesta reserva
natural.
Per l'altra banda, també donar suport a les presentades pel
Sr. Buades, pensam que l'esforç que es demana en aquest sentit
al Govern per aquest any és ambiciós, confiam com a mínim en
el nostre vot contribuir que es dugui a terme en el major abast
possible d'allò que aquí es presenta, tant en el tema de
reutilització de les aigües com de la matèria d'energies
renovables. Creim que és molt important tenir en compte quin
és el cost del model turístic i residencial actual que tenim a
aquestes illes per poder redreçar i ser conscients de les
despeses que significa i per tant, en conjunt totes les propostes
que ens són sotmeses a aquesta votació creim que són
positives per orientar la política del Govern.
Respecte de les d'Unió Mallorquina, presentades pel
Sr.Nadal, també votarem a favor, creim que és important garantir
l'accés a les finques públiques i garantir l'accés i el trànsit per
tots els camins, com ha apuntat ell a la seva intervenció,
baldament no estigui exactament previst en la proposta de
resolució. Crec que dins l'esperit d'allò que ens proposa Unió
Mallorquina hi estam completament en contra, que és la
reivindicació d'aquests camins i d'aquest accés, i també de
poder pactar i poder considerar i gaudir de tots els itineraris que
són possibles dins les Illes Balears i que no han de quedar
interdits per una qüestió d'una exacerbació del dret de
propietat, creim que és important establir els ponts, establir
totes les garanties perquè tots els illencs puguem participar del
nostre patrimoni natural.
Respecte del segon punt els habitatges de protecció oficial
en sòl rústic. Ja hi ha hagut un debat, jo crec que específic en
aquest tema, vàrem aclarir que és evident que no hi pot haver
habitatges en sòl rústic i de totes maneres aclarir que sí que
creim que hi haurà d'haver un esforç molt important en
habitatges de protecció oficial, ho hem dit en distintes

ocasions, que l'urbanisme el que no pot és modificar els hàbits,
ni pal·liar les necessitats d'habitatge, sinó que d'alguna manera
haurà d'intervenir. Es pot tenir alguna influència a través de la
planificació sobre segona residència, però el que és primera
residència i la necessitat d'habitatge que tenen les noves
onades migratòries, però també els residents de més temps de
les Illes Balears necessitaran en aquests moments un esforç
addicional en matèria d'HPO. En qualsevol cas és evident que
el que no podrà ser és donar carta de naturalesa a qualsevol
actuació dins el sòl rústic, sinó que haurà de ser a través de la
planificació i a través de mesures i instituts urbanístics força
coneguts a aquesta cambra.
Per tant anunciant el vot a favor de totes les propostes del
Grup Mixt, senzillament tancam aquesta intervenció. Moltes
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Alorda. El Grup Socialista, per fixar
posicions.
EL SR. MARÍ I SERRA:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats dir que
el Grup Parlamentari Socialista també donarà suport a les onze
resolucions que ha presentat el Grup Mixt, a través dels seus
portaveus.
Ja que creim que temes com el transport marítim tant en la
península com entre les illes, així com assegurar unes
freqüències i uns preus adequats són temes cabdals per la
nostra comunitat, com també ho és el tema de la sanitat a
Formentera, el tema sanitari de Formentera ja fa molts d'anys
que se'n parla, hi ha unes deficiències evidents i és necessari
que se solucionin el més aviat millor.
També estam d'acord a cercar solucions al massiu fondeig
de vaixells a la zona d'influència de la reserves naturals de ses
Salines d'Eivissa i Formentera, per tal de no posar en perill els
valors naturals d'aquestes zones. Així mateix, també estam
d'acord a facilitar l'accés dels ciutadans a les finques públiques
de la comunitat autònoma, tot i assegurant no posar en perill
els valors naturals d'aquestes finques.
Per altra banda, lògicament, també estam d'acord en la
protecció del clima, en la gestió eficient de l'aigua, en la
reutilització màxima de les aigües depurades, així com també
estam d'acord que progressivament i en la mesura que sigui
possible es connectin a la xarxa convencional els edificis
públics que estiguin dotats d'energies netes.
Per acabar, també estam d'acord a donar suport a iniciatives
de creació i gestió d'empreses de l'anomenat tercer sector, que
com se sap ja s'estan aplicant en algunes zones.
Creim que totes aquestes propostes van en benefici dels
ciutadans d'aquestes illes i per tant, reiterar-hi el nostre suport.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Marí Serra en nom del Grup Socialista.
En nom del Grup Popular, Sr. Fiol, té la paraula.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar per suposat
que les proposicions presentades pel Sr. Ferrer decauen perquè
ningú del Grup Mixt no s'ha molestat tan sols a dir que
quedaven defensades en els seus termes, per tant i tota vegada
que no han estat defensades, jo don per fet que no estan vives
en aquest debat.
(Remor de veus)
No ho sé, don per fet que no estan vives en aquest debat,
encara que tenguem opinió respecte d'elles. Ningú del Grup
Mixt no ha dit ni tan sols que quedassin defensades en els seus
termes, crec que és una aplicació correcta del Reglament.
En qualsevol cas em referiré, això sí, a les altres dos grups
de propostes que s'han defensat en els seus termes aquí i per
manifestar que globalment el Grup Popular donarà suport
bàsicament a totes les propostes, tant a les defensades pel Sr.
Buades com a les defensades pel Sr. Nadal, amb una sèrie de
consideracions.
Efectivament, el Grup Popular està a favor que es promogui
en el marc del Pla Energètic, si el Pla regional de protecció del
clima és compliment gradual del protocol de Kyoto i la
implantació de la proposta directiva sobre energies renovables,
s'ha defensat també, representants del nostre grup en altres
ocasions, qüestions com planificar un conjunt de mesures per
a la contribució en Pla d'acció de Bones Aires sobre el canvi
climàtic i especialment en incentius a cicles combinats de
generació elèctrica amb immediata incorporació d'energia eòlica
en la millora de l'eficiència energètica, en el transport, en
l'establiment de la certificació energètica dels nous edificis, etc.
Per tant, ens sumam a aquesta proposta que presenta el Sr.
Buades, igual que la número 2 que és que el Parlament insta el
Govern a presentar un projecte de llei d'aigua que prioritzi la
gestió eficient i sostenible de la reutilització màxima de les
aigües depurades, també ens adheriríem a aquesta proposta,
igual que s'elabori un estudi valoratiu dels costos socials i
ambientals del model turístic que també ens pareix atinada i per
tant, tal com apel·lava el Sr. Buades a la seva intervenció, tendrà
el suport també a aquesta proposta del Grup Popular.
Igual que la número 4, "el Parlament insta el Govern a posar
en marxa un pla pilot de connexió a la xarxa convencional dels
edificis i infraestructures públiques dotades d'energies netes"
i a la 6 on el Parlament insta el Govern a dotar-se d'un pla
específic de suport a les iniciatives de difusió, creació i gestió
d'empreses de l'anomenat tercer sector, perquè efectivament la
gent que es mou en corrents alternatives, la economia liberal,
salvatge, ha qualificat el Sr. Buades, jo diria tal cosa, però en
qualsevol cas d'una forma legítima aquestes persones tenguin
un territori, tenguin clar dins quines possibilitats es poden
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moure, des d'un suport de la política que dissenya el Govern de
les Illes Balears. Per tant, hi estaríem a favor.
I ens abstendríem a la 5 que insta a revisar el model de
cànon de sanejament d'aigües actual, a fi d'introduir paràmetres
ecològics i de cobriments efectius i just del costos, que és una
declaració de principis que podria ser assumida, però pensam
que és suficientment complexa perquè quedem a l'espera de
què, vostès tenen majoria abastament per dur-la endavant,
vengui aquest pla i una vegada existeixi aquest pla o aquesta
modificació del cànon de sanejament, doncs debatre-la amb més
profunditat i posicionar-nos adequadament al moment
processal oportú i no ara que veim en certa reticència que es
pogués dur una modificació sense saber els detalls, en què
consistirien aquests nous paràmetres que vostè, en poc temps
tampoc ha pogut explicar, naturalment, i això tendrà la seva seu
al moment oportú.
Per tant, té el nostre suport globalment a les seves
propostes, com ja li he dit, amb independència d'aquesta
extensió al punt 5.
I respecte de les proposicions del Grup Unió Mallorquina,
que ha defensat el Sr. Nadal, dir-li que naturalment també tendrà
el suport del Grup Popular respecte de les dues proposicions
que s'han presentat i s'han defensat, molt especialment respecte
de la primera, que creim que és realment adequada i que vostè
ja ha explicat la necessitat que efectivament, els ciutadans
puguin gaudir dels béns públics i d'aquestes finques i puguin
transitar-hi, amb la normativa que sigui necessària imposar
aquestes situacions.
Respecte de la segona qüestió, també estam a favor, com no
pot ser d'altra manera, perquè naturalment va ser el Grup
Popular que va suscitar una interpel·lació en el seu moment, a
resultes d'unes declaracions de membres del Govern i la
subsegüent moció, que va ser debatuda en aquesta seu
parlamentària, no fa tantes setmanes, on precisament es va
posar de manifest que la posició del Grup Popular era,
efectivament, dins sòl rústic no es podia, naturalment i com no
pot ser d'altra manera, constituir habitatges de protecció oficial,
que per cert aquell debat va suscitar un desacord respecte de
la literalitat, una discussió vertaderament nominal de com
s'havia de resoldre l'acord d'aquella moció mentre no fos de la
manera que el Sr. González Ortea, que era el que havia defensat
aquesta qüestió, no anàs endavant. Per tant, recordam tots
perfectament aquest debat i ho tenim ben present, perquè és
molt recent i molt recordat, i en qualsevol cas també va
provocar la unanimitat de tota la cambra.
Per tant, Sr. President aquesta és la fixació de posició del
Grup Popular, respecte de les proposicions del Grup
Parlamentari Mixt. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fiol.
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Vull deixar constància que ja com he indicat abans les
proposicions estan totes anotades al Diari de Sessions, per un
costat i per l'altre costat que l'article 76 del Reglament de la
cambra impedeix al cas de temps inferiors a 10 minuts, que no
siguin inferiors a 5 minuts, o sigui que el temps no sigui
divisible per 5 minuts, és impossible la intervenció, més que de
dos o d'un diputat del Grup Mixt. En conseqüència, s'entenen
defensades també les del Sr. Santiago Ferrer, amb la intervenció
que han fet els dos representants del Grup Mixt.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a accelerar la posada en marxa d'un pla a la reserva
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, que doni
participació a les administracions implicades, per
racionalitzar el fondeig d'embarcacions esportives i de tot
tipus i que salvaguardi els valors naturals de la zona, tot
cercant compatibilitzar aquests valors amb els usos lúdics
que se'n faci d'aquesta reserva."
EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Miré usted, yo creo que tampoco
vale la pena discutir muchísimo tiempo sobre eso y nosotros
estaríamos dispuestos a admitir que eso es así, pero
lógicamente el hecho de que no se pueda dividir el tiempo entre
tres, no significa que uno de los dos intervinentes, en nombre
del Grupo Mixto, no hubiera, como muy bien ha dicho nuestro
portavoz en este asunto, haber sostenido que esas
proposiciones, o bien defenderlas literalmente, o bien decir que
se defendían en sus propios términos, al no hacer la menor
alusión ninguno de los dos portavoces del Grupo Mixto a esas
propuestas, es evidente que no están defendidas.
Yo pediría que a efectos reglamentarios, que como ayer le
dije y como usted sabe muy bien, me parece que son
importantes, al menos, y así nos olvidamos de cualquier
problema, uno de los dos representantes del Grupo Mixto diga
que, efectivamente estas propuestas se mantienen, que hay
voluntad del grupo de mantenerlas y que las mantiene en sus
propios términos. Me parece que es lo menos que se puede
hacer.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Buades.
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la situació del transport marítim
interinsular i de la península amb les illes per corregir, si n'és
el cas, possibles situacions monopolístiques. Així mateix, i
d'acord amb els resultats d'aquests estudis, insta el Govern de
les Illes Balears i el Ministeri de Foment a imposar a les
navilieres obligacions de serveis adequats en preus i
freqüències per als ciutadans de les Illes Balears i els nostres
visitants.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar en el termini més breu possible, les
conclusions de la comissió mixta Govern- Consell InsularAjuntament-Ministeri que estudia la situació sanitària a
Formentera i que cerca solucions adients encaminades a la
dotació en aquesta illa d'una instal·lació hospitalària
adequada a les seves necessitats reals.

Sí, sortint a camí del que diu el Sr. González Ortea i
reconeixent que ens hem oblidat d'això, evidentment des d'Els
Verds d'Eivissa i crec que també des d'Unió Mallorquina
mantenim les propostes, com no podia ser d'altra manera de la
Coalició d'Organitzacions Progressistes de Formentera, i així
voldríem que constés a l'acta. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Buades. Corregit ..., Sr Fiol.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Buades. Per fixar la
postura del Grup Parlamentari Popular molt breument, respecte
d'aquestes tres proposicions. Perdoni?
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Fiol, fixi la postura.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Gràcies, Sr. President. Respecte de la primera proposició que
s'ha suscitat, votarem favorablement, hi estam a favor. Ens
pareix lògic i raonable que s'estudiï la situació del transport
interinsular i de la península en les illes, per corregir les
possibles situacions monopolístiques que ningú no desitja,
nosaltres no volem que es donin situacions monopolístiques,
amb independència que les conseqüències que defensa el
proposant hagin de ser ja prima facie, les que es diu al mateix
escrit, hauríem de veure com acaba aquesta qüestió, per veure
sí efectivament es donen o no aquestes situacions i com s'ha
d'actuar.
Respecte de la segona qüestió també votarem
favorablement, perquè evidentment consideram i ho hem dit
moltes vegades que la qüestió de Formentera, de l'atenció
sanitària a Formentera és una qüestió fonamental, una qüestió
principal, és una qüestió a la qual nosaltres sempre hem donat
suport amb actuacions concretes quan governàvem i amb el
nostre vot a favor quan no governam. De totes formes, sí que
voldria subratllar una petita qüestió, amb actituds com la
d'anunciar que es construirà un centre de salut a la Mola, sense
haver escoltat l'opinió d'Insalud, que hi ha de posar els metges
i el material, no contribueix a crear un clima de bones relacions
necessàries per resoldre aquests tipus de situacions.
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I respecte de la tercera qüestió que suscita, la tercera
proposta, que el Sr. Ferrer presenta, vull dir que nosaltres ens
abstendrem, perquè encara que sembla correcte racionalitzar el
fondeig d'embarcacions, ens preocupa que aquest tema s'abordi
d'una manera conseqüent i atinada, sabem que el turisme nàutic
és una qüestió essencial dins l'economia d'Eivissa i Formentera,
sabem que el tema és realment delicat, perquè u sistema de
fondejos a un lloc on fondegen, segons em diuen, en temps
d'estiu, 700 embarcacions, és un tema realment delicat, com que
tenen, com he dit abans,. majoria suficient per aprovar aquesta
qüestió, que s'aprovi, nosaltres ens hi abstendrem i quedarem
pendents de les consideracions que s'elevin en aquesta cambra
i llavors ja ens posicionarem, una vegada vist, si és que
s'aprova, que supòs que sí que s'aprovarà, el pla corresponent.
Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, ara sí defensaré les
propostes de resolució que presenta el Grup d'Esquerra Unida
i Ecologista, i començaria per la 1, on realment no instam ningú,
sinó que demanam un pronunciament d'aquest parlament
davant una cosa que pensam que és de transcendència, encara
que s'estigui debatent a un altre lloc, és en relació amb la Llei
d'estrangeria, però pensam nosaltres que una comunitat
autònoma com la nostra, que fa un esforç important de
col·laboració, que la cooperació que hi ha en els pressuposts
d'aquesta comunitat, podem tenir l'orgull que és la major de les
comunitats autònomes de l'Estat espanyol que, per altra banda,
ha presentat un pla d'immigració que tracta d'abordar realment
tota la problemàtica dels immigrants, no pot quedar al marge
d'aquesta possible modificació de la Llei d'estrangeria que
redueixi el dret de les persones immigrants.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fiol, en nom del Grup Popular.
Correspon ara defensar les propostes de resolució
presentades pel Grup d'Esquerra Unida i Ecologista.
"1. El Parlament de les Illes Balears es manifesta contra
qualsevol reforma de l'actual Llei d'Estrangeria (Llei
Orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i
la seva integració social) que pugui significar una reducció
dels drets i llibertats de les persones immigrades o una
política d'immigració més restrictiva.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a aportar els recursos econòmics necessaris, per a la
dotació de les infraestructures i dels mitjans humans que facin
possible la posta en marxa de la Llei Penal del Menor.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
realitzi les gestions necessàries per establir amb el Govern de
l'Estat, un conveni per a la finançació d'una xarxa de
transport públic adient que inclogui inversions suficients a
les quatre illes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, a
partir de diferents instruments, fomenti de forma efectiva la
instal·lació d'energies renovables. Així mateix, s'han
d'establir tots els mecanismes per una major eficiència i
estalvi en el consum.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a finançar el trasllat de residus entre els illes i la
península, tal com preveu la llei estatal de residus.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a accelerar el procés de transferències de les polítiques
actives i d'intermediació del mercat laboral, actualment
gestionades per "el Instituto Nacional de Empleo", amb
dotacions suficients per a fer front a les exigències
específiques d'unes relacions laborals marcades per una forta
estacionalitat i precarietat en les condicions de treball, així
com per la realitat insular."

La Llei d'estrangeria que es va aprovar ara fa prop d'un any,
que va tenir un gran consens social i un gran consens de tots
els grups parlamentaris, fins que al Senat hi va haver el grup
majoritari que va canviar de posició, i tracta de fer una
modificació i un enduriment de les condicions dels immigrants.
Nosaltres, amb aquest pronunciament que demanam aquí és,
simplement, que es respectin i es mantenguin tots els drets que
es reconeixen a la llei actualment en vigor a les persones
immigrants, pensam que és positiu, evidentment la competència
per legislar no queda aquí, però que aquest parlament doni
suport als drets de les persones immigrants i que no quedin
reduïts per cap modificació legislativa.
La proposta 2 fa també referència a una llei estatal aprovada
també fa uns mesos, una llei estatal de la qual aquí també ja se
n'ha parlat altres vegades, que consideram molt positiva, però
que, a part d'aquests aspectes positius, ens referim a la Llei
penal del menor, a part d'aquests efectes molt positius, com dic,
duia implícitament unes transferències cap a les comunitats
autònomes que s'havien de fer càrrec d'unes persones que
anteriorment corresponien, eren competències de l'estat i
aquestes transferències es fan sense dotar a les comunitats
autònomes dels mitjans materials i dels mitjans personals
necessaris per dur endavant aquesta nova política penal del
menor que, ja he dit que nosaltres hi donam suport
absolutament i el que volem és que des de l'Estat es faci la
transferència dels mitjans perquè la comunitat pugui complir el
seu paper amb els recursos necessaris.
La proposta 3 fa relació a una de les mancances que tenim
les Illes Balears en relació a territoris peninsulars, ja que aquí no
gaudim d’una xarxa pública de transport, bàsicament dels
transports ferroviaris, que sí que hi ha a la península, i que
estan lògicament subvencionats pel Govern central, per l’Estat.
El que volem és que això es contempli també a les Illes Balears.
Sabem que el tren pot tenir una importància molt gran a l’illa de
Mallorca, hi ha altres propostes en aquest parlament concretant
més el tema dels ferrocarrils a Mallorca i de les necessitats de
col·laboració estatal, però el problema del transport públic en
general és a totes les Illes, i el que voldríem és que es tengui en
compte, i es tenguin en compte per exemple qüestions tan
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importants i tan greus que fan referència a l’illa de Formentera,
que té uns problemes de transport públic molt evidents.
La proposició número 4 és instar el Govern perquè
augmenti, posi en marxa totes les mesures necessàries que ja en
part estan contemplades en el Pla energètic, però que nosaltres
pensam que s’han d’impulsar al màxim i d’augmentar, per fer
efectiva la instal·lació d’energies renovables, tot tipus
d’energies netes que puguin ser adaptades a la nostra realitat
insular, que es puguin implantar a les nostres illes, així com
polítiques, mecanismes per la major eficiència i per l’estalvi
energètic.
La número 5 en realitat és un recordatori de legislació que
s’ha d’aplicar, i que l’Estat s’ha de comprometre amb els
problemes d’aquesta comunitat, i fan referència al trasllat de
residus entre les Illes i la península per tots aquells residus que
no es puguin recuperar o reciclar des de les nostres illes i
s’hagin de portar a centres de la península.
I per últim, la proposta número 6 és instar el Govern a
accelerar el procés de transferències de l’Inem, ja que a una
comunitat com la nostra, que per sort en aquests moments té un
grau d’atur reduït, però que té unes especificitats molt
importants de feines de temporada, d’eventualitat en els llocs
de feina, des d’aquesta comunitat i des de la Conselleria i del
Govern de les Illes Balears es pot actuar molt més correctament,
amb molta més eficiència que s’està fent actualment des de
l’Inem, i per tant volem accelerar el procés de transferència
d’aquestes competències. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. Torn de fixació de posicions. Grup Mixt? No
hi ha fixació de posicions. Grup del PSM? Sr. Alorda, té la
paraula.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Per anunciar el suport del nostre grup
a les propostes de resolució presentades pel Grup d’Esquerra
Unida. En primer lloc, el tema de la Llei d’estrangeria, creim que
s’havia arribat a un ampli consens respecte d’aquesta llei, i no
és oportuna la seva modificació. Creim que quedant exempte el
tema de la quota, que evidentment no forma part de la Llei
d’estrangeria, és importantíssim que, sigui quin sigui el
contingent que s’aprova en cada moment, no oblidem que es
tracta de persones, i que per tant és inaudit que se’ls retalli els
drets que una llei, molt consensuada, els havia atorgat. Pensam,
per tant, que completament d’acord amb el plantejament que es
fa en aquesta proposta de resolució.
Per l’altra banda, també creim que s’ha comentat en aquests
dos dies respecte de la nova llei penal del menor, és
importantíssim que aquesta llei pugui realment posar-se en
vigor. Creim que són positives les aportacions i les reflexions
que fa sobre les necessitats que tenen els menors, en contra
d’altres mesures que van cap a penalitzar-los molt més, també
recentment, per part del Partit Popular; el que resulta que és

dificultós executar aquesta llei si no es tenen més recursos
econòmics, amb els migrats recursos que en aquests moments
tenen les autonomies. Per tant, resulta lògic que si hi ha un plus
de càrrega, també hi hagi un plus de finançament.
Al tercer punt, sobre el transport públic, creim que
certament és important que el Sr. Conseller prengui nota
d’aquest repte. Veim que es va fent alguna iniciativa, però és bo
que en aquest parlament, actualment li donem una proposta de
resolució en un sentit important de cara que el transport públic
a les quatre illes millori.
Per l’altra banda tenim el tema dels instruments per fer
efectives les energies renovables. Ja hem donat suport a una de
semblant del Grup Mixt, i creim que és un dels reptes també
importants que s’han d’assumir per part del Govern.
El trasllat de residus entre les Illes i la península és un dels
costs de la insularitat, un dels tants costos de la insularitat, que
pensàvem que la Llei de règim especial afrontaria amb coratge
i valentia, i sobretot amb pessetes, perquè al final és l’element
monetari el que ho resol; “hi ha moltes coses més importants
que els doblers, però llàstima que costin tant”, deia en Marx,
Groucho; i crec que és important que tots ens ajuntem a
defensar aquest nou finançament.
Per l’altra banda el punt sisè queda curt, probablement,
aquest tema de l’Inem, però evidentment a dins les
transferències que des del nostre grup proposam que es duguin
d’immediat cap a les Illes Balears, i que està previst a l’Estatut,
és aquesta de l’Institut Nacional d’Empleo, mal dit “nacional”,
que en aquest sentit pensam que d’immediat s’haurien de
donar, s’haurien d’atorgar, i es facin en unes condicions
financeres correctes, adequades, i no com altres transferències
com hem hagut de patir, i que també han estat protagonistes
d’aquest debat de política general.
Per tant, en resum: suport a aquestes iniciatives, i amb la
confiança que puguem veure-les aviat implementades a damunt
la realitat. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Vicent Tur, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.
EL SR. TUR I TORRES:
Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Per anunciar el nostre suport a les 6 propostes de
resolució que presenta el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Ecologista, especialment perquè vostès amb aquestes
propostes insisteixen en un tema que plantejava en el seu
discurs el president del Govern, quan demanava que tots els
grups de la cambra fossin capaços de constituir un sol cos a
l’hora de defensar davant Madrid els interessos legítims dels
ciutadans de les Illes Balears. Jo crec que hem d’anar més enllà,
hem de demanar més, hem d’exigir la necessària lleialtat
institucional i l’adequat respecte entre les institucions. És molt
fàcil, i no és correcte, fer millores a partir de lleis quan paguen
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els altres, o les reiterades interferències institucionals són
deslleialtats que, al cap i a la fi, paguen i perjudiquen als
ciutadans.
Per tant vostès amb les seves propostes de resolució, quan
fan referència a la manca de dotació en les competències que
vénen transferides per la via indirecta d’una llei general, la Llei
penal del menor, encerten i hi estam d’acord, i per això els
donarem suport, perquè posen de manifest aquesta deslleialtat,
que al final a qui perjudica és als ciutadans, o el mateix si parlam
de política d’infraestructures, de carreteres, de transports, que
les interferències que es produeixen tenen conseqüències per
a les nostres illes, i per tant hem de reclamar que davant Madrid
aquestes interferències o aquestes deslleialtats no es
produeixin, i per això estam d’acord amb la seva proposta, que
fa referència a la millora del transport públic i d’infraestructures.
El mateix podríem dir de la seva proposta de resolució número
6, de la necessitat que es facin les transferències de les
polítiques actives i d’intermediació en el mercat laboral
degudament dotades.
En resum, pensam que vostès insisteixen en un tema que és
cabdal per a la nostra comunitat autònoma, que és el de la
lleialtat institucional, la necessitat de la col·laboració entre les
institucions, i per això els donarem suport. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Vicent Tur, en nom del Grup Socialista.
En nom del Grup Popular, Sra. Castillo, té la paraula.
LA SRA. CASTILLO I FERRER:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els puc
avançar que el Grup Parlamentari Popular donarà suport a les
propostes 4, 5 i 6. No donarà suport a la 1 i la 3, i ens
abstendrem a la segona. Per una banda, respecte de les que sí
que els donam suport, la 4, allà on s’insta el Govern d’aquesta
comunitat que fomenti de manera efectiva la instal·lació
d’energies renovables per establir mecanismes més adients per
aconseguir més eficiència i estalvi en el consum, consideram
que és bàsic conèixer la capacitat d’estalvi, de millora
d’eficiència de generació autònoma renovable, per aplicar una
planificació adequada dels recursos energètics importants.
Per altra banda, respecte de la número 5 i la número 6, és
cert, com vostè ha dit, que la número 5 és un recordatori de la
Llei estatal, i la número 6 consideram realment adient i
convenient reclamar les transferències esmentades, perquè des
d’aquí podem lluitar amb més força de coneixement sobre la
precarietat i estacionalitat que caracteritza el nostre mercat
laboral.
Ara bé, no podem suport a la número 1 perquè està feta amb
intenció demagògica, només per criticar l’actual política del
Partit Popular en aquest tema. El Partit Popular amb la reforma
de la Llei d’estrangeria no pretén restringir els drets de les
persones immigrades. Hem de recordar que els drets
fonamentals estan reconeguts a la Llei, i que el Partit Popular
no els llevarà, continua reconeixent els drets fonamentals a
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aquestes persones, no els lleva. És més, fa feina en la lluita
contra les màfies que hi ha sobre la immigració, i preveu
sancions per als empresaris que s’aprofiten d’aquesta
circumstància. Per una altra banda també hem de recordar que
s’ha complert una promesa del Sr. Aznar de crear la Secretaria
d’Estat d’Immigració, el secretari d’Estat, que és el Sr.
Fernández (...) ja fa feina. Ja feim feina en el Pla Greco, que és el
pla nacional d’immigració, i s’ha sol·licitat una subcomissió al
Congrés per debatre el tema sobre la immigració. A part també
hem de dir que la reforma que pretén presentar el Partit Popular,
sense fer falta, perquè es podria aprovar al Consell de
Ministres, es va fer arribar al Consell d’Estat i al Consell General
del Poder Judicial, i s’han reconegut i s’han recollit les seves
reclamacions.
Per una altra banda tampoc no podem donar suport a la
tercera, perquè a la tercera, recordam, es proposa un conveni
entre el Govern de l’Estat i el Govern balear per reclamar
finançació per a una xarxa de transport públic amb inversions
a les quatre illes. Bé, en aquest cas, com sempre, crec que estam
passant l’arada davant el bou. Primer facin aquest projecte,
prevegin les inversions que facin falta, i una vegada que estigui
tot previst, sabem quina finançació hem de menester, perquè el
que no podem fer és el paper de víctima, com sempre, perquè
Madrid no ens dóna doblers, però primer s’han de presentar els
projectes, i després demanar finançació; creim nosaltres que és
el tràmit normal.
I després, per acabar, respecte de la segona proposta, allà
on el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat per
aportar els recursos econòmics necessaris per a la dotació
d’infraestructures i mitjans humans que facin possible la
posada en marxa de la Llei penal del menor, els he de dir que
ens abstendrem perquè, per una banda, bé, tots els doblers que
puguem aconseguir, perfecte, en aquest cas realment ja tenim
una aplicació concreta d’una llei, ja sabem quina feina hem de
fer, o sia que tots els doblers que aconseguim, fantàstic. Ara,
per una altra banda -i això ja els ho vaig dir quan el Partit
Socialista va presentar una proposició no de llei demanant una
moratòria d’aquesta llei, a la qual vostès varen donar suport- el
que podem fer és, amb l’excusa que Madrid no envia doblers,
no fer feina, i amb aquesta excusa estan encobrint una falta
total d’eficàcia a la gestió de la Direcció General de Menors,
que depèn de la Conselleria que lidera el seu partit polític. És a
dir, es tornen a fer les víctimes, perquè a més no tenen en
compte que amb la Llei 4/92, que preveia les transferències de
l’execució de les mesures adoptades per l’Administració
judicial, ja es preveia aquest traspàs de mitjans personals i
materials necessaris. esperam que una vegada més no facin el
paper de víctimes, i que aquesta comunitat, considerant que
falten només dos mesos per aplicar aquesta llei, no quedi
endarrerida respecte d’altres comunitats autònomes. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

nostres illes, dues cap a les infraestructures, i altres tres cap a
l’educació i la cultura.

Moltes gràcies, Sra. Castillo, en nom del Grup Popular.
Correspon ara el torn de defensa de propostes de resolució
del Grup PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Bosco Gomila, té la
paraula.
“1.- El Parlament de les Illes Balears comparteix la
preocupació expressada pels diferents col·lectius econòmics
i productius davant la situació generada per l’actual
problemàtica energètica, i insta el Govern de l’Estat a
prendre mesures per fer front a aquesta situació.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a donar prioritat davant la UE als projectes presentats
pel Govern de les Illes Balears referits al tractament de
residus i a l’extensió i millora de l’eficiència de les xarxes
d’abastament d’aigua a les poblacions, a la reutilització
d’aigües depurades i quantes inversions vagin referides a
optimitzar els recursos hídrics de les Illes Balears.
3.- El Parlament de les Illes Balears considera que la
participació autonòmica en els consells de ministres de la
Unió Europea suposaria la culminació d’un sistema de
participació operatiu en la política europea de l’Estat, i insta
el Govern a reclamar del Govern de l’Estat que garanteixi la
participació del Govern de les Illes en els consells de
ministres de la Unió Europea quan tractin d’assumptes que
afectin les seves competències o siguin d’interès legítim i
raonat per a les Illes Balears.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques a refermar els esforços tendents a
fer que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, sigui
objecte d’una especial protecció i normalització a tots els
àmbits de la vida política, social, econòmica i cultural.
5.- El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol
casta de violència que pretengui d’imposar-se a qualsevol
indret del món i propugna els valors del més estricte respecte
cap als drets de les persones i els pobles.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla per a la millora de la comercialització de la
carn procedent de la ramaderia de les Illes Balears.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la signatura d’un conveni mitjançant el qual es
comprometi a aportar la mateixa quantitat que el Govern de
les Illes Balears dedicarà a inversions destinades a la
construcció de nous centres educatius els propers tres anys.”
EL SR. GOMILA I BARBER:
Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El PSM presenta set propostes de resolució després
del debat que ha tingut lloc aquests dos dies en aquesta sala;
dues que van dirigides cap als sectors productius de les

La primera va referida a l’increment del gasoil que pateixen
els nostres sectors productius, no només els nostres sinó els
de tot l’Estat, i que afecta directament els transportistes, els
taxistes, els pagesos, i per açò creim que l’administració que té
competències en aquest fet posi remei i prengui mesures per fer
front a aquesta situació.
Per altra banda, i a l’Estat espanyol quan parlam
d’autogovern hem de parlar també de relacions amb la Unió
Europea, perquè a l’Estat espanyol qui té aquestes relacions és
el Govern de l’Estat, i per tant a l’hora de presentar projectes
que han de ser subvencionats per la Unió Europea, veim com
es primen els propis que presenta l’Estat, en detriment dels que
presenta la comunitat autònoma, tot i que puguin afectar en
aquest cas a les Illes Balears. Per tant, nosaltres demanam que
el Govern de l’Estat quan hagi de presentar projectes davant la
Unió Europea, quan es refereixi a les Illes Balears, primi el
tractament de residus i primi l’extensió i la millora de l’eficiència
de les xarxes d’abastament d’aigua a les poblacions, així com la
reutilització d’aigües depurades i totes les inversions que vagin
referides a optimitzar els recursos hídrics de les Illes Balears.
Creim que és una mancança que ahir es va posar de manifest
gairebé a totes les intervencions que hi va haver en aquest
Parlament, i que per tant l’Estat a l’hora de primar inversions per
a la nostra comunitat autònoma, ha de primar amb aquestes i no
amb unes altres.
Des del PSM-Entesa Nacionalista creim que per evitar
aquestes situacions, per evitar que els projectes que presenta
el Govern de les Illes Balears perquè siguin subvencionats a la
Unió Europa, les Illes Balears i les comunitats autònomes
haurien de poder participar a les negociacions davant la Unió
Europea, exactament igual com ho puguin fer altres regions
d’estats europeus que sí tenen aquesta sensibilitat cap als seus
“lands” o cap a les seves autonomies.
Per altra banda, ara farà 10 anys de l’aprovació del Decret
100/90, sobre la utilització de la llengua catalana per les
administracions que fan feina per als ciutadans de les Illes
Balears, i creim que és un bon moment perquè totes les
administracions públiques ubicades a les Illes Balears refermin
els seus esforços perquè la llengua pròpia, la llengua catalana,
que és pròpia en aquestes illes, sigui objecte d’una protecció
especial, i que la normalització es doni a tots els àmbits de la
vida política, social, econòmica i cultural.
Per altra part, i seria la cinquena resolució, cada setmana ens
trobem, i dimarts també en va ser una mostra el minut de silenci
que va guardar aquest plenari per l’atemptat que s’havia
produït per part d’ETA, cada setmana ens trobam amb violència
terrorista a l’Estat espanyol, ens trobam també aquí, no ja cada
setmana sinó cada dia, veim situacions de violència i
d’atemptats contra els drets humans que afecten i els drets que
puguin tenir les persones i els pobles i per açò proposam
aquest manifest que ha de fer el Parlament de les Illes Balears.
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Darrerament hem vist com una malaltia afectava molt
seriosament la nostra ramaderia, i provoca en aquests moments
la immobilització d’animals vius i, per tant, els nostres ramaders
no els podran vendre fora de les Illes Balears, i és necessari que
el Govern, en aquest cas el Govern de les Illes, presenti un pla
per a la millora de la comercialització de la carn procedent de la
nostra ramaderia, perquè creim que els pagesos en aquests
moments necessitaran tot el suport que se’ls pugui donar des
de totes les administracions per fer front a la situació que en
aquests moments travessa la ramaderia de les Illes Balears.
I per últim nosaltres constatam l’esforç que s’està fent per
part de la Conselleria d’Educació i Cultura per treure aquest
país de la situació de retard pel que fa a les infraestructures
educatives i, per tant, el Govern de les Illes fa importants
esforços per dotar tots i cada un dels nostres pobles de les
escoles necessàries, dels instituts necessaris, que aquestes
escoles estiguin en les millors condicions per poder donar les
classes als fillets i als joves de les Illes Balears. Per tant
nosaltres volem, ja que aquestes inversions es fan molt per
sobre del que rep la comunitat autònoma en matèria educativa
per part del Govern de l’Estat, per tant volem que el Govern de
l’Estat també s’impliqui en aquestes inversions, que són
urgents i que són necessàries per a l’aplicació de la Logse a les
Illes Balears i que, per tant, es comprometi amb aquestes
inversions, tal com ho fa sobradament el Govern de la nostra
comunitat autònoma.
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També creim fonamental la participació autonòmica en els
consells de ministres de la Unió Europea quan es tractin
assumptes que afectin les nostres competències. Nosaltres,
perquè creim això, hem presentat una proposició de llei en
aquesta cambra, que ja ha estat publicada en el Butlletí i que
serà debatuda en el seu moment, precisament per regular
aquesta participació en el Consell de Ministres de la Unió
Europea en problemàtiques que afectin la nostra comunitat
autònoma.
Coincidim també en la necessària protecció i normalització
de la nostra llengua, la llengua catalana, a tots els indrets i a
totes les administracions. És cert que encara hi ha
administracions a les nostres illes que no tenen el mateix nivell
d’aplicació de la llengua com altres; per tant són importants
tots els esforços que es facin en favor del principal tret de la
nostra identitat.
També el nostre grup se suma al rebuig total de qualsevol
manifestació de violència. És difícil posar-se en contra d’una
manifestació genèrica. Esperem que aquesta cambra, que es
donin casos concrets, com ha fet fins ara, idò també rebutgi
aquests casos concrets. És difícil, ja dic, posicionar-se en
contra, com un no sigui un seguidor dels apòstols prefeixistes,
en Sorel i en Gobinó, que crec que dins aquesta cambra no n’hi
ha cap. Per tant és una manifestació ben rebuda però esperam
que sapiguem manifestar-nos a cada cas concret de violència
que es produeixi en aquestes illes i arreu de tot el món.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila en nom del Grup PSMEntesa Nacionalista. En nom del Grup Socialista...
EL SR. CÀNOVES I ROTGER:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per
anunciar, per manifestar el nostre suport a les propostes de
resolució presentades pel Grup PSM-Entesa Nacionalista.
Nosaltres també compartim la preocupació de l’actual
problemàtica energètica. El fet que els carburants pugin amb
més proporció que a la península ha estat una preocupació
constant d’aquest govern. En aquests moments podem dir que
el nostre govern, el govern d’aquesta comunitat, ha igualat els
preus dels carburants amb els de la península. El que queda per
fer és responsabilitat i és competència del Govern de l’Estat. Per
tant donam suport a aquesta proposta d’instar el Govern a
prendre les mesures per fer front a aquesta problemàtica que
patim a les Illes.
Quant a la segona proposta és preocupant que el Govern de
l’Estat no hagi presentant a la Unió Europea, d’unes peticions
inicials de 18.000 milions de pessetes per a aigües residuals i
13.000 milions per a residus, més que projectes per import de
2.000 milions de pessetes. Això és preocupant. No sols és una
desconsideració cap a les nostres illes, és també una
manifestació palesa que no reconeixen els greus fets
estructurals que tenim a les Illes.

També en la situació actual de la nostra ramaderia és clau un
pla d’aquestes característiques que proposa el PSM-Entesa
Nacionalista. Ara bé, hem de tenir clar que un pla per
comercialitzar la carn suposa importants inversions per
reconvertir el sector. En aquests moments el sector ramader no
està preparat per comercialitzar adequadament la carn i per tant
hem de tenir en compte que això suposarà importants
inversions i que ens han d’encoratjar casos com el de Lleida
que, després d’haver sofert una pesta porcina important, s’ha
convertir en un dels sectors més importants de la Unió Europea.
Ja sé que aquí és difícil perquè hi ha sectors més importants
que absorbeixen la mà d’obra que està en crisi, però crec que no
hem de deixar un sector tan important, tan estratègic com s’ha
dit tantes vegades en aquesta cambra com és el sector agrícola
i ramader.
I per acabar també és lògic que se sol·liciti el compromís a
través d’un conveni d’aportar el Govern de l’Estat la mateixa
quantitat de doblers que aporti el Govern de les Illes en els
temes de construccions de centres educatius, perquè no hem
d’oblidar que hi va haver un oblit molt important i que estam
patint, i és que quan es varen negociar les transferències es va
oblidar de negociar el conveni que varen fer totes les altres
comunitats autònomes, dels centres que estaven en marxa, en
construcció, que estava prevista la seva construcció i que aquí
no es va fer. El govern del Sr. Matas va oblidar aquest
important conveni que varen signar, com dic, les altres
comunitats autònomes, que era que el Govern de l’Estat aportàs
un 50%. Per tant és de justícia que ara nosaltres reclamem allò
que han gaudit les altres comunitats autònomes i nosaltres hem
perdut per una mala negociació.
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Moltes gràcies, i donarem suport, com he dit al principi, a
aquestes propostes.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Cànoves en nom del Grup Socialista. En
nom del Grup Popular té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I COLL:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
del Partit Popular donarà suport a tres. No en donarà a tres més
i a una s’abstendrà.
La primera jo crec que ha estat mal plantejada, perquè quan
vostè diu la situació generada per l’actual problemàtica
energètica, és un concepte molt ampli. Situació problemàtica
energètica pot ser eòlica, fotovoltaica, pot ser de gas propà, gas
natural, nuclear, per fisió o fusió, pot ser biomassa, pot ser
carbó, pot ser les elèctriques... Efectivament, i aleshores no
sabíem exactament a què es referia vostè, perquè si del que es
tractava, i és un problema compartit de la comunitat autònoma
i de l’Estat, tornar les competències a l’Estat, hauríem de llevar
la Conselleria d’Energia i Investigació que teniu en el Govern
perquè la planificació correspon a aquest govern. Però si vostè
em parla del gasoil el govern ja està fent feina, té unes meses de
feina on s’arriba a acords amb confraries, amb els sector
d’agricultura, sector de transports i també de taxi. Per tant jo
crec que no hi podem suport perquè aquesta és una feina eficaç
que des del Govern ja està encarant i solucionant.
En el punt número dos tant de bo ho poguéssim fer, però
vostè sap que la Unió Europea té una reglamentació, té unes
prioritats, uns eixos i unes directrius, i açò és el que nosaltres
no podem passar per davant esl altres. Nosaltres som com som,
nosaltres feim les propostes, les planificacions, i després ells,
d’acord amb les seves prioritats, fan i determinen quines són
les que s’han de dur a terme més aviat o menys. En qualsevol
cas jo crec que aquestes problemàtiques com el número tres el
que s’hauria de fer és, a través de les sectorials pertinents, cada
conseller amb els consells d’altres comunitats autònomes i el
ministre, que tenguin veu i totes aquestes propostes i aquestes
indicacions i totes les possibles mancances que hi ha es
duguin a terme i tenguin veu i vot, com és realment l’Estat
d’Espanya que representa davant la Unió Europea.
Evidentment en el número quatre, com no?, li donarem total
i absolutament el suport. Jo ho he cregut sempre i ho he
defensat sempre, i també el nostre grup donarà suport a
aquesta proposta seva de resolució del número quatre.
Quant al número cinc, també com els altres grups han
manifestat molt encertadament, vivim avui una situació que
ETA distorsiona aquest procés democràtic, i nosaltres, com
no?, sensibles que som que cada dia defensam la llibertat en el
País Basc i la democràcia, forçosament hem de donar un rotund
i absolut suport.

En el número sis també li donarem també el nostre total
suport. Nosaltres ja ho hem manifestat en el Consell Insular de
Menorca, nosaltres creim que el camp pateix un dels problemes
més greus actualment, i que açò no hauria de ser fruit d’una
guerra partidista, sinó entre tots intentar veure si salvam la
situació, perquè si no la mort definitiva del camp és manifesta.
I un sistema és la comercialització, el que passa és que hem de
mesurar dia a dia aquesta evolució entre tots i hem de prendre
les mesures pertinents, perquè si la immobilització dura més de
dos anys, açò fa agreujar tota una rendibilitat del camp, i en açò
tendrà el nostre suport total i absolut, com ja hem manifestat
diverses vegades.
I per acabar, la número set, home!, l’any passat hi havia una
proposta de resolució, concretament la 87, i si em permeten la
llegiré, que deia que “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a presentar una comunicació sobre les construccions,
ampliacions i reforma dels centres escolars”. Que jo sàpiga
vostès no ho han duit al Parlament, vostès no han fet els
deures. A mi el que m’agradaria és que primer de tot
sapiguéssim de què parlam, que realment no podem votar sobre
una cosa que no existeix. La duguin aquí, nosaltres ens
abstenem i després decidirem.
Moltes gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Camps, en nom del Grup Popular.
Procedeix ara el torn de defensa de les propostes de
resolució fetes pel Grup Socialista. La Sra. Armengol té la
paraula.
“1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a realitzar les inversions necessàries en
infraestructures sanitàries a les Illes Balears, compromeses i
no realitzades, des de l’anterior legislatura amb el cent per
cent de la seva capacitat. Així mateix insta a augmentar el
nombre de llits de malalts mentals als seus hospitals i a dotar
suficientment els centres de salut d’unitats de salut mental.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar en la línia de dotar els consells insulars de les
eines polítiques i econòmiques necessàries per aprofundir en
l’autogovern de cadascuna de les Illes.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a l’aprovació definitiva del Pla hidrològic de
les Illes Balears amb les corresponents assignacions
pressupostàries, així com la dotació immediata del conveni
hidrològic.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a fer efectiu el nomenament dels seus
representants a totes les comissions mixtes previstes per al
desenvolupament de la Llei 30/1988, del 29 de juliol, de
règim especial de les Illes Balears, així com a accelerar
l’aplicació immediata de tots els continguts d’aquesta.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 40 Fascicle 4 / 17, 18 i 19 d'octubre del 2000

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol perquè als pròxims pressupostos incrementi
la partida destinada a beques per als estudiants que hagin de
cursar els seus estudis universitaris fora del territori de les
Illes Balears, d’acord amb l’article 17 de la Llei 30/1998, del
29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a arbitrar totes les mesures legislatives i
pressupostàries perquè es pugui dur a terme el Pla energètic
i resoldre d’una manera adequada per al nostre territori el
subministrament energètic sense que això hagi de suposar en
cap cas la repercussió sobre els usuaris dels costos derivats
de la construcció d’un gasoducte que haurà de ser
contemplat com ha integrat més de la xarxa existent al
territori peninsular, d’acord amb el que preveu el capítol II
de la Llei 30/98, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes
Balears.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir conjuntament amb el Govern de
l’Estat, dins el programa estatal d’infraestructures, una
adequada priorització per a l’execució d’inversions en
matèria de carreteres, per tal de compensar els efectes de la
insularitat, en compliment de l’article 16 de la Llei 30/98, de
29 de juliol, de règim especial, sense que això comporti cap
tipus de condicionament, a l’administració que sigui
competent, en el disseny del corresponent pla i successives
modificacions del mateix. Així mateix el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a reclamar del
Govern de l’Estat espanyol la col·laboració econòmica en la
potenciació del transport ferroviari a les Illes Balears, per tal
de compensar els efectes de la insularitat, en compliment de
l’art. 10 de la Llei 30/98, de règim especial.”
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la situació actual a la nostra comunitat autònoma, de quina
problemàtica veim que tenen els ciutadans i les ciutadanes de
les nostres illes, i que radica moltíssimes vegades en uns
problemes que són molt antics, que necessiten solucions ja
immediates perquè fa molts d'anys que per desgràcia dormien
als calaixos de diferents administracions anteriors i que, per
tant, necessiten solucions, i som molt conscients que
necessiten solucions, però també som molt conscients que
necessitam inversions de l'Estat espanyol per poder-les dur a
terme.
Nosaltres no creim ni volem ser victimistes, ja que se'ns
acusa tant, tant al Govern com als distints grups, nosaltres no
creim en els victimismes ni volem que el nostre govern de les
Illes Balears sigui victimista, però sí que volem que el nostre
govern de les Illes Balears sigui reivindicatiu i que demani allò
que és tan just com el compliment d'una llei per part de qui l'ha
legislada, que és el l'Estat espanyol. Em referesc, evidentment,
a la Llei de règim especial de les Illes Balears aprovada el juliol
del 98, per tant fa més de dos anys, i encara no s'ha aplicat en
aquestes illes, amb tots els beneficis que podríem treure els
ciutadans i les ciutadanes d'aquestes illes. I per referir-me al
qualcuns molt concretes, podria ser les subvencions en
transports de mercaderies, no aplicat; inversions en temes de
transport ferroviària, que també són molt necessàries;
inversions en temes sanitaris, que són sagnants; inversions en
beques als nostres joves de la comunitat autònoma que per
desgràcia no poden cursar els estudis universitaris a les Illes
Balears perquè no s'imparteixen aquests estudis, necessiten
anar a estudiar a fora, i l'Estat té l'obligació de donar unes
beques que no dóna i que contempla la Llei de règim especial,
que a més va ser una llei que va emprar molt el Partit Popular
com a pròpia campanya electoral aquí en aquestes illes, i
després quan ha governat, quan li ha tocat posar els doblers,
no l'ha complerta.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i senyores
diputades, començ per dir que el Grup Parlamentari Socialista
no presenta unes propostes de resolució d'autobombo del que
fa bé el Govern de les Illes Balears; no és la nostra forma
d'entendre aquest debat d'avui, així que nosaltres no farem
propostes de resolució que diguin tot allò que ha fet bé el
Govern de les Illes Balears durant aquest any i busques de
govern, tot i que sí vull deixar manifestat des d'aquesta tribuna
que creim que el Govern de les Illes Balears fa una bona feina,
una feina rigorosa i una cosa que jo crec que tal vegada és més
important: està carregant la nostra ciutadania d'aquella il·lusió
i utopia necessària per poder tornar a confiar en un govern
d'aquestes illes i en una classe política que estava molt
qüestionada en altres èpoques d'aquesta comunitat autònoma.
Però com deia abans, no farem propostes de resolució que
diguin exactament que aquesta conselleria de Sanitat ho ha fet
molt bé, la conselleria d'Educació ho ha fet perfecte, i així una
per una, sinó que hem intentat fer una anàlisi molt seriosa i molt
rigorosa de tot el debat que duim durant aquests dos dies, de
totes les intervencions que hi ha hagut en aquesta cambra, des
de la del president fins a cada un dels portaveus dels grups
parlamentaris i hem intentat fer una anàlisi també de com veim

Inversions en temes d'indústria artesanal per poder
promocionar els nostres petits i mitjans comerços i les nostres
indústries pròpies d'aquestes illes, i inversions també en temes
tan importants com la indústria turística i tot allò que té a veure
amb fons de rehabilitació per a espais turístics, que també
contempla la Llei de règim especial i que per desgràcia tampoc
el Govern de l'Estat espanyol hi ha posat ni una pesseta. Amb
tantes i tantes altres coses que contempla el REB i no hi ha
posat inversions.
Per tant nosaltres, a una de les propostes de resolució,
demanam que s'acabin de nomenar totes les comissions mixtes,
tots els representants de les comissions mixtes que encara no
estan nomenats i que es posi en marxa d'una vegada aquesta
llei de règim especial.
Com deia abans, des del Grup Parlamentari Socialista hem
intentat fer una anàlisi i treim dins aquest bloc de propostes de
resolució sis per cinc problemes que creim molt greus en
aquesta comunitat autònoma i que necessiten solucions, i que
necessiten també, com sempre, totes les solucions passen per
poder-hi posar doblers, i que hi posi doblers a qui pertoqui
posar-los.
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Els grans temes que hem triat nosaltres per dur avui a debat
són el tema sanitari. Creim que és una vergonya la situació
actual de sanitat a les nostres illes. Creim que ja és ben hora
que l'Estat realitzi totes aquelles inversions, perquè vull
recordar aquí que són competència de l'Estat espanyol, totes
aquelles inversions que estan pendents: evidentment acabar el
tema de Son Dureta, la posada en marxa del Palma II que jo crec
que ja és vergonyós, jo crec que ja hauria d'haver caigut
qualque director regional d'aquí d'Insalud pel sol tema d'anar
enredant any i any el Palma II i no posar-lo en marxa quan
realment és una necessitat imperiosa per als ciutadans
d'aquestes illes la salut, que és un dret de tothom i que no són
justes les cues i cues que hi ha a Son Dureta quan tenim un
hospital que ja hauria d'estar en marxa.
El tema de salut mental, que per a nosaltres és molt
important, i és importantíssim que els hospitals com Son Dureta
o com el futur Palma II dotin estructures per poder tenir gent
que té problemes de salut mental.
Hospitals com el de Maó i com també un cas sagnant i molt
pròxim, el d’Inca, creim que és hora que l’Estat faci les
inversions que pertoca i que no només s’emprin aquests
hospitals a l’hora de fer unes reivindicacions de campanyes
electorals i que després s’oblidin a l’hora de pressupostar-los.
Per tant nosaltres demanam que es posin inversions ja sobre
aquests hospitals, tan necessaris a les nostres illes.
Un altre tema fonamental per a nosaltres és el tema de
l’aigua. Evidentment demanam que es doti econòmicament el
conveni hidrològic, que es posi en marxa tot allò que tenia un
conveni i tot el que estigui en conveni en aquests moments
amb la comissió mixta, amb la Conselleria de Medi Ambient i el
Ministeri de Medi Ambient, però que no haguem d’esperar
anys i anys, sinó que temes com Sa Costera, com el torrent de
Manacor, com tantes i tantes inversions necessàries, es posin
en marxa d’una vegada.
Un altre tema clamorós com el de l’energia, on el Pla
energètic per desgràcia no havia estat aprovat fins que ha
arribat aquest govern de pacte de progrés a aquestes illes, feia
deu anys que s’esperava, ara tenim un pla energètic; per tant
ara necessitam també les inversions i la legislació suficient
perquè des de l’Estat espanyol ens permetin -cosa que no
hauria de ser així- poder dur endavant aquest tema energètic
que és tan sagnant a les nostres illes, i que necessitam que en
els pròxims estius no tenguem les apagades de llum que hem
hagut de patir aquest estiu passat.
I després un altre tema que també creim important és el
tema, com no pot ser d’altra manera, de transport, transport en
el que afecta a carreteres, a les infraestructures de carreteres.
No és possible, evidentment, com ahir es va dir per part de
molts de portaveus, que l’Estat espanyol no ens doni aquells
doblers que ens toquen, perquè ens toquen per llei i perquè és
just, i que a sobre ens facin o ens vulguin decidir quin tipus
d’infraestructures volem a les Illes Balears quan és una
competència pròpia d’aquest govern. Per tant, evidentment
demanam el compliment del REB en aquest aspecte i demanam
el compliment dels convenis amb les dotacions econòmiques.

I un tema que també creim importantíssim des del Grup
Parlamentari Socialista, com sempre hem defensat, és el tema del
transport públic, que aquest govern s’ha posat en marxa, ha fet
molta feina en el tema de transport ferroviari i evidentment
necessitam ingressos des de l’Estat espanyol per poder dur a
terme totes les obres previstes.
Tot i que des del Grup Parlamentari Socialista no defensam
que Madrid ens hagi de solucionar la papereta sí que defensam
que la justícia de la nostra terra quedi ben consolidada, en el
sentit que totes aquelles inversions que s’han de fer a les
nostres illes i que no s’estan fent, creim que és just i que a més
s’ha de fer així, que tots els grups parlamentaris puguem
defensar i puguem demanar que es facin aquelles inversions
que pertoquen a les nostres illes i que van en benefici dels
ciutadans i les ciutadanes de les nostres illes, i ens agradaria
molt comptar amb el suport del Partit Popular, no només un
suport avui aquí passiu des del Grup Parlamentari Popular de
les Illes Balears sinó que evidentment també ho transmeti i faci
efectiu que allà on governen després hi puguin posar els
doblers allà on els necessitam.
Un altre tema on nosaltres duim una proposta de resolució
és en continuar millorant en el finançament dels consells
insulars i en la descentralització de la comunitat autònoma, un
tema que nosaltres creim fonamental d’estructura institucional
d’aquesta comunitat autònoma que ha posat en marxa el govern
de progrés de les Illes Balears, que creu en els consells insulars,
cosa que no havia passat mai en aquestes illes. Nosaltres
encoratjam el Govern a continuar amb aquesta tasca de
descentralització cap als consells insulars i que posteriorment,
evidentment, passi als ajuntaments, que són les entitats més
properes al ciutadà.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Armengol en nom del Grup Socialista.
Torn de fixació de posicions? Idò Sra. Vadell, en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
per comentar les esmenes que presenta el Grup Parlamentari
Socialista, vull dir que ens sembla de lògica, i quasi quasi ja ens
hauria de caure la cara de vergonya haver de presentar
aquestes propostes de resolució perquè n’hi ha quatre que fan
referència al compliment d’una llei aprovada l’any 98, la Llei de
règim especial, tan desitjada i tan necessària per a les nostres
illes. Quatre d’aquestes set propostes de resolució van
referides al compliment d’aquesta llei, començant ja per
nomenar els representants per a les comissions mixtes. Una llei
aprovada fa dos anys, fa quasi tres anys, que encara no s’hagi
posat en marxa i ni tan sols s’hagin nomenat els representants
quan és tan necessari, ens pareix que ja la raó cau pel seu pes.
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Les altres propostes de resolució, que fan referència també
al compliment d’aquesta mateixa llei, són sobre les beques per
a estudiants. Hem de dir que enguany el 60%..., de totes les
sol·licituds presentades, només es pot atendre un 60% de totes
les demandes dels pares; les beques que envia Madrid tant per
a llibres, com per a transport, com per a menjador, només
podran atendre un 60%, i s’ha de dir que d’aquest 60% només
en financen el 50. Destacar per part de l’Executiu balear que
dels 33 milions de pessetes que hi havia el 1999 per a ajudes als
estudiants que estudien fora de Mallorca, els estudiants
universitaris, que és l’única competència que té actualment el
Govern balear per ajudar els estudiants, s’ha passat a l’any
2000 a 85 milions de pessetes, o sigui que el Govern balear
inverteix més ajudes als estudiants que el mateix govern de
Madrid. Crec que és necessari..., la població va augmentant, la
població escolar va augmentant, i també hauria de ser
proporcional l’augment de les ajudes mitjançant les beques.
Quant al Pla energètic és evident. Es va sentir en el debat
d’ahir i a altres debats que hi ha hagut en aquesta cambra amb
la presentació del Pla energètic, que Mallorca i les Balears som
una comunitat geogràficament aïllada, però no per això hem de
tenir desavantatges, sinó que hem de ser iguals que els altres
ciutadans de tot l’Estat espanyol. S’han d’arbitrar els sistemes
necessaris i s’han de dotar econòmicament perquè puguem
tenir una garantia d’una qualitat de vida, perquè es puguin
instal·lar les nostres indústries i perquè els nostres ciutadans
tenguin els mateixos avantatges que pugui tenir qualsevol altre
ciutadà.
Quant a carreteres, evidentment el foc creuat que hi ha entre
Madrid i Balears per aquestes qüestions del Pla de carreteres ja
fa vergonya. Evidentment hem de poder decidir des de les
competències que tenim en el Govern balear quin model de
carreteres tenim, i a més a més ens les han de finançar, perquè
les administracions, ja sigui la del Govern balear com la dels
consells insulars, que també tenen competències en matèria de
carreteres, hem de poder tenir unes infraestructures adequades
al nivell que tenim actualment de saturació quant a automòbils.
A més a més, jo recordaré que fa bastants d’any ja que tenim
transferides les competències en matèria de ferrocarril, i en els
debats d’aleshores ja es reclamava que hi hagués un
finançament per a la possible reobertura de les línies; no es va
voler atendre mai la reivindicació que varen fer altres companys
i jo mateixa quan negociàvem les transferències en matèria de
ferrocarril perquè només es va tenir en compte la línia que hi
havia oberta de Palma a Inca i poca cosa més. Aquesta
reobertura de línies l’haurà de finançar el Govern balear si no es
negocien una altra vegada totes aquestes transferències.
Quant a les tres primeres, l’una i la tres ja són greuges
històrics. Quant a infraestructures sanitàries, som la comunitat
autònoma amb menys llits hospitalaris per habitant de tot
l’Estat espanyol. Costa moltíssim que Madrid reaccioni davant
la discriminació en matèria hospitalària; recordem, i crec que no
fa falta recordar, els deu anys de lluita que vàrem tenir tots els
habitants de la comarca de Manacor per poder aconseguir
l’hospital de Manacor. Ara fan el mateix els de la comarca
d’Inca i els de Palma fan l’hospital Palma II, però du un retard
impressionant. Avui tornam a veure notícies al mitjans de
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comunicació que hi torna haver una altra vegada el foc creuat
entre Madrid, l’Insalud i el Govern balear quant al finançament
i quant al ball de xifres que hi ha sobre el cost de l’hospital
d’Inca. Tornam estar igualment discutint temes que realment
fan molt poc favor i no ajuden gens ni una mica a la salut dels
ciutadans de les Balears.
El tercer punt és el Pla hidrològic, evidentment aquest pla
hidrològic que s’ha signat dues vegades, dues vegades en
manco de deu anys i que encara no hem vist ni una trista
pesseta per finançar coses tan necessàries com pugui ser el
torrent de Manacor, i jo sempre reivindic el torrent de Manacor
perquè la veritat és que el duc molt endins perquè he vist les
conseqüències de no tenir una infraestructura hidràulica
adequada per poder evitar els perills que suposen les
inundacions.
El punt número dos és precisament marcar una mica els
deures del Govern balear. Nosaltres estam absolutament
d’acord en el fet que s’ha de complir el pacte quant a les
transferències de competències als consells insulars i en
accelerar la Llei de consells insulars; això està més o manco fet,
supòs que la setmana que ve ja estarà en debat dins aquest
parlament i per tant crec que anam per bon camí; ara, crec que
el Govern s’ha de posar les piles i hem d’accelerar tots aquells
compromisos que tenim signats tots els grups del pacte.
I a partir d’aquí supòs que ja s’ha vist clarament que el
nostre grup donarà suport a les set propostes de resolució que
ha presentat el Govern socialista..., el Grup.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Vadell en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. La Sra. Salom, en nom del Grup Popular, té la
paraula per fixar posicions.
LA SRA. SALOM I COLL:
Sr. President, senyores i senyors diputats, des del Grup
Popular vull fixar la postura respecte a les propostes de
resolució que ha presentat el Grup Socialista, i la primera
valoració que hem de fer és que de totes les propostes que
presenta aquí el Grup Socialista, en totes menys una no
assumeixen vostès cap compromís, ni un. Totes són demanar
a Madrid doblers, demanar ajuda a Madrid, demanar que
Madrid els tregui, a vostès, aquí, les castanyes del foc. Vostès
amb aquestes propostes no s’arromanguen en cap moment, no
demanen o no presenten aquí projectes de futur, no hi ha cap
tipus de compromís amb el que fa comptes fer el Grup
Socialista, en el qual recau la presidència d’aquesta comunitat.
Pareix que aquí, a Balears, tot el que depèn de vostès tot va
bé, tot va bé perquè no presenten cap iniciativa, no parlen de
cap iniciativa en temes d’educació, que ahir se’ns deia aquí que
no havíem parlar d’educació; pareixia que ho feien per quedar
bé vostès amb el PSM. No hi ha cap proposta...
(Se sent algú que diu alguna cosa)
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...no hi ha cap proposta ni una que parli de la problemàtica
greu que pateix l’agricultura a la nostra comunitat. No té
propostes el Grup Socialista respecte a comerç o respecte a
indústria. Jo comprenc que els sigui molt més fàcil mirar cap a
Madrid i els resulta molt més difícil assumir vostès aquí
compromisos de futur sobre què ha de fer el pacte de progrés
i, en concret, la part socialista, en aquesta comunitat de cara a
l’any que ve.

EL SR. PRESIDENT:
Sra. Salom, li agrairia que anàs concretant, perquè
pràcticament ha consumit tot el temps i anam per la número
dos...
LA SRA. SALOM I COLL:
No es preocupi que concretaré.

Jo no els deman que presentin propostes d’autobombo,
perquè efectivament els grups parlamentaris quan presenten
iniciatives, i més si són grups de govern, no han de presentar
propostes d’autobombo, però sí que poden presentar
iniciatives, projectes, actuacions, compromisos... Jo record que
quan vostès, el Grup Socialista, estaven a l’oposició i nosaltres
estàvem en el govern, sempre les propostes anaven
encaminades que el Govern balear assumís compromisos en
aquest debat d’avui, en les propostes de resolució, que
presentàs plans, que es comprometés amb terminis, amb dates:
“D’aquí a dos mesos presentarem això; d’aquí a quatre mesos
presentarem això altre, fer uns estudis”, coses que vostès ara,
que són el grup que dóna suport a una part d’aquest govern,
no han estat capaços de fer amb aquestes propostes de
resolució.
És molt més fàcil mirar a Madrid i demanar ajuda a Madrid,
però aquí compromisos seus, del Grup Socialista, no n’hi ha, en
aquestes propostes de resolució. Bé, no n’hi ha; n’hi ha una
que supòs que l’han posada perquè no els ha quedat més remei
que són temes de consells insulars que, si no la posassin,
potser qualcú els podria renyar.
De totes maneres els he de dir que més de la meitat
d’aquestes propostes de resolució, les hem analitzat al nostre
grup i no tendran cap problema en ser aprovades per part del
Grup Popular. I em permetin que vagi una per una dient per què
votam que sí o per què votam que no.
La primera fa referència al fet que Madrid, com no podia ser
d’altra manera, compleixi amb les inversions que hi ha previstes
fer en matèria sanitària. Evidentment el nostre grup està d’acord
en el fet que si hi ha uns compromisos assumits estan perquè
es compleixin per part de tothom, i el Grup Popular hi votarà a
favor. De la mateixa manera creim que el tema d’incrementar el
número de llits de malalts mentals s’ha de fer un esforç per part
de tothom; és un tema complicat, difícil i de sensibilitat, i des
del Grup Popular hi ha el nostre suport a aquesta iniciativa. Hi
ha un pla de salut mental on hi ha uns compromisos que ha
d’assumir la Conselleria de Sanitat i entre tots crec que s’han de
fer esforços per millorar aquest tema.
Quant a la proposta número dues, que s’ha d’instar dotar
els consells insulars de millor finançament i eines polítiques
importants per a la nostra comunitat, evidentment estam
d’acord sempre que es faci amb l’objectiu, pensant què serà
millor per als ciutadans de la nostra comunitat. S’ha de pensar
sempre en l’interès general dels homes i les dones de la nostra
comunitat, a veure si sortiran beneficiats amb aquesta iniciativa
o no, o si només es fa una llei o unes transferències per
contentar qualcú de qualque partit polític, i aquí...

EL SR. PRESIDENT:
Però que anàs concretant no estenent-se en cada punt. En
queden cinc, encara.
LA SRA. SALOM I COLL:
Moltes gràcies, Sr. President. He de dir que ens preocupa
en aquesta segona proposta del Grup Socialista que s’aprovin
certes iniciatives que puguin dur aquesta comunitat a aprovar
lleis que no són del tot legals, que poden dur recursos de
constitucionalitat només per contentar qualque grup polític, i
això va en contra del que deia ahir o despús ahir el president de
la nostra comunitat, el Sr. Antich, que deia que un dels seus
pilars fonamentals seria el tema de la seguretat: que ha de donar
seguretat als ciutadans de la nostra comunitat. Idò miri, un dels
principals temes és la seguretat jurídica, i crec que vostès s’ho
han de fer mirar, amb aquest tema, perquè tenen molts de
contenciosos i temes plantejats respecte a aquest tema.
Respecte al Pla hidrològic evidentment en el Grup Popular
estam d’acord; s’ha d’aprovar el més prest possible el Pla
hidrològic nacional i tot el que fa referència al Pla hidrològic de
les Illes Balears. Aquí també podem recordar que durant molts
d’anys a Madrid a governat el Partit Socialista i no ha aprovat
el Pla nacional hidrològic i ha de ser ara el Partit Popular i, en
concret, un mallorquí, qui té el repte d’aprovar el Pla hidrològic
nacional, i des del Grup Popular estam ben convinçuts que així
serà.
Respecte a les comissions mixtes, miri, tema de règim
especial de la nostra comunitat. Votarem que sí també a aquesta
proposta de resolució, evidentment, però és que és molt fort,
això, eh?, que vostès ens contin ara això. Mirin, des del Partit
Popular estam d’acord que el més prest possible es nomenin i
es posin en marxa totes les comissions mixtes del règim especial
de les Illes Balears perquè n’estam convinçuts, però és que qui
ha posat en marxa el règim especial hem estat nosaltres, que ens
ha costat molt, i el Partit Popular de Madrid. Vostès, el Grup
Socialista aquí, mai no ens varen aprovar amb el règim
especial...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Salom, estam en un torn de fixació de posicions. Li don
un minut per fixar posicions respecte al que li queda, perquè ja
va excedida de dos minuts.
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LA SRA. SALOM I COLL:
Moltes gràcies, Sr. President. Dir que el Grup Socialista aquí
mai no va donar suport al règim especial i que en el Congrés
dels Diputats, el seu representant ens va dir que era una llei per
a rics, per beneficiar els rics i que anava en contra dels pobres,
i ara resulta que se sumen a això. Benvingut sigui el seu canvi
de postura.
Respecte al punt cinc, votarem que no perquè és un tema
que el pressupost de l’Estat s’està negociant en aquest moment
en el Congrés dels Diputats, això és un tema que pertany als
grups parlamentaris que han de plantejar les esmenes que en
aquest moment considerin oportunes.
Respecte al punt sis, pla energètic, ens abstendrem. Creim
que el gasoducte és una solució però n’hi ha d’altres, que no
es té el tema ben estudiat, que no se sap com s’ha de resoldre
el tema de la finançació i que s’ha optat per una solució que
políticament en aquests moments els convé, a vostès, però que
també depèn d’una altra comunitat autònoma que no sabem
què en pensa i que és un tema que està molt enlaire i que creim
que hi ha altres solucions que econòmicament poden ser més
avantatjoses com dur el gas en vaixell.
I respecte al punt set, Sr. President, el Grup Popular votarem
que no perquè creim que el compromís del Govern de Madrid i
del Govern d’aquesta comunitat un moment eren més de 57.000
milions de pessetes per finançar les nostres carreteres, que al
llarg de moltíssims, de moltíssims d’anys es va negar la
finançació per part del govern socialista, i ara vostès han arribat
al govern i volen canviar una cosa que hi ha firmada, signada,
pactada i acordada entre dues administracions, i quan se’n
varen anar a Madrid se’n varen anar només amb un paperet,
amb quatre idees i no varen anar amb projectes...
EL SR. PRESIDENT:
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini de tres mesos davant la cambra, el
desenvolupament de la Llei del SERBASA per culminar el
procés de desenvolupament sobre el territori de tota la
Comunitat Autònoma del Servei Balear de la Salut creant les
corresponents delegacions insulars.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
compliment en la seva integritat del protocol de col·laboració
signat el 8 d’octubre entre el Govern de les Illes Balears i el
Ministeri de Sanitat.
4. El Parlament de les Illes Balears constata i reprova la
mancança de diàleg i d’acord institucional per part del
Govern de les Illes Balears en relació a la problemàtica
sanitària a les illes Balears. Per tot això el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a recuperar
l’esperit de diàleg i d’interlocutor lleial amb l’administració
central de l’Estat per tal de donar resposta als reptes
sanitaris que aquesta Comunitat té pendents.
5. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a elaborar en el termini màxim de 6 mesos els
manuals de procediment d’emergència dels arxius, museus i
biblioteques gestionats per la CAIB.
6. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla unificat de creació i millora
dels centres museístics de la CAIB en el termini màxim de 6
mesos.
7. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a aprovar el decret d’intervencions
arqueològiques en el termini màxim de 2 mesos.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
l’Illa d’Eivissa tengui una Biblioteca pública tal com
gaudeixen Mallorca i Menorca.

Sra. Salom, li retir la paraula.
LA SRA. SALOM I COLL:

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
l’Illa de Formentera tengui una Biblioteca pública tal com
gaudeixen Mallorca i Menorca.

Moltes gràcies, Sr. President.
(Petit aldarull)

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
millorar el rendiment del sistema educatiu i reduir l’elevada
taxa de fracàs escolar a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:
Bé, he comptat fins a 50 i és un bon exercici.
Procedeix ara la defensa de les proposicions presentades
pel Grup Parlamentari Popular. El Sr. Marí Tur té la paraula.
“1. El Parlament de les Illes Balears lamenta l’elevat
incompliment per part del Govern de les Illes Balears de les
propostes de resolució aprovades en el debat de política
general de l’any 1999.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
redacció d’un Pla estratègic i urgent per a la seguretat a les
platges i d’educació vial a les carreteres amb la finalitat de
prevenir i evitar l’elevat nombre d’accidents que cada any
tenen lloc a les nostres illes.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
reguli i ordeni l’etapa educativa de 0 a 3 anys per al curs
2001 –2002.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que en el termini de sis mesos redacti i doti econòmicament
un Pla d’ajudes específic per al sector dels fruits secs que
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substitueixi els plans de millora caducats i això per al cas de
que la Unió Europea, una vegada vençuda la pròrroga
acordada per aquest any, decideixi no prorrogar els plans de
millora existents per al sector.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que presenti un projecte de Llei per a la
declaració d’utilitat pública i expropiació de les
instal·lacions de desembarcament, conducció i
emmagatzemament de combustible existents a cadascuna de
les illes Balears a fi de garantir una lliure, real i efectiva
competència en el mercat de distribució de combustible de
Balears.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració de projectes de reguiu amb aigües depurades i
presentar-los a la Comissió Mixta per al desenvolupament del
protocol subscrit entre el Ministeri d’Agricultura i el Govern
de les illes Balears en l’abril de 1999 a fi d’obtenir el
finançament que preveu l’esmentat protocol.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i dotar econòmicament un pla d’ajudes específic pels
sectors ramaders que puguin resultar afectats per la
prohibició de la Unió Europea d’exportar el ramat fora de les
Illes Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
redactar un Pla d’electrificació rural i dotar-lo amb medis
econòmics suficients a fi de que quan finalitzi la present
legislatura tota la zona rural de les illes Balears compti amb
la dotació energètica necessària.
18. El parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reforçar els controls sanitaris pel que fa a l’entrada de cada
illa a fi de garantir la indemnitat sanitària de la cabana
ramadera de Balears.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
redactar un Pla de Pesca de Cèrcol per a la seva preservació.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
balisar les reserves marines i senyalitzar les zones de reserva
integral i veda.
21. El Parlament de les Illes Balears acorda crear de
manera immediata una comissió no permanent que tengui
com objectiu avaluar l’impacte i les conseqüències de
l’epidèmia anomenada de “la llengua blava”.
22. El Parlament de les illes Balears insta el Govern a
fomentar l’ús de materials reciclables i no contaminants.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’una dessaladora fixa la municipi d’Andratx.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’una dessaladora fixa al municipi de Ciutadella.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’una dessaladora fixa al municipi de Santa
Eulàlia del Riu a l’illa d’Eivissa.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació de la dessaladora de l’illa de Formentera.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació de la dessaladora de Palma de Mallorca.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
illes Balears a construir una dessaladora permanent a la
zona nord de Mallorca per abastir d’aigua els municipis de
la zona nord.
29. La nova economia, instrumenta la societat de la
informació i de la comunicació, ens obri les portes a un
mercat únic i global. Es per aquest motiu que el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern a presentar un Pla que avaluï
les oportunitats i punts febles en relació al nostre petit
comerç.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració i aprovació d’un Pla de promoció del turisme
específic per a l’hivern, amb la participació dels municipis
turístics, dels Consells Insulars i dels col·lectius i
associacions implicats en l’activitat turística.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reprendre la política d’enderrocament d’edificis obsolets i
esponjament de les zones turístiques iniciada a la legislatura
anterior.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’un Pla d’infraestructures a les zones turístiques que
permeti assolir l’objectiu de la diversificació turística
anunciat pel Molt Hble. President al seu discurs sobre l’acció
de Govern.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar compte davant la Comissió d’Assumptes Institucionals
de les actuacions dutes a terme en els següents camps:
- Pla d’Ajudes als ciutadans, empreses i institucions per tal
de reduir al màxim els problemes que poden derivar-se de la
implantació de la moneda única.
- Donar compte dels contactes amb el Ministeri de Defensa
respecte a l’adquisició de benes immobles o finques rústiques
d’interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Donar compte sobre el procés de gratuïtat de peatges per
a residents de la Vall de Sóller.
- Donar compte del seguiment de les obligacions i dels
compromisos concrets, des de la declaració de Menorca com
a reserva de la biosfera, amb les seves actuacions en matèria
d’infraestructures, carreteres, medi ambient, ordenació del
territori i adquisició de patrimoni natural.
- Donar compte de la construcció del Fòrum Illes Balears
Sostenibles.
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34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini d’un mes el Projecte de Llei de
finançament definitiu dels Consells Insulars i del Fons de
Compensació Interinsular.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
en el pressupost de l’any 2001 figuri una partida
pressupostària pel futur Fons de Cooperació Municipal.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
iniciar contactes amb el Ministeri de Defensa per a la
possible adquisició i/o cessió de bens immobles d’interès per
a la CAIB i especialment pel que fa a l’Hospital Militar.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que no incrementi la pressió fiscal als
ciutadans de les Illes Balears.
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carrer Joan Crespí així mateix s’insta el Govern de les Illes
Balears a pressupostar els dobles en la proposta de
transferències de competències als Consells Insulars en
matèria d’acció social per tal de dur a terme centres de
similars característiques a les altres illes.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el Pla de lluita contra la violència domèstica a les
Illes Balears un cop es recullin les resolucions de la Comissió
Parlamentaria creada per estudiar la violència domèstica.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convertir la Conselleria de Benestar Social en una Direcció
General integrada en la Conselleria de Treball un cop siguin
efectives les transferències en matèria d’Acció Social als
Consells Insulars.”
EL SR. MARÍ I TUR:

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que presenti un Pla per al desdoblament
de la carretera Maó-Ciutadella.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
els pressuposts de l’any 2001 duguin una partida per
començar les obres de traçat del tren entre Sa Pobla i
Alcúdia.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar compliment al conveni subscrit pel Govern de les Illes
Balears i de l’Estat en matèria de carreteres amb l’objecte de
que no es demori la posada al servei dels ciutadans
d’aquestes infraestructures de transport terrestre tan
necessàries.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en un termini no superior a un any, un Pla contra
la pobresa i exclusió social per tal de poder donar una
resposta clara a les necessitats de la població de les nostres
illes.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convenir amb els ajuntaments el finançament, la construcció
i la posada en marxa de casals de joves. Per tal de donar
compliment a aquesta resolució, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a habilitar 500 milions al pressupost
de l’any 2001.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar en el pressupost general de la CAIB per a l’any 2001 a
l’Institut de la Dona en 1000 milions per tal de poder fer una
política efectiva per a l’igualtat d’oportunitats entre homes
i dones.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
redacció d’un Pla d’acció específic per a la integració
cultural i laboral de la dona immigrant així com un borsa de
feina per l’esmentat col·lectiu.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
posada en marxa immediata del centre per a discapacitats del

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, recollint
el guant que ahir ens va oferir el president d’aquesta comunitat
autònoma, malgrat el seu disgust i malgrat també la seva
presència, com la de la majoria del seu govern, en aquest
moment tan important per al debat parlamentari, idò nosaltres
esperam que d’aquestes 47 resolucions, esperam que la majoria
d’elles siguin aprovades.
Aquestes 47 propostes de resolució estan dividides en 16
àrees i hem intentat recollir la problemàtica general que presenta
la societat d’aquesta comunitat autònoma, i com és evident no
les podré defensar totes i cada una, però sí almanco, per
demostrar l’interès que té el Grup Popular en tots els temes, he
de dir a manera de resum, que tenim una proposta general que
és la primera, de sanitat n’hem presentat tres, de cultura n’hem
presentat cinc, d’educació tres, d’agricultura sis, d’energia una,
de pesca dues, d’aigua sis, de comerç una, de turisme tres,
d’assumptes institucionals quatre, d’assumptes socials set, de
carreteres dues, d’hisenda una, de transports una, i de medi
ambient una altra. En total fan 47, que si vostès tenguessin la
vista més bona i estiguessin més a prop, idò veurien aquest
gràfic que hem fet per tal de poder-los presentar de la millor
manera possible l’interès que té el Partit Popular en resoldre
alguns dels temes, perquè tots vostès ens hi ajudaran, els
problemes que té la comunitat.
Perquè se n’adonin de la importància que el Partit Popular
dóna als problemes socials, com no pot ser d’altra manera se’n
du la màxima quantitat de propostes de resolució el tema
d’assumptes socials. Segueixen els temes de la problemàtica de
l’aigua i segueixen els temes d’agricultura. És a dir, assumptes
socials, aigua i agricultura creim que són els temes que
preocupen la comunitat de les Illes Balears i, per tant, si
preocupen la comunitat, també preocupen el Partit Popular.
Segueix després en importància sanitat, etc., etc.
Però anem per feina i presentem la primera proposta de
resolució, que no és altra que “el Parlament de les Illes Balears
lamenta l’elevat incompliment per part del Govern de les
propostes de resolució aprovades l’any passat”. Això diu molt
poc a favor del Govern que presideix l’absent Sr. Antich,
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perquè les propostes de resolució, almanco les que s’aproven,
són per portar-les a terme, i així com a botó la proposta 67 de
l’any passat no ha estat complerta pel govern Antich perquè
l’obligava a iniciar els estudis pertinents per ordenar i regular
l’etapa educativa de zero a tres anys; no ha estat complerta la
77, perquè obligava al govern Antich a crear una comissió
d’estudi que tengui com a objectiu avaluar el grau d’eficàcia de
l’ensenyament, o almanco la Comissió de Cultura no n’ha
tengut coneixement. La 88 tampoc no ha estat complerta pel
govern Antich allà on diu que “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a presentar el Pla d’ordenació dels
ensenyaments musicals de les Illes Balears”, perquè els temes
del Govern no es porten a la premsa, els temes del Govern es
porten a la comissió corresponent. I per fi tampoc no s’ha
complert la 93, que diu que “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a fer públiques de manera anual les inversions
que han realitzat les institucions de la comunitat amb l’1% del
volum destinat a obres públiques que han de destinar a
patrimoni històric”.
Val a dir, senyores i senyors diputats, que aquí presentam
moltes resolucions, però les presentam perquè es compleixin,
almanco aquelles que s’aproven.
Continuam amb els temes que presentam nosaltres. De
sanitat en presentam diverses, però creim que n’hi ha dues
especialment importants, que és “el Parlament de les Illes
Balears constata i reprova la manca de diàleg i d’acord
institucional per part del Govern de les Illes Balears en relació
a la problemàtica sanitària de les Illes Balears”. És aquesta
dificultat de diàleg de què es parla tant i es compleix tan poc el
que fa que els problemes continuïn.
Quant a cultura, tema que realment ens preocupa a tots i
molt especialment, com a eivissenc no puc deixar de remarcar
d’una manera especial la proposta 8 que diu que “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern que l’illa d’Eivissa tengui
una biblioteca pública tal com gaudeixen les de Mallorca i les
de Menorca”, i també, vist l’interès especial que tenim per a
l’illa de Formentera, també feim la mateixa proposta de
resolució, que l’illa de Formentera, igual que la d’Eivissa, les
dues úniques de les Balears que no tenen biblioteca pública,
que no vol dir que no hi hagi biblioteques, vol dir que les
biblioteques públiques, creades per l’Estat i transferides llavors
a la comunitat autònoma, no han estat creades per a Formentera
i per a Eivissa, malgrat hi hagi propostes d’acord, firmades per
tots els grups parlamentaris, del Consell d’Eivissa. Esperam
que, d’una volta per totes, Eivissa i Formentera puguin tenir
biblioteques.
També en educació, o millor dir, en cultura, demanam que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern que definitivament
es faci el decret d’intervencions arqueològiques que no està
fet, no està fet.
També en educació, com demanàvem l’any passat,
demanam que es reguli l’etapa educativa de zero a tres anys.
En agricultura tenim moltes propostes que no puc,
malauradament, comentar, però sí que n’hi ha una que, per

l’actualitat mereix que tots vostès i els que ens miren, en
tenguin coneixement, és el tema de la problemàtica de la malaltia
que afecta els anyells, i nosaltres proposam que el Parlament de
les Illes Balears insti el Govern a elaborar i dotar
econòmicament un pla d’ajudes específic per als sectors
ramaders que puguin resultar afectats per la prohibició de la
Unió Europea d’exportar el ramat fora de les Illes Balears, i en
aquest sentit la 21 està en relació perquè també demanam que
el Parlament de les Illes Balears acordi crear, d’una manera
immediata, una comissió no permanent que tengui com a
objectiu avaluar l’impacte i les conseqüències de l’epidèmica
anomenada de la llengua blava, si vostès no aproven aquesta
comissió que nosaltres demanam que es creï, vagin a donar les
explicacions a tots els ramaders de Mallorca, però d’una manera
molt especial als de Menorca que ahir i abans d’ahir estan
sofrint una greu incompetència del Govern en aquesta matèria
que preocupa tant els nostres ramaders.
Quant a medi ambient, a la 22 demanam que el Govern doni
exemple i que el Parlament insti aquest govern a fomentar l’ús
de materials reciclables i no reciclables, i l’aigua, el gran
problema d’aquestes illes, també vol trobar una solució que
brinda el Partit Popular i que és que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern a la construcció d’una dessaladora fixa
al municipi d’Andratx, una dessaladora fixa al municipi de
Ciutadella, una dessaladora fixa al municipi de Santa Eulàlia des
Riu a l’illa d’Eivissa, i mirant molt bé la carta que la presidenta
del Consell Insular ha enviat, segurament, al president del
Govern, perquè a l’acord de tots els grups del Consell Insular
d’Eivissa quedava molt clar la necessitat d’aquesta dessaladora
per al municipi de Santa Eulàlia. També demanam que el
Parlament de les Illes Balears demani al Govern l’ampliació de
la dessaladora de l’illa de Formentera i l’ampliació de la
dessaladora de Palma.
Malauradament no em queda temps per acabar d’explicar
tots els temes que tenim aquí, però vostè els té tots, i a mi
m’agradaria, ja que tothom aquí, qui més qui manco ha fet ús
dels seus coneixements i de les seves titulacions acadèmiques,
unes voltes en broma i d’altres seriosament, a mi també
m’agradaria no dir la titulació de jo tenc, perquè sembla que un
no pot dir el que és, però, en fi, si el Sr. González Ortea va dir
ahir que ell era enginyer de camins, com tothom sap, i va
demostrar d’una manera tan brillant que no només era enginyer
de camins, sinó que era un gran orador, una gran estrella, jo
també, permeti’m que faci ús ...
(Remor de veus)
... que faci ús de la meva condició de modest professor
catedràtic de llengua i literatura, i vulgui recollir una miqueta les
rondalles que ens explicava ahir el Sr. President Antich. I em
permetran que jo recordi que hi ha un escriptor castellà,
anomenat Don Juan Manuel, que va escriure un llibre que es
diu El conde Lucanor, on d’una manera molt didàctica, una
mena de rondalla, explica al seu alumne, el conde Lucanor, els
problemes que es trobarà al llarg de la vida i que després,
aquesta lliçó moral la resumeix en una moralina. Jo, aquesta
rondalla la titularia “L’home de l’hostal”, els sona?, les suena?,
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un imaginari hostal, on hi ha quatre habitacions i una suite,
vostès comptin, quatre habitacions i una suite, ...
(Rialles)
... i, en aquesta suite i en aquestes habitacions, cadascun,
dividits per grups, hi està, i no es posen d’acord, perquè un no
troba l’endoll, no és massa intel·ligent i no sap com arreglar el
problema de l’endoll, l’altre no troba el grifó de l’aigua, l’altre
vol que el dipòsit de l’aigua estigui dalt del terrat, però es
barallen perquè un el vol -ja saben que en literatura, els
anacronismes estan molt permesos-, un el vol amb energia
elèctrica i l’altre amb energia solar, un vol posar un molí, però
l’altre diu que això desfà el paisatge, en definitiva, un altre és
dins la seva habitació, són molt poquets i ella diu: limpio mi
casita, i va tirant fora tot el que li molesta, i li molesten
urbanitzacions i cases, en definitiva, allò és un guirigall, un
barullo, que deia ahir el president Antich. Bé, idò, després de
totes aquestes baralles, que no hi ha manera d’entendre’s,
aquesta petita rondalla de l’home de l’hostal que algun dia
l’haurem d’ampliar, no hi ha més remei per arreglar aquest
problema d’aquest hostal, que un home de la plaça, un home
popular, que surt al balcó i resumeix aquest problema que han
creat els habitants d’aquest hostal, de la mateixa manera que
Don Juan Manuel resumia el seu llibre al conde Lucanor amb
aquella moralina final, que no voldria que ningú no es molestàs,
i surt sal balcó de la plaça i crida i diu: “De los del pacte non
vos fiat si non vos l’han feta, vos la faran”.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments a un sector de la sala i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Marí, en nom del Grup Popular.
Bé, torn de fixació de posicions. Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, Sr. Ramon, té la paraula.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Realment, després d’una
intervenció tan brillant i tan animada, toca aquí fixa posicions,
i bé, dir que en algunes coses donarem suport a les propostes
del Partit Popular i en altres no, perquè pensam que està
completament justificat.
Jo voldria, de la intervenció que ha fet el seu portaveu,
destacar alguna cosa, ens mostra una gràfica amb la
preocupació per temes diversos, i destaca la gran importància,
la gran sensibilitat que té el Grup Popular en relació als
problemes socials, té tanta sensibilitat el Grup Parlamentari
Popular que a la darrera de les propostes de resolució que
proposa, és que desapareixi la Conselleria de Benestar Social,
això sí, prèviament encomana el Govern, i entenem que a
aquesta conselleria, que faci no sé quants de plans. No és
massa lògica aquesta proposta del Grup Parlamentari Popular,
de tanta sensibilitat social i voler que desaparegui la
conselleria.
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També hi ha molta sensibilitat pel problema de l’aigua.
Efectivament, vostès volen omplir les nostres illes de plantes
dessaladores, vostès no fan propostes de política d’aigües, ens
volen omplir totes les illes de dessaladores, i això, amb poca
correspondència, ja se’ls va dir anteriorment els dies passats,
amb poca correspondència amb el que diu, fins i tot, el seu
ministre o els tècnics del seu ministre a la Comissió Mixta, que
no van exactament per aquí les coses.
Molta preocupació per l’agricultura, també, i pel problema
que hi ha ara de la malaltia anomenada “la llengua blava”, fins
i tot fan alguna espècie d’amenaça, fa la sensació que volen
utilitzar les desgràcies, com abans va ser la sequera, en contra
del Govern, però, en fi, a propostes concretes podem donar
suport, però demanaríem que no utilitzin, ja dic, les desgràcies,
per treure rendiments polítics.
Quant a sanitat, també molta preocupació, però aquí ens
demanen el manteniment d’un protocol de dia 8 d’octubre, no
sabem de quin any, però suposam que es refereixen a aquell
protocol que aquest parlament ja va considerar insuficient en
el seu moment.
Bé, així i tot, nosaltres pensam que de les seves propostes,
si vostès accepten algunes modificacions que les poden
millorar, es podrien acceptar les números 5, que és establir un
protocol d’emergència per a arxius, museus i biblioteques, o i 9
que fan referència a les biblioteques d’Eivissa i Formentera, ho
aprovaríem en el mateix sentit que es va aprovar en el seu
moment, o sigui que això correspon al Govern de l’Estat perquè
ha fet una discriminació sobre aquestes illes; es poden aprovar
coses com la núm. 12, però ja s’hi treballa, en contra del que
dèiem abans, el problema que veig que té el Grup Parlamentari
Popular és que veig que no se’n tem de segons quines coses,
no les demanen, i de vegades no saben que el Govern sí que fa
coses; també es podrien aprovar la 15, aigües depurades, la 16,
sempre i quan es fes alguna modificació. De totes maneres, com
que hi haurà alguns portaveus que faran les transaccions
concretes, comentar també una cosa que és una mica
sorprenent de les seves propostes, per exemple a la 33
presenten vostès com a proposta de resolució una qüestió que
és pròpia de les sol·licituds de compareixença o sol·licituds de
documentació o preguntes, el que vulguin, en comissió
ordinària que, en fi, no veim que tengui lògica aquí.
En definitiva, des del nostre grup, estam disposats a
aprovar-ne un parell, totes aquelles en què vegem que hi ha
una intenció de contribuir a millorar la ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Ramon, li sabria greu informar la Mesa de quines, perquè
clar, el seu grup i el Grup Popular poden donar una majoria, per
tant la Mesa hauria de saber si les votam juntes, per separat.
EL SR. RAMON I JUAN:
Sí, les que s’admetrien sense cap tipus de transacció serien
la 46, 41 i, a veure, perquè em sembla que a quasi totes les
altres, la 22, i totes les altres, crec que necessitarien alguna, sí
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la 15 també, necessitarien algun tipus de modificació, que ja es
proposaran modificacions concretes per si ho accepta el Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Buele, li queden dos minuts per fixar posició sobre 47
propostes de resolució.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. BUELE I RAMIS:
Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom d’Esquerra Unida.
Pertoca fixar posició al Grup del PSM-Entesa Nacionalista.
El Sr. Buele té la paraula.
EL SR. BUELE I RAMIS:
Sr. President. Moltes gràcies. Senyores diputades i senyors
diputats. M’hagués agradat poder comptar amb més temps per
poder intervenir, perquè en relació amb les propostes que fa el
Partit Popular, bé valdria la pena tenir en compte alguns dels
aspectes que ens presenten, que nosaltres consideram que són
positius. Tot i amb això, se’ns diu que tenim cinc minuts, i cinc
minuts aprofitarem.
Hem volgut estudiar bé aquestes propostes de resolució
que ens ha presentat el Partit Popular, i francament n’hem tret
una actitud decepcionant a partir del que se’ns va dir ahir per
part del Grup Parlamentari Popular, sobretot perquè veim que
queda reflectit en aquestes propostes de resolució. El Grup
Parlamentari Popular renuncia a reivindicar a Madrid allò que és
nostre, els nostres imposts. El Grup Parlamentari Popular a cap
d’aquestes 47 propostes, a cap ni una, demana al Govern de les
Illes Balears o li dóna suport per reclamar fins i tot coses que
aquí s’havien demanat l’any passat. Mirin si no, vostès, les
propostes que vostès demanàvem en relació amb alguns punts,
i resulta que giren el full, i enguany diuen que no, no només
aquí, que no ho diuen, diuen que no a Madrid, a propostes que
vostès mateixos havien presentat l’any passat aquí. És
inconcebible i increïble que es pugui arribar a adoptar una
actitud d’aquestes característiques per respecte a aquest
parlament, o no facin la proposta en aquest parlament, o llavors
a l’altre, no votin el contrari, perquè, en aquest cas, ens trobam
que una cosa és el Partit Popular de les Illes Balears, i una altra
cosa és el Partit Popular de l’Estat espanyol.
A nosaltres ens hagués agradat ben molt poder contribuir
a fer d’aquesta cambra un lloc de trobada, un lloc de
convergència d’iniciatives diverses que anassin a favor
d’aquestes illes nostres, com vostès mateixos deien durant la
campanya electoral que es comprometen, a què?, a deixar-se la
pell en defensa dels interessos d’aquestes illes, que es vegi,
que es demostri, que hi hagi una connexió entre deixar-se la pell
dels diputats del Partit Popular a Madrid, i els diputats del Partit
Popular en aquest parlament. Però aquests desitjos nostres, el
Grup Parlamentari Popular ens ho ha posat difícil, ens ha posat
molt difícil poder arribar a fer aquí un conjunt de propostes amb
les quals tots hi estiguem d’acord, ens ho va posar difícil ahir,
quan ja es varen negar en rodó a acceptar l’oferta que feia el
president del Govern de les Illes Balears, d’una col·laboració
entre tots els partits polítics per defensar conjuntament els
interessos d’aquestes Illes Balears, però és que també, també
ens ho poden difícil avui ...

Molt bé. Gràcies, Sr. President. Aquestes propostes de
resolució a les quals ens ho posen difícil, és perquè ja
comencen dient, a la primera, “incompliments”, incompliments
sí, però no tants, eh?, hi ha aspectes de la gestió que ha duit el
Govern de les Illes Balears que, efectivament, sí que ha estat
possible dur a terme allò que s’havia proposat, i com a exemple,
si em permeten, els diria que de 22 propostes que feien en
relació a una determinada àrea, com pugui ser educació i
cultura, n’hi ha hagut una que no, una, n’hi ha hagut dues al
50%, i tota la resta, sí. Si no s’ha fet aquí s’ha fet en comissió,
i si no s’ha fet en comissió s’ha fet al Govern.
Propostes que nosaltres acceptam. A nosaltres ens
agradaria que les propostes 16, 18, 20 i 21, el Grup Parlamentari
Popular que les proposa, estam d’acord amb el que diuen, però
trobam que fan curt. Estam d’acord amb el que diuen quan
parlen de plans d’ajudes específics per als plans ramaders
afectats per l’exportació del ramat per les Illes Balears, nosaltres
creim que és incomplet si no s’hi afegeix que també hi ha
d’haver, en aquest cas, l’Estat i la Unió Europea. Si ho
afegeixen, nosaltres votarem a favor. A la 18, control sanitari de
la cabana ramadera balear, naturalment, si hi ha d’haver un
control sanitari de ramat que entri i surt, vol dir que també surt
de les Illes Balears, creim que també hauria de quedar inclòs
aquí el Govern de l’Estat espanyol. La 20, balisar reserves
marines, nosaltres creim, igual, que el que fa referència a la
responsabilitat de l’Estat com pot ser el parc de Cabrera i ses
Salines d’Eivissa i Formentera, també s’insti el Govern de
l’Estat a fer el mateix que s’insta al Govern de les Illes Balears.
I, finalment, la 21, nosaltres entenem que en lloc d’una comissió
no permanent per estudiar l’epidèmia de la llengua blava, això
ho hauríem de tractar en ponència, i fer tot un treball, tot un
estudi que permeti poder aprofundir molt més que no en
comissió.
Serien aquestes quatre transaccions que nosaltres demanam
al Grup Parlamentari Popular, en cas que acceptassin aquestes
transaccions a aquests quatre punts, nosaltres votaríem a
favor, no únicament a aquests, sinó també en alguns d’altres
que a través de la portaveu que me seguirà, segurament es farà
explícit en aquesta cambra.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista.
Sr. Tir Pons, en nom del Grup Socialista té la paraula i la
confiança de la Mesa que sabrem l’opinió dels distints partits
respecte de les propostes del Grup Popular.
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EL SR. PONS I PONS:
Ho intentarem. Gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats. Agraïm al Grup Popular el seu canvi de
tarannà quan presenta les seves propostes de resolució ...
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Les 47 són de difícil esbrinament, tengui un poc de
condescendència.
EL SR. PRESIDENT:
D’una en una, sí, però en bloc, ...

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PONS I PONS:
Sr. Pons, perdoni que l’interrompi només començar, però li
record que a la fixació de posicions té cinc minuts i que la Mesa
estam completament desorientats respecte de quina és la
postura.
EL SR. PONS I PONS:
Tornarem a carregar. Hem d’agrair al Grup Popular el seu
canvi de tarannà referent a les propostes de resolució que
presenten avui que tenen poc a veure amb el debat que va tenir
lloc ahir i que s’atraquin a un inici de solució de problemes que
poden ferir la majoria dels ciutadans que poblen aquestes illes.
Des del Grup Socialista s’ha fet un esforç, les hem llegit totes
amb atenció, i podem coincidir amb moltes, però òbviament no
podem coincidir amb aquelles que són perverses per si mateixes
o tenen, segons la intervenció de la Sra. Salom, un altre camí,
un altre viarany per arribar-hi, que és la discussió i presentació
d’esmenes als pressuposts, ha estat una expressió que ha
utilitzat, un raonament que ha utilitzat la Sra. Salom, posar xifres
perquè sí, que normalment són xifres aleatòries, perquè no
parteixen ni del coneixement, ni d’un estudi previ, ni d’unes
possibles solucions a problemes i posar xifres que condicionin
un document que ha de ser discutit d’aquí a poc temps en
aquest parlament, ens sembla una perversitat.
També ens sembla una perversitat quan es posen terminis
d’impossible compliment, votar-ho a favor només significaria
posar en evidència un govern que ja sap, de bell antuvi, que
aprovant aquests terminis tan curts, només es donen
instruments per seguir una cosa perversa que també ha dit el
portaveu del Grup Popular, que és que no es poden fiar d’una
part d’aquesta cambra, perquè açò és una perversitat, així com
una falta de memòria que té el mateixportaveu a algunes de les
propostes que han presentat.
Ja han dit altres que la 1 és d’impossible aprovació, perquè
Déu sol ajudar els dolents quan són més que no els bons; la llei
de sanitat no l’han desenvolupada, ara ens demanen tres
mesos, l’única cosa que es va aprovar de desenvolupament va
ser Gesma, Gesma que té incidència a Mallorca com a
instrument de privatització dels serveis sanitaris, que es
votaran en contra; igual que es votarà en contra aquesta falta
de diàleg, els diàlegs normalment se solen perdre per cada
banda, quan no hi ha diàleg no és culpa d’un només, s’ha
d’instar també l’altra part que posi el bo i millor que té si és que
vol solucionar problemes.
A la 5 acceptaríem el termini de sis mesos, demanaríem que
es canviàs, és una cosa tècnica, que es canviàs la paraula
“manuals” per “protocol”, que és més adient i és amb aquesta
terminologia que es fa feina des de la Conselleria d’Interior per
solucionar aquest problema i presentar-lo.

En el cas de cultura, que és la falta de memòria, avui
precisament fa un any que s’aprovava un text, que em sembla
que va estar a més consensuat pel Sr. Marí i Tur, em sembla, no,
ho sé cert, perquè tenc el Diari de Sessions aquí damunt, que
proposaríem que la 8 i 9 hi hagués un text, el text refós que es
va aprovar avui fa un any, exacte, que diu “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir
contactes amb el Govern de l’Estat per tal que habiliti una
partida de 800 milions de pessetes dins el període pressupostari
2000-2003, amb una distribució equitativa al llarg dels quatre
anys, el 2000 no van aparèixer, com que el 2000 no van
aparèixer, fins i tot els podem donar tres anys, del 2001 al 2003,
però recuperem aquell esperit de consens de fa un any, i no hi
hauria cap inconvenient a refondre aquestes dues propostes de
resolució, la 8 i 9, si es recuperàs un text semblant a aquest.
La segona part d’aquesta aprovació que va tenir aquest
document fa un any, diu “d’aquesta manera se solucioni” l’explicació la podem obviar, no importa, se sap perfectament
que van ser inversions del Govern d’Espanya les que van
procurar l’existència de biblioteques públiques, estatals a Palma
i a Maó i no a Eivissa i Formentera, per tant seria adient
recuperar aquest text que va procurar l’acord en aquell moment.
Amb tota la dificultat que suposa, la 12 també es votarà a
favor, perquè ja està començat, a pesar que hi ha bastants
dificultats, de zero a tres anys és un moment de l’educació on
no està molt clar si la influència de la família és millor que no la
d’institucions foranes a ella, però és una necessitat social des
del moment que les dones s’incorporen al món laboral.
Les transaccions del PSM són assumides pel Grup
Socialista, dependrà de la postura que tengui el Grup Popular
a transaccionar o a acceptar les modificacions que presenta el
PSM condicionen el vot socialista. A la 15, òbviament votarem
que sí. I, pel mateix raonament, tot el tema de dessaladores en
el moment en què es discuteix amb el Govern d’Espanya el
tractament de dessaladores, ens sembla excessiu que ja diguem
on han d’estar, si han de ser d’una grandària o d’una altra,
deixem que facin feina i discuteixin, i després ja direm a veure
on s’han de col·locar.
Finançament definitiu, la llei de consells, tenguin en compte
que parlam de la 34, que hi ha la llei de consells que es discuteix
en aquest parlament, que la mateixa llei de consells té una
apartat que diu, dóna el termini de sis mesos després de
l’aprovació de la llei per parlar de finançament, el Grup Popular
no va presentar esmenes a aquesta qüestió, ens semblaria
excessiva l’aprovació d’una proposta de resolució que va en
contra d’un document legal que es discuteix en aquesta santa
casa.

1756

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 40 Fascicle 4 / 17, 18 i 19 d'octubre del 2000

La 35, que parla dels fons de compensació municipal,
l’aprovaríem si posassin el 2002, tenguin en compte que els
pressuposts del 2001 estan discutits, aprovats pel Govern, i
d’aquí uns dies entraran en aquesta cambra, és molt complicat,
es podria fer una trampa, sempre, es podria fer una trampa, si els
pressuposts contemplassin les diferents inversions que es
tenen previstes al municipi i diguessin que açò és un pla, seria
una manera de contestar d’una forma trapassera la seva
voluntat. Donem temps i discutim què significa un pla de
cooperació municipal. Per tant, si ens acceptassin el 2002, hi
hauria una transacció a la 35, l’acceptaríem, en lloc del 2001.
Votaríem en contra de les 36, 37 i 38. A la 39 votarem que no,
perquè veuran vostès als pressuposts que ja hi ha una partida
que contempla aquesta actuació, la 40 modifica d’una forma
palesa el Pla de carreteres que es discuteix en aquests moments
amb el ministeri, i suposam que amb bona voluntat per part de
vostès per ajudar que dugui a bon port aquesta discussió,
votaríem que sí la 41, i en serveis socials, tenint en compte que
a la 44, s’està redactant un pla d’immigració que és molt més
ample, que pot contemplar tots aquests desitjos positius que
vostès manifesten amb aquesta proposta, igualment que a la 45,
que depèn molt del que es discuteix avui, en aquest moment,
sobre possibilitats de transferència als consells insulars.
El tema de la violència domèstica, és claríssim que sí, ens
podem posar d’acord, per tant a la 46 votarem que sí, i la 47 és
la contradicció que marcava el portaveu d’Esquerra Unida i
Ecologia, que degradar la conselleria a direcció general, quan se
li demana tanta actuació, ens sembla un contrasentit.
De ben de ver, passant per damunt ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pons, Sr. Pons, està molt excedit de temps, seria positiu

EL SR. PRESIDENT:
Es reprèn la sessió. Procedeix ara la votació de les
propostes de resolució. En primer lloc, hauríem de conèixer les
transaccions plantejades a les propostes de resolució del Grup
Popular, que són les primeres, per ordre de registre d’entrada i,
en conseqüència, són les primeres que hem de votar als punts
5, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 35, si s’ha arribat a algun tipus d’acord o
si hi ha unes propostes concretes de transacció.
Sra. Armengol, té la paraula.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Sí, gràcies, Sr. President. La 18 no es transacciona, s’aprova
tal i com la presentava el Grup Popular, i les altres, sili sembla,
llegiré tal i com queda la proposta de resolució després d’haver
acceptar el Partit Popular les transaccions.
El punt 5, quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a elaborar en el termini màxim de
sis mesos el protocol d’emergència dels arxius, museus i
biblioteques, gestionats per ala comunitat autònoma de les Illes
Balears”.
Les 8 i 9 es refan en una que diria: “El Parlament de les Illes
Balears insisteix en la necessitat de complir l’acord parlamentari
de 19 d’octubre de l’any 1999, referent a la creació de les
biblioteques d’Eivissa i Formentera”.
La 16 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears, al Govern de l’estat espanyol i a la
Unió Europea a elaborar i dotar econòmicament un pla d’ajudes
específic per als sectors ramaders que puguin resultar afectats
per la prohibició de la Unió Europea d’exportar el ramat fora de
les Illes Balears”.

...
EL SR. PONS I PONS:
Gràcies per la seva benevolència, Sr. President. Suposam
que les propostes de transacció seran ben rebudes. Gràcies per
la seva atenció, senyors diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pons, en nom del Grup Socialista.
Arribats a aquest punt, que s’ha substanciat la defensa per
cadascun dels grups de les propostes presentades i la fixació
de posició per part dels altres grups, donaríem 15 minuts, que
seran precisament les 13,30, que és l’hora que hem fixat per a la
votació, perquè puguin parlar-se entre els grups per saber si
s’accepten o no les transaccions. Reprendrem la sessió a les
13,30 hores.

La 20 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a balisar les reserves marines pròpies de la comunitat
autònoma i senyalitzar les zones de reserva integral i veda”.
La 21 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears acorda
crear de manera immediata una ponència parlamentària que
tengui com a objectiu avaluar l’impacte i les conseqüències de
l’epidèmia anomenada de la llengua blava”.
I la 35 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern que en el pressupost de l’any 2002 figuri una partida
pressupostària per al futur fons de cooperació municipal”.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Armengol. El Grup Popular accepta les
transaccions amb els termes proposats?

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 40 Fascicle 4 / 17, 18 i 19 d'octubre del 2000

EL SR. MARÍ I TUR:
Gràcies, Sr. President. Dir-li que sí i comunicar-li també que
el Grup Popular retira la proposta de resolució 47. Gràcies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Marí.
Aleshores, s’entén que les propostes de resolució 5, 8 i 9,
que s’han convertit en una, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 35, 41 i 46
del Grup Popular s’aproven per unanimitat?
Queden aprovades aquestes propostes.
Sotmetem a votació les propostes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13,
14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44
i 45 del Grup Popular, ja que la 47 ha estat retirada.
Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.
Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posinse drets, per favor. Gràcies.
Abstencions? No n’hi ha.
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Senyores i senyors diputats que s’hi abstenguin? Moltes
gràcies.
Resultat de la votació: 29 a favor i 26 abstencions. En
conseqüència, queda aprovada aquesta proposta.
Passam a votació les propostes del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Es pot entendre que les propostes 4, 5 i 6,
s’aproven per unanimitat? Queden aprovades aquestes
propostes.
Votam a continuació les propostes 1, 2 i 3 del Grup PSMEntesa Nacionalista.
Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.
Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posinse drets, per favor. Gràcies.
Abstencions? No n’hi ha.
Resultat de la votació: 29 vots a favor, 26 en contra. Queden
aprovades aquestes propostes de resolució.
Passam a votació la proposta 7 del Grup PSM-Entesa
Nacionalista.

Les propostes sotmeses a votació han tengut 26 vots a
favor, 29 en contra i, en conseqüència, queden rebutjades.

Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Socialista. Pel transcurs del debat i la fixació de posicions,
plantejam que les propostes 1, 2, 3 i 4 podrien se aprovades per
unanimitat. S’entenen aprovades per unanimitat? Queden
aprovades.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posinse drets, per favor. Gràcies.

Sotmeten a votació les propostes 5 i 7.
Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.
Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posinse drets, per favor. Gràcies.
Abstencions? No n’hi ha.
Resultat de la votació: 29 vots a favor, 26 en contra, en
conseqüència, queden aprovades aquestes propostes de
resolució.
Passam a votació la proposta 6 del Grup Socialista.

Senyores i senyors diputats que s’hi abstenen? Gràcies.
Resultat de la votació: 29 vots a favor, 26 abstencions. En
conseqüència, queda aprovada aquesta proposta de resolució.
Passam, a continuació, a votació, les propostes de resolució
del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista. Es pot
entendre, del debat, que les propostes 4, 5 i 6, queden
aprovades per unanimitat? Queden aprovades per unanimitat
aquestes propostes.
Passam a votació les propostes 1 i 3.
Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.
Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posinse drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Resultat de la votació: 29 vots a favor, 26 en contra. Queden
aprovades aquestes propostes de resolució.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posinse drets, per favor. Gràcies.

Passam a votació la proposta 2 del Grup d’Esquerra Unida
i Ecologista.
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Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.
Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posinse drets, per favor. Gràcies.
Senyores i senyors diputats que s’hi abstenguin? Moltes
gràcies.
Resultat de la votació: 29 vots a favor, 26 abstencions.
Queda aprovada aquesta proposta.
Passam a les propostes de resolució del Grup Mixt. Les
votarem grup per grup dels que són dins el Grup Mixt, per ordre
de presentació. Les primeres són d’Unió Mallorquina, s’entén
que les propostes 1 i 2 d’Unió Mallorquina s’aproven per
unanimitat? Queden aprovades per unanimitat.
Del Grup d’Els Verds d’Eivissa, s’entén que les propostes
1, 2, 3, 4 i 6, queden aprovades per unanimitat? Queden
aprovades.
Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposta 5 d’Els Verds d’Eivissa i Formentera, posin-se drets,
per favor. Gràcies.
Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posinse drets, per favor. Gràcies.
Senyores i senyors diputats que s’hi abstenguin? Moltes
gràcies.
Vots a favor, 29; abstencions, 26. En conseqüència queda
aprovada aquesta proposta.
Passam, en darrer terme, perquè així ha estat segons el
número de registre, a votar les propostes del diputat de la COP
de Formentera. S’entén que les propostes 1 i 2 es poden
aprovar per unanimitat? Queden aprovades per unanimitat.
Proposta 3 de la COP de Formentera.
Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.
Senyores i senyors diputats que hi votin en contra, posinse drets, per favor. Gràcies.
Senyores i senyors diputats que s’hi abstenguin? Moltes
gràcies.
Resultat de la votació: 29 vots a favor, 26 abstencions. En
conseqüència, queda aprovada la proposta 3 de la COP de
Formentera.
I resoltes les votacions, s’aixeca la sessió, llarga. Gràcies.
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Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma
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lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, qui informà sobre el tema
de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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RGE núm. 4293/00, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt (Els Verds d'Eivissa), derivada del debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 18
d'octubre del 2000).
RGE núm. 4294/00, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt (Coalició d'Organitzacions Progressistes), derivada del
debat sobre l'orientació política general del Govern. (Mesa
de 18 d'octubre del 2000).

Ordre de Publicació
Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre el programa d'actuacions a les comunitats balears
establertes fora del territori de la comunitat autònoma (RGE
núm. 2687/00).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre
del 2000, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència, qui informà sobre el tema de
referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4288/00, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, derivada del debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 28 d'octubre del 2000).
RGE núm. 4289/00, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, derivada del debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 28 d'octubre del 2000).
RGE núm. 4290/00, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, derivada del debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 28
d'octubre del 2000).
RGE núm. 4291/00, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, derivada del debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 18
d'octubre del 2000).
RGE núm. 4292/00, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt (Unió Mallorquina), derivada del debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 18
d'octubre del 2000).

D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Popular presenta
les propostes de resolució següents, derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears lamenta l’elevat
incompliment per part del Govern de les Illes Balears de les
propostes de resolució aprovades en el debat de política
general de l’any 1999.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini de tres mesos davant la cambra, el
desenvolupament de la Llei del SERBASA per culminar el
procés de desenvolupament sobre el territori de tota la
Comunitat Autònoma del Servei Balear de la Salut creant les
corresponents delegacions insulars.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
compliment en la seva integritat del protocol de col·laboració
signat el 8 d’octubre entre el Govern de les Illes Balears i el
Ministeri de Sanitat.
4. El Parlament de les Illes Balears constata i reprova la
mancança de diàleg i d’acord institucional per part del Govern
de les Illes Balears en relació a la problemàtica sanitària a les
illes Balears. Per tot això el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a recuperar l’esperit de diàleg i
d’interlocutor lleial amb l’administració central de l’Estat per tal
de donar resposta als reptes sanitaris que aquesta Comunitat
té pendents.
5. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a elaborar en el termini màxim de 6 mesos els manuals de
procediment d’emergència dels arxius, museus i biblioteques
gestionats per la CAIB.
6. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla unificat de creació i millora dels
centres museístics de la CAIB en el termini màxim de 6 mesos.
7. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a aprovar el decret d’intervencions arqueològiques en
el termini màxim de 2 mesos.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que l’Illa
d’Eivissa tengui una Biblioteca pública tal com gaudeixen
Mallorca i Menorca.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que l’Illa
de Formentera tengui una Biblioteca pública tal com gaudeixen
Mallorca i Menorca.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a millorar
el rendiment del sistema educatiu i reduir l’elevada taxa de
fracàs escolar a les Illes Balears.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
redactar un Pla de Pesca de Cèrcol per a la seva preservació.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a balisar
les reserves marines i senyalitzar les zones de reserva integral
i veda.
21. El Parlament de les Illes Balears acorda crear de manera
immediata una comissió no permanent que tengui com objectiu
avaluar l’impacte i les conseqüències de l’epidèmia anomenada
de “la llengua blava”.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
redacció d’un Pla estratègic i urgent per a la seguretat a les
platges i d’educació vial a les carreteres amb la finalitat de
prevenir i evitar l’elevat nombre d’accidents que cada any
tenen lloc a les nostres illes.

22. El Parlament de les illes Balears insta el Govern a
fomentar l’ús de materials reciclables i no contaminants.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
reguli i ordeni l’etapa educativa de 0 a 3 anys per al curs 2001
–2002.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’una dessaladora fixa al municipi de Ciutadella.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per tal
que en el termini de sis mesos redacti i doti econòmicament un
Pla d’ajudes específic per al sector dels fruits secs que
substitueixi els plans de millora caducats i això per al cas de que
la Unió Europea, una vegada vençuda la pròrroga acordada per
aquest any, decideixi no prorrogar els plans de millora existents
per al sector.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que presenti un projecte de Llei per a la
declaració d’utilitat pública i expropiació de les instal·lacions de
desembarcament, conducció i emmagatzemament de
combustible existents a cadascuna de les illes Balears a fi de
garantir una lliure, real i efectiva competència en el mercat de
distribució de combustible de Balears.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració de projectes de reguiu amb aigües depurades i
presentar-los a la Comissió Mixta per al desenvolupament del
protocol subscrit entre el Ministeri d’Agricultura i el Govern de
les illes Balears en l’abril de 1999 a fi d’obtenir el finançament
que preveu l’esmentat protocol.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i dotar econòmicament un pla d’ajudes específic pels
sectors ramaders que puguin resultar afectats per la prohibició
de la Unió Europea d’exportar el ramat fora de les Illes Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
redactar un Pla d’electrificació rural i dotar-lo amb medis
econòmics suficients a fi de que quan finalitzi la present
legislatura tota la zona rural de les illes Balears compti amb la
dotació energètica necessària.
18. El parlament de les Illes Balears insta el Govern a reforçar
els controls sanitaris pel que fa a l’entrada de cada illa a fi de
garantir la indemnitat sanitària de la cabana ramadera de
Balears.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’una dessaladora fixa la municipi d’Andratx.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’una dessaladora fixa al municipi de Santa Eulàlia
del Riu a l’illa d’Eivissa.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació de la dessaladora de l’illa de Formentera.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació de la dessaladora de Palma de Mallorca.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
illes Balears a construir una dessaladora permanent a la zona
nord de Mallorca per abastir d’aigua els municipis de la zona
nord.
29. La nova economia, instrumenta la societat de la
informació i de la comunicació, ens obri les portes a un mercat
únic i global. Es per aquest motiu que el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a presentar un Pla que avaluï les
oportunitats i punts febles en relació al nostre petit comerç.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració i aprovació d’un Pla de promoció del turisme
específic per a l’hivern, amb la participació dels municipis
turístics, dels Consells Insulars i dels col·lectius i associacions
implicats en l’activitat turística.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reprendre la política d’enderrocament d’edificis obsolets i
esponjament de les zones turístiques iniciada a la legislatura
anterior.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’un Pla d’infraestructures a les zones turístiques que
permeti assolir l’objectiu de la diversificació turística anunciat
pel Molt Hble. President al seu discurs sobre l’acció de Govern.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compte davant la Comissió d’Assumptes Institucionals de les
actuacions dutes a terme en els següents camps:
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- Pla d’Ajudes als ciutadans, empreses i institucions per tal
de reduir al màxim els problemes que poden derivar-se de la
implantació de la moneda única.
- Donar compte dels contactes amb el Ministeri de Defensa
respecte a l’adquisició de benes immobles o finques rústiques
d’interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Donar compte sobre el procés de gratuïtat de peatges per
a residents de la Vall de Sóller.
- Donar compte del seguiment de les obligacions i dels
compromisos concrets, des de la declaració de Menorca com a
reserva de la biosfera, amb les seves actuacions en matèria
d’infraestructures, carreteres, medi ambient, ordenació del
territori i adquisició de patrimoni natural.
- Donar compte de la construcció del Fòrum Illes Balears
Sostenibles.

de la Dona en 1000 milions per tal de poder fer una política
efectiva per a l’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini d’un mes el Projecte de Llei de
finançament definitiu dels Consells Insulars i del Fons de
Compensació Interinsular.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el Pla de lluita contra la violència domèstica a les Illes
Balears un cop es recullin les resolucions de la Comissió
Parlamentaria creada per estudiar la violència domèstica.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que en
el pressupost de l’any 2001 figuri una partida pressupostària
pel futur Fons de Cooperació Municipal.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convertir la Conselleria de Benestar Social en una Direcció
General integrada en la Conselleria de Treball un cop siguin
efectives les transferències en matèria d’Acció Social als
Consells Insulars.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
contactes amb el Ministeri de Defensa per a la possible
adquisició i/o cessió de bens immobles d’interès per a la CAIB
i especialment pel que fa a l’Hospital Militar.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que no incrementi la pressió fiscal als ciutadans
de les Illes Balears.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que presenti un Pla per al desdoblament de
la carretera Maó-Ciutadella.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que els
pressuposts de l’any 2001 duguin una partida per començar les
obres de traçat del tren entre Sa Pobla i Alcúdia.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
redacció d’un Pla d’acció específic per a la integració cultural
i laboral de la dona immigrant així com un borsa de feina per
l’esmentat col·lectiu.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
posada en marxa immediata del centre per a discapacitats del
carrer Joan Crespí així mateix s’insta el Govern de les Illes
Balears a pressupostar els dobles en la proposta de
transferències de competències als Consells Insulars en matèria
d’acció social per tal de dur a terme centres de similars
característiques a les altres illes.

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Socialista
presenta les propostes de resolució següents, derivades del
debat sobre l'orientació política general del Govern.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compliment al conveni subscrit pel Govern de les Illes Balears
i de l’Estat en matèria de carreteres amb l’objecte de que no es
demori la posada al servei dels ciutadans d’aquestes
infraestructures de transport terrestre tan necessàries.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a realitzar les inversions necessàries en
infraestructures sanitàries a les Illes Balears, compromeses i no
realitzades, des de l’anterior legislatura amb el cent per cent de
la seva capacitat. Així mateix insta a augmentar el nombre de
llits de malalts mentals als seus hospitals i a dotar suficientment
els centres de salut d’unitats de salut mental.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en un termini no superior a un any, un Pla contra la
pobresa i exclusió social per tal de poder donar una resposta
clara a les necessitats de la població de les nostres illes.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar en la línia de dotar els consells insulars de les eines
polítiques i econòmiques necessàries per aprofundir en
l’autogovern de cadascuna de les Illes.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convenir amb els ajuntaments el finançament, la construcció i
la posada en marxa de casals de joves. Per tal de donar
compliment a aquesta resolució, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a habilitar 500 milions al pressupost de l’any
2001.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a l’aprovació definitiva del Pla hidrològic de les Illes
Balears amb les corresponents assignacions pressupostàries,
així com la dotació immediata del conveni hidrològic.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar
en el pressupost general de la CAIB per a l’any 2001 a l’Institut

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a fer efectiu el nomenament dels seus representants
a totes les comissions mixtes previstes per al desenvolupament
de la Llei 30/1988, del 29 de juliol, de règim especial de les Illes
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Balears, així com a accelerar l’aplicació immediata de tots els
continguts d’aquesta.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol perquè als pròxims pressupostos incrementi la partida
destinada a beques per als estudiants que hagin de cursar els
seus estudis universitaris fora del territori de les Illes Balears,
d’acord amb l’article 17 de la Llei 30/1998, del 29 de juliol, de
règim especial de les Illes Balears.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a arbitrar totes les mesures legislatives i
pressupostàries perquè es pugui dur a terme el Pla energètic i
resoldre d’una manera adequada per al nostre territori el
subministrament energètic sense que això hagi de suposar en
cap cas la repercussió sobre els usuaris dels costos derivats de
la construcció d’un gasoducte que haurà de ser contemplat
com ha integrat més de la xarxa existent al territori peninsular,
d’acord amb el que preveu el capítol II de la Llei 30/98, de 29 de
juliol, de règim especial de les Illes Balears.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir conjuntament amb el Govern de l’Estat,
dins el programa estatal d’infraestructures, una adequada
priorització per a l’execució d’inversions en matèria de
carreteres, per tal de compensar els efectes de la insularitat, en
compliment de l’article 16 de la Llei 30/98, de 29 de juliol, de
règim especial, sense que això comporti cap tipus de
condicionament, a l’administració que sigui competent, en el
disseny del corresponent pla i successives modificacions del
mateix. Així mateix el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a reclamar del Govern de l’Estat
espanyol la col·laboració econòmica en la potenciació del
transport ferroviari a les Illes Balears, per tal de compensar els
efectes de la insularitat, en compliment de l’art. 10 de la Llei
30/98, de règim especial.
Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Ecologista presenta les propostes de resolució següents,
derivades del debat sobre l'orientació política general del
Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears es manifesta contra
qualsevol reforma de l'actual Llei d'Estrangeria (Llei Orgànica
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
integració social) que pugui significar una reducció dels drets
i llibertats de les persones immigrades o una política
d'immigració més restrictiva.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a aportar els recursos econòmics necessaris, per a la dotació de
les infraestructures i dels mitjans humans que facin possible la
posta en marxa de la Llei Penal del Menor.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
realitzi les gestions necessàries per establir amb el Govern de
l'Estat, un conveni per a la finançació d'una xarxa de transport
públic adient que inclogui inversions suficients a les quatre
illes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, a
partir de diferents instruments, fomenti de forma efectiva la
instal·lació d'energies renovables. Així mateix, s'han d'establir
tots els mecanismes per una major eficiència i estalvi en el
consum.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a finançar el trasllat de residus entre els illes i la península, tal
com preveu la llei estatal de residus.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a accelerar el procés de transferències de les polítiques actives
i d'intermediació del mercat laboral, actualment gestionades per
"el Instituto Nacional de Empleo", amb dotacions suficients per
a fer front a les exigències específiques d'unes relacions
laborals marcades per una forta estacionalitat i precarietat en les
condicions de treball, així com per la realitat insular.
Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta les propostes de resolució següents,
derivades del debat sobre l'orientació política general del
Govern.
1.- El Parlament de les Illes Balears comparteix la
preocupació expressada pels diferents col·lectius econòmics i
productius davant la situació generada per l’actual
problemàtica energètica, i insta el Govern de l’Estat a prendre
mesures per fer front a aquesta situació.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a donar prioritat davant la UE als projectes presentats pel
Govern de les Illes Balears referits al tractament de residus i a
l’extensió i millora de l’eficiència de les xarxes d’abastament
d’aigua a les poblacions, a la reutilització d’aigües depurades
i quantes inversions vagin referides a optimitzar els recursos
hídrics de les Illes Balears.
3.- El Parlament de les Illes Balears considera que la
participació autonòmica en els consells de ministres de la Unió
Europea suposaria la culminació d’un sistema de participació
operatiu en la política europea de l’Estat, i insta el Govern a
reclamar del Govern de l’Estat que garanteixi la participació del
Govern de les Illes en els consells de ministres de la Unió
Europea quan tractin d’assumptes que afectin les seves
competències o siguin d’interès legítim i raonat per a les Illes
Balears.
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4.- El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques a refermar els esforços tendents a fer
que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, sigui objecte
d’una especial protecció i normalització a tots els àmbits de la
vida política, social, econòmica i cultural.

1. El Parlament insta el Govern a promoure, en el marc del Pla
energètic i el Pla regional de protecció del clima, el compliment
gradual del Protocol de Kyoto i la implementació de la proposta
de Directiva sobre energies renovables aprovada per la
Comissió Europea el 10 de maig del 2000.

5.- El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol casta
de violència que pretengui d’imposar-se a qualsevol indret del
món i propugna els valors del més estricte respecte cap als
drets de les persones i els pobles.

2. El Parlament insta el Govern a presentar un projecte de llei
d'aigua que prioritzi la gestió eficient i sostenible i la
reutilització màxima de les aigües depurades.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla per a la millora de la comercialització de la carn
procedent de la ramaderia de les Illes Balears.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la signatura d’un conveni mitjançant el qual es comprometi a
aportar la mateixa quantitat que el Govern de les Illes Balears
dedicarà a inversions destinades a la construcció de nous
centres educatius els propers tres anys.
Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3. El Parlament insta el Govern a presentar un estudi
valoratiu dels costos socials i ambientals del model turístic i
residencial actual a les Balears.
4. El Parlament insta el Govern a posar en marxa un pla pilot
de connexió a la xarxa convencional dels edificis i
infraestructures públiques, dotada d'energies netes.
5. El Parlament insta el Govern a revisar el model de cànon
de sanejament d'aigües actual, a fi d'introduir-hi paràmetres
ecològics i de cobriment efectiu i just dels costos.
6. El Parlament insta el Govern a dotar-se d'un pla específic
de suport a les iniciatives de difusió, creació i gestió d'empreses
de l'anomenat Tercer Sector (economia social).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.
El portaveu:
Santiago Ferrer i Costa.

E)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Mixt, en nom del
diputat d'Unió Mallorquina, Miquel Nadal i Buades, presenta
les propostes de resolució següents, derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears prendre les mesures pertinents per tal de facilitar als
ciutadans l'accés a les finques públiques.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a emprendre les iniciatives necessàries per tal que els
habitatges de protecció oficial no puguin ser construïts dins
sòl rústic.
Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El diputat:
Miquel Nadal i Buades.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Mixt, en nom del
diputat d'Els Verds d'Eivissa, Joan Buades i Beltran, presenta
les propostes de resolució següents, derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Mixt, en nom del
diputat de la COP de Formentera, Santiago Ferrer i Costa,
presenta les propostes de resolució següents, derivades del
debat sobre l'orientació política general del Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la situació del transport marítim interinsular
i de la península amb les illes per corregir, si n'és el cas,
possibles situacions monopolístiques. Així mateix, i d'acord
amb els resultats d'aquests estudis, insta el Govern de les Illes
Balears i el Ministeri de Foment a imposar a les navilieres
obligacions de serveis adequats en preus i freqüències per als
ciutadans de les Illes Balears i els nostres visitants.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar en el termini més breu possible, les
conclusions de la comissió mixta Govern- Consell InsularAjuntament-Ministeri que estudia la situació sanitària a
Formentera i que cerca solucions adients encaminades a la
dotació en aquesta illa d'una instal·lació hospitalària adequada
a les seves necessitats reals.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a accelerar la posada en marxa d'un pla a la reserva natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera, que doni participació a les
administracions implicades, per racionalitzar el fondeig
d'embarcacions esportives i de tot tipus i que salvaguardi els
valors naturals de la zona, tot cercant compatibilitzar aquests
valors amb els usos lúdics que se'n faci d'aquesta reserva.

Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El portaveu:
Santiago Ferrer i Costa.

3.10. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
En la construcció de quines instal·lacions esportives de les
Illes Balears ha participat el Govern balear des que s'inicià el
govern del pacte? I, en quines té previst participar en un futur
pròxim?
Palma, a 16 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
RGE núm. 4386/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació del Govern del pacte en la construcció
d'instal·lacions esportives. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).
RGE núm. 4387/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de
Fires i Congressos SA per cobrir els compromisos per
pensions. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).
RGE núm. 4388/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en electrificacions rurals. (Mesa de 25 d'octubre
del 2000).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quan pensa Fires i Congressos SA fer la previsió per cobrir
els compromisos per pensions amb el seu personal en virtut
del conveni i que a 31 de desembre del 1999 segons l'empresa
suposen 13 milions de pessetes?

RGE núm. 4389/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
econòmica per actuar en marges i petites infraestructures.
(Mesa de 25 d'octubre del 2000).
RGE núm. 4390/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
sol·licitades a la Conselleria d'Agricultura i Pesca per part
d'organitzacions agràries. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).
RGE núm. 4391/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
concedides a organitzacions agràries. (Mesa de 25 d'octubre
del 2000).
RGE núm. 4392/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment
d'organitzacions agràries. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).
RGE núm. 4393/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
per a camins rurals. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).
RGE núm. 4394/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis
signats entre el Govern i els ajuntaments en relació amb
camins rurals. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina dotació econòmica es va fixar i aprovar inicialment
dins el pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca l'any
2000 per a actuacions en electrificacions rurals? Quina és la
dotació actual d'aquesta partida?, especificau si és la dotació
definitiva per executar l'any 2000. Quina és la situació actual
d'aquesta partida?, detallau-ne els projectes per les fases de
reserva, adjudicació i ordre de pagament.
Palma, a 16 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

1462

BOPIB núm. 66 - 27 d'octubre del 2000

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 19 d'octubre del
2000, s'aprovaren les Resolucions derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern, que es transcriuen
a continuació.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a elaborar en el termini màxim de 6 mesos el protocol
d’emergència dels arxius, museus i biblioteques gestionats per
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insisteix en la necessitat
de complir l’acord parlamentari de 19 d’octubre de 1999, referent
a la creació de les biblioteques d’Eivissa i Formentera.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
reguli i ordeni l’etapa educativa de 0 a 3 anys per al curs 20012002.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració de projectes de reguiu amb aigües depurades i
presentar-los a la Comissió Mixta per al desenvolupament del
protocol subscrit entre el Ministeri d’Agricultura i el Govern de
les illes Balears en l’abril de 1999 a fi d’obtenir el finançament
que preveu l’esmentat protocol.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, al de l’Estat Espanyol i a la Unió Europea a elaborar i
dotar econòmicament un pla d’ajudes específic pels sectors
ramaders que puguin resultar afectats per la prohibició de la
Unió Europea d’exportar el ramat fora de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a reforçar
els controls sanitaris pel que fa a l’entrada de cada illa a fi de
garantir la indemnitat sanitària de la cabana ramadera de
Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a balisar
les reserves marines pròpies de la Comunitat Autònoma i
senyalitzar les zones de reserva integral i veda.
8. El Parlament de les Illes Balears acorda crear de manera
immediata una ponència parlamentària que tengui com objectiu
avaluar l’impacte i les conseqüències de l’epidèmia anomenada
de la llengua blava.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fomentar
l’ús de materials reciclables i no contaminants.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que en
el pressupost de l’any 2002 figuri una partida pressupostària
per al futur Fons de Cooperació Municipal.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en un termini no superior a un any, un Pla contra la
pobresa i exclusió social per tal de poder donar una resposta
clara a les necessitats de la població de les nostres illes.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el Pla de lluita contra la violència domèstica a les Illes
Balears un cop es recullin les resolucions de la Comissió
Parlamentaria creada per estudiar la violència domèstica.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a realitzar les inversions necessàries en
infraestructures sanitàries a les Illes Balears, compromeses i no
realitzades, des de l’anterior legislatura amb el cent per cent de
la seva capacitat. Així mateix insta a augmentar el nombre de
llits de malalts mentals als seus hospitals i a dotar suficientment
els centres de salut d’unitats de salut mental.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar en la línia de dotar els consells insulars de les eines
polítiques i econòmiques necessàries per aprofundir en
l’autogovern de cadascuna de les Illes.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a l’aprovació definitiva del Pla hidrològic de les Illes
Balears amb les corresponents assignacions pressupostàries,
així com la dotació immediata del conveni hidrològic.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a fer efectiu el nomenament dels seus representants
a totes les comissions mixtes previstes per al desenvolupament
de la Llei 30/1988, del 29 de juliol, de règim especial de les Illes
Balears, així com a accelerar l’aplicació immediata de tots els
continguts d’aquesta.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol perquè als pròxims pressupostos incrementi la partida
destinada a beques per als estudiants que hagin de cursar els
seus estudis universitaris fora del territori de les Illes Balears,
d’acord amb l’article 17 de la Llei 30/1998, del 29 de juliol, de
règim especial de les Illes Balears.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a arbitrar totes les mesures legislatives i
pressupostàries perquè es pugui dur a terme el Pla energètic i
resoldre d’una manera adequada per al nostre territori el
subministrament energètic sense que això hagi de suposar en
cap cas la repercussió sobre els usuaris dels costos derivats de
la construcció d’un gasoducte que haurà de ser contemplat
com un integrant més de la xarxa existent al territori peninsular,
d’acord amb el que preveu el capítol II de la Llei 30/98, de 29 de
juliol, de règim especial de les Illes Balears.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir conjuntament amb el Govern de l’Estat,
dins el programa estatal d’infraestructures, una adequada
priorització per a l’execució d’inversions en matèria de
carreteres, per tal de compensar els efectes de la insularitat, en
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compliment de l’article 16 de la Llei 30/98, de 29 de juliol, de
règim especial, sense que això comporti cap tipus de
condicionament, a l’administració que sigui competent, en el
disseny del corresponent pla i successives modificacions del
mateix. Així mateix el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a reclamar del Govern de l’Estat
espanyol la col·laboració econòmica en la potenciació del
transport ferroviari a les Illes Balears, per tal de compensar els
efectes de la insularitat, en compliment de l’art. 10 de la Llei
30/98, de règim especial.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a aportar els recursos econòmics necessaris, per a la dotació de
les infraestructures i dels mitjans humans que facin possible la
posta en marxa de la Llei Penal del Menor.

20. El Parlament de les Illes Balears comparteix la
preocupació expressada pels diferents col·lectius econòmics i
productius davant la situació generada per l’actual
problemàtica energètica, i insta el Govern de l’Estat a prendre
mesures per fer front a aquesta situació.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, a
partir de diferents instruments, fomenti de forma efectiva la
instal·lació d'energies renovables. Així mateix, s'han d'establir
tots els mecanismes per una major eficiència i estalvi en el
consum.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a donar prioritat davant la Unió Europea als projectes
presentats pel Govern de les Illes Balears referits al tractament
de residus i a l’extensió i millora de l’eficiència de les xarxes
d’abastament d’aigua a les poblacions, a la reutilització
d’aigües depurades i quantes inversions vagin referides a
optimitzar els recursos hídrics de les Illes Balears.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a finançar el trasllat de residus entre les illes i la península, tal
com preveu la llei estatal de residus.

22. El Parlament de les Illes Balears considera que la
participació autonòmica en els consells de ministres de la Unió
Europea suposaria la culminació d’un sistema de participació
operatiu en la política europea de l’Estat, i insta el Govern a
reclamar del Govern de l’Estat que garanteixi la participació del
Govern de les Illes en els consells de ministres de la Unió
Europea quan tractin d’assumptes que afectin les seves
competències o siguin d’interès legítim i raonat per a les Illes
Balears.
23. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques a refermar els esforços tendents a fer
que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, sigui objecte
d’una especial protecció i normalització a tots els àmbits de la
vida política, social, econòmica i cultural.
24. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol casta
de violència que pretengui d’imposar-se a qualsevol indret del
món i propugna els valors del més estricte respecte cap als
drets de les persones i els pobles.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla per a la millora de la comercialització de la carn
procedent de la ramaderia de les Illes Balears.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la signatura d’un conveni mitjançant el qual es comprometi a
aportar la mateixa quantitat que el Govern de les Illes Balears
dedicarà a inversions destinades a la construcció de nous
centres educatius els propers tres anys.
27. El Parlament de les Illes Balears es manifesta contra
qualsevol reforma de l'actual Llei d'Estrangeria (Llei Orgànica
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
integració social) que pugui significar una reducció dels drets
i llibertats de les persones immigrades o una política
d'immigració més restrictiva.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
realitzi les gestions necessàries per establir amb el Govern de
l'Estat, un conveni per a la finançació d'una xarxa de transport
públic adient que inclogui inversions suficients a les quatre
illes.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a accelerar el procés de transferències de les polítiques actives
i d'intermediació del mercat laboral, actualment gestionades per
"el Instituto Nacional de Empleo", amb dotacions suficients per
a fer front a les exigències específiques d'unes relacions
laborals marcades per una forta estacionalitat i precarietat en les
condicions de treball, així com per la realitat insular.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears prendre les mesures pertinents per tal de facilitar
als ciutadans l'accés a les finques públiques.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre les iniciatives necessàries per tal que
els habitatges de protecció oficial no puguin ser construïts dins
sòl rústic.
35. El Parlament insta el Govern a promoure, en el marc del
Pla energètic i el Pla regional de protecció del clima, el
compliment gradual Protocol de Kyoto i la implementació de la
proposta de Directiva sobre energies renovables aprovada per
la Comissió Europea el 10 de maig del 2000.
36. El Parlament insta el Govern a presentar un projecte de
llei d'aigua que prioritzi la gestió eficient i sostenible i la
reutilització màxima de les aigües depurades.
37. El Parlament insta el Govern a presentar un estudi
valoratiu dels costos socials i ambientals del model turístic i
residencial actual a les Balears.
38. El Parlament insta el Govern a posar en marxa un pla pilot
de connexió a la xarxa convencional dels edificis i
infraestructures públiques, dotada d'energies netes.
39. El Parlament insta el Govern a revisar el model de cànon
de sanejament d'aigües actual, a fi d'introduir-hi paràmetres
ecològics i de cobriment efectiu i just dels costos.
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40. El Parlament insta el Govern a dotar-se d'un pla específic
de suport a les iniciatives de difusió, creació i gestió d'empreses
de l'anomenat Tercer Sector (economia social).
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la situació del transport marítim
interinsular i de la península amb les illes per corregir, si n'és el
cas, possibles situacions monopolístiques. Així mateix, i
d'acord amb els resultats d'aquests estudis, insta el Govern de
les Illes Balears i el Ministeri de Foment a imposar a les
navilieres obligacions de serveis adequats en preus i
freqüències per als ciutadans de les Illes Balears i els nostres
visitants.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar en el termini més breu possible, les
conclusions de la comissió mixta Govern- Consell InsularAjuntament-Minis teri que estudia la situació sanitària a
Formentera i que cerca solucions adients encaminades a la
dotació en aquesta illa d'una instal·lació hospitalària adequada
a les seves necessitats reals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a jurament o promesa del nou diputat Hble. Sr.
Antonio Llamas i Márquez.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 d'octubre del 2000, el diputat Hble. Sr. Antonio
Llamas i Márquez procedí a jurar el seu càrrec, d'acord amb
l'establert a l'article 7 del Reglament de la Cambra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a accelerar la posada en marxa d'un pla a la reserva natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera, que doni participació a les
administracions implicades, per racionalitzar el fondeig
d'embarcacions esportives i de tot tipus i que salvaguardi els
valors naturals de la zona, tot cercant compatibilitzar aquests
valors amb els usos lúdics que se'n faci d'aquesta reserva.

Ordre de Publicació
B)

A la seu del Parlament,24 d'octubre del 2000.
El secretari segon:
Pere Palau i Torres.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

Relativa a retirada de la proposta 47 de les presentades
pel Grup Parlamentari Popular en el marc del debat
d'orientació política general del Govern (RGE núm.
4288/00).
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 d'octubre del 2000, es retirà la proposta núm. 47 de les
presentades pel Grup Parlamentari Popular en el marc del
debat de referència, publicades en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'octubre del 2000, rebutjà les Propostes de resolució 1-4,
6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 23-34, 36-40, 42-45 RGE núm.
4288/00, del Grup Parlamentari Popular, relatives al debat
sobre l'orientació política general del Govern, publicades en
aquest BOPIB.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, sobre les actuacions per afavorir
l'adquisició del primer habitatge (RGE núm. 1868/00).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre del 2000, tengué

DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
DLPM 770-1987

Fq.Con.núm. 33/27

V legislatura

Any 2001

Núm. 74/fascicle 1

Presidència
del Molt Honorable Sr. Maximilià Morales i Gómez
Sessió celebrada els dies 6, 7 i 8 de novembre del 2001
Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Debat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.

3158

3158
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EL SR. PRESIDENT:

Debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.

La primera senya de la nostra identitat són les persones
d’aquest país, una manera de ser que ens llegaren els nostres
pares i padrins i que tenim l’obligació de transmetre als nostres
fills i néts; una manera de ser d’una gent que desprèn pluralitat
i autoestima, gent emprenedora que volem, com a colAlectiu,
projectar cap a Espanya, cap a Europa i cap a la resta del món
la nostra visió de les coses; una manera de ser que s’ha enriquit
per totes les persones que han vingut a viure a aquesta terra.

Donarem començament a la sessió de debat d’orientació de
política general del Govern. En primer lloc té la paraula el
president del Govern de les Illes Balears.

Som una societat que vol jugar el seu paper, amb les seves
limitacions i possibilitats, però un paper que, petit o gros, és el
seu paper, u. Un paper sense perjudicis i sense imposicions.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

La nostra identitat és la millor brúixola per navegar dins un
món globalitzat i de cada vegada més complex. El nostre petit
país té moltes coses a dir, i tenim dret a ser escoltats i a
participar perquè són la nostra aportació, l’aportació
diferenciada de les Illes Balears.

Bon dia, senyores isenyors diputats, representants -amplis,
avui- dels mitjans de comunicació públics que assisteixen a
aquesta sessió.

Senyorpresident,senyores diputades, senyors diputats. Ens
trobam a mitjan camí. Aquest debat sobre l’orientació política
general del Govern arriba a mitjan legislatura, als dos anys i tres
mesos de l’inici del Govern que presidesc. Vint-i-set mesos de
feina intensa no és molt de temps, però permeten ja presentar
una senalla d’iniciatives que marquen un rumb polític definit.
Per tant, és hora de fer un balanç de la feina feta, un balanç
objectiu. I per ser objectiu parlaré més de xifres concretes que
d'intencions abstractes. Em mouré en el camp de les realitats
mesurables. Parlaré, ras i curt, d’avenços reals, d’allà on ja hem
arribat i d’allà on encara no ho hem fet. Ni més ni pus.
Abans voldria introduir, però, alguns elements de reflexió.
D’entrada, que dos anys són, en la dinàmica política, quasi
no-res.Entenc perfectament les presses dels ciutadans que volen
que les Illes Balears canviïn per bé. Entenc que vulguin veure,
millor avui que demà, fetes realitat tantes i tantes ilAlusions. A
tots aquests ciutadans,els vull dir que transformarels somnis en
fets concrets és una tasca apassionant però també dura i llarga,
que avançam tan aviat comés possible, i avançam amb el vent
a favor, perquè els ciutadans de les Balears són de cada vegada
més conscients de la necessitat d’afrontar els canvis socials i
mediambientals que defensa el Govern.
Els vull dir que no hem renunciat a res, ni molt manco a
aquelles dosis d’utopia a què vaig fer referència en el discurs
d’investidura i que continuu considerant necessàries per fer
avançar el país. Feim camí amb la mateixa ilAlusió tranquilAla del
primer dia. El programa es duu endavant amb un treball
constant, ferm i prudent.
Senyores isenyors diputats, ja des de l’inicideldebat propòs
posar com a element central els problemes reals i les esperances
de les persones, de la gent de les Illes Balears. Facem un debat
amb la mirada posada en les persones, en els ciutadans i les
ciutadanes del nostre país, en els seus problemes concrets i en
les seves ilAlusions. Tenim l’obligació d’oferir solucions a les
necessitats concretes dels ciutadans, però també tenim la
responsabilitat d’integrar-los, amb ilAlusió, en la construcció
activa del país.
Tenc ben clar que, sense solucions concretes, la política és
pura demagògia. Però si no atenem els intangibles com les
ilAlusions colAlectives i l’autoestima, la política esdevé simple
mediocritat administrativa.

El Govern de l’Estat n’hauria de prendre nota i entendre que
les Illes Balears no són un departament administratiu. Més tard
parlaré específicament de les relacions amb el Govern de
l’Estat, però des d’ara mateix vull deixar palesa la necessitat
d’un gran esforç en el gran pacte constitucional i, per tant,
d'afavorir la cultura de lleialtat.
Les Illes Balears són una nacionalitat dins del projecte
d’Espanya plural que descriu la Constitució. Som una part del
conjunt. També som Estat i no una institució tutelada. Això no
és un desig quimèric. Això és la lletra i l’esperit de la
Constitució que tenim des de fa 23 anys, i si aquesta és la lletra
i l’esperit, com es pot entendre el rebuig al debat anual dels
presidents autonòmics al Senat? Com es pot entendre el
bloqueig a la proposta de participació de les comunitats
autònomes en el Consell de la Unió Europea?
I en aquest camí, encara aniré més enfora. Defens una
reforma de la mateixa Constitució, pel que fa a la configuració
d’un Senat com a autèntica cambra de representació territorial.
La projecció de la nostra identitat de país exigeix àmbits per
exercir-la; àmbits que funcionin amb agilitat.
I un altra reflexió prèvia, aquesta en clau interna. El nostre
país només es podrà considerar com a tal en la mesura que
configuri una autèntica cohesió social. Ningú no participarà en
elprojecte delnostre país si se'n sent exclòs.Sense polítiques de
cohesió no hi ha voluntat colAlectiva. La manca de cohesió
fomenta posicionaments individualistes i genera insolidaritat.
Fomenta allò que se’n diu el “campi qui pugui”.
El camí de la cohesió passa per la defensa i el prestigi de tot
allò que és públic, i també per la cultura i la llengua del nostre
país. La llengua catalana és la llengua de cohesió de les Illes
Balears, un patrimoni de tots els qui hi vivim, sigui quina sigui
la seva procedència i sigui quina sigui la seva llengua materna.
I no vull acabar aquesta breu reflexió inicial sense esmentar
el territori, que és la política de polítiques. Després de les
persones, el perfil essencial del país és el seu territori i tot allò
que se'n deriva: paisatge, creixement, infraestructures...
Antigament la defensa del territori es feia amb exèrcits. En el
segle XXI, defensar la terra és marcar pautes de sostenibilitat,
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protegir i llegar a les generacions futures un territori en el qual
se sentin orgulloses de viure-hi.
Persones, identitat,lleialtat institucional, cohesió, defensa de
tot allò que és públic i territori; vet aquí algunes de les línies
mestres del missatge que els vull transmetre en relació amb
l’acció del Govern.
I parlant de les persones, he de dir que han estat l’eix de la
tasca feta durant aquests dos anys. Queda encara molt de camí
per fer, però la realitat és que, amb uns recursos limitats, el
Govern ja ha impulsat un major benestar en la vida quotidiana
de les persones d’aquest país. Avui ja caminam cap a
l’estabilitat. Però també pensam en demà: planificam el futur
dels pròxims 10 o 15 anys. Ho dic des de la modèstia que ha de
tenir qualsevol servidor públic, però el fet és que les coses
socialment milloren i es van equilibrant.
El fet és que, per posar un exemple, més de 3.000 famílies
han pogut realitzar millores a ca seva utilitzant les ajudes del
Govern, que ha dedicat a la rehabilitació d’habitatges més de
1.200 milions. Això vol dir que el Govern ha multiplicat per sis,
sis vegades més, les ajudes a la rehabilitació en relació a la
passada legislatura. Això significa més oportunitats per als qui
tenen menys poder adquisitiu.
La qualitat de vida de les persones millora quan es comprova
que en la passada legislatura es firmaren 25 convenis amb
ajuntaments per fer nous centres de salut o reformar-los, i en
només dos anys n’hem signat 26 i n'hem duplicat el pressupost.
Sí, el pressupost dels nous centres de salut, multiplicat per dos.
I també millora quan es comprova que l’assistència mèdica
als domicilis ha augmentat en un 29% en un any, gràcies a la
posada en funcionament dels anomenats PAC mòbils, uns
vehicles ben equipats que es posen a disposició dels metges per
a les visites a domicili. Una mesura que beneficia els majors i
les persones amb dificultats de desplaçament.
Per no parlar de la lluita contra la droga, principal
preocupació d’un gran nombre de famílies amb joves. Idò en
dos anys, el pressupost ha augmentat en un 70%. Un 70%.
Parlem de salut mental. Qualcú havia anat fins ara a la sala
d’urgències del Psiquiàtric?, una sala que durant molt d’anys
tenia, per tot mobiliari, una cadira? Avui hi ha una autèntica sala
d’urgències amb atenció psiquiàtrica, una millora també
d’atenció a les persones.
També haurem de considerar un bon signe l’augment del
transport públic. El tren ha arribat als 2 milions de passatgers
anuals. En dos anys ha augmentat un 40%, dades objectives i
comprovables.Comtambé són comprovables les 35 expedicions
diàries més que el transport públic regular fa gràcies als
convenis amb el Govern.
Prenguem qualsevol paràmetre objectiu per auscultar la
marxa del país en els darrers dos anys. Pensions, per exemple.
Idò el Govern, amb uns pressuposts magres, ha donat una ajuda
a les persones que cobren pensions no contributives i que ha
arribat a unes 10.000 persones. Però, a més, el pressupost del
salari social és avui el doble que el del 1999. De llavors ençà se
n’aprofiten 260 famílies més. Les dades comparatives dels
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àmbits socials són ben clares: ajuda a domicili, 30% més;
serveis d’atenció als discapacitats, 25% més. Repetesc, dades
fredes, comptabilitat pura..
Quantes places de l’Administració pública havien sortit a
oposició en els darrers deu anys? Unes 40. Quantes n’han sortit
en el darrer any? 445. Comparin: 40 abans i 445 ara, i això
sense comptarelborsíd’interins i tots els entrebancs que hi hem
trobat. Jo crec que en aquest tema sobren els comentaris.
Agafem l’indicadord’adquisicions d’espais públics. En dos
anys s’han comprat 1.600 hectàrees, més que en els 16 anys
anteriors.
Més tard parlarem d’educació, però ja els avanç un fet mai
no registrat a les Illes Balears: 10.000 milions d’inversió en
nous centres o reformes dels ja existents. No hi ha moratòria per
construir escoles. S’han creat 1.175 places noves, iles polítiques
actives d’educació també ens han permès, en dos anys,
incrementar en més de 1.000 els alumnes de formació
professional.
En la lluita contra la sinistralitat laboral, allà on trobàrem 19
milions de pressupost, n’hi hem posat 400 i encara no basta.
Pel que fa a la consolidació de l’estructura autonòmica, els
consells insulars han passat d’un pressupost de 22.159 milions
de l’any 99 a un pressupost de 29.869 milions per a l’any 2001.
Això significa 7.710 milions més.
Tots aquests indicadors ens demostren que estam avançant,
que hem millorat la marxa, que ret més. Però encara no basta.
Encara hem de fer més camí.
Per tant, la dinàmica d’aquest debat no s’ha d’aturar en tot
allò que ja s’ha fet o ja es fa. En aquest país, les persones volen
tamb é que es parli de futur i, per tant, no vull deixar passar
l’ocasió per anunciaren aquesta cambra quines seran algunes de
les línies concretes d’actuació de futur del Govern, mesures que
incidiran directament en la vida quotidiana de les persones.
Una novetat: Ja tenim ja a punt la fórmula per continuar
donant un complement econòmic a les persones que cobren les
pensions més baixes. Tots els perceptors d’aquestes pensions
disposaran d’una targeta amb la qual podran adquirir productes
de primera necessitat per un valor d’unes 30.000 pessetes, un
sistema pioner a tot Espanya.
Governam per a les persones. Hem introduït en l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques beneficis fiscals per a
les famílies més necessitades. Hi haurà una deducció per
despeses de llibres de text, una mesura també inèdita que
beneficiarà aproximadament uns 140.000 estudiants i les seves
famílies.
De la mateixa manera, s’augmentarà en un 50% la deducció
per a tots els pensionistes residents a les Illes Balears a partir
dels 65 anys. Passarà de 4.000 a 6.000 pessetes. Sempre he
deixat ben paleses les obligacions que tenim amb els nostres
majors.
I l’horitzó de futur de les persones passa per l’habitatge.
Continuarem fins al 2003 amb el programa “Ca teva de bell
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nou”, que amb una dotació de 5.000 milions significa un impuls
sense precedents a la rehabilitació d’habitatges. I, a més, ja puc
anunciar la pròxima publicació d’un decret d’ajudes al accés
d’habitatges ja existents, ajudes que arribaran fins a un 15% del
seu preu i que aniran dirigides a famílies amb ingressos fins a
4.800.000 pessetes.
Tenim el repte d’avançar en la creació de llocs de feina de
màxima qualitat. Molt aviat disposarem d’un instrument amb
noves competències que marcarà la nostra política d’ocupació
del futur: el Servei Balear d’Ocupació. Volem feina per a
tothom, però feina segura i de qualitat.
També jugaran un paper destacat els programes de salut
laboral, als quals dedicam l’any que ve 500 milions de pessetes,
i aquest ritme marcarà la pauta en els pròxims anys.
Continuam avançant en la política educativa de futur i en el
benestar de les famílies. Són moltes les famílies en què treballen
pare imare inecessiten serveis municipals d’escoletes d’infants.
Idò, a partir de l’any que ve, donarem suport als ajuntaments,
que actualment s’encarreguen de l’educació de zero a tres anys.
Es tracta d’una partida de 200 milions, que incrementarem en
els pròxims anys.
En aquesta línia de futur, treballam amb tots els serveis
complementaris per a les famílies. Immediatament
s'incrementaran les rutes de transport escolar en quasi un terç i,
pel que fa als menjadors escolars, l’objectiu és que, a final de
legislatura, no hi hagi cap escola sense menjador.
Avançam en cohesió social, sense deixar de banda un
element cohesionador per excelAlència: la llengua. Per primera
vegada s’ha elaborat un pla d’actuacions urgents amb una
inversió de prop de 700 milions de pessetes en política
lingüística.
El Govern aposta per la plena integració de les nostres illes
en la societat del coneixement. En aquest sentit, durant el
pròxims cinc anys es desenvoluparà un conjunt integral de
mesures, agrupades entorn dels primers plans que es fan a les
Illes Balears sobre innovació, recerca i desenvolupament i
societat de la informació. Repetesc, els primers plans.
Invertirem, d’entrada, prop de 300 milions de pessetes.
Les polítiques mediambientals continuen essent la peça
angular de tota la política del Govern i, per això, hem decidit
multiplicar els recursos de la gestió dels espais naturals,
d’entrada, en un 75% més. Vull destacar també les ajudes
directes que es concediran a propietaris de finques situades en
espais protegits. Seran 200 milions de pessetes per fomentar la
rendibilitat econòmica, la recuperació d’elements tradicionals
i la conservació dels valors naturals d’aquestes finques.
Igualment, s’establirà una deducció del 50% per a totes les
despeses de millora i conservació que es facin en les finques
incloses en espais naturals protegits.
La preservació del paisatge és un horitzó de futur, i és desig
d’aquest govern recollir, de manera immediata, propostes a
Menorca, a Eivissa i a Formentera per a l’adquisició de finques
públiques.

I lligant això amb aquestes polítiques mediambientals, els
puc anunciar que l’any 2002 es tancarà de forma definitiva la
central de Sant Joan de Déu. Complirem així amb una justa
reivindicació dels veïnats des Coll d’en Rabassa.
Garantir el subministrament d’aigua potable és una prioritat
de futur. L’esquema d’actuació és el següent: Ampliar la
dessaladora i el depòsit regulador de Formentera; connectarles
dues dessaladores de Eivissa; una nova distribució de les
captacions d’aigua a Menorca i, a Mallorca, unir l’eix
transversal Alcúdia-Andratxutilitzant Sa Costera, altres fonts,
i aprofitant els excedents de dessalació de la Badia de Palma.
I en el camp de les infraestructures,vull anunciar, igualment,
l’execució del projecte de remodelació del Port de Ciutadella,
que suposarà una important inversió que es dedicarà a la
construcció d’una nova estació marítima i una remodelació de
l’entorn portuari, més facilitats i més comoditats per als usuaris
del port i per a la població en general.
I a l’hora de parlar de projectes de gran envergadura que
marcaran el futur del nostre país, és essencial parlar del Pla
sectorial de transports, un pla a llarg termini i en el qual ja hem
començat a fer feina, una inversió d’uns 10.000 milions de
pessetes pel foment del transport públic.
Pel que fa a un altre dels grans reptes de la legislatura,
l’ordenació del territori, he de dir, i ho ampliaré més endavant,
que en aquesta legislatura culminarem el nou model territorial,
conjuntament amb els consells, i reconegudes cadascuna de les
seves competències en aquesta matèria. Repetesc, totes i cada
una de les seves competències.
I com que volem una comunitat descentralitzada, feim un
esforç important per ajudar als ajuntaments, per oferir més i
millors serveis als ciutadans. Per això es destinaran, per primera
vegada, prop de 1.000 milions de pessetes al Fons de
Cooperació Municipal, una important primera passa. Ja saben
vostès quina és la nostra creença: un govern fort, uns consells
forts i uns ajuntaments forts.
I per acabaraquest llistat de polítiques de futur vull parlar de
la igualtat de gènere. Més endavant ampliaré el tema, però ja
vull deixar palès ara mateix que els polítics hauríem de donar
exemple, i un bon exemple és garantir la paritat en tots els trams
de les llistes electorals. Aquesta és la meva proposta.
Per tant, tenim ja unes pinzellades de la feina feta i un breu
esbós del futur més immediat. Sabem quin és el marc del
projecte polític del Govern. I, amb aquest projecte, què ens
mostrarà la fotografia del país al final de la legislatura?
Idò un país amb un nou model territorial més sostenible,
amb un major control del creixement, amb més espais naturals
públics i amb un ús més acurat dels recursos naturals com són
l’aigua i l’energia. Un país que haurà millorat en tot allò que és
públic: la sanitat, el transport, els habitatges..., i que tendrà un
bon nivell educatiu i de serveis escolars. Un país socialment
més solidari amb els pensionistes, amb les famílies i,
especialment, amb la dona; per tant, igualtat d’oportunitats per
a tothom. Un país encaminat cap a les noves tecnologies i la
societat del coneixement. Un país que ha millorat la seva
economia productiva i que no oblida el sector primari. Un país
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descentralitzat, amb institucions que colAlaboren en el benestar
dels ciutadans. En definitiva, un petit país que camina, que
camina amb confiança cap a la modernitat i cap a l’estabilitat.
Senyores i senyors diputats, deia fa una estona que la
projecció de la nostra identitat com a país obliga a la creació
d’àmbits institucionals per exercir-la. Aquesta és la raó per la
qual don una gran importància a la reforma del Senat. Un Senat
territorial és indispensable per desenvolupar la cooperació,
unificar polítiques i defensar la diversitat, i és precisament des
d’aquesta diversitat que impulsarem el projecte d’una Espanya
plural, un projecte que, des del meu punt de vista, hauria de
tenir un clar perfil federal, un Senat que fos punt de confluència
de polítiques de cooperació i de prevenció de conflictes amb les
comunitats autònomes,perquè sino tenimaquest lloc de trobada
–i els que existeixen funcionen amb molta deficiència– el
conflicte està assegurat.
Una comunitat petita en territori i població comés la nostra
du sempre les de perdre si no hi ha un funcionament ordenat de
les relacions institucionals, i si a tot això afegim la consideració
que som una comunitat rica i la predisposició, per part del
Govern de l’Estat, a pensar que aquí tothom és ric, aquesta és
una fórmula nefasta per als nostres interessos.
En aquesta qüestió no es tracta de fer victimisme. Els
números canten tot sols. Basta veure l’índex de pessetes per
habitant que rebem en capítols tan transcendentals com són ara
el finançament, la sanitat, l’educació i molts d’altres. Les xifres,
per tant, canten per elles mateixes.
Dins d’aquest context, és mal d’entendre com una llei com
és la del règim especial, cabdal per a les nostres Illes, per a la
qualitat de vida dels seus homes i les seves dones, per al
turisme, per a la competitivitat de les nostres empreses, estigui
dormida en el Boletín Oficial del Estado. És molt mala
d’entendre la clara deixadesa cap a una llei que no persegueix
altra cosa que posar-nos a l’alçada dels altres ciutadans
d’Espanya en relació amb els desavantatges que crea la
insularitat, sobretot un territori que ha demo strat sempre ser
solidari amb la resta d’Espanya.
És molt mal d’entendre que es limiti la competitivitat,
precisament a un país que té el grau d’emprenedors més alt
d’Espanya. Aquesta llei hauria de suposar inversions per valor
de 200.000 milions de pessetes. Però mentre contribuïm a
modernitzar la resta d’Espanya, a nosaltres ens neguen els
mínims necessaris.
El Govern de l’Estat hauria d’invertir en les Illes Balears no
tan sols per solidaritat i cohesió, sinó per pur egoisme. Hauria
de voler tenir ben engreixada una maquinària que li crea un
sobrant important de riquesa per atendre altres regions. Bé idò,
la realitat és que ni tant sols per egoisme. A l’hora de repartir
doblers no arriba ni al 2% que representam. Ho hem vist amb el
nou finançament autonòmic. Ens pertanyien 30.000 milions,
però ens posen una limitació que ens deixa en 9.000 milions. En
canvi, a l’hora de rebre recursos d’inconstitucionalitat ens toca
un 30% de tots els que l’Estat ha interposat a tot Espanya; és a
dir, per rebre doblers, ni un 2%, per rebre garrot jurídic, un
30%.
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En política, un arriba a posar-hi call. Però hi ha coses que
s’escapen a qualsevol tipus de lògica institucional. Per ventura
és que responen a altres lògiques, en les quals m’estim més no
entrar-hi.
És el cas de les carreteres. Des del Ministeri ens han de dir
com han de ser les nostres carreteres. I si no, fora doblers. És el
cas de les obres hidràuliques. Quan finalment ens posam
d’acord amb les dessaladores necessàries, hi ha qualcú que se'n
treu una altra de la màniga i així mantenim el volgut desacord.
És el cas de les grans infraestructures ferroviàries, en què
Balears queda de forma incomprensible a fora.
O quan tenim problemes amb el transport aeri i el Govern
de l’Estat es dedica a fer volar coloms. O quan es legisla sobre
menors i ens passa a nosaltres la factura. O les ajudes als
pensionistes, que han estat recorregudes igual que la Llei de
consells, la de comerç o l’ecotaxa. O la nova Llei d’universitats,
que fixa un model uniformista i deixa les portes obertes al
Govern de l’Estat per recuperar competències de les comunitats
i de les universitats. Ja no tan sols tracten de controlar les
institucions polítiques sinó també la universitat, que això ja és
molt més greu.
Són molts els conflictes; jo diria que massa, i el que està clar
és que això no és bo. És una situació que hem donat a conèixer
al Govern de l’Estat i per a la qual hem rebut molt poques
respostes, hem rebut molt poques solucions.
El Govern de les Illes Balears continuarà pel camí del diàleg
institucional i la lleialtat, però també exigirà tot allò que, amb
justícia, ens pertoca.
Senyores i senyors diputats, al principi d’aquest discurs he
manifestat que les Illes Balears volen recuperar el paper que li
correspon a l’Estat espanyol, però també una nova dimensió
europea.
En conseqüència, el Govern que presidesc ha desenvolupat,
dins els dos primers anys de la seva gestió, una política europea
basada en tres principis definidors: garantir la nostra
participació activa i directa en tots els fòrums de decisió i
cooperació europeus, per tal de poder defensar amb veu pròpia
els nostres interessos; promoure el reconeixement de
l’especificitat insular dins els criteris de cohesió territorial i pel
conjunt de les polítiques comunitàries; potenciar la nostra
funció natural de pont per al diàleg i la cooperació entre la Unió
Europea i els països veïns del sud i de l'est de la Mediterrània.
Vull recordar que aquest Parlament ja ha estat capdavanter
en el foment de la participació de les comunitats autònomes en
les delegacions de l’Estat en el Consell de la Unió Europea. Es
tracta que, Balears, com les altres comunitats, hi sigui present
quan en el si de la Unió Europea es tractin assumptes que
afectin les seves competències.
Per altra banda, la propera presidència espanyola a la Unió
Europea, el primer semestre de l’any 2002, ens presenta una
oportunitat que hem d’aprofitar pel doble objectiu de traslladar
a l’àmbit europeu els criteris federalistes que inspiren el nostre
model d’Estat autonòmic i per garantir el reconeixement de la
nostra especificitat insular.
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I també defensarem que la Unió Europea intensifiqui
l’esforç a la Mediterrània, lloc de trobada de països del Nord i
del Sud.
Aquests són els nostres objectius finals, però la realitat és
que ja hi som i participam a Europa de manera definitiva.
Balears ja té veu pròpia a l’Assemblea Europea de Regions amb
poder legislatiu i al Comitè de Regions. El mateix conseller de
Turisme ha defensat l’ecotaxa en el Parlament alemany. Balears
participa en l’Any Internacional de les Llengües. Els nostres
artistes han exposat a Berlín, a Roma i a molts d’altres indrets
europeus. La nostra projecció europea cada dia és més notòria.
Senyores isenyors diputats, he parlat fins ara de la projecció
de les Illes Balears cap a Espanya i cap a Europa. He defensat,
per damunt de tot, la lleialtat institucional, per tant, em toca
defensar aquesta mateixa lleialtat a l’interior del nostre país. Em
referesca l’articulació institucional de la nostra comunitat, peça
bàsica per al bon funcionament del nostre país.En aquest sentit,
hem avançat molt, com mai no s’havia fet. Tot i això, reconec
que encara tenim pendents de concretar algunes iniciatives que
s’han allargat més d’allò que havíem previst en un principi.
Però el fet és que ja tenim aprovada una Llei de consells
insulars nova, que està en vigor. Hem aprovat un avantprojecte
de llei de finançament definitiu dels consells insulars, que
augmenta en més de 7.000 milions la seva capacitat econòmica.
Hem fet front a deutes històrics i no històrics dels consells. Els
hem transferit ordenació del territori i serveis socials, amb
alguna particularitat en el cas de Mallorca, i estam a punt de
transferir carreteres. Les transferències de cultura i d’esports
encara es debaten, però esper que molt ràpidament tenguin el
consens necessari per poder realitzar el seu traspàs efectiu.
Encara queda camí per fer, però el balanç és ja molt positiu.
Crec fermament en la cultura d’una comunitat descentralitzada,
en una cultura de proximitat que vol dir participació. I convid
tothom a participar d’aquesta idea per tal d’aconseguir uns
consells forts a cada una de les illes, cohesionats icoordinats per
un govern fort. En aquest cas, de la mateixa manera que defens
que les autonomies són estat, també defens que els consells
insulars són comunitat.
Faré referència ara a Formentera. Des del Govern, en tot
moment hem volgut tenir una especial cura cap a la pitiüsa
menor pel que fa a inversions, instalAlacions esportives,
sanitàries i de serveis en general. També s'ha creat el consorci
Formentera Desenvolupament, el qual, presidit pel batle, atén
les prioritats formulades per aquest ajuntament que, a la vegada,
és cap d’illa.
Igualment, s’està treballant per incidir en la qüestió del
transport a Formentera, aspecte bàsic a una illa que sofreix la
triple insularitat.
Durant aquests dos darrers anys de Govern, ha estat bàsic
l’esforç econòmic cap als consells insulars. Però també he de dir
que, en el caire institucional, tenimuna assignatura pendent: els
ajuntaments. Els ajuntaments reben ajudes del Govern i dels
consells,però han de menesterun suport especialper atendre les
seves necessitats urgent s. Per això, hem creat el Fons de
Cooperació Municipal, que és una passa històrica. Un fons dotat
amb una xifra molt respectable de 1.000 milions de pessetes.

He estat batle i conec les mancances dels ajuntaments. Les
necessitats municipals són pràcticament inesgotables, però estic
segur que reconeixeran que passar de zero a mil milions també
significa un esforç important per al Govern de les Illes Balears.
I en parlar d’articulació institucional he d’afegir que en dos
anys hem creat el Consell Econòmic i Social, una assignatura
pendent des de fa moltes legislatures, com també molts d’altres
àmbits de trobada, assessorament i coordinació. Queden per
resoldre les sindicatures de comptes i de greuges, que han de
merèixer un esforç per part de tots amb la finalitat de completar
el nostre marc institucional i posar en marxa aquestes dues
importants figures, tan necessàries per al bon funcionament de
la nostra comunitat.
Senyores i senyors diputats, les generacions futures també
tenen dret a heretar un país estable. I vostès saben que
l’estabilitat d’un país té en l’economia una clau fonamental.
Convé, idò, que parlem d’eco nomia. No es pot eludir la
consternació que han significat els atemptats als Estats Units del
passat 11 de setembre i el posterior conflicte bèlAlic a
Afganistan. Uns episodis dramàtics que ja han causat, a una
banda i a l'altra, un elevat nombre de víctimes. De la mateixa
manera que el Govern va condemnar els atemptats de Nova
York, ara demana que arribi ben aviat una pau justa i es
compromet amb l’ajuda humanitària al poble d'Afganistan,
mitjançant les ONG que fan feina a la zona.
Som conscient que el drama humà de les dues parts en
conflicte, és el que s’ha d’anteposar a qualsevol altra
consideració. Però, ara estic obligat a comentar també els
aspectes econòmics que, al meu entendre, tenen una
conseqüència determinant. Els efectes d’aquests tipus
d’esdeveniments creen elements de preocupació i incerteses,
falses o certes, que minen la confiança dels inversors i fan
aparèixer el fantasma de la recessió. Davant d’aquest escenari,
valdria la pena que féssim una lectura assossegada de les dades
que ens arriben des de les economies americana i europea per
evitar simplificacions i alarmismes innecessaris.
En primer lloc, voldria recordar que l’estructura productiva
dels Estats Units i d’Europa, a pesar de certes dificultats, no té
lesions insalvables.En segon terme, que els signes d’alentiment
s’observaven en l’economia mundial abans de l’estiu. En tercer
lloc, els atemptats i la guerra generen incertesa i a molt curt
termini provoquen sensacions psicològ iques de contracció i
crisi. Però crec que, atenent evolucions precedents, la
recuperació emotiva pot ser més ràpida del que es pot preveure
i que la moderació del creixement serà, en tot cas, l’anterior a
l’11 de setembre. De fet, les administracions nord-americana i
europea ja han pres mesures dràstiques per abaratir el preu dels
doblers i, en conseqüència, per a la reactivació del consum.
Aquesta situació d’impacte sobre l’economia mundial
influeix, com és evident, en una economia oberta com la de les
Illes Balears. A hores d’ara, i amb totes les precaucions, les
dades disponibles fan pensar que el conflicte bèlAlic no tendrà
una influència decisiva o dramàtica en el futur econòmic balear.
De fet, Balears, com a destinació turística, apareix com una de
les més segures i estables, enfront dels competidors nordafricans i d’altres indrets mediterranis. El factor proximitat serà
essencial i a hores d’ara no es veu cap raó per la qual l’any 2002
no pugui ser un any turísticament estable.
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Aquest és un fet que es repeteix en distints moments crítics:
vull recordar, només, l’impacte que va tenir sobre la demanda
turística la guerra del Golf, ara fa deu anys. A més, les
agressives polítiques de recuperació econòmica que es posen en
marxa a nivell mundial començaran a donar resultat pràctic en
els propers mesos. Tot plegat ens fa veure un horitzó
moderadament optimista.

abandonen els estudis atrets per uns guanys immediats però
efímers. I des d’aquí, aprofit per fer una crida als pares i als
joves que el millor camí per assegurar-se un bon futur és tenir
la màxima preparació per aconseguir la millor feina. Invertim en
aquest departament quasiun 40% delnostre pressupost i en dos
anys les inversions en nous centres i reformes han estat d’uns
10.000 milions.

La nostra economia és robusta i mostra indicadors que
contrasten amb els d’altres indrets espanyols i europeus. En
voldria destacar algunes característiques elementals:en eldarrer
trimestre, la taxa de creixement industrial s’acostà al 3%; la de
serveis el superà: 3,1%; el sector primari augmentà poc més de
l’1%; la construcció experimenta encara un alt nivell proper al
7%; l’atur, incloses les xifres d’inici de temporada baixa d’ahir
mateix, està per davall del 6 %. I de cara al 2002 les previsions
de creixement de l’economia balear està en torn del 3,5 %, xifra
revisable però que, en tot cas, està per damunt de la de molts de
països europeus capdavanters.

La nostra situació és complexa si la comparam amb altres
comunitats espanyoles. Mentre a la resta d’Espanya disminueix
el nombre d’alumnes, a Balears augmenta. Un augment que
demanda polítiques d’integració sociocultural i lingüística
d’aquests alumnes procedents, la major part, de països
estrangers,no comunitaris.A pesar d’aquest handicap,elnostre
objectiu és créixer en quantitat i en qualitat. L’esforç inversor
ens ha permès crear 182 unitats noves d’ensenyament públic.
Hem donat estabilitat laboral al professorat i hem destinat 2.000
milions al Pla Quadriennal de formació del professorat. Les
plantilles de professors també han augmentat en 482 mestres
més als centres públics i 200 més als centres concertats. Més
professorat per a un ensenyament de qualitat.

A pesar de tot, el Govern està vigilant de cara als mercats
emissors turístics. I, de fet, estem en contacte permanent amb
empresaris i agents socials per fer un seguiment estricte de
l’evolució econòmica i contrastar dades amb tots els agents.
Això és indispensable fer-ho en moments de certa incertesa
econòmica a nivell internacional. Aquest breu repàs econòmic
serveix per concloure que l’estructura econòmica balear és ,
malgrat la seva enorme sensibilitat als esdeveniments externs,
de solidesa.
Senyores i senyors diputats, en aquest marc econòmic
d’estabilitat, l’acció del Govern va encaminada a donar sortida
a tota l’energia positiva que emana del nostre país. El nostre
compromís és amb les persones, amb els homes i les dones que
cada dia afronten, amb ilAlusió i amb confiança, la seva vida
quotidiana. Faré un repàs de la gestió del Govern, que no serà
tan exhaustiu com voldria, perquè no és qüestió de menjar-nos
els torrons de Nadal dins aquesta sala de plens. Però crec que
serà prou representatiu de la gran feina feta pel Govern.
He dividit la gestió del Govern en quatre grans blocs que tot
seguit detallaré. Parlaré, en primer lloc, de les polítiques
encaminades a aconseguir la cohesió social i la igualtat entre
tots els ciutadans de les Illes Balears. Unes polítiques sense les
quals no estarien garantits els drets bàsics i, per tant, les
llibertats dels ciutadans. Parlaré, en segon lloc, de les polítiques
encaminades a l’ordenació del territori i a propiciar un
creixement sostenible. El tercer bloc inclou la política que
impulsa la reactivació de l’economia productiva i ens projecta,
al mateix temps, cap a la societat de la informació i del
coneixement. I finalment, els parlaré de l’esforç que realitzam
per consolidar la nostra administració, que ha de ser moderna,
democràtica i eficaç.
Senyores i senyors diputats, he de reiterarque la construcció
d’un país cohesionat passa per uns serveis públics de qualitat.
Governar és establir prioritats. I quina és la màxima prioritat a
les democràcies més avançades? Sense cap dubte l’educació,
que també és, precisament, la nostra prioritat.
No ha estat gens fàcil. Els recursos són escassos i la tasca
molta. Hi hem d’afegir que el dinamisme de la nostra economia
ofereix feina i doblers als joves. És una oferta temptadora,

Defens una escola pública de qualitat i competitiva. Una
escola pública que progressivament pugui oferir els mateixos
serveis que les escoles privades o concertades,a les quals també
reconeixem el seu paper dins el sistema educatiu. Amb aquest
objectiu, hem obert més menjadors escolars. S’han atès 2.000
alumnes més, això indica que el 75% de centres públics de les
Balears ja tenen menjador escolar. Al final de la lesgislatura
volem que aquesta xifra arribi al 100%.
Igualment, s’han augmentat en un 50% els centres que obren
les portes abans de començar l’horari escolar. És una manera de
resoldre el problema de moltes famílies en què treballen el pare
i la mare fora de casa i que comencen la feina més prest que
l’horari d’entrada a les escoles. Això es complementa amb una
aposta forta cap a les activitats extraescolars.
I una educació de qualitat no pot quedar exclosa dels nous
corrents formatius. Avui, tots els centres públics estan
connectats a internet mitjançant una línia de banda ampla. Som
la primera comunitat autònoma espanyola que ha instalAlat la
seva xarxa escolar sobre aquesta línia, molt més ràpida i segura.
I no hem volgut oblidar la importància de la formació
professional. En dos cursos hem ampliat l’oferta en més de 26
cicles formatius nous. La matrícula de FP ha augmentat en més
de 1.000 alumnes.
El Govern de les Illes Balears treballa per fixar un sistema
educatiu propi, de qualitat, adaptat a la nostra realitat i amb la
voluntat de redreçar culturalment el nostre país. Això vol dir
que hem d’aprofundir en el coneixement de continguts propis i
l’ús de la llengua catalana. La llengua catalana ha de ser la
llengua vehicular de l’ensenyament a les Illes Balears, tot
garantint l’òptim coneixement i domini del castellà, cooficial a
la nostra comunitat autònoma. En aplicació del Decret de
mínims, en el curs d'enguany tots els centres hauran d’impartir
en català almenys el 50% de les classes.
Sabem que la integració lingüística i cultural és cara, però la
marginació encara ho és més. Augmentam els centres que
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apliquen programes d’immersió lingüística, ubicats,
precisament, a nuclis d’alta densitat de població immigrada.
Parlem ara de la Universitat, que ha de ser el motor que
impulsi una societat preparada i de qualitat. Per això, treballam
en la millora de les seves infraestructures i dels serveis que ha
d’oferir. En només dos anys ja hi hem invertit més de 3.000
milions. Un pressupost que permetrà disposar d’una nova
facultat de Dret i d'Economia i d’un edifici multidepartamental,
que tot just acabam d’inaugurar, la rehabilitació de ca n’Oleo i
l’ampliació de ca’n Salord entre d’altres. Ben aviat, també, es
convocarà el concurs per a una nova biblioteca paranimf.
Una universitat amb més oferta d’estudis. Feia set cursos
que no s’hi implantava cap disciplina nova. El pròxim curs ja
n’hi haurà quatre de nous. També s’ha incrementat notablement
el nombre d’ajudes per a transport dels estudiants, del qual el
curs passat es beneficiaren 1.600 estudiants. En definitiva, tot un
gran esforç d’inversió en defensa d’allò que és públic.
La vertebració del nostre país no pot deixar de banda la
recuperació d’un aspecte fonamental de la nostra identitat: la
nostra llengua.
La nostra llengua travessa una situació que tots els experts
coincideixen a qualificar de preocupant. És per això que el
Govern ha posat en marxa un pla d’actuacions urgents per a
recuperar l’ús de la nostra llengua a tots els àmbits de la vida
pública i privada; un pla que pràcticament fa duplicar el
pressupost de política lingüística, que arribarà als 700 milions.
La política del Govern en aquest sentit és ben clara; i ben
clar és també l’objectiu que perseguim, volem fer de la llengua
catalana la llengua de convivència a les Illes Balears. I per això
treballam per implicar la societat civil en aquest procés. Una
llengua que ocupa la setena posició en nombre de parlants a
Europa, que és la divuitena amb més presència a Internet del
món i la tretzena més traduïda a altres llengües.
Hem posat en marxa sistemes per facilitar l’aprenentatge del
nostre idioma en suports informàtics. Des de la seva posada en
marxa, els cursos de català per Internet han tengut més de 3.000
usuaris. ParalAlelament, s’ha impulsat l’ús del català e n e l
comerç i s’han fomentat les projeccions de cinema en català,
amb més de 30 estrenes que han vist 100.000 espectadors.
I on també hem vist un canvi molt notable ha estat en la
gestió cultural. Una gestió basada en la promoció exterior de la
nostra cultura i que ha permès que les nostres illes hagin estat
presents a uns 200 espais culturals d’arreu d’Espanya i a 74 de
l’estranger.
Els parlava fa uns minuts de la necessitat d’enfortir els
serveis públics per garantir la igualtat d’oportunitats de tots els
ciutadans i ciutadanes. Parlem idò ara de sanitat. Ja saben que
des de fa mesos, el Govern de les Illes Balears treballa en la
preparació de l’arribada de les competències de sanitat. Una
transferència que ens ha d’arribar amb les dotacions
pressupostàries i de personal adequades per atendre els
ciutadans i oferir-los un servei sanitari de qualitat.
Però al marge de les negociacions amb el Govern de l’Estat,
treballam per millorar els serveis sanitaris i acostar-los als

ciutadans. En aquest sentit, ha estat fonamental la inversió de
760 milions de pessetes per a convenis de construcció i reforma
de 25 centres de salut. Tota una fita sense precedents.
Ja he parlat abans dels 22 PAC mòbils que hem posat en
marxa i de l’aplicació del Pla de la sida. Però un dels reptes
sanitaris a què ens enfrontam és la reforma integral de la salut
mental, i en aquest cas he de dir que ja s’han fet grans passes.
L’hospital psiquiàtric ja té avui un servei d’urgències que
permet atendre amb dignitat i qualitat els pacients.
Però la gran iniciativa en salut mental serà el nou Psicogeriàtric.
Unes modernes instalAlacions que estaran enllestides en poc més
d’un any i que suposaran una inversió de 900 milions. El
Psicogeriàtric donarà resposta a les persones major s q u e
pateixen demències senils i problemes de mobilitat com són els
pacients d’Alzheimer, de Parkinson i d'altres malalties
degeneratives. És una bona notícia per a tota la societat, però
també és una molt bona notícia per als pacients i, sobretot, per
als familiars. Inca, Manacor, Menorca i Eivissa també tendran
unitats de salut mental.
L’obertura del nou hospital de Son Llàtzer és també una
realitat que voldríem veure com més aviat millor, perquè serà un
gran impuls en la millora de l’atenció pública sanitària.
Senyores i senyors diputats, vivim un moment marcat
clarament per un feno men que hem convengut a anomenar
globalització. Un fenomen de grans perspectives econòmiques
però que se’ns presenta coix des del punt de vista social. I és
responsabilitat dels poders públics intervenir-hi per corregir els
efectes nocius que genera aquest sistema econòmic. Durant
aquests darrers dos anys, hemavançat notablement en la política
social, i ho hem fet des de diferents àmbits.
Pel que fa a les prestacions, prop d’11.000 persones s’han
beneficiat d’uns complements extraordinaris, amb l’objectiu
d’acostar les pensions més baixes al salari mínim
interprofessional. I ja he parlat de les noves fórmules per
continuar donant suport als receptors de les pensions no
contributives.
Fa poques setmanes, el Consell de Govern va aprovar el
Decret de renda mínima d’inserció, una iniciativa que duplica
els doblers destinats a persones en situació de risc d’exclusió
social. Se'n beneficiaran unes 630 famílies.
I un dels colAlectius que més atenció necessita és, sense cap
dubte, el de la gent gran. Ja he parlat de les noves deduccions
fiscals i ja tenim noves instalAlacions que contribueixen a palAliar
mancances. Així mateix, no oblidam les persones que pateixen
algun tipus de discapacitat. S’han creat nous serveis i places
residencials a Palma i a Inca. El nombre de persones que reben
aquest tipus d’atenció ha augmentat en un 25%.
Però en l’àmbit social, en els darrers anys hem registrat un
fenomen inèdit, em referesc a la immigració. Un fenomen que
no minvarà mentre existeixin les grans diferències econòmiques
entre els països emissors i els receptors. Gent que fuig de la
pobresa amb la gran força que dóna la desesperació. Avui ja és
imprescindible una política d’organització dels fluxos
migratoris. La immigració, en lloc de ser un instrument de
controvèrsia política, ha de ser objecte d’un gran pacte a escala
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europea, espanyola i també amb les comunitats autònomes. I,
al mateix temps, un pacte de cooperació dels països
desenvolupats amb els que no ho són. El primer dret de les
persones no és el d’emigrar sinó el de poder viure amb dignitat
en el seu país.
L’anomenada Llei d’estrangeria apareix com un instrument
poc vàlid perquè no es compleix i, a més, perquè en aquest tema
no basta una llei. La immigració necessita gestió i mitjans, la
immigració ha de ser gestionada, i sino la gestionam els poders
públics ho faran les màfies. Gestionar la immigració es parlar de
drets i deures. Drets i deures per part dels països d’acollida i
també per part dels immigrants. I és també gestionar els
contingents d’arribada.
La competència d’aquest assumpte és estrictament d e l
Govern de Madrid, però des de les Illes Balears també hem de
garantir els drets i els deures als quals he fet referència. Per la
seva banda, el Govern que presidesc demostra l’afany solidari
del Govern de les Illes Balears. Pel que fa a la cooperació
internacional, és capdavanter i ja enguany ha destinat un 0,77%
del seu pressupost a projectes arreu del món, una partida de més
de 1.200 milions.
Per altra banda, hem creat un fórum per a la inmigració i
tenim un Pla integral d’atenció als immigrants que, amb un total
de 12 àrees d’actuació, persegueix la plena integració laboral,
social i cultural dels ciutadans extracomunitaris que arriben a les
Balears. El fenomen de la immigració també ha estat objecte
d’una resolució d’acord en el si de la Mesa de Diàleg Social. Al
mateix temps, treballam en la posta en marxa d’una oficina de
colAlaboració amb tots els consulats per tal d’ajudar a la
integració de totes les persones estrangeres que viu e n e n
aquestes Illes.
Però dins les polítiques sectorials no podem oblidar les
polítiques d’igualtat de gènere. Les societats més avançades són
aquelles on les dones aconsegueixen les majors quotes de
representativitat,participació i autonomia personal. Aquesta és
una tasca transversal de tot el Govern, però també és necessària
la implicació de la ciutadania en la supressió i eliminació
d’hàbits, costums i tradicions més pròpies de temps passats.
Tal vegada les forces polítiques haurien de donar exemple
i començar a impulsar una reforma de la Llei electoral que
garanteixi, com ja he dit al principi, la paritat en tots els trams
de les llistes electorals.. Ho deix sobre la taula com a proposta.
Però des de fa dos anys ja hi hem fet força feina. A la gestió
del Centre d’Informació de la Dona, hem d’afegir la creació del
Programa de salut sexual, el Servei de Pediatria per als infants
de dones internes a la presó i un Centre d’atenció sanitària per
a la prostitució. Així mateix, s’ha posat en marxa una casa
d’acollida per a dones maltractades a Inca i s’han habilitat
diversos pisos a Menorca i a Eivissa. També s’ha creat un fons
de garantia que palAliarà els efectes de la morositat en el
cobrament de pensions derivades de separacions i divorcis.
Però, comdeia abans, aquesta és una tasca transversal. Per
tant, el nostre esforç per completar la xarxa de menjadors
escolars, per organitzar serveis de recepció dels infants a les
escoles, per augmentar les activitats extraescolars, per
augmentar l’ajuda a domicili, per crear centres com el
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Psicogeriàtric que atendran persones majors malaltes, i tantes
altres iniciatives, també van en aquest sentit. Totes aquestes
iniciatives possibiliten a la dona l’alliberació d’una sèrie de
càrregues familiars; dures càrregues que haurien de ser
compartides però que la realitat demostra que, en un gran
percentatge, cauen sobre la seva esquena.
I també és el moment de parlar dels menors i dels joves. És
la nostra responsabilitat vetlar per la defensa dels seus drets, i
una de les eines bàsiques que tenim per fer-ho és l’Oficina de
Defensa dels Drets dels Menors. Des que es va crear, hem obert
170 expedients relatius a casos on els drets dels menors estaven
en perill.
D’altra banda, s’ha elaborat un Pla estratègic de joventut,
des del qual marcam quina ha de ser la nostra política juvenil.
Aquest Pla integral preveu un total de 250 activitats fins al
2004.
El Pla jove incideix en les àrees d’educació, treball, sanitat,
serveis socials, habitatge, albergs, cultura, medi ambient,
cooperació iassociacionisme. Sense anar més enfora, en matèria
d’habitatge el pròxim mes de febrer entregarem 50 pisos situats
en el primer edifici de protecció oficial que es destinarà a
persones joves en règim de lloguer. Uns lloguers a preus fora de
mercat, uns lloguers de 20.000 a 40.000 pessetes. A Palma, on
la demanda és més gran, en farem 222, i 25 a Ciutadella, tots en
règim de lloguer per a joves, i els adjudicarem d’aquí un any.
La política esportiva també ha vis t guanyar pes amb
l’augment dels centres de tecnificació, com el de les Illes
Balears i la residència Reina Sofia. A més, s’ha de recordar la
ràpida reconstrucció del pavelló Príncipes de España, que va
suposar una remodelació de les instalAlacions antigues. De la
mateixa manera, es treballa en l’àmbit dels nous talents
esportius. Es tracta, de forma fonamental, d’oferir-los suport
tècnic i econòmic mitjançant beques adreçades als esportistes
que encara no tenen accés a les ajudes dels plans estatals, però
que a la vegada destaquen. Aquest suport tècnic s’ha ampliat als
esportistes de disciplines no olímpiques i també paralímpiques.
I en el camp de l’esport tenim dues fites de futur de la
màxima importància. Eivissa ha aconseguit ser la seu del
Campionat del Món de Triatló del 2003, i Menorca, per la seva
banda, organitzarà l'Olimpíada d’Escacs del 2004, dues
competicions del més alt nivell, que projectaran les nostres Illes
arreu del món i que rebran el més gran suport del Govern.
Senyores isenyors diputats, un dels objectius principals per
disposar d’una societat cohesionada és avançar cap a la plena
ocupació. A pesar de la darrera repuntada d’atur, tenim bones
xifres d’ocupació laboral. Xifres d’ahir mateix. Atur a Balears:
5,98 %. Atur a Espanya: 9,11%. I, de fet, les Balears superen
sistemàticament la mitjana espanyola quant a creació de llocs de
feina estables. De gener a setembre d’enguany, s’han fet 28.541
contractes indefinits, gairebé un 10% dels contractes. De cara a
aquesta estabilitat laboral, encara queda molt per fer, però el que
és cert és que anam per bon camí. L’aplicació de polítiques
actives d’ocupació han donat com a resultat principal el Pacte
per a l’Ocupació, un pacte que dos anys després d’haver-se
firmat ha vist augmentar en una dotzena, el nombre d’entitats
adherides. Per altra banda, la creació d’organis mes com el
Servei d’Ocupació, l’Institut de Salut Laboral i el Consell
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Balear de Formació Professional, demostren la voluntat
conciliadora del Govern i també demostren la voluntat
participativa dels nostres agents socials.
Però si una dada enterboleix l’horitzó del nostre mercat
laboral és la sinistralitat. La lluita per a una feina més segura ha
de ser una obsessió del Govern . Espanya és el país de la Unió
Euro pea amb més sinistralitat laboral; triplicam la mitjana
europea. Pel que fa a les Illes Balears hem crescut de 15.000 a
25.000 treballadors més cada any. Això és un context difícil per
lluitar de forma eficaç contra els accidents laborals. Així i tot,
segons les dades del primer semestre del 2001 la sinistralitat a
les Illes Balears s’ha comportat millor que la mitjana estatal, un
fet que inverteix clarament el que ha estat la tendència històrica
dels darrers anys. I, ja ho he anunciat fa estona, hem multiplicat
per 15 els recursos econòmics destinats a la lluita contra la
sinistralitat.
Senyores i senyors diputats, entram ara en un important
àmbit de cohesió social. Milers de persones delnostre país tenen
greus problemes per accedir a un habitatge digne. Els habitatges
són cars i la demanda de pisos de protecció oficial supera amb
escreix l’oferta. L’altre dia, sense anar més enfora, es va
presentar una promoció de pisos de protecció oficial a Artà. Són
una quarantena, i per a cada pis hi havia tres solAlicituds. I això
he de dir que no és res. A Palma, amb totes les promocions, ens
trobam que la demanda supera en 20 l’oferta. L’Institut Balear
de l’Habitatge té prevista una inversió de 23.000 milions de
pessetes per garantir el dret a l’habitatge de les persones que
tenen més pocs recursos econòmics.Enguany haurem adjudicat
24 promocions de pisos i dins del primer trimestre del 2002 ja
seran 32. En conjunt, el nostre objectiu és arribar a la xifra no
gens menyspreable d’uns 2.000 pisos de protecció al final de la
legislatura.
I també donam un gran impuls a la rehabilitació de cases i
edificis. L’aprovació delPla de rehabilitació, amb un pressupost
de 5.000 milions de pessetes, dóna un impuls mai no vist a la
política de rehabilitació i introdueix una nova filosofia dins el
sector de la construcció. La política de rehabilitació ha permès
que més de 3.000 famílies poguessin fer obres de millora a les
seves llars i ha permès que enguany complíssim el Pla estatal
d ’habitatge en un 100%, i que a la vegada sortíssim així del
vagó de cua en què estàvem a nivell espanyol. Els 3.087
habitatges rehabilitats fins ara han suposat ajudes de més de
1.200 milions, xifra que supera en sis vegades la inversió
realitzada en rehabilitació durant la passada legislatura.
I pel que fa a l’accés a l’habitatge ja existent vull recordar el
decret d’ajudes que ja he anunciat al principi: ajudes fins a un
15 per cent del preu. La primera partida pressupostària serà de
més de 400 milions de pessetes. El gran repte és ara crear
patrimoni públic de sòl que es posarà a disposició a preus
raonables i que, alhora, actuarà com a factor reductor dels preus
en general. Ja treballam en aquest sentit.
Entram ara en el segon gran pilar de l’acció de govern: les
polítiques de creixement sostenible del territori. La qualitat de
vida no ve donada només per paràmetres econòmics, sinó també
per la qualitat dels serveis públics, de les infraestructures i de
l’entorn físic allà on ens movem.

D’entrada, vull deixar molt clar quin és l’objectiu del
Govern en la matèria: conformar un nou model territorial. En
aquest model els consells insulars tenen un paper protagonista.
De fet, ja s’ha duit a terme la transferència d’ordenació del
territori. I això encara no és tot. La nova Llei d’ordenació
amplia l’àmbit d’autonomia dels consells per ordenar el territori
i gestionar l’urbanisme dins cada una de les illes. A hores d’ara,
ens trobam en un període transitori en el qual s’estan elaborant
els grans eixos d’aquest model: els plans territorials de cada illa
i la reforma de les Directrius d’Ordenació del Territori. I també
he d’afegir que es redacta la primera Llei del sòl de les Illes
Balears. I durant aquest temps, hi ha en vigor moratòries
urbanístiques que asseguren que no hi haurà elements
distorsionadors dels objectius de les normes que en aquests
moments s’estan elaborant. La màxima prioritat d’aquest
Govern és la creació d’un cos jurídic coherent i sistemàtic amb
la implicació activa dels consells, una feina complexa però que
avança.
No em preocupen tant les eines que hem d’utilitzar per
protegir, sinó que deixem ben clar quin és el debat principal. El
debat principal és protecció sí o protecció no. Aquí sí que no hi
ha volta de fulla ni hi valen les mitges tintes. Hem de deixar clar
qui estam a favor de la protecció del territori i del manteniment
de la qualitat de vida i qui hi està en contra. Ni més ni pus. La
manera com es dugui a terme aquesta protecció no serà un
obstacle per arribar a l’enteniment i al consens. I també he de
dir que, en aquests dos anys, s’han fet passes considerables.
Vagi per endavant la Llei de mesures cautelars i d’emergència
que ha reduït en 350.000 habitants la capacitat de població
potencial en sòl rústic i urbanitzable: per no parlar de la
protecció des Canons, del Port de Ciutadella, d'Alcanada, de
cala d’Hort i de molts altres indrets emblemàtics.
Una altra manera de protegir el territori és també
l’adquisició d’àrees naturals i la creació d’espais naturals. En
aquest sentit, la compra de les finques d’Aubarca, es Verger i
s’Alqueria Vella ha fet possible la creació de l’espai públic més
extens de Mallorca. S’Albufereta de Mallorca ha estat declarada
reserva natural i ses Fonts Ufanes de Campanet declarades
monument natural, figures fins ara inexistents a l'illa de
Mallorca. També hem impulsat les declaracions de nous espais
naturals protegits amb la redacció dels plans d’ordenació de
recursos de la península de Llevant i de cala d’Hort, cap
Llentrisca i ses Salines, a Eivissa.
Arribats a aquest punt, no vull evitar parlar d’un tema que ha
creat certa polèmica, com és la declaració del parc natural de
Llevant. La declaració de parc natural no s’ha de veure mai com
un sistema de limitacions o de prohibicions. Al contrari, s’ha de
veure com la voluntat de l’Administració d’ajudar aquests
propietaris a mantenir aquests espais i a fer-los compatibles amb
la seva explotació econòmica. Hi trobam una clara confluència
entre els interessos públics iels interessos dels propietaris.Dins
aquest àmbit ja he anunciat fortes inversions. Avui, la protecció
del paisatge ja no pot ser només evitar la construcció sinó que
s’han d’impulsar polítiques actives de conservació. I en aquest
sentit farem un notable esforç pressupostari i utilitzarem un
instrument essencial: la Llei de Biodiversitat, que estem
elaborant i que ja està molt avançada.
Protegir també implica fer un bon ús dels recursos naturals
i evitar-ne, com no, l’esgotament. Així s’ha fet en matèria
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d’aigua. La nova cultura de l’aigua que aplicam, basada en
l’estalvi i en la gestió de la demanda, ja ha donat resultats
positius. Amb la posada en marxa de polítiques de contenció,
amb la inversió de 1.295 milions en actuacions urgents a
diverses poblacions de les Balears, i amb la instalAlació dels
mòduls de dessalatge a Sant Joan de Déu, Calvià i Andratx, i
l’ampliació de la dessaladora per part del Ministeri, hem superat
l’amenaça real de la manca d’aigua en una època que acumula
quatre anys de sequera ferotge. Així mateix, totes les obres
d’infraestructura han fet possible que pobles com Andratx,
Algaida, Artà, Banyalbufar, Lloseta, Maria de la Salut, Santa
Maria, Selva, Valldemossa, Maó, es Mercadal, Ciutadella,
Formentera iEivissano haguessin de patir les dures restriccions
d’anys anteriors.
En depuració queden moltes coses per millorar, però tampoc
no vull deixar d’esmentar els 5.000 milions de pessetes que
s’han invertit en sanejament i depuració d’aigua, ni les obres de
millora i remodelació d’11 depuradores de les tres illes. De totes
formes, per donar un tractament integral de l’aigua, el Govern
proposará la creació de l’Agència Balear de l’Aigua, que
unificarà la gestió del sanejament i de l’aigua en alta, salvant les
competències dels ajuntaments. És també una bona notícia que
les expropiacions del torrent de Manacor ja estiguin fetes, i que
el Ministeri pugui ja adjudicar les obres.
En residus, s’han fet avanços importantíssims quant a la
millora de la planificació dels urbans, ara feim feina en aquests
moments en els especials i en l’avantprojecte de la Llei de
residus, que també ja està molt avançada.
Un territori protegit reclama infraestructures integrades a
l’entorn. D’aquí que ens decantem per un model de carreteres
fluïdes isegures enfront de les autopistes. Les carreteres enteses
no com a eix principal, sinó incloses dins una política integral
de transports de la qual són un element més. La política de
carreteres no existeix per ella mateixa: és una política inclosa
dins el model territorial. Per a la millora de les nostres carreteres
ja s’han redactat 44 projectes amb una xifra global d’uns 10.000
milions, i he d’afegir que en tenim 12 més en redacció que
suposaran una inversió de 12.000 milions més. També s'han de
destacar les actuacions per suprimir els punts negres, que en dos
anys s’han reduït un 32%. La competència de carreteres també
serà transferida ben aviat als consells insulars, i he de
reconèixer l’esforç inversor que tots els consells, i especialment
el de Mallorca, dedicaran a la millora de les carreteres de les
Illes, un àmbit en el qual posaran gran part de les seves energies
pressupostàries i de gestió.
El Pla de transports de les Illes Balears ja explica
detalladament quina és la línia política delGovern en transports:
una política que aposta de forma decidida pel transport públic,
amb noves línies d’autobusos, amb la millora de freqüències i,
fonamentalment, amb una xarxa ferroviària que connecti Palma
amb els principals nuclis de població de Mallorca. Les ajudes
del Govern al transport regular per carretera han permès posar
35 noves expedicions diàries, amb la qual cosa la freqüència
dels autocars és més competitiva i més atractiva per a tots els
usuaris. Per altra banda, Palma ja compta amb una moderna
estació d’autobusos. Vull recordar que a l’inici del mandat, la
gent esperava al carrer.

3167

L’objectiu de la nostra política de transports no és només la
de disposar d’un transport públic ràpid i confortable per als qui
no tenen cotxe. Anam més enfora. Volem competir clarament
amb el transport privat, amb l’excés de cotxes, que
s’incrementen any rere any. Per això també hem apostat pel
tren. Feim feina per a disposar d’una via fèrria de 120
quilòmetres. Avui la línia Palma-Inca-sa Pobla ja és una realitat
real, no virtual, i està en contractació la nova línia a Manacor,
amb una inversió de 5.500 milions de pessetes. I l’empresa
Serveis Ferroviaris de Mallorca arriba al rècord anual de 2
milions de passatgers. Això significa un augment del 40 per cent
en dos anys. Es diu aviat: un augment d’un 40%. Fer arribar el
tren a Cala Rajada, a Alcúdia, al campus universitari i a
l’aeroport són altres projectes que el Govern estudia i confia
poder encaminar i dur a bon port.
Però transport vol dir també, evidentment, les connexions
aèries amb la península i amb les altres illes. I en aquest àmbit
vull reiterar al Govern de l’Estat dues demandes inajornables:
Primera, l’augment dels descomptes per als residents a Balears
fins a un 50 per cent. L’augment acumulat de tarifes i de taxes
fa que els actuals descomptes s’hagin quedat curts. Segona, la
declaració d’obligació de servei públic per als nostres vols.
Canàries ho té. Les Balears no. Això és un greuge comparatiu
de primera magnitud. Els ciutadans de Balears contribueixen,
amb els seus imposts, a finançar l’AVE per tot Espanya, però
s’oblida que el nostre AVE són, precisament, els ponts aeris.
Sembla ser que, tot just ara, des de Madrid comencen a ser
sensibles en aquest tema. De moment els de Madrid, el Govern
central, pareix que ja ha canviat el discurs. Ara ens fan falta els
fets. Però mentre s’ho pensen, això no vol dir que a les Illes
Balears ens quedem mans plegades. Exigim la competència
aeroportuària. Tenim ja el nostre model de gestió, un model
compartit per les cambres de comerç i per altres colA lectius
socials, que ens permetrà participar en un àmbit estratègic per
a les nostres illes i que farà augmentar la competitivitat de les
nostres empreses.
Però continuam amb l’anàlisi de la tasca de govern. Durant
molts d'anys hem sentit parlarde la necessitat d’un Pla energètic
per a les nostres Illes. Idò bé, el Pla ja està aprovat, un Pla que
aposta per l’ús del gas natural, l’energia més neta, més p o c
contaminant, de més qualitat; i també per les energies
renovables. Inclou la construcció del gasoducte que ha de fer
arribar el gas des de la costa valenciana fins a les Illes. Amb
aquesta nova infraestructura, la bombona de butà passarà a la
història. També he de destacar els nombrosos projectes per
instalAlar energies renovables a centres d’ensenyament i a
diversos hospitals. S’ha fomentat l’ús d’energies alternatives a
municipis com Ferreries, Calvià, Capdepera, Consell. En el cas
de Ferreries, s’hi ha posat en marxa un pla pilot que ha donat
uns resultats sorprenents. S’ha passat d’un 16% de cases que
disposaven d’energia solar tèrmica a un 45%, una xifra realment
espectacular.
Canviem de tema. Fa una estona em referia a la necessitat de
consolidar un país econòmicament estable; i aquest repte
l’aconseguim impulsant l’economia productiva, la que crea
riquesa, genera llocs de feina estables i manté el nostre teixit
socioeconòmic. Hem avançat en la dinamització dels sectors
més deprimits de la nostra economia. S’han canalitzat les ajudes
europees a través de l’Objectiu 2 previstes per als pròxims 7
anys, unes ajudes que significaran una injecció de 53.000
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milions de pessetes. S’han aprovat plans d’ajuda per al
desenvolupament rural i per al sector pesquer, que significaran
una inversió de 25.000 milions i de 6.000 milions,
respectivament. En el cas del sector pesquer les ajudes
augmenten en un 116% en relació amb el programa anterior.
Incentivam els sectors primari i secundari. La nostra política
situa l’agricultura, la ramaderia, la pesca i la indústria com a
activitats estratègiques des del punt de vista social, econòmic,
cultural, d’ordenació del territori i, sobretot, de cara a la
diversificació econòmica. Ha estat notable la gestió de la
Conselleria d’Agricultura en el control i la solució de problemes
greus com han estat la llengua blava, la febre aftosa, les vaques
boges o els problemes derivats d’una sequera ferotge. Les
ajudes als pagesos han estat de 2.000 milions de pessetes i hem
augmentat en un 16% les ajudes als productors d’herbacis, que
han rebut 1.700 milions de pessetes. Igualment, des del Govern
donam suport a una iniciativa dels productors i dels industrials
del sector lleter per crear una empresa que permetrà millorar la
comercialització de la llet i aconseguir una major rendibilitat
d’aquesta activitat.
I pel que fa a la indústria, hem realitzat un gran esforç per
promoure els nostres productes manufacturats a l’exterior, amb
l’objectiu d’obrir-los mercats nous. La pell, el calçat, la
bijuteria, la moda i els productes agroalimentaris han estat els
grans beneficiats d’aquestes polítiques,una feina conjunta amb
les cambres de comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera i la de
Menorca i les associacions, i a la qual, a aquesta feina, hem
destinat prop de 330 milions de pessetes.
I feim realitat els compromisos de suport al petit comerç
amb mesures legals de regulació del sector, com la Llei de
comerç, i amb iniciatives de modernització i de millora de la
qualitat, fet que els permet obtenir certificacions europees que
els fa més competitives.
I, precisament, senyores i senyors diputats, allò que farà
competitives la nostra societat, les nostres empreses i la nostra
economia, serà l'avenç en noves tecnologies de la informació.
Fixam com a objectiu la plena integració en la nova societat de
la informació i el coneixement. La societat del coneixement
permetrà a la societat balearnoves oportunitats de generació de
riquesa en l’agricultura, en la indústria, en els serveis i en nous
àmbits poc desenvolupats. Tot això atraurà les empreses de béns
i serveis de major valor afegit, i per integrar aquestes noves
empreses hem de parlar del Parc Bit. En aquell Parc Bit avui ja
s’hi allotja el primer edifici, i s’ha culminat tota la primera fase
d’obres d’infraestructura. Aquest espai vol aglutinar empreses
que aposten per la innovació i l’aplicació de criteris de recerca
i desenvolupament. I vull destacar que l’única comunitat
autònoma que no havia posat en marxa un sistema d’innovació
i de recerca i desenvolupament –sistemes considerats avui a
qualsevol indret indispensables– hem de dir que aquesta
comunitat autònoma era la de les Illes Balears. Les Illes Balears
ja en aquests moments ha posat en marxa el primer Pla
d’innovació de les Illes Balears, i estam a punt d’aprovar el
primer Pla de recerca i desenvolupament; i ja s’elabora també
el Pla de societat de la informació.
Però és evident que, tot i que avançam en la diversificació
de la nostra economia, el gran motor n’és el turisme, un motor
que és capdavanterique tendeix a estabilitzar-se, una tendència
que afavoreix la sostenibilitat turística a mig i llarg termini.

Enguany tenim un volum turístic similar al de l’any passat. La
temporada alta s’ha saldat amb un 0,7 % d’increment de
visitants, encara que la temporada baixa no és tan bona com
voldríem.
Ja saben vostès que la nostra voluntat és consolidar un
turisme de qualitat que substitueixi el “de tot més” pel “de tot
millor”, una activitat econòmica que ha d’aconseguir
redistribuir els fluxos de visitants i ho ha de fer diversificant
l’oferta turística, potenciar el turisme rural, cultural, esportiu, de
congressos… Però avançar cap a la qualitat i desestacionalitzar
requereix inversions importants. I aquest Govern s’ha avançat
i ha trobat fórmules per aconseguir aquests ingressos. És el cas
de l’ecotaxa. Estam convençuts que l’aprovació de l’ecotaxa és
un encert de la nostra política, una decisió valenta, rigorosa i
contrastada, que ens ha de permetre disposar d’uns recursos
propis per millorarelnostre entorn, les nostres zones turístiques,
els espais naturals i rurals i el nostre patrimoni. En aquest sentit
vull expressar el meu convenciment que, a pesar del recurs del
Govern de l’Estat, més prest o més tard, hi haurà ecotaxa i serà
un instrument decisiu per dotar de més competitivitat el nostre
model turístic. Però mentre esperam una resolució favorable del
contenciós contra l’ecotaxa, continuam fent feina en altres
àmbits per fer del nostre turisme una activitat competitiva i
capdavantera. L’enderrocament de places hoteleres obsoletes,
la regeneració d’espais turístics com el Port de Sóller o la Platja
de Palma, i la recuperació d’espais naturals contribuiran a
millorar la nostra oferta.
Qualitat turística vol dir lluita contra l'oferta ilAlegal. Idò les
inspeccions s’han multiplicat per més de quatre. Mai s’havia fet
tanta de feina en aquest àmbit de l’oferta ilAlegal que crea un
important greuge amb les empreses que compleixen les seves
obligacions. Per altra banda, s’ha aplicat, amb molts bons
resultats, el primer Pla de seguretat a les platges més perilloses,
on any rere any es produïen accidents mortals. Així mateix, la
creació de marques turístiques ha estat una iniciativa pionera
que permet que les empreses hoteleres més petites puguin unirse en marques comercials conjuntes i per tant disposar d’unes
eines adequades per promocionar els seus productes i negociar
amb els agents exteriors. I finalment, quant a la Llei general
turística, tot d’una que haguem tancat el debat territorial,
obrirem el seu debat.
Però un Govern que vol incidir en la realitat del país ha de
garantir una administració capaç de gestionar el canvi. En
matèria administrativa, aquest govern actua en dos fronts molt
concrets: la democratització i la modernització de la funció
pública; i sense cap dubte ni un, allò que ha capgirat de dalt a
baix la política de funció pública d’aquesta comunitat ha estat
la política de personal del Govern que presidesc. En el sentit de
garantir l’objectivitat i la igualtat en l’accés a un lloc de feina a
l’Administració, han estat bàsiques les iniciatives de creació
d’un borsí per cobrir les places d’interins, a la qual es
presentaren més d’11.000 ciutadans, i la nova oferta pública
d’ocupació de 445 places, a la qual es presentaren prop de 9.000
instàncies,unes proves que convé recordarque estan totalment
avalades pels tribunals, que han donat la raó al model escollit
pel Govern en totes i cada una de les sentències, un sistema
d’oposició lliure i que manté en tot moment l’anonimat de les
persones examinades. Vull dir que ara quan es corregeix un
examen, no hi consta el nom de l’aspirant sinó que hi consta un
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codi. Han d’entendre que aquesta és tota una garantia d’igualtat
d’oportunitats, i un avanç molt important en aquesta comunitat.
Ja saben vostès que aquest Govern actua de forma decidia,
per tant, per modernitzar la nostra Administració. Per posar un
exemple, els puc dir que durant l’any passat l’Administració
tributària va ser capaç de reduir un 23% la mitjana d’acumulació
d’expedients de contribuents; o també que han aconseguit reduir
en un 30% l’índex de demora de la tramitació d’expedients
pendents.
Però a més de tota l’acció de govern que repercuteix en els
nostres ciutadans, han de saber que hi ha un Govern que vetla
per la seva seguretat i la planifica. En aquest aspecte hem de
destacar que ja hem adquirit els terrenys per construir un gran
centre d’emergències que aglutinitots els departaments que han
d’actuar en casos d’urgència, un gran complex ubicat a l’antic
quarter de son Banya, amb un pressupost de 1.000 milions de
pessetes i que estarà llest l’any 2004. L’obertura de centres en
aquest indret es durà a terme de forma progressiva, i l’any que
ve ja esperam que les instalAlacions que acolliran l’112 estiguin
totalment operatives. I vull també fer una menció especial pels
voluntaris de Protecció Civil, que són una ajuda inestimable a
l’hora de complementar els serveis institucionals.
Fins aquí, senyores i senyors diputats, el resum de la tasca
de gestió de Govern, que no és només un catàleg de
realitzacions, sinó tot un plantejament polític per oferir al nostre
país un marc d’estabilitat i sostenibilitat per avui i per demà.
A quest repàs, ple de xifres comparatives, permet tenir una
aproximació de com estaven els ciutadans de les Illes Balears fa
dos anys i com estan ara. Les xifres en quantifiquen el progrés.
Senyores i senyors diputats, acab. La millor riquesa d’un
poble no és mai la seva geografia sinó la seva gent. Les Illes
Balears, en el context espanyol i mediterrani, han fet,
històricament, el paper d’una terra dinàmica i avançada. Els
ciutadans de les Illes Balears del segle XXI som els
continuadors d’aquest corrent històric. Som un poble que ha
sabut fer el seu camí, en temps de bonança o en temps de crisi
sempre hem tengu t capacitat d’organització, de treball i
d’innovació.
El poble de les Illes Balears, les persones, són el nostre
màxim valor, la principal riquesa. Amb tempesta o mal temps
sempre trobam el camí per tirar endavant. I és al poble a qui, en
definitiva, retem avui comptes de la feina feta, de la que feim
ara i de la que farem en el futur.
Moltes gràcies
(Aplaudiments).
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Tal com determina
l'article 168 del Reglament d'aquesta cambra, se suspèn la sessió
fins demà, a les 12.45 hores.
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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats anam a reprendre la sessió
plenària de debat sobre l’orientació de la política general del
Govern. Abans de reprendre la sessió, demanaria a la cambra,
si els diputats i diputades ho troben oportú, que
mantenguéssim, posats drets, un minut de silenci per l’atemptat
patit avui matí pel jutge i professor de la Universitat de Deusto,
Sr. José María Lidón.
(Minut de silenci)
Reprenem la sessió, tal com he dit anteriorment, i correspon
avui la intervenció dels distints grups parlamentaris. En primer
lloc, té la paraula el diputat Sr. Santiago Ferrer, en representació
de la Coordinadora d’Organitzacions Progressistes de
Formentera, pertanyent al Grup Mixt.
EL SR. FERRER I COSTA:
Sr. President del Govern de les Illes Balears, Sr. President,
senyores diputades i senyors diputats, reprenem aquest segon
dia del debat sobre l’orientació política general del Govern de
les Illes Balears amb la nostra intervenció, moment que vull
aprofitar, en nom de la COP de Formentera, per expressar el
nostre parer en relació al discurs del President Antich, d’allò
que va dir i també d’allò que no va dir, i que ens agradarà
sentir-ne un pronunciament o parlar-ne amb major extensió.
I com a darrera qüestió, però la més important, li demanarem
el seu compromís en què el Govern farà el màxim en resoldre les
qüestions importants que preocupen i afecten la vida dels
formenterers. Idò som-hi.
Dir-li, en primer lloc, que el seu discurs ens va agradar,
vostè va fer un repàs extens, exhaustiu d’allò que fa el Govern.
És veritat que va ser llarg, però profitós, perquè ens va permetre
recordar la immensa tasca que estam duent tots endavant;
s’està treballant en tot i les noves polítiques comencen a
incidir, a canviar el sentit de la marxa del nostre país, cap allà on
ens vam comprometre els progressistes.
Vostè ens va parlar del que es fa en educació, en sanitat, en
benestar social, de com seguim treballant en l’estructuració del
nost re país enfortint els consells i els ajuntaments; de
l’important tomb cap a la sostenibilitat que suposen les
polítiques d’ordenació territorial i ambientals que du endavant
el Govern, i un ampli ventall que es mal de reproduir si no vull
repetir allò que ens va explicar ahir. És clar que hi ha coses que
no estan tan ben fetes o d’altres que fora bo que es fessin i no
es fan, però fins ara el balanç és positiu i tendrem temps
d’aconseguir millorar en allò que calgui.
Pel que respecte a la situació de Formentera, vostè hi va fer
una breu entrada, hi dedicà poc temps ahir, però el que imp o r t a
a les formentereres i formenterers és que, per primera vegada a
la nostra història, són tractats de manera igualitària a la resta
d’illes, i que s’està fent un esforç addicional per salvar el retard
provocat per l’oblit d’anys i anys. El Govern dedica molts
recursos i molts esforços per tal que la qualitat de vida nostra

augmenti i a procurar que el nostre territori segueixi sent un
exemple de sostenibilitat ambiental i progrés econòmic i social.
Val la pena ressenyar les inversions fetes executant-se:
l’abocador de fems del Cap de Barbaria; l’ampliació de la
dessaladora de Formentera i la construcció d’un nou dipòsit
regulador; el Camí de sa Pujada; la Casa de Colònies; el Centre
de Salut i la reforma del Centre de Majors de la Mola;
instalAlacions esportives; l’escoleta d’infants; el Pla de
seguretat de platges, etc. Obres i serveis que, junt amb la
millora de finançament feta cap al Consell d’Eivissa i
Formentera i que ens ha permès, des d’aquesta institució,
invertir en la millora dels nostres nuclis urbans, en serveis
socials, obrint, conjuntament amb l’ajuntament, un servei amb
professionals que donen resposta a les necessitats de la gent
fins ara deixades de banda; en instal Alacions esportives i
culturals; en medi ambient i protecció civil, fan que els
formenterers comencem a veure el canvi que suposa per a la
majoria el fet que governem els progressistes.
Ressenya especial suposa la creació i posada en marxa del
Consorci Formentera Desenvolupament, que farà un especial
esforç inversor en la millora dels nostres nuclis turístics i
urbans, Es Pujols i Sant Ferran, en la recuperació de parets de
pedra i en la millora de camins; en la compra i urbanització del
solar per a la tan necessitada nova instalAlació sanitària de
Formentera; en la doble via i d’altres qüestions que aniran
sortint. Aquest consorci vol dir posar diners, fer possible, en
una paraula, les previsions plasmades al Decret Especial de
Formentera, que venia a ser el nostre règim especial, carregat de
bones intencions però sense cap dotació pressupostària
concreta ni coneguda feta pel Govern Matas.
Com veim, moltes actuacions en molt poc temps, i d’altres
que vendran, perquè les necessitats són moltes, fruit d’aquest
oblit històric d’administracions en mans dels conservadors.
Però, com deia, no tot és perfecte ni totes les actuacions tenen
un resultat tan efectiu ni ràpid com la societat ens demanda.
Vull referir-me, President, a tres qüestions concretes allà on, des
de la COP, li demanam al Govern encara un major impuls.
El transport marítim. En aquests dos anys els
esdeveniments ens han situat en una situació de monopoli en
el trànsit de mercaderies en la línia Formentera-Eivissa, i a un
domini, proper al monopoli, en la línia de passatgers on un únic
ofertant controla prop del 90% del servei. Els darrers mes o s i
amb la colAlaboració de la conselleria s’està fent feina per
aconseguir un acord entre empreses navilieres i la petita i
mitjana empresa de Formentera, patronal que aglutina la gran
majoria d’empresaris que garanteixi un servei amb qualitat,
quantitat i preu satisfactori per ambdues parts. Sembla que serà
possible, i a la darrera reunió mantinguda aquest dilluns passat
ja hi va haver compromisos ferms que s’han de materialitzar en
poques setmanes.
No podem dir el mateix en el tema del transport de
passatgers. Malgrat haver aconseguit un preu adequat per als
residents a Formentera, amb un cost important a la comunitat,
les freqüències i horaris no són igualment satisfactoris, i ens
trobam que passam d’una cinquantena de serveis d’anada i de
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tornada els mesos d’estiu a no arribar a deu en temporada baixa.
Aquesta qüestió és un tema cabdal a resoldre; necessitam que
s’acompleixi l’interès públic d’aquesta línia, parlam de l’únic
sistema de comunicació que tenim les formentereres i els
formenterers per anar i venir, i no pot deixar-se únicament en
mans de les decisions d’empreses privades que, legítimament,
cerquen el seu interès, però que en aquest cas va en contra de
l’interès públic. Jo li deman un compromís en aquesta qüestió,
que una volta resolt el tema de les mercaderies, concentrarem
les nostres energies en trobar solució a aquest problema.
L’Hospital de Formentera. Cap al mes de maig d’enguany
vam acabar les feines de la Comissió Interdepartamental per a
l’estudi de la situació sanitària de Formentera; tots vam
concloure en la necessitat de millorar i molt les instalAlacions i
serveis actuals, malgrat que l’Insalud no veu amb bons ulls que
a Formentera les dones hi puguin tenir els fills, adduint motius
tècnics. Després de mesos d’acabades les conclusions,
l’informe de la comissió encara no s’ha remès al Parlament; tot
això mentre s’està negociant la transferència en sanitat cap a la
comunitat autònoma i sense que estigui garantida una dotació
adequada per const ruir aquesta instalAlació ni per al seu
funcionament. Pensau, President, que estam parlant d’una
reivindicació justa sobre un tema bàsic, com és la salut de les
persones, i per tant esper del Govern una defensa aferrissada
en el procés de negociació de les transferències que no deixi de
banda els ciutadans de Formentera.
La darrera qüestió afecta una qüestió manco concreta,
perdonin la redundància, però també és molt important i és la
participació de la COP i de l’Ajuntament de Formentera en
actuacions del Govern que són estratègiques per al futur de
l’illa. Quan vam signar els acords de govern, donant suport
parlamentari però sense estar integrats a l’executiu, ho férem
pensant en fer realitat una reivindicació històrica nostra, i era
p oder participar, des de Formentera, en les decisions de govern.
Això no vol dir fiscalitzar totes i cadascuna de les decisions de
l’executiu, però sí vol dir tenir un màxim d’informació i que
se’ns escolti i que se’ns respecti els punts de vista. Això que
sé perfectament entès i assimilat per vós, President, hi ha algun
membre del vostre govern que en certes qüestions no ho ha
tengut massa en compte i ens ha obligat a adoptar actituds que
no són les nostres, a forçar diàleg quan aquest hauria de ser
desitjat pel Govern. No pot ser que se’ns faci passar per
especuladors, quan Formentera és el que és gràcies a la tasca
de conservació de les formentereres i formenterers, a què hem
estat nosaltres que hem mantengut els valors naturals i
paisatgístics fugint d’aventures especuladores que ens oferien
capitals forasters.
La protecció de Ses Salines d’Eivissa i Formentera és una
fita històrica que assumirà aquest Parlament en no massa
setmanes, però serà així per mor de la voluntat de formenterers
i eivissencs que lluitam, des de fa dècades, per protegir aquest
espai únic. Pensin, senyores diputades i senyors diputats, que
a l’any 1932 els formenterers ja es manifestaren a l’Estany des
Peix reclamant aquell espai com a públic, perquè qualcú havia
gosat inscriure (...) al registre de la propietat. Aquestes
manifestacions s’han reiterat, sobretot des dels anys setanta,
fins que a l’any 1995 el Congrés promulgà una llei
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controvertida, però efectiva, per a la protecció de Ses Salines.
Els darrers anys, malgrat estar protegit, l’espai s’ha seguit
degradant, doncs el ministeri ha incomplert les obligacions de
gestionar-ho; però amb l’aprovació del Pla d’Ordenació dels
Recursos Naturals de Ses Salines tot això ha de canviar. La
dotació pressupostària, que veim que ja s’ha previst per
gestionar aquests espais, ha de suposar el manteniment dels
valors mediambientals de la zona i procurar que els usos que en
feim, turisme de platja, fondeig d’embarcacions esportives, el
senderisme, etc., siguin compatibles amb aquest interès. De la
mateixa, Ca’n Marroig necessita dedicar-hi recursos, doncs la
casa i les terres de cultiu estan prou descuidades.
Ja acab. Però no vull fer-ho sense reiterar el compromís de
la COP amb aquest govern, que és el nostre. Per primera vegada
el Govern ha entès que ha de mirar i ha de tenir en compte
Formentera en les seves polítiques i decisions, cosa inaudita
abans, quan només se’ns veia com un instrument i érem objecte
de fosques trames electorals. Comptau amb nosaltres,
President, escoltau-nos i pensau que la nostra feina serà el
vostre mèrit.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ferrer, en nom de la Coordinadora
d’Organitzacions Progressistes de Formentera. El Sr. Buades,
en nom d’Els Verds d’Eivissa, Grup Mixt, té la paraula.
EL SR. BUADES I BELTRAN:
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Els
Verds duim més de dos anys compartint amb la resta de majoria
progressista la feina d’intentar mostrar a la ciutadania que es
pot fer una política diferent, millor i pensant en l’interès general
per comparació a dècades de governs conservadors.
L’ecologisme, malgrat ser una força política jove, no tenia ni té
por al compromís, i comprenc que governar és sovint evitar la
línia recta si es vol arribar a bon port. Però passats ja gairebé
dos terços de legislatura, President, i més encara des del vostre
silenci inexplicable d’ahir, sobre com avançar cap a unes illes
sostenibles ambientalment i socialment, a Els Verds no ens
surten els comptes.
Si hi havia dos grans compromisos de govern progressista
aquests eren al mateix nivell d’importància la descentralització
de poder a favor dels consells insulars i el canvi de model
territorial per fer-lo viable ecològicament i socialment. És
innegable que, amb totes les seves imperfeccions, la
federalització interna és una realitat tangible; hi ha la nova Llei
de consells; les transferències en ordenació territorial són un
fet i les de carreteres ho seran en breu; el projecte de llei de
finançament definitiu suposa una passa important en la
transformació d’un consens sense veritable autonomia de
gestió amb governs insulars de veritat.
Ara bé, on és el canvi territorial, President? Tenim moltes
enquestes favorables, les campanyes de publicitat institucional
estan molt ben dissenyades, feim moratòries espectaculars
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contínuament, però, si la vista no ens falla als ecologistes, el
paisatge de les illes segueix sent el paradís de les grues. La
dada més rellevant, brutal, escruixidora del vostre discurs
d’ahir, va ser: malauradament que la construcció del sector
econòmic més dinàmic, diguem-ho així, de les illes, ja que ha
crescut el darrer trimestre d’un 7%, el doble que el PIB regional.
La legislatura progressista s’escola, però no hi ha un canvi de
tendència aquí respecte a poders anteriors, la construcció
segueix batent rècords a totes les illes, tant per la via legal com
la ilAlegal. Creix encara més el nombre de turistes, el paisatge
illenc es deteriora, tots els semàfors ambientals, des de l’aigua
a l’energia, estan en vermell. Avui, com ahir, la retòrica de la
sostenibilitat s’estavella contra la realitat omnipresent del
ciment.
Des que Cañellas va plegar, les Balears han passat de 8,5
milions de turistes a 11 milions i mig, de 7.000 projectes d’obres
legals a 11.000. Les 750.000 persones censades, que són una
població molt inferior a la real, com se sap, ja són més de
860.000 d’ascens; consumim un 40% més d’electricitat que en
temps d’En Cañellas, hi ha un 25% més de vols aeris, malgrat
tot el que passa últimament.
Supòs que no cal recordar el que està passant amb la
pèrdua d’aigua contínua, la dilapidació d’aigua contínua que
feim a les Illes Balears. No volem aclaparar, President, però
totes les tendències de fons són les de sempre: consumisme a
l’alça, recursos naturals a la baixa, pèrdua de qualitat de vida.
Ja ningú discuteix avui, ni tan sols el PP, que cal canviar aquest
model territorial abans que la massificació, el desgavell ecològic
i la desvalorització paisatgística amenacin duradorament
l’economia turística i fins i tot el nivell de renda.
Al programa de govern signaren que necessitàvem un nou
model territorial perquè era prioritari redissenyar la política
ambiental i territorial amb l’objectiu de la màxima qualitat del
nostre entorn i d’avançar cap a la sostenibilitat, no tan sols pel
dret que hi tenim tota la ciutadania de les Illes sinó també, deia
el programa de govern, en relació a l’economia turística. La
veritat és però una altra, el sostre de creixement segueix per
damunt dels tres milions d’habitants, si deixa de venir un sol
turista correm a fer més propaganda perquè en venguin, com a
mínim, dos més; i malgrat les propostes constants des de la
Conselleria de Medi Ambient posposam qualsevol política
seriosa d’aigua a la mera gestió de taller de reparació amb 24
hores de les infraestructures de dessalació i depuració
permanentment bombardejades pel creixement urbanístic i
turístic.
Però crida l’atenció que a pesar del creixement sostingut del
ciment i la massificació turística mai com ara, mai com ara, no hi
havia hagut tanta falta d’habitatge per a la gent d’aquest país;
mai com ara no havíem tengut tants d’habitatges buits i preus
tan alts; mai com ara no havíem tengut una bossa d’economia
turística ilAlegal com l’actual. Una parella jove eivissenca, una
persona gran de Palma no tenen res a fer a l’hora d’accedir a un
habitatge digne davant la competència salvatge del diner
centreuropeu, i això que ara governam els progressistes,
nacionalistes i ecologistes.

El temps per fer realitat el canvi s’escurça i és hora de
banyar-se, President, el país ho agrairà, però sobretot aquelles
capes més dinàmiques de la ciutadania que abans de les
darreres eleccions van sortir massivament als carrers de Palma,
Maó i Eivissa per exigir prou destrucció. Sense aquest anhel
colAlectiu vós no presidiríeu les Illes Balears. Anem al gra.
Hi haurà una reforma de les directrius d’ordenació del
territori, prèvia a l’aprovació de tots els plans territorials
insulars? President, l’horitzó final implicarà una reducció clara
del sostre de creixement desclassificant d’una vegada els falsos
urbans, que és on hi ha la gran bossa de ciment vacant? O ens
conformarem amb els jocs de màgia de Campos, on els camps
de polo conservadors de 1.500 places es reconverteixen en
hotels progressistes sostenibles per a 900 turistes? O, encara
pitjor, els trucs de màgia de les Pitiüses, on es fan
urbanitzacions a primera línia de mar, com en els millors temps,
a Cala Molí, per exemple? Aquest era el compromís del
programa de govern: els principis de les DOT han de ser
extensius als sòls urbans i s’habilitaran fórmules per
racionalitzar el ritme de creixement en aquest àmbit.
Es legalitzarà, President, la programació temporal de
llicències per tal de domar el cavall desbocat de la construcció?
I si és així, es farà via DOT, a través d’una llei del sòl, a dia
d’avui en el congelador del pacte, o es vol fer a través de cada
pla territorial? Les mesures que s’apliquin, ho seran amb
caràcter general a totes les Balears o Menorca i les Pitiüses
seran sacrificades? Cal recordar que a Menorca és on els
marges de creixement són més grans en urbà, ja que és l’illa amb
menys densitat de construcció; i que Formentera i Eivissa tenen
el rècord de sòl urbà vacant i de construcció a les Balears.
L’ecologisme també vol conservar el sòl rústic. El pacte
tornava a ser clar aquí: la llei balear del sòl l’havia de protegir,
s’havia de reformar el sòl rústic per tal de garantir la seva
vocació d’usos agrícoles, rurals i naturals. Segons el govern
insular hi ha més de 30.000 habitatges ilAlegals ja construïts a
Mallorca i almenys se’n podrien fer uns altres 12.000 amb la
normativa vigent. A Eivissa i Formentera la realitat és, com a
mínim, igual de greu. La pròxima generació, President, coneixerà
el sòl rústic o es trobarà unes illes totalment urbanitzades? Hi
haurà pagesos o simplement mantindrem a punt la màquina de
repartir subvencions per a uns camps sense agricultors?
Els Verds creim arribat el moment de donar un gir social a la
política territorial, el model ha de deixar d’afavorir els interessos
immobiliaris en urbà i en rústic i hem d’afavorir la nostra
joventut i la ciutadania de baixos ingressos en l’accés al seu
primer habitatge. L’actual política, basada a permetre un altíssim
consum de territori a remolc d’un sector constructor
sobredimensionat, fa de la política pública d’habitatge un
auxiliar de les excuses per perdre més sòls no urbanitzats. Amb
les lògiques excepcions puntuals, globalment la política pública
d’habitatge no ha de servir d’excusa per urbanitzar més en sòls
no edificats, el Govern ha d’actuar sobretot en el sòl ja
construït, rehabilitant, comprant edificis ja fets i reorientant-los
cap al mercat de lloguer assequible, facilitant ajuts a les famílies
de rendes baixes per poder satisfer lloguers en condicions. Així,
amb els mateixos diners que sempre seran pocs, l’administració
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podria ofertar molts més habitatges sense sacrificar més territori
rústic o urbà no edificat. Per a quan una reforma vertaderament
social i de justícia territorial de les prioritats en matèria
d’habitatge, President?
Un altre repte és la introducció de garanties ambientals. Les
DOT, els plans territorials, els plans sectorials han de
sotmetre’s a avaluacions d’impacte estratègiques i ser
informades per l’administració ambiental, President, o podran
aprovar-se al marge de tota supervisió ecològica? Han d’estar
a un nivell de la Unió Europea aquí o, com sempre,
l’administració ambiental ha de ser ignorada pels poders
territorials? Posem un exemple clar: podran aprovar-se plans
territorials que impliquin un creixement del consum d’aigua,
turístic i residencial, sense que sigui preceptiu un informe previ
vinculant de l’administració ambiental?
Finalment, el canvi territorial ha d’assegurar un futur per a
la biodiversitat de les Illes. Per a Els Verds és especialment
incomprensible que al nostre govern li costi tant declarar nous
parcs, quan estam a la cua d’Espanya en matèria de protecció;
menys del 2% de la superfície terrestre a les Balears té qualque
tipus de protecció conservacionista, això són deu vegades
manco que a Andalusia i vint vegades manco que a Astúries.
Què passarà amb el parc de Ses Salines? I amb el de Llevant?
Veurem aprovat el de Cala d’Hort? Realment és cert que
començarem el 2002 amb tres parcs nous a les illes? Podem
comptar amb vostè i amb tota la majoria parlamentària actual
perquè, un cop aprovats aquests tres parcs pendents, el que ve
sigui l’any de compliment d’allò que deia del programa de
govern; és a dir que es declararà parc natural la Serra de
Tramuntana, President, o ja ho reciclarem en una nova promesa
electoral a partir del 2003? És cert que compartiu la idea de la
Unió Europea que els parcs han d’incloure tant finques
públiques com privades?
Per a Els Verds fer parcs és un dels beneficis ambientals,
socials i turístics més evidents d’un canvi territorial cap a la
sostenibilitat. Aquest Govern serà jutjat també per la seva
capacitat per crear parcs i dotar-los d’una gestió
conservacionista. Per cert, creïs, President, que amb un
pressupost de 650 milions el 2002 es podran gestionar
mínimament bé els tres nous parcs que Medi Ambient preveu,
a part dels sis ja existents? Els comptes no surten i ens hi jugam
massa com per fracassar aquí.
I encara un últim apunt: tindrem una llei de biodiversitat la
primavera que ve o les lluites partidistes seguiran impedint que
les Balears tenguin una regulació europea, moderna, per
gestionar els espais naturals?
Els Verds no volem acabar sense demanar-vos claredat en
tres aspectes claus de la política progressista: en primer lloc, les
Balears són força més que Palma. La política progressista manté
les Pitiüses a la cua de la protecció territorial, ambiental i social
de les Balears; Eivissa i Formentera tenien el 98, 90.000
habitants, i ara en tenen 108.000 amb tres anys, ha pujat d’un
20%. Aquest ritme de creixement salvatge va acompanyat dels
pitjors indicadors de benestar social, educació, cultura,
habitatge social i transport públic de l’arxipèlag; si enlloc s’ha
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desitjat tant el canvi és allà, a les Pitiüses, però l’acció de
govern no està en consonància, ho mirem des d’on ho mirem,
President.
Les Pitiüses seran sacrificades en el pacte amb UM sobre la
reforma de les DOT i les moratòries? Podem comptar amb vós
per corregir el gravíssim desequilibri en serveis de benestar
social i sanitaris entre les Pitiüses i la resta de les Balears?
Començareu a fer de President de totes les Balears, sense
excepcions?
Un altre tema de preocupació verda és la manca d’avanços
en matèria de finançament. El recent pacte entre PP i PSOE ha
donat com a resultat a penes 9.000 milions més, a penes un 6%
més per a unes Balears notòriament espoliades fiscalment per
l’administració central. Ara sembla que arribaran les
competències en sanitat. Passarà com en educació i la valoració
a la baixa portarà el Govern, a partir del 2003, a haver
d’estrènyer el pressupost de tothom per no haver de declarar
en fallida el sistema sanitari balear? Un error aquí, President,
ens pot dur al colAlapse pressupostari general i de servei per a
una llarga temporada. Quines són les perspectives reals de
transferències, ja que ahir no en sentírem res?
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Buades, vagi acabant, per favor.
EL SR. BUADES I BELTRAN:
Finalment, hem de parlar de l’emblema d’aquest Govern, de
la prova que aquest Govern governa: us en recordau President,
no, no ens referim a la lototrot, ho direm amb dues paraules
eco-taxa. Ahir va sortir a exposició pública un decret de
desplegament de la llei, sense que Els Verds en sapiguéssim res
abans; us pareix bé que Medi Ambient quedi fora de la gestió
de l’impost, President? Si s’aixeca la suspensió del Tribunal
Const itucional, us comprometeu a aplicar-la a la temporada
turística vinent o ja ha prestat els seus serveis publicitaris i serà
oportunament arraconada, com tantes altres prioritats
ambientals, per tal de contribuir a superar la crisi mundial? Seria
inexplicable que un govern, amb participació ecologista, deixés
sense aplicació una eina com havia de ser l’ecotaxa,
precisament quan tots els experts parlen que l’any que ve les
Balears tendran més turistes que enguany, és a dir, més consum
de recursos i béns naturals a recer de la desgràcia global de la
guerra.
Els Verds no hem estat mai un fre al canvi, com vostè sap,
ben el contrari: hem firmat compromisos i els hem mantingut.
Massa sovint les nostres propostes i opinions han estat
ignorades o obertament menyspreades; com que creim
fermament en una democràcia en una democràcia d’alta
intensitat, consideram que res millor que portar les nostres
grans inquietuds sobre el rumb del Govern a l’espai democràtic
per excelAlència, al Parlament. El canvi s’ha de notar, President,
escoltarem amb gust les vostres respostes. Sou el President i és
la vostra feina.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom del grup d’Els Verds
d’Eivissa. Sra. Munar, en nom d’Unió Mallorquina, té la
paraula.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui, Sr.
President, pot respirar tranquil, seré breu i estic convençuda
que després de molts d’anys d’intervenir en aquest debat serà
la primera vegada que no m’haurà d’avisar que s’acaba el meu
temps. I és que Unió Mallorquina creu que el debat de l’estat de
la comunitat és un debat entre el Govern i l’oposició.
Òbviament, Unió Mallorquina no forma part del Govern; en
aquest debat hi ha l’originalitat que el Vicepresident i els
consellers també intervenen a explicar i a puntualitzar el propi
President, i a la vegada vàrem decidir que no era el moment ara
de fer oposició.
Per tant, com que no formam part del Govern i no pensam fer
oposició, serem molt breus en la nostra intervenció i no
entrarem en el fons de la qüestió. Sí que manifestarem, com
vàrem dir ahir, Sr. President, que vostè ha fet l’únic discurs
possible, perquè les persones no poden dir el que volen sinó el
que poden; i hem de ser conscients que té vostè un govern
quatripartit, que necessita el suport d’altres quatre forces, que
tenia la necessitat a un moment determinat, donat que hi havia
qui deia que aquest govern no feia res, de fer un balanç de tot
el que s’havia fet i que s’han fet moltíssimes de coses; i a la
vegada, com no, estam ja en campanya electoral. Donat tot
aquest cúmul de circumstàncies, Sr. President, vostè ha fet el
discurs que podia fer.
I no es preocupi per Unió Mallorquina. Unió Mallorquina
continuarà contribuint a la governabilitat del seu govern. I és
que Unió Mallorquina pensa que ara és el moment, el millor
moment per continuar fent feina, per donar solucions als
problemes reals que tenen els mallorquins i mallorquines que
viuen en aquesta illa, que fan feina aquí i que tenen uns
problemes en moltes ocasions totalment diferents dels
problemes que es plantegen aquí; no demanen ni que fem més
lleis ni més plans ni més projectes, el que demanen són
solucions i creim que en aquests moments, des del Consell de
Mallorca, Unió Mallorquina té la possibilitat, juntament amb les
altres forces, amb el Govern i després amb les que ens donen
suport, de donar solucions, perquè mai no havíem tengut
tantes eines com tenim en aquests moments.
Una Llei de consells, una Llei de consells que és el més
important que s’ha fet en aquesta comunitat després que a
l’any 83 s’aprovàs l’Estatut d’Autonomia. Aquesta llei és l’eina
que permet que els consells de Mallorca, de Menorca i
d’Eivissa es converteixin en els autèntics governs de cada illa,
aquesta llei és el que fa possible avançar i tenir una
administració més propera als ciutadans, una administració més
eficaç i més positiva. Tenim també una transferència
importantíssima ja, que és la d’ordenació del territori. A través
d’aquesta competència, des dels consells, des de tots i
cadascun dels consells, podem fer el futur pla territorial; la

Mallorca que volem d’aquí a 25 o d’aquí a 50 anys, i és en
aquest model territorial on es parlarà de coses que afecten els
ciutadans i que són importants: quin model de país voldríem,
quina societat volem, com volem que sigui aquesta Mallorca
que tots desitjam, com ha de ser el tema de la immigració, quin
ha de ser el sostre poblacional, etc. Tendrem ocasió de parlarne.
I també, com no, ha quedat molt clar en aquest debat que a
partir d’1 de gener hi haurà les transferències de carreteres als
consells. Crec que és un bon moment i una bona oportunitat
per demostrar que continuam fent feina en benefici dels
mallorquins i mallorquines, que volem donar solucions al que
és un problema de tots i cadascun de nosaltres, convertir les
carreteres en més segures i més fluides. Crec que tenim
l’oportunitat de fer moltíssimes de coses, més que no hem fet
mai.
Per tant, Sr. President, Unió Mallorquina ni li demanarà
puntualitzacions, ni li farem preguntes difícils. Des d’Unió
Mallorquina li deim que feim feina, que continuarem fent feina
perquè creim que de veres l’important és que el balanç final
sigui positiu, i Unió Mallorquina vol contribuir amb la seva
feina i amb la seva tasca que al final aquest balanç sigui positiu.
Ja tendrem temps de passar comptes, li podem garantir que ens
trobarà per aconseguir una autèntica vertebració de país,
perquè això és l’únic realment important.
Moltíssimes gràcies, senyores i senyors, per la seva atenció
i moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Munar, efectivament, no he hagut de
dir-li en cap moment que el temps no li bastava. Més grups que
vulguin intervenir? El Diputat Sr. Eberhard Grosske, en nom del
Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.
(Remor de veus)
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Què hi ha nervis? Sr. President, senyores i senyors diputats,
vull començar la meva intervenció fent referència a una qüestió
que està passant en el fons d’aquesta sala i em referesc a la
interpretació per a la gent sorda que es fa d’aquest debat. Això
no és una qüestió ni anecdòtica, ni supèrflua, ni folklorisme
institucional, això és la porta necessària i imprescindible
perquè, per primera vegada, un colAlectiu de prop de 3.000
persones de la nostra comunitat puguin seguir de manera
directa aquest debat. I em sembla esperançador, em sembla
simbòlic, positivament simbòlic, pel prestigi de la política i dels
polítics que comencem a fer de la nostra feina un exercici de
memòria de la gent que hem oblidat massa vegades i un exercici
de connexió amb els problemes concrets de la gent.
Amb un caire molt més negatiu avui celebram aquest debat
dins circumstàncies dramàtiques per al món i per tant també per
a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Ho feim amb un
conflicte bèlAlic obert a Afganistan i després dels atemptats de
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l’11 de setembre i la utilització d’armes biològiques als Estats
Units ens hàgim demostrat que no hi ha límit per al fanatisme
assassí. Vostè deia ahir Sr. President que condemna els
atemptats i que desitja una pau aviat i justa i naturalment des
del meu grup no podem més que estar-hi d’acord, però em
permetrà que faci un parell de consideracions afegides.
La guerra que s’està desenvolupant és una guerra injusta
i és una guerra absurda, a nosaltres ens repugna pensar i em
sembla moralment indefensable que la lluita contra el terrorisme
hagi de passar necessàriament per la mort de milers de
persones, de soldats, de dones, d’infants, de vells, que mai no
han comès un acte terrorista, però allò que resulta més patètic
és que aquesta sangria serà absolutament inútil per als fins
pretesos, quan després de molt de patiments s’aconsegueixi
ocupar Kabul, per ventura s’haurà acabat amb el terrorisme
islàmic? Evidentment no, més aviat s’haurà contribuït a la seva
extensió i arrelament. Com molt bé explica el jutge Baltasar
Garzón, la lluita contra el terrorisme internacional s’ha de dur a
terme des de l’acció combinada de les administracions de
justícia, de les policies i dels serveis d’intelAligència i més enllà
d’això deim nosaltres, cal anar a l’eliminació de les situacions
d’injustícia, el conflicte palestí, l’exili del poble saharià i la
misèria material i cultural que propicien el fenomen terrorista.
No li ho deim només nosaltres, en Ramon Llull ja deia que la
pau vertadera la procurava la justícia i el Papa Joan Pau II,
diumenge passat va dir que les injustícies i la misèria ajudaven
al desenvolupament del terrorisme.
Totes aquestes consideracions estan lluny d’estar fora de
context en el present debat de la comunitat autònoma, un dels
canvis que representa l’11 de setembre és que precisament tots
estam immediatament involucrats en tot el que passa a nivell
internacional, la sensació d’inseguretat s’ha apoderat de tot el
món occidental i tot el món occidental patirà les conseqüències
econòmiques de la crisi generada. L’aldea global és cada
vegada una realitat concreta, la globalització presidida pel món
neoliberal ens condueix a un món cada cop més insegur, també
a l’ordre econòmic i social, els problemes que patim en el
transport aeri, aquí a les Balears, tenen molt a veure en la
liberalització d’aquest servei públic, així com el patiment dels
500 treballadors i treballadores de Majorica, aquí a Mallorca, té
molt a veure amb la desregularització del mercat de treball i
l’afavoriment de pràctiques especulatives en la gestió
empresarial.
En aquest context quin és el futur immediat econòmic que
espera a les Illes Balears? Estam d’acord amb vostè Sr.
President que les Illes Balears tenen una base sòlida per
afrontar una possible recessió, ens ho diuen totes les variables
que hem pogut examinar, el creixement del producte interior
brut, el 40.000 llocs de feina que hem creat en dos anys a les
Illes Balears, les dades de l’atur, la taxa d’activitat 4 punts per
damunt de la mitjana espanyola, evidentment si es confirma un
conjuntura de recessió econòmica global, ningú no pot pensar
que les Illes Balears romandran al marge i això implica un
element important d’incertesa, el qual haurem d’estar atents i
preparats per modular les nostres polítiques econòmiques i
socials, però en aquest context de vigilància i de serenitat a la
vegada, vull alertar sobre algunes maneres d’analitzar la
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conjuntura poc rigoroses. Fa unes setmanes sortien uns titulars
de premsa on es parlava del pitjor any, des del punt de vista de
l’ocupació en els darrers quatre anys en el sector de la
construcció, d’un increment del 25% respecte l’any passat i
quan s’examinen les dades de més prop, ens assabentam que
en el sector de la construcció el mes de setembre l’atur ha estat
del 4,5%, mentre que a Espanya estava a un 8,04%, s’oblidaven
els rècords d’ocupació dels darrers anys, s’oblidava que en 7
anys s’ha multiplicat per tres l’ocupació de la construcció a les
Illes Balears.
En el tema turístic hem assistit a un debat realment patètic
durant tot l’any 2001, sobre l’arribada de turistes i una vegada
més s’ha oblidat que hi ha hagut un increment del 16,4% en
l’arribada de turistes des de l’any 1997 a l’any 2000 i l’any 2000
arribàvem als 11 milions de turistes. Si només un lleuger
increment l’any 2001 sobre el 2000 implica crisi, on és la vara de
mesurar? Quin és el mínim per no parlar de crisi? El rècord que
vàrem assolir l’any 97? El rècord del 98? El rècord del 99? El
rècord del 2000? Quin és el model que hi ha darrera aquestes
anàlisis de conjuntura? Quan aprendrem a mesurar la qüestió en
termes de despesa turística, en termes de desestacionalització?
Quan aprendrem a mesurar en termes qualitatius, i no
quantitatius? Quan comprendrem que ja fa temps que a Balears
la quantitat està barallada amb la qualitat? On anam,
efectivament, amb un planejament urbanístic que preveu una
població de més de 3 milions de persones; amb un projecte
d’aeroport, amb el qual ens amenaça Madrid, de 38 milions de
persones? On anam, si des del 75 al 99 han descendit 90 metres
els aqüífers de les Illes Balears; si tenim la densitat de cotxes
més alta d’Espanya, la producció de residus més alta
d’Espanya, un consum energètic disparat, i un increment
demogràfic absolutament accelerat? El nostre model
efectivament és insostenible.
Però darrere aquesta dada de caràcter demogràfic, aquesta
que he esmentat al final, hi ha una qüestió que és la immigració,
sobre la qual m’agradaria fer una petita pausa i una petita
reflexió acurada. Per què es produeix el fenomen migratori? Per
la mateixa raó que es produeixen totes les altres qüestions,
perquè tenim un model econòmic superaccelerat. No ho deim el
Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, ho diu un acord unànime
de la Mesa de Diàleg Social, on està present el Govern, les dues
patronals i els dos sindicats més representatius de les Illes
Balears. Diu: “la immigració a Balears es produeix en la immensa
majoria dels casos com a resposta a necessitats objectives del
nostre sistema productiu, tal i com demostra la seva absorció
pràcticament completa pel nostre mercat de treball. D’acord amb
això, és clar que la immigració és l’efecte, i no la causa, del
nostre model de desenvolupament. I diu també “els immigrants
extracomunitaris són una part minoritària de la immigració
actualment existent a les Balears, i dels fluxos immigratoris que
arriben any rere any a la nostra comunitat”.
Unes petites xifres per acostar-se a aquesta qüestió: fluxos
immigratoris; si comparam els tres grans blocs: comunitaris,
extracomunitaris, i provinents de la península, trobarem que per
cada immigrant extracomunitari, en ve un altre comunitari i en
vénen dos i mig de la península. Però si relacionam això amb els
efectes de consum de recursos, i assimilam els turistes a
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residents, considerant aproximadament per la durada de
l’estada que 36 turistes equivalen a un resident, i avaluam
l’impacte sobre els recursos naturals, i l’ocupació de les
carreteres i de les platges, per cada immigrant extracomunitari
hi ha un comunitari, 2,5 de la península, i 23 turistes.
Per tant, conclusions: en parlar d’immigració siguem
seriosos. El 34% de la població immigrants. Mira, jo amb aquest
nom tan rar, no; però el 34% som immigrants. Hi ha immigrants
als governs, hi ha immigrants als grups parlamentaris d’aquest
parlament. Per tant, molta seriositat i molt de respecte en parlar
d’aquesta qüestió.
La immigració és conseqüència del model de
desenvolupament, segona qüestió. No són culpables els
immigrants de la pressió sobre el territori ni els recursos
naturals. No hi ha regulació administrativa possible de la
majoria de la immigració, del flux immigratori, excepte aquesta
cinquena part extracomunitària, que es regula a través de la Llei
d’estrangeria, que, d’altra banda, és una llei mal feta i mal
aplicada, i que no funciona, i sobre la qual es podria parlar molt,
i no hi ha temps en aquest debat. I el problema que tenim social
aquí és que tenim prop de 10.000 immigrants extracomunitaris
sense papers, en situació irregular, en perjudici d’ells mateixos,
del conjunt dels ciutadans, dels treballadors i de les empreses,
com també manifesten d’una manera clara i unànime la Mesa de
Diàleg Social.
Per anar accelerant, juntament amb els problemes de
sostenibilitat també aquí tenim, Sr. President, molts de
problemes en l’ordre social, i vostè ho sap perfectament: en el
mercat laboral la rotació, els baixos salaris, la incorporació
excessivament primerenca; en el tema de l’habitatge, aquesta
situació paradoxal que es construeixi molt d’habitatge, però tan
car que està fora de les possibilitats d’adquisició de moltes
capes poblacionals; el fracàs escolar, l’economia submergida,
la indisciplina urbanística, aquestes 50.000 persones per sota
del 50% de la renda mitjana, les 9.000 persones en pobresa
severa, el nivell d’estudis baix, la feblesa dels serveis socials,
la feblesa dels serveis públics que depenen de l’Estat, la
justícia, la sanitat, l’Inem; els temes de carreteres i de
transports, els dèficits en espais naturals efectivament, el
retrocés de la llengua catalana. I tenim sobre tot això una
dificultat afegida, que és l’agressió permanent del Govern
central, amb una complicitat jo crec que desgraciada per part del
Partit Popular de Balears: finançament, despesa per habitant,
desenvolupament del règim especial, declaració d’obligació de
servei públic de les nostres comunicacions aèries, les taxes
aeroportuàries -per cert, més que una ecotaxa, des del punt de
vista dels grans impactes sobre el turisme i l’economia, tots
aquest mals d’aquest món, que havien de venir de l’ecotaxa,
d’un cop ho ha imposat el Govern de l’estat a través d’aquestes
taxes aeroportuàries. La despesa per habitant sanitària,
l’Administració de Justícia, el mal funcionament, la presó;
efectivament el tema de l’agressió jurídica amb quatre recursos
a quatre mesures cabdals d’aquesta comunitat, la inversió en
ferrocarril, una autèntica vergonya; el tema de fins i tot els
viatges de l’Inserso, som l’única comunitat que enguany ens
han llevat quota de viatges de l’Inserso, bàsica per a la
desestacionalització del nostre turisme. És a dir, és una cosa

absolutament agressiva i multidireccional. És a dir, abans es
deia “Madrid nos mata”. “Madrid nos matas”, és el que hem de
dir, i jo, Sr. President, estic fent una reflexió: a veure si en Matas
ens feia més mal de president del Govern de la comunitat
autònoma, o de ministre a Madrid; i esper que això no derivi en
canvis de majoria, aquesta reflexió, a la nostra comunitat
autònoma; però la veritat és que des d’allà està fent més mal
que una pedregada.
Davant tota aquesta situació, que és una mica posar de
relleu els problemes de la comunitat, què significa el pacte de
progrés? Doncs mira, el pacte de progrés no té possibilitat de
donar solució a tots aquests problemes estructurals de la
nostra comunitat, ni en dos anys ni en quatre anys, i això és
una cosa que hem de tenir l’honestedat de dir-ho a la gent i dirnos-ho a nosaltres mateixos. Ni tan sols és possible fer-ho
només des de les institucions autonòmiques. Però evidentment
hem de reivindicar el programa pactat al 99, el compromís amb
els firmants, i els compromisos amb els ciutadans, perquè per
primera vegada el que sí significa el pacte de progrés és que
s’apunta realment al problema, s’identifiquen els problemes, i
es comencen a endegar solucions.
Vostè, Sr. President, en el discurs d’ahir va fer una
explicació molt exhaustiva de l’acció de govern, tan exhaustiva
que pràcticament no deixa espai a glossar-lo als grups de la
majoria. Però jo vull donar suport a aquesta part de l’esperit
que anima el seu discurs. El balanç dels dos anys d’aquest
govern és absolutament espectacular, espectacular; amb
creació d’institucions, amb creació d’organismes... Quasi
aquest govern es podria justificar pel que no fa; és a dir, no
urbanitzam es Canons, no urbanitzam Alcanada, no urbanitzam
Cala d’Hort, no prohibim el reciclatge i el compostatge, no feim
autopistes, no feim espionatge electrònic, no feim frau
electoral... quasi, per no fer, quasi salvam la legislatura.
Però és que a més feim un munt de coses: funció pública,
vostè ho va dir, eines de participació; pràcticament tots els
àmbits de l’actuació administrativa autonòmica tenen ara mateix
fòrums d’interlocució social; la Llei de consells, la Llei de
finançament; la Llei 9/99, en el tema territorial, molt important,
insuficient però molt important; el tema de l’ecotaxa, l’aposta
pel ferrocarril; la nova política de recursos hidràulics, els
projectes de parcs i de protecció d’espais naturals, el Pla
energètic; el Pla de persones majors, que significa avenços
importantíssims, 30 centres més de dia, dues residències a
Menorca i Eivissa, les grans absents d’aquest tipus de
polítiques; noves places concertades, renda mínima d’inserció,
plans de prestacions bàsics, servei d’atenció a domicili,
polítiques d’igualtat, llei de parelles de fet...; complement a les
pensions, som la comunitat més solidària de l’Estat en matèria
de cooperació; tema de l’habitatge, passam de complir un 4%
el Pla quadriennal d’habitatge a complir un 100%; hem doblat
l’esforç en rehabilitació, construcció de centres docents,
sanitat. En treball, jo vaig dir a principi de la legislatura els tres
grans eixos: Consell Econòmic i Social, pacte per l’ocupació,
servei d’ocupació de les Illes Balears.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 74 fascicle 2/ 6, 7 i 8 de novembre del 2001
No importa dir res més. Bé, jo crec que són massa coses per
esmentar-les, i a més tenc una certa falta de temps en aquests
moments.
Projectes de futur. Nosaltres saludam les coses plantejades
ahir en el seu discurs, Sr. President, que són importants, perquè
l’utopia es construeix en base a qüestions concretes; i jo vull
manifestar ara una certa irritació per l’anàlisi política del discurs
que menysprea l’alAlusió a qüestions concretes. Que es parli de
qualque manera de subvencionar l’adquisició de llibres de text
via IRPF; que es parli de donar una solució definitiva al tema de
les pensions més baixes; que es parli del tancament de la central
de Sant Joan de Déu l’any que ve; que es parli d’ajudes a
escoletes de 0 a 3 anys; que es parli de paritat a les llistes
electorals, que si surt endavant aquesta proposta canviarà la
configuració d’aquesta cambra; són coses concretes,
importants, que formen utopia. O és que ens pensam que la
utopia surt dels llibres i dels prestatges? Surt de fer un munt de
coses concretes.
Però jo li vull plantejar sis coses, Sr. President, abans
d’acabar, en matèria de propostes de futur. Sis coses. Territori:
és necessari evidentment fer un acord global en el si de la
majoria. Vostè ho sap, vostè ho defensa, i nosaltres ho
defensam també. Nosaltres li plantejam sis objectius que
pensam que han d’informar aquest acord en el si de la majoria:
la moderació de la velocitat del creixement urbanístic; la
davallada de les expectatives de creixement contingudes en el
planejament; afrontar el problema dels falsos urbans, d’allò que
un director general de la conselleria competent diu “urbans que
són ametlerars”, des del nostre punt de vista a través de la Llei
del sòl; la implicació financera del Govern en polítiques de
desclassificació i rebaixes de densitat escomeses pels
ajuntaments en determinades circumstàncies; la major protecció
del sòl rústic en els temes prevists en el programa de govern i
el tema de la disciplina urbanística que, a més de propostes com
les que s'han plantejats de síndics del territori, que ens semblen
correctes, haurien d'estudiar la creació d'un organisme de
caràcter executiu que entengués de disciplina urbanística. I
quatre instruments per dur endavant això que són, evidentment
les DOT, els plans insulars, les normes cautelars per evitar
moviments especulatius i la Llei del sòl.
Segona, tema d'habitatge, a part de les coses que vostè va
esmentar una qüestió molt clara, la Llei del sòl ha de ser
l'instrument per dotar-nos d'un patrimoni públic de sòl per fer
habitatge i, a més, s'ha de procurar un acord institucional
d'ample abast amb tots els ajuntaments i amb tots els consells
per dotar-nos del sòl al servei d'una política audaç d'habitatge.
Tercer, evidentment, tercer punt, continuar amb la política
d'espais naturals iniciada. Quart, la reforma de la Llei general
t urística. Cinc, dues grans reflexions transversals i
estratègiques que des del nostre punt de vista ha de fer el
Govern, una, relativa a protecció social, i hem de posar en comú
els temes de xarxa d'atenció primària de serveis socials, renda
mínima d'inserció, el que es fa des d'educació, des del punt de
vista d'inserció social, de procurar l'exclusió de persones
inserides en el món educatiu, (...), lògicament, serveis
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sociosanitaris, polítiques actives d'educatiu i, per tant, abasta
sanitat, educació, serveis socials i treball.
I un altre àmbit de reflexió transversal, reorientació de
l'economia. Hem de fer una reflexió acurada de com
desestacionalitzam la nostra economia, la nostra indústria
turística, com diversificam la nostra economia, com
promocionam la indústria, com promocionam l'agricultura, com
protegim el petit comerç a pesar de la política del Govern de
l'Estat.
I un sisè punt que va molt lligat a l'anterior, que és el tema
del desenvolupament del REB, és impossible escometre
aquestes reformes de la nostra economia, que tenen una
repercussió social immediata en temes de precarietat en
l'ocupació, rotació i moltes altres qüestions, si no
desenvolupam el REB, i el desenvolupament del REB ha de ser
una bandera del Govern, del Parlament, de totes les institucions
i també de la societat, i hem d'aconseguir que aquella declaració
d'intencions, amb la qual ens va obsequiar el Sr. Matas el seu
dia, hem d'aconseguir que es converteixi en una realitat.
Altes qüestions queden pendents, no tenc temps ja
d'esmentar-les, deixin-me fer, però, una reflexió final. Com a
grup d'Esquerra Unida i Ecologista, nosaltres tenim un objectiu
estratègic sobre com volem que siguin les Illes Balears, que va
més enllà del 2003, volem unes Illes Balears amb una
administració honrada i eficaç, socialment cohesionades,
ecològicament sostenibles, amb una economia equilibrada, amb
un fort autogovern, amb una identitat colAlectiva, cultural i
lingüística forta perfectament compatible amb la pluralitat social
i cultural i, per això, concebem el pacte com un projecte de
pacte a mitjan termini, que va més enllà d'aquesta legislatura i
que va més enllà del pacte concret entre les forces polítiques
que ara mateix l'integren. El concepte de pacte com a projecte
polític de canvi a mitjan termini. Aquest és un concepte clau.
Els partits que conformam el grup d'Esquerra Unida i
Ecologista ens sentim orgullosos de participar en aquest
projecte i del que és la nostra aportació a aquest pacte. No crec
que s'hagi de desglossar, perquè al final aquesta aportació, que
és l'aportació que fan altres partits, tots deixam la nostra
empremta, al final queda com una obra colAlectiva, però sí que
ens sentim partícips i a la vegada sentim que influïm
positivament en la configuració de les polítiques dutes a terme.
Però el que no volem fer en aquest pacte és treure rendibilitat
partidista, no som aquí per mirar a veure si des de la nostra
participació podem treure una rendibilitat partidista a curt
termini, fonamentalment volem ser lleials evidentment a les
forces de la majoria, però sobretot a la gent que va creure l'any
99 i que continua creient en aquest projecte polític.
En el debat d'investidura, com a portaveu del grup vaig dir
el següent: "Hem sentit -el Grup d'Esquerra Unida i Ecologistasobre les nostres espatlles l'empenta i alhora la mirada vigilant
de milers i milers de persones i de moltes entitats socials que
han obert la porta al canvi polític propiciat per les eleccions del
13 de juny. La nostra actitud ha vengut determinada -la nostra
actitud en les negociacions prèvies a la configuració del
Govern- per la nostra voluntat de no fer malbé totes aquestes
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esperances. I vull en aquest sentit aprofitar l'ocasió per
remarcar solemnement que aquesta prudència i aquest sentit de
la responsabilitat es faran exhaustius en els propers quatre
anys de mandat legislatiu".

inestabilitat política a nivell mundial. Només existeix una
solució de futur: instaurar el concepte de prosperitat
compartida que permeti progressar els països menys
desenvolupats.

Jo duc una foto per simbolitzar una mica el que estic
expressant. I és la foto d'aquesta gent, és la foto d'aquesta gent,
i la duc aquí, una perquè m'agrada dur fotos i m'agrada fer coses
en aquesta tribuna, com agafar les moratòries de Matas amb
pinces i coses d'aquestes, però sobretot com a ratificació
d'aquest compromís amb aquesta gent, perquè serveixi de
recordatori a tothom de què és el que és realment important en
aquest pacte, que no és el Sr. Antich, ni la Sra. Munar, ni el Sr.
Sampol, ni el Sr. Grosske ni la Sra. Rosselló, i per una altra raó
també, perquè malgrat que ens puguem sentir molt satisfets
d'allò que hem realitzat durant aquests dos anys, hem de
mantenir la tensió del que encara queda per fer. I des d'aquest
punt de vista, si vostè comparteix, com jo n'estic segur, Sr.
President, aquesta tensió del que encara queda per fer, per
completar l'enorme tasca realitzada, pot comptar evidentment,
Sr. President, amb la nostra colAlaboració i amb la nostra
empenta.

Fa unes setmanes el debat polític, a través dels mitjans de
comunicació, girava entorn del nostre model econòmic, estàvem
preocupats per un creixement descontrolat que està esgotant
el nostre territori, els recursos naturals i provoca un creixement
demogràfic superior al que tenguérem els anys setanta. Avui,
setmanes més tard, ens preocupa que la crisi internacional
pugui afectar el turisme i provocar una forta recessió
econòmica, però també podria passar el contrari, que els
nostres competidors turístics es veiessin afectats per aquesta
crisi internacional i de manca de seguretat, i aquí en treuríem
profit com a destinació turística segura.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Grosske en nom d'Esquerra Unida i
Ecologista.
El diputat Sr. Sampol, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sr. President, senyores diputades i senyors diputats.
Celebram aquest debat anual en un moment en què els
problemes que afecten el món ens fan veure els nostres
problemes d'una manera molt més relativa; quan veim caure les
torres bessones de Nova York, enterrant milers de víctimes
innocents, o quan la llei del Talió provoca l'èxode de centenars
de milers de persones d'un dels països més pobres de la Terra;
o quan en el centre del continent africà continua el genocidi de
milions, no de milers, de milions de persones que no existeixen
als ulls del món, perquè la cadena de televisió CNN no els treu,
perquè no interessa, davant tot això, els nostres problemes ens
semblen minúsculs, i fins i tot parlar-ne aquí ens fa tenir un
sentiment d'egoisme. Però al final pensam que la millor manera
d'aportar el nostre gra d'arena per contribuir a canviar aquest
món irracional en el qual encara uns i altres s'atreveixen a matar
en nom de Déu, és intentar resoldre els problemes dels
ciutadans de les Illes Balears. Pot ser que des d'aquí no puguem
fer gaire cosa per ajudar les víctimes de Nova York, o els
refugiats afganesos, o els perseguits rwandesos, o els exiliats
saharians o el jutge assassinat per ETA avui matí; però creim
que cadascun, des d'aquí, podem fer molt perquè al nostre
entorn aquest món pretesament civilitzat, culte, demòcrata,
sigui un poc més autocrític, més respectuós amb el planeta i
amb la gent que hi viu. Però hem de ser conscients que mentre
existeixi la desigualtat i l'explotació humana, hi haurà

Aquesta, segons tots els analistes, és la hipòtesi més
probable, encara que nosaltres, des del PSM-Entesa
Nacionalista, preferiríem que els turistes ens elegissin per la
nostra qualitat, no perquè als altres els va malament, perquè
tenen desgràcies. Però aleshores, si es confirma aquesta teoria,
que tornarem tenir un gran allau de turisme, significa això que
tornarem a iniciar un altre cicle expansiu amb més turistes, amb
més construcció, amb més inversions en segones residències,
amb més treballadors immigrants, amb més creixement
demogràfic?
Bé, en aquest context, d'una certa incertesa, celebram
aquest debat anual que, en teoria, ha de servir perquè els
representants del poble de les Illes Balears debatin sobre
aquestes qüestions, sobre el present, i plantegem propostes de
cara al futur, amb la particularitat que els ciutadans de Balears
són molt plurals i els seus representants, aquí, expressen
aquesta pluralitat ideològica. Cap partit no té majoria absoluta
i això ens obliga a un debat i a una negociació constant per
intentar definir aquest nou model econòmic i social que volem
i que és un dels eixos del nou govern, de la majoria
parlamentària, com a mínim, que dóna suport a aquest govern.
Per tant, amb aquest esperit i en aquest context, i únicament
en nom del PSM-Entesa Nacionalista, des d'avui, intentarem
donar la nostra opinió sincera i fer propostes de cap on hauria
d'anar aquest nou model i com hi hauríem d'arribar.
D'entrada pensam que el debat sobre el model territorial de
Balears s'ha vist deformat per una expressió, al nostre entendre,
desafortunada, que l'hem utilitzada indiscriminadament els
partits polítics, però també les organitzacions ecologistes; ens
referim al concepte de sostre de població. El sostre o la
capacitat de població significa el nombre de persones que
cabrien a Balears si es consumàs, si es construís i s'ocupàs tota
la capacitat de construcció, és a dir si edificàvem tot el possible
i totes aquestes edificacions fossin ocupades. El problema al
nostre entendre, però, és que s'ha confós la capacitat de
població amb el nombre màxim de persones que cadascun
considera que haurien de viure a les Illes Balears. I d'aquí, fins
i tot, s'ha passat a culpar la immigració de l'increment de la
població i del creixement urbanístic, pensant erròniament que
si fixam un nombre màxim de persones per residir a Balears,
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automàticament limitarem el creixement demogràfic. Error. I
aquest concepte, a més, és molt perillós, perquè culpabilitza
uns determinats colAlectius humans de causar uns problemes,
quan només són una conseqüència del problema. És un
concepte perillós i inútil, perquè és impossible limitar la
immigració fixant uns límits de població.
Per exemple, estats Units d'Amèrica, el país més poderós del
món, amb unes fronteres clares, amb una policia fronterera
especialitzada a no deixar entrar treballadors ilAlegals, amb quin
resultat? Estats Units és l'estat del món que té més immigració
ilAlegal, és així, per què?, simplement perquè l'economia d'Estats
Units ha crescut per sobre les necessitats de la població i ha
atret immigració. Per tant, aquí, que no tenim ni policies, que no
tenim fronteres, ni policies que guardin aquestes fronteres, no
pensem que s'aturarà la immigració pel fet de posar una espècie
de numerus clausus, i encara no siguem tan ilAlusos de pensar
que deixaran de venir immigrants a les Illes Balears si no feim
cases per a pobres.
Mirin, si continuam creant més llocs de feina dels que pot
absorbir el nostre creixement vegetatiu, continuaran venint
immigrants, amb papers o sense papers, i el problema és que, si
no tenen uns llocs adequats per residir, passarà com a la ciutat
de Mèxic, on viuen dins llaunes, o a la ciutat d'El Cairo, on
viuen al terrat de les cases, o passarà que viuran deu o dotze
persones dins una casa sense aigua corrent, sense serveis
sanitaris, com passa ja a Mallorca avui en dia.
D'altra banda, com s'impedeix que la població creixi per
sobre del sostre de població que s'ha fixat? Imaginem-nos que
ens posam d'acord i deim, sostre de població màxim, un milió de
persones, què feim amb l'1 milió un, no el deixam venir a
Balears?, esperam a l'escala de l'avió i el tornam fer pujar? I si
aquest un és conseqüència de l'augment de la natalitat, què
passa? Posarem un màxim d'un fill per parella, com fa a Xina?
Perdonin aquesta reducció a l'absurd, però és amb la
intenció de demostrar que ni creant un estat policial és possible
controlar el nombre d'habitants d'un país. No només això, sinó
culpant les persones dels desequilibris que provoca el sistema
econòmic, o encara pitjor, culpant un colAlectiu concret de
persones, per raó de la seva nacionalitat, raça o religió, és quan
correm el risc de fomentar dins la població recels i odis que
llavors no es poden controlar.
Vol dir això que les autoritats no han d'intervenir per
controlar i regular la immigració? Naturalment que s'han
d'establir tots els mecanismes possibles per regular-la, i en
aquest moment és el gran debat que hi ha a nivell europeu,
França, Itàlia, Alemanya estan reformant les seves lleis
d'estrangeria, i fins i tot aquí és important regular-la, perquè pot
arribar a ser insostenible des del punt de vista cultural i
lingüístic. Però aquest no és el problema de què parlam quan
parlam de model econòmic i social o, com a mínim, no és la part
important del problema. El que intentam demostrar és que si
l'economia continua creixent al ritme dels darrers anys,
l'increment demogràfic continuarà. I que hauríem de deixar
d'utilitzar aquest concepte de creixement sostenible, millor dit,
perdonin, aquest concepte de sostre de població, com un
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instrument de contenció del creixement, ja que l'única manera de
limitar l'explosió demogràfica és moderar el creixement
econòmic. És l'única manera.
Això significa créixer més lentament, intentar créixer en
aquells sectors que són estratègics per diversificar la nostra
economia, no crear tants llocs de feina com s'han creat aquests
darrers anys, especialment en el sector turístic i de la
construcció, moltes de vegades creats, aquests llocs de feina,
artificialment, per culpa de la mateixa administració, com va ser
el Pla Mirall, una inversió inoportuna que va desequilibrar la
nostra economia.
Mirin, els darrers cinc anys a Balears s'haurien d'haver creat
40.000 llocs de feina per respondre a les necessitats d'una
economia que tengués un creixement sostenible o, si no volen
sostenible, un creixement natural, i n'hem creat 90.000, més del
doble del que era necessari. Tant de bo aquests llocs de treball
s'haguessin creat en els països emissors d'emigració, en el
nostre cas d'immigració. I crec que des de les Illes Balears ens
hauríem de plantejar seriosament, dins la modèstia de les
nostres possibilitats, promoure actuacions empresarials en
aquest sentit, per crear llocs de feina en els països emissors
d'emigració.
Bé, suposant que estam d'acord en aquest punt, suposant
que estam d'acord a moderar el creixement per fer-lo sostenible
i per no esgotar els nostres recursos naturals -ara ve lo bo-,
com fer-ho? Creim que també podem estar d'acord que no s'han
de construir més places turístiques, fins i tot alguns pensam
que seria bona una moderada reducció de places turístiques;
quant a la construcció, hem de reconèixer que ja és més difícil
moderar el creixement, pensin en les polítiques proteccionistes
que hem aprovat els darrers anys i, malgrat tot el ritme de
creixement continua exagerat. Al nostre entendre, per moderar
el creixement només tenim dos sistemes, protegir el territori,
limitant molt la capacitat de creixement, especialment dins zones
turístiques i en sòl rústic, i si això no és suficient, marcar el
ritme de creixement, regulant la concessió de llicències. Les
llicències a més s'han de donar prioritàriament al sòl que té
vocació d'edificació, dins el sòl urbà, i encara més, dins els
nuclis històrics que han de ser prioritaris a l'hora d'atorgar
llicències. La construcció d'una casa de poble, per exemple, amb
planta i pis o dos pisos per als fills, no s'ha de veure afectada
per les restriccions a la construcció, provocades per un
creixement exagerat a zones turístiques o rústiques.
Algú podrà dir que és injust per als propietaris no deixar
edificar en zones protegides o fins i tot en sòl rústic comú, atès
que la terra ja no és productiva, i si la terra no dóna, que hem de
fer a la terra?, és una pregunta ben lògica que ens fa la gent. Idò
bé, el PSM-Entesa Nacionalista creim que la terra mereix una
altra oportunitat, no ens resignam que la terra es mesuri en
metres quadrats, volem que la terra es mesuri en quartons i
quarterades, no com a una urbanització, en metres quadrats, la
terra s'ha de mesurar en quartons i quarterades, i estam
convençuts que és possible tornar la rendibilitat a la terra,
n'estam convençuts. S'està demostrant que la vinya és rendible,
hi ha una gran demanda de productes ecològics, els tarongers
es tornen a conrar perquè la taronja torna a tenir un preu que la
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fa rendible, la carn de Balears, etiquetada i de qualitat
controlada, torna a tenir un bon preu, els olivars i l'oli tenen
futur, la llet, amb el projecte de la Conselleria d'Agricultura,
esperam que també pujarà.
Podríem dir, a més, que els ciutadans de les Illes Balears han
recuperat l'orgull pels productes de la nostra terra, pels
productes agroalimentaris que, a més a més es comencen a
exportar a tot el món. També mitjançant els productes de
Balears, el país es comença a retrobar a ell mateix.
Senyores i senyors, des del PSM-Entesa Nacionalista no
ens resignam que cadascuna de les nostres illes sigui una gran
urbanització, perquè creim que és possible que la terra torni a
ser productiva, i no sols ho creim, sinó que ho estam
demostrant. I tampoc no volem que Mallorca torni, torni no,
sigui, s'assembli a Hong-Kong. Fa uns anys, des d'aquesta
tribuna, ja en una intervenció similar vaig afirmar "les Illes
Balears no han de ser Hong-Kong", però avui deim, no han de
ser Hong-Kong, però tampoc no les hem de convertir en Los
Ángeles, una gran urbanització, farcida de grans xalets i
connectada amb grans autopistes que pareixen "escalèxtrics",
tampoc no volem aquest model per a Mallorca i per a les Illes
Balears.
I definir aquest gran model és el gran repte que tenim totes
les forces polítiques, i ho hem de resoldre aviat. Des del PSM
voldríem que fóssim capaços de consensuar un marc normatiu
amb vocació de perdurar en el temps. El debat sobre la
p rotecció del territori, que es va iniciar a finals dels anys
vuitanta, s'hauria de tancar en aquesta legislatura. I hauríem
d'establir, d'una manera clara i amb plenes garanties jurídiques,
les condicions d'edificació del nostre territori. És ben hora
d'asserenar la vida econòmica, especialment la construcció,
acabant, per una part, amb les expectatives especulatives, però
per l'altra part, acabant amb la permanent amenaça de modificar
les condicions urbanístiques, perquè la discussió permanent
sobre el model territorial estimula i accelera la construcció.
Senyores i senyors, aconseguir la protecció d'un gran
nombre d'espais naturals ha estat providencial a les Illes
Balears, però darrera cada gran polèmica urbanística, ha seguit
un increment de l'activitat constructora, provocada
artificialment, que ha engreixat l'economia i ha arribat el moment
que la nostra economia deixi d'engreixar per madurar. Una
economia madura és una economia equilibrada, diversificada,
que respecte l'entorn i les persones que hi conviuen. Això
tendrà unes conseqüències, aquest model suposarà que la
construcció i els serveis han de créixer d'una manera molt més
moderada de com ho han fet fins ara, però això no suposa cap
casta de carestia econòmica, ni tampoc no parlam de creixement
zero, perquè hi ha activitats econòmiques que seria bo que
tenguessin un fort creixement econòmic, com a mínim durant
uns anys. Seria desitjable un fort increment econòmic a
l'agricultura, a la ramaderia, a la indústria agroalimentària, a la
indústria mediambiental, d'energies renovables, de reutilitz ació
de residus i, per què no?, a la indústria tradicional de les Illes
Balears. Parlam de potenciar un teixit productiu de milers i
milers de petites empreses, de treballadors autònoms que són
la vida d'aquesta terra;
enfront de l'economia global que

fomenten els grans grups empresarials, preferim fomentar el
motor real de la nostra economia, preferim mil empreses d'un
treballador a una empresa de mil treballadors. I això no significa
renunciar als avantatges de la globalització. No defensam un
model econòmic localista, defensam un model econòmic obert
internacional, la progressiva internacionalització de les
empreses de Balears demostra que amb una estructura de petita
empresa també es poden guanyar mercats a nivell internacional.
Però hi ha molts elements externs que en aquest moment
pertorben la vida dels ciutadans de Balears i, fins i tot, suposen
una amenaça per a la nostra economia. Si sempre hem reclamat
més autonomia política per a les Illes Balears, aquests dies,
aquestes setmanes, a més, hem de denunciar la intromissió
política, ilAlegítima i antidemocràtica en qüestions de
competència del Govern de les Illes Balears.
Mirau, des d'aquest grup parlamentari, el PSM-Entesa
Nacionalista, després de molts d'anys de queixar-nos que
Madrid ens ignorava, ara tenim la sensació que ens hem
convertit en l'obsessió del Govern central del Partit Popular, i
no per a bé, precisament. Quatre recursos d'inconstitucionalitat.
Volen impedir que nosaltres mateixos decidim com s'han
d'organitzar els consells insulars, s'oposen que des de Balears
es complementin les pensions més baixes, perquè aquí el nivell
de vida és més car que en el continent, volen impedir que amb
l'ecotaxa puguem preservar el medi ambient, que puguem ajudar
les rendes dels agricultors, recuperar zones turístiques, ens
impugnen la Llei de comerç, obrint les portes a la implantació de
grans superfícies, i tot això en nom de la Constitució
Espanyola? Realment la Constitució no pot permetre una petita
compensació econòmica als nostres pensionistes? Realment la
Constitució no pot permetre que aquí captem recursos per
millorar el medi ambient i ajudar els agricultors? Realment la
Constitució ha de propiciar que aquí s'implantin més grans
empreses comercials?
La Constitució, que hauria de ser un instrument de llibertat,
el Partit Popular l'està convertint en una espasa inquisidora que
talla el cap a tot el que no és centralisme i uniformisme.
(Remor de veus)
Per què tanta intromissió en temes que són de la nostra
competència i no són de la seva incumbència? Per què? I per
què a allò que ells, el Govern de l'Estat, hauria d'actuar, com és
la declaració de servei públic dels vols interinsulars, s'amaguen
i no actuen? No comprenen que les comunicacions són
essencials per a la vida d'un poble insular? No comprenen que
es posa en perill el nostre sistema econòmic?
(Aldarull a la sala)
Aquests són temes que afecten els ciutadans de les Illes
Balears. Ens neguen el que és de sentit comú i que ja tenen a
Canàries, com és la declaració de servei públic dels vols, i ens
volen imposar autopistes, dessaladores, un aeroport per a 38
milions de passatgers. Però, què vol aquesta gent? En què ens
volen convertir?

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 74 fascicle 2/ 6, 7 i 8 de novembre del 2001
(Aldarull a la sala)
Ah!, i els passeigs marítims del ministre, que no els fa a
Madrid, que els fa a les costes de les Illes Balears, i jo parl de
les Illes Balears, aquest és el problema. Ara els propòs un
exercici, sortim a fora, en acabar la sessió, i a les primeres cent
persones que trobarem els demanam que ens facin una llista de
les seves cent prioritats mediambientals, i els direm, "venga,
5.000 milions de pessetes per gastar en les vostres cent
prioritats mediambientals", ni una posarà que és una prioritat
posar asfalt damunt les roques que encara han resistit les
urbanitzacions, ni una, ni una gastaria una sola pesseta a posar
ciment damunt les roques de la mar. I la màxima autoritat
mediambiental de l'Estat s'ofusca a voler-nos fer passeigs
marítims que no volem, que els ciutadans no volen, que allà on
estiueja li pengen pancartes, "no volem que ens encimentis la
costa". Vostès que el coneixen més bé, sempre ha estat així?
(Rialles)
Diguin-li-ho, diguin-li que no volem passeigs marítims, amb
les necessitats que tenim d'aigua, d'espais naturals, tantes
necessitats en matèria de medi ambient, i ara hem de posar
ciment damunt les roques a vorera de mar.
Com és possible tanta irresponsabilitat? Com es pot jugar
amb el futur de la gent? Com es pot posar en perill l'economia
de Balears per purs interessos partidistes? La política no és un
joc d'escacs, on ens disputam el poder, la política és la
possibilitat de solucionar els problemes de la gent.
Senyores i senyors diputats, tots aquests despropòsits ens
confirmen en una creença, sense autonomia financera no hi ha
autonomia política, si no milloram aquesta situació, si no
controlam els recursos econòmics, mai no tendrem autonomia
política. Fa uns mesos, va acabar els treballs la comissió
parlamentària d'estudi de la balança fiscal. La balança fiscal és
la diferència entre els imposts que pagam els ciutadans de
Balears i el que rebem de l'Estat. Bé, un terme mitjà de les
distintes aportacions ens pot fer afirmar que la balança fiscal de
Balears és negativa amb l'Estat, per més de 250.000 milions
anuals, concretament l'any 98 les Balears pagaren 875.000
milions de pessetes en imposts i reberen 621.000 milions de
pessetes. Això, en poques paraules, significa que a cada
ciutadà de Balears Espanya li costa 340.000 pessetes anuals, ho
diré d'una altra manera, si aquí recaptàssim tots els imposts,
després de pagar els serveis que ara tenim, podríem distribuir
a cada família de tres membres un milió de pessetes anuals, idò
això és el que se'n va cap a Madrid i no es reinverteix a les Illes
Balears.
I una cosa és compartir la riquesa i l'altra és que ens espoliïn
fins a condemnar-nos a patir els pitjors serveis públics de
l'Estat. Cap altra comunitat autònoma té la sanitat pública amb
les llistes d'espera desesperants, amb els serveis d'urgència
colAlapsats. En el conjunt d'Espanya es gasten 110.000 pessetes
per habitant en sanitat, aquí 99.000. En educació, 43.000
pessetes per alumne és la diferència del que l'estat inverteix en
el conjunt de l'estat i el que va transferir a Balears. El Pla
d'infraestructures ferroviàries del Sr. Cascos, 6,8 bilions, això
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són 6,8 milions de milions de pessetes, una quantitat així de
grossa, per fer inversions ferroviàries, i les Illes Balears són
excloses, ens tocarien 200.000 milions de pessetes si féssim un
càlcul en pesseta per habitant. El resultat és un llistat
interminable de greuges, però mirin, tots els contenciosos que
tenim amb el Govern central es resoldrien, si els ciutadans de
Balears poguéssim disposar dels nostres imposts només un
any.
Imaginin-se, només un any, de cobrar els imposts aquí, i no
enviar res a Madrid, podríem gastar 56.000 milions del Pla de
carreteres, 8.000 milions de sa Costera, 3.000 milions del
desviament del torrent de Manacor, 5.000 milions per construir
l'Hospital d'Inca i 5.000 per construir l'Hospital de Maó, 1.000 o
2.000 milions, els que vulguin, per al port de Ciutadella, podríem
invertir 10.000 milions en nous centres educatius, podríem fer
els projectes d'Eivissa, Patrimoni de la Humanitat, pagat tot
això, encara ens quedaria per fer tota la xarxa ferroviària existent
fa 30 o 40 anys, més totes les línies fins a la universitat o fins a
l'aeroport que vol reobrir aquest govern. Tot això amb un sol
any d'invertir els nostres imposts aquí, tot això amb un sol any.
I per què pidolar a Madrid quan aquí som més que
suficients per resoldre els nostres problemes? Per què hem de
consentir aquesta humiliació constant d'anar a Madrid i tornar
amb bones paraules, però amb les butxaques buides?
Senyores i senyors, només existeix una solució: aconseguir
la independència fiscal de les Illes Balears, una independència
fiscal que ja tenen al País Basc i a Navarra, no inventam res, el
concert econòmic consisteix que l'administració autonòmica
recapta tots els imposts i pacta una quantitat amb l'Estat per fer
front a les despeses comunes, més una quota de solidaritat amb
les regions més desfavorides.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, vagi acabant, per favor.
EL SR. SAMPOL I MAS:
M'he despistat, Sr. President. Em deixaria tres minutets?
EL SR. PRESIDENT:
Dos.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Dos? Venga, dos minuts. Això és un pacte, és un concert
que feim el president i jo.
Aquest és el model que proposam des del PSM-Entesa
Nacionalista, un nou impuls a les autonomies, avançar cap a un
vertader confederalisme, i aquest és el debat que fa la Unió
Europea ja, de cara a l'any 2004, mentre que Europa discuteix
quin paper han de fer les regions amb cambra legislativa com
nosaltres, dins la presa de decisions, aquí perdem el temps o
perden el temps, en debats més propis de la Generació del 98,
si l'idioma oficial d'Espanya s'ha de dir castellà o espanyol, si
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han d'estudiar més història d'Espanya, si hem de practicar el
patriotismo constitucional, ara això no és el que interessa.
Per què deu ser, per què deu ser que Espanya sempre ha
anat contracorrent? Avui Àustria, Bèlgica, Alemanya ja tenen
un sistema polític federal que respecta el poder polític de les
regions, la seva autonomia financera i fins i tot la seva pluralitat
lingüística. Aquí encara tenim vetada la llengua catalana a les
institucions europees perquè ho ha prohibit l'Estat espanyol.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, vagi acabant, per favor. Li queda un minut ,
d'aquests que hem pactat li queda un minut.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Cercava una frase per fer un final adient.
Mirin, fa uns mesos el Govern de les Illes Balears,
mitjançant la Direcció General d'Economia, ha guanyat un
programa europeu per colAlaborar amb Malta en el seu procés
d'integració a la Unió Europea. Malta és un estat format per tres
illes molt petites, en conjunt tenen el territori de la meitat de
Menorca, aproximadament, i tota la població de Malta és més o
menys la meitat de la població de les Illes Balears. Tenen dos
idiomes oficials, com nosaltres, en el seu cas l'anglès i el maltès.
Bé, idò d'aquí segurament un poc més de dos anys, Malta serà
membre de ple dret de la Unió Europea i participarà de totes les
institucions allà on es prenen decisions que afectaran Malta, i
no només això, sinó que el maltès, un idioma parlat per devers
200.000 habitants de Malta, tendrà un estatus d'oficialitat molt
més gran que el que té el català, que no té el més mínim
reconeixement. Aleshores, la pregunta és per què uns tants
pocs ho tenen tan fàcil, i d'altres, relativament molts, ho tenim
tan difícil?
És que només tenint un estat propi es poden garantir els
drets dels ciutadans i dels pobles d'Europa? Si és així, no ens
quedaria més remei als ciutadans de Balears que seguir la via
maltesa?
Moltes de gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Sampol en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista.
Record als senyors portaveus que d'aquí a cinc minuts es
reunirà la Junta de Portaveus per fixar l'ordre del dia de la
propera sessió plenària. Suspenen la sessió ara fins a les quatre
hores i trenta minuts d'avui horabaixa.
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EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes, senyores i senyors diputats. Reprenem la
sessió, i la reprenem amb la intervenció del Grup Socialista. El
Sr. Andreu Crespí, portaveu del Grup Socialista, té la paraula.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Gràcies, Sr. President. No és una molt bona hora per fer una
intervenció parlamentària, anava a dir perquè uns diputats,
conseqüència d’una dieta segurament hipercalòrica, es troben
en processos que resten capacitat intelAlectual; però veig que
és més que això, sinó que encara no han acabat, pel que es veu,
de dinar, i no són en aquesta cambra. I a mi mateix, que em
passa tot el contrari, perquè un poc d’arròs bullit i una
camamilAla de Menorca donen poc ànim per emprendre mitja
hora de discurs.
Però en tot cas procuraré complir la feina que m’ha
encomanat el meu grup, i fer una anàlisi del discurs del
president, que hem analitzat el Grup Parlamentari d’una manera
profunda, intentant fer allò que a vegades en diuen d’esbrinar
el gra de la palla. I realment ha estat senzill, perquè palla, n’hem
trobada poca, i molt de gra. Certament grans més grossos, i
altres de més petits. Però tots ells amb una important
significació política, i una important justificació de l’acció
d’aquest govern; accions, unes elles, dic, de més envergadura,
i unes altres que afecten sectors específics de l’activitat
econòmica i social.
A vegades, quan un rep un regal valuós, una ceràmica per
exemple, la desembolica ràpidament, mira l’objecte i es queda
meravellat amb allò que observa. Ara bé, si l’objecte està
romput, un se’n recorda de tota la família d’aquell que l’havia
d’haver embolicat correctament. Per tant, a vegades allò que
embolica les coses, no per no fixar-nos-hi gaire, no deixa de ser
important.
Jo vull començar l’anàlisi tal com ho va fer el president,
parlant d’allò que ens embolica. I què ens embolica? Doncs les
nostres relacions amb l’Estat del qual formam part, i les nostres
relacions amb la comunitat europea, de la qual també formam
part, d’una manera directa a través dels òrgans de representació
de les regions, i d’una altra indirecta a través de l’Estat
espanyol.
Aquests assumptes pot ser que no siguin de gran
rellevància per als ciutadans, que, com ja he explicat molt bé,
això és l’embolcall, i no els preocupa gaire. Però si les coses no
funcionen, resulta que llavors tots miram per què allò que havia
de protegir la nostra activitat no ha funcionat correctament. I
per tant és important defensar la posició de les Illes Balears en
primer lloc en el si de la Unió Europea; i ja he dit que el Grup
Parlamentari es felicita de l’activitat que en aquest sentit ha duit
el Govern, de tenir una presència activa, enèrgica, dins els
òrgans que permeten la participació de les regions. Certament
aquesta encara és una via petita, que s’està iniciant, però que
jo crec que en un futur no molt llarg cobrarà rellevància dins la
política europea. Sense dubte, el principi de proximitat cada
vegada és més important per resoldre de manera eficient els

problemes que tenen els ciutadans i que tenen les regions. No
és senzill a un territori tan extens, tan plural i tan complex, que
les grans solucions donin una adequada resposta a cadascun
dels territoris, països, que en formen part; i per tant és
important que siguin aquests òrgans les regions, en el nostre
cas les comunitat autònomes, aquelles que puguin arribar a
resoldre completament tot allò que afecta la vida ciutadana.
D’una altra part, aquesta comunitat representa, té unes
característiques que la fan molt singular en el conjunt de les
regions europees. Per una part té una llengua pròpia, i té una
llengua pròpia que no és llengua oficial de cap estat
representatiu de la comunitat. D’una altra part tenim capacitat
legislativa. I en tercer lloc, som unes illes. Jo crec que aquests
tres elements ajuntats en una sola comunitat ens conformen
d’una manera molt singular, i que ens ha de permetre, jo crec,
jugar un paper cabdal a l’hora de fer entendre al conjunt dels
estats europeus que aquestes característiques han de ser no
només contemplades, sinó protegides per la normativa que la
comunitat europea posi en marxa.
Per una altra banda, com a comunitat integrant de l’Estat
espanyol, el Grup Parlamentari Socialista d’aquest parlament va
tenir jo diria la satisfacció de presentar una proposició de llei en
aquest parlament per ser defensada davant el Congrés dels
Diputats, i com a primera iniciativa legislativa, intentar que les
comunitats autònomes tenguessin una participació en la
representació espanyola al Consell de la Unió. No vàrem tenir
èxit en aquesta defensa. Només un grup parlamentari s’hi va
oposar, lamentablement un grup parlamentari que en aquest
moment disposa de la majoria absoluta. Però crec que en
qualsevol cas vàrem marcar una fita més en el si del conjunt de
debats que sobre aquest tema ha tengut lloc al Congrés dels
Diputats. Lamentablement el Grup Parlamentari Popular al
Congrés dels Diputats no va tenir la intelAligència que nosaltres
li demanàvem. No li demanàvem generositat per a les
comunitats autònomes, li demanàvem intelAligència, de fer sentir
a les comunitats autònomes, a totes elles, que també són Estat,
i que són corresponsables en la decisió d’aquest estat.
Lamentablement, i segurament degut a les -comentaven els
mitjans de comunicació- lectures poètiques del president Aznar,
que segurament en aquest moment es dediquen als poetes
francesos, el feren sentir com Lluís XIV, que l’Estat és ell i
només ell.
Però en qualsevol cas, Sr. President, el que ens cal és
paciència, i una paciència mediterrània, és a dir que com les
ones de la mar, anar fent cops a les roques fins que les facem
caure. I en aquest camí el Grup Parlamentari Socialista i el nostre
partit segurament no se’n cansaran. Tanmateix, estam segurs
que només aquest camí és el correcte per a un adequat
funcionament de les relacions entre l’Estat, les comunitats
autònomes i la Unió Europea, i més prest o més tard acabarà per
resoldre’s aquest assumpte.
I heu parlat també, Sr. President, en el vostre discurs,
d’Espanya, d’aquesta Espanya de la qual formar part, i a més en
volem formar part. Però també és cert que, com en totes les
coses, hi ha diferents maneres d’entendre-la. Els socialistes,
que som això i no altra cosa, sabem perfectament que per una
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Espanya plural i complexa com és, per poder participar tots
conjuntament en la voluntat de l’Estat, no basten, com ara, les
relacions bilaterals entre el Govern de l’Estat i els de les
comunitats autònomes. Hem d’anar més enllà, i des del respecte
a les competències de cadascuna d’aquestes comunitats, i
aquestes amb les de l’Estat, ens hem d’asseure al voltant d’una
taula, per decidir conjuntament i lleial el camí comú que hem de
recórrer, tant pel que fa als assumptes interns com de cara a la
Unió. Aquesta taula té un nom, es diu Senat, i coincidim
plenament amb el que vàreu dir, que és imprescindible
escometre la seva reforma, la que calgui, perquè sigui de veres
una cambra de representació territorial.
L’embolcall també és important de cara a dins. Les
ceràmiques si són buides no només les hem de protegir de fora,
també convé protegir-les de dins; i aquí on nosaltres ens
podíem pensar que teníem capacitat plena per produir canvis a
l’entramat institucional, era al desenvolupament del nostre
estatut amb la Llei dels consells insulars; és a dir, la definició
d’aquests ens com a ens de la comunitat, amb competències,
capacitat normativa, capacitat autoorganitzativa, i suficiència
financera. I això s’ha complert, jo diria, d’una manera quasi
absoluta. Lamentablement pesa encara una amenaça
d’inconstitucionalitat. La suspensió s’ha aixecat,
afortunadament, però queda encara una amenaça, com si ni tan
sols de l’organització interna d’aquesta comunitat el Govern i
aquest parlament en fossin plenament i absolutament
responsables. La Llei de consells, s’ha dit avui matí també, és
una fita important a la jove història d’aquesta comunitat, que
permet l’acostament al ciutadà dels centres de decisió, però
també dóna a cadascuna de les illes la possibilitat de donar un
tractament més ajustat a aquelles problemàtiques que tenen
solucions diferents per diferents territoris. Com he dit abans,
haurem de tenir la paciència mediterrània de les ones, i esperar
que el Tribunal Constitucional reconegui a aquesta comunitat
que a través del seu estatut pot organitzar la seva estructura
interna com millor trobin els seus representants.
Però també amb aquesta acció s’ha intentat resoldre els
deutes històrics, econòmics, amb aquests consells insulars, i
fins i tot les mesquineses passades en aquest procés de
transferències que s’havia duit a terme. Dotar-los de la seva
autosuficiència financera per complir els seus deures amb els
ciutadans era una obligació d’aquest govern, que jo crec que
ha complert de manera satisfactòria; i resoldre d’una vegada per
totes amb una llei de finançament dels consells, jo crec que
tancarà i posarà una fita històrica en el devenir institucional
d’aquesta comunitat.
I l’altra peça important de l’entramat institucional: els
ajuntaments. L’anunci de la creació d’un fons de cooperació
municipal, amb una dotació inicial de 6 milions d’euros no és
una manera menyspreable de dir que els ajuntaments importen
a l’equip de govern. Jo crec que la finançació dels ajuntaments
no és una responsabilitat del Govern d’aquesta comunitat
autònoma, però jo crec que aquesta contribució no només pot
ajudar a resoldre determinats problemes econòmics, sinó que
sobretot demostra una voluntat d’aquesta manera d’entendre
la política, la política pròxima als ciutadans, que són els que
necessiten que els resolguin els problemes. I a més, crec que el
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moment processal allà on això es fa, és notablement significatiu.
Avui tots els ajuntaments estan amenaçats, com estam
amenaçades les comunitats autònomes, amb una llei
d’estabilitat pressupostària, que de manera greu limita la seva
capacitat d’endeutament; tenen congelada la seva participació
al 14% de la despesa pública; tenen congelat el fons del
programa de cooperació econòmica i local de l’Estat, mentre
d’altra banda han de gastar més d’un 30% del seu pressupost
en competències impròpies, i encara no tenen molt clar com
se’ls compensarà la pèrdua de l’Impost d’Activitats
Econòmiques.
Jo crec que una anàlisi d’aquesta part -important jo crec- de
l’acció de govern, ens dóna clarament quines són les fites, i
quin és el camí que ha emprès el Govern d’aquesta comunitat.
Jo crec que dotar i dir que es dota de competències als diferents
nivells administratius no és debilitar necessàriament cadascun
d’ells. No és antitètic parlar d’ajuntaments forts, consells forts,
Govern fort. Voler significar que cedir competències a altres
institucions és debilitar aquella que les dóna és -crec jo- un
signe de realment debilitat.
Passarem, doncs, en aquest moment a analitzar les
polítiques sectorials. Jo crec que l’embolcall garanteix que
caminam, o volem caminar si ens deixen, cap a una protecció del
que ha de ser l’acció de govern sense tuteles, i amb la
suficiència econòmica necessària per dur-les a terme. L’anàlisi
de les polítiques sectorials jo crec que ens dóna una idea clara
que s’ha donat prioritat decididament a aquelles polítiques que
constitueixen l’estat del benestar en els països del nostre
entorn. I dins aquest marc de les nostres competències,
aquestes polítiques que influeixen directament en la qualitat de
vida dels ciutadans, i incideixen de manera notòria en la
cohesió social, qui ha merescut aquesta acció preferent són
l’educació, la sanitat, les polítiques de serveis socials,
l’habitatge i l’ocupació. I aquestes han estat les preocupacions
que com a socialistes sempre hem defensat.
L’educació d’aquesta comunitat en aquests moments es
troba immersa en una problemàtica que s’inicià no fa gaire anys,
i és la presència d’alumnat procedent d’altres territoris, i a més
en un nombre considerable. Res té a veure amb la immigració
que es va poder produir altres anys, eren alumnes que
procedien d’un mateix país, amb una mateixa cultura, i
procedents d’un mateix sistema educatiu. Ara els alumnes
procedeixen de llocs molt diversos, tenen altres llengües, altra
cultura, altra religió, i procedeixen o no d’un altre sistema
educatiu. Per tant, es presenten als nostres centres educatius
unes necessitats educatives desconegudes fins ara, i que és
necessari donar-los resposta de manera adequada. Jo crec que
els recursos dels quals s’ha dotat als centres educatius tant
públics com concertats, fan pensar que existeixen els
instruments per a aconseguir-ho, i poden permetre una atenció
prou significativa a aquest alumnat, que jo crec que se’l pot
qualificar amb necessitats educatives especials. No obstant
això, jo crec que és important dedicar un especial esforç a la
formació del professorat, i sobretot als equips directius dels
centres, perquè disposin en aquest assumpte en concret de les
estratègies convenients per fer eficient l’esforç pressupostari
que sense cap dubte s’ha duit a terme.
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I una altra àrea a la qual voldria fer un especial esment és a
l’increment important de cicles formatius, i sobretot el contacte
que s’ha tengut per l’establiment d’aquests amb els agents
socials a l’hora de planificar aquestes accions de formació
professional. Malauradament, feia uns anys es va abandonar
aquesta implicació de la patronal i els sindicats en aquest
assumpte, i això, la nostra experiència demostra que és
imprescindible, per dos motius jo crec que prou (...). Un és el
permanent procés d’adequació de la formació professional i del
món real, del mercat laboral i del mercat tecnològic. És
imprescindible el contacte entre aquells que formen els
empleats, i aquells que n’hauran de ser els empleadors. I crec
que una fita important en aquesta actuació de la formació
professional va ser la fira celebrada a les instalAlacions de la
Ifebal al curs passat, perquè això dóna transcendència i eleva
la consideració social que entre els nostres ciutadans té la
formació professional, i mostra els ventalls de possibilitats, i
permet als pares una elecció més acurada.
Jo crec que un repte de la nostra societat és -i ho apuntava
el president a la seva intervenció- que tenim un mercat laboral
excessivament actiu, i això va en detriment de la formació
integral dels nostres alumnes. Això a la llarga és dolent; la
capacitació professional no arriba en el seu termini, i per tant els
alumnes al final tenen mancances que, si les coses van mal
dades, poden significar al final la seva exclusió social.
Afortunadament tenim un sistema educatiu, emmarcat a una
legislació que permet una flexibilitat notable, i així podem
treballar per acostar aquest sistema educatiu, aquella feina que
fan els nostres centres, a la realitat de les nostres illes; una
legislació jo diria que de les més modernes d’Europa en aquest
sentit, i que esperem -i realment quan dic això, no en tenc una
excessiva confiança- que no sigui modificada per una altra
vegada tornar a la legislació exhaustiva des del butlletí oficial
del que ha de fer l’últim mestre de l’última escola d’aquest país.
Un altre element també important a l’hora de valorar l’acció
en matèria educativa del Govern és l’important volum econòmic
que s’ha destinat a la construcció de nous centres. Crec que
per una part ens hem de felicitar que això sigui així. Per una
altra, hem de lamentar dues coses: una, que alguns d’aquests
centres que s’estan construint en aquest moment ja haurien
d’haver estat construïts en el moment de produir-se les
transferències, i així consta en els documents del Ministeri
d’Educació i Cultura; d’una altra, alguns centres que ara
s’estan construint, haurien d’haver vengut finançats, al marge
de la transferència del cost efectiu, perquè això suposava
l’aplicació d’una llei que no s’havia acabat, i que per tant ni
formaven part del cost efectiu, però sí que eren necessaris per
acabar d’implantar aquesta llei, per la qual cosa el Partit
Socialista presentà en el Congrés dels Diputats una proposició
de llei, que no va ser acceptada pel Govern de l’Estat.
Lamentablement ho hem de pagar nosaltres, però bé és que hi
hagi hagut la voluntat política de pagar-ho, perquè això al final
va en benefici dels nostres joves i dels nostres infants.
I en matèria universitària crec que també és important el
finançament de les estructures que feien falta. Una universitat
sense unes instalAlacions adequades difícilment pot dur a terme

una mínima feina científica i educativa. Si nosaltres volem un
centre universitari d’excel Alència, haurem de dotar
d’instalAlacions i d’equipament suficient perquè el professorat
i l’alumnat puguin desenvolupar les activitats que li són
pròpies. Però a més, la inversió feta en aquest camp d’una
banda té una component social jo crec que important, si la
suplementam amb una política de beques adequada. Permet per
una part una millora de la comp etitivitat de la nostra societat en
el seu conjunt, si té professionals capaços. D’una altra banda,
he dit amb una política de beques adequada també és una forma
de cohesió social i de solidaritat.
L’altre gran puntal de l’estat de benestar és la sanitat. He
posat davant l’educació, perquè d’aquesta en tenim les
competències plenes, i naturalment el seu volum pressupostari
és més important. En aquest moment, però, per a mi seria més
important la sanitat; però en qualsevol cas és un tema puntual,
i que no afecta el conjunt dels diputats. Però bé, la sanitat jo
crec que ha merescut i està mereixent una acció important des
del Govern, esperant i preparant aquestes transferències que
han de venir, i no com es feia a la legislatura passada -i alguns
diputats ho recordaran- d’aquella partida centmilionària que
apareixia cada any al pressupost de la comunitat autònoma, que
deia “preparació de les transferències, 150 milions de pessetes”.
Mai no vàrem saber en què es gastaren, mai no ho vàrem saber,
perquè a més no és que s’hagués de preparar moltes coses,
simplement s’havien de tenir uns estudis prou acurats per saber
en què es gastaven els doblers, i què és el que feia falta.
Però és que en sanitat també ens trobam amb un problema
semblant al d’educació: que hi ha coses que estan acabades, hi
ha un cost efectiu clar, què cobren els metges, el personal
sanitari que en aquest moment està fent feina; però què
costaran aquelles coses que estan mig en marxa i encara no
estan acabades? Per tant és molt important, i a això jo crec que
des del Govern se li està dedicant una tasca important, aclarir
bé per quant es transfereix aquesta competència, perquè una
vegada feta, com deia qualcú en aquesta cambra, podem
aprovar totes les resolucions en aquest parlament demanant
que es (...) les transferències. Cartes a la mare superiora. “Santa
Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita, t’ho has quedat per
aquests doblers i t’aguantes”. Per tant, que no ens passi el que
comentava abans en matèria educativa, que quedin coses poc
fermades, perquè tenim actuacions que en el moment de la
transferència el seu cost encara no estarà totalment consolidat,
i per tant ens podríem agafar les mans.
Però no només ens hem d’ocupar d’allò que ha de venir.
Mentrestant la Conselleria té unes competències clares, unes
competències que ha de complir, i jo crec que està complint de
manera prou satisfactòria. L’existència dels PAC mòbils fins a
un nombre de 22 jo crec que permeten acostar l’atenció
sanitària a aquelles persones que es troben a una distància
considerable, tenint en compte que a aquesta illa no hi ha cap
distància molt enorme, però a una distància prou important per
a l’atenció de les seves malalties. Jo crec que aquest és un
esforç pressupostari digne de tenir en compte, i crec que és una
voluntat precisament d’aquelles persones que tenen més
dificultats per poder accedir a la sanitat, perquè se’ls pugui
atendre d’una manera jo crec que prou digna, i la seva salut
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estigui salvaguardada. A això hem d’afegir ja no PAC mòbils,
sinó PAC fixos. La millora dels existents i la construcció de
nous, jo crec que fa que el sistema sanitari en aquesta
comunitat es trobi en una situació jo crec que prou
satisfactòria.

d'aquesta comunitat que es resolguin els problemes de les
indústries en sòl rústic, quan durant setze anys aquest que ara
ho demana no va fer res perquè això no es produís o, no només
no va fer res, sinó en qualque cas ho va alentar de manera
notòria.

Però aquí on hi havia una mancança, jo diria que molt
important, en aquesta comunitat, era en el sistema psiquiàtric.
Tenim una antiquíssima instalAlació, que no complia allò per la
qual cosa avui hauria de servir, i jo crec que la decisió d’utilitzar
aquestes instalAlacions per donar resposta a un fet que cada
vegada és més notori, l’allargament de la vida no sempre du
com a conseqüència l’allargament de la qualitat de vida. I
malauradament, l’envelliment de la població provoca, ha
provocat i està provocant, i mentre no hi trobem solucions
millors, està provocant l’increment de malalties com és
l’Alzheimer, o com són altres demències senils, que precisen
d’una atenció no només per allò que representa la dignitat del
malalt, sinó també per les conseqüències de les famílies que han
d’atendre aquestes persones. És per això que la decisió de la
transformació de l’antic hospital psiquiàtric en un centre
psicogeriàtric sigui una decisió jo crec que digna de tota
alabança per part dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta
comunitat, i sobretot per aquells que es veuen afectats amb una
situació d’aquestes.

Jo crec que nosaltres tenim clar com, en aquest moment, i
una vegada transferides aquestes competències, queda el marc
en aquesta comunitat autònoma, una distribució competencial
al nivell legislatiu que li dóna la capacitat de fixar els límits de
creixement i la capacitat poblacional, els ritmes anuals perquè
aquest límit s'arribi a assolir, les normes que assegurin la
protecció dels espais naturals i garanteixin la supervivència del
sòl rústic, dedicat a l'agricultura i a la ramaderia, i finalment
normes que garanteixin la sostenibilitat sobre les accions al
territori.

L’habitatge també és una peça clau a l’estat del benestar
dels nostres ciutadans i ciutadanes, sobretot per dos
colAlectius, que són els joves i les persones amb pocs recursos
econòmics i que volen accedir a un habitatge, realment el
suport de les administracions públiques és enormement
important.
I jo crec que aquí, haver passat d'un compliment del 4 i
busques l'any 1999, del Pla quadriennal 88-2001 fins a un 90 i
busques per cent a principis d'aquest any, és, jo crec que digne
que es consideri que el Govern té interès que es compleixi un
pla d'aquest tipus.
Jo no crec que fos ineficiència el no compliment dels
terminis dels plans anteriors, no era ineficiència, jo crec que era
ben intencionat , que es creia poc en l'habitatge social, que
l'important era la promoció pública i que, per tant, no importava
fer esforços per complir això.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Crespí, vagi acabant, per favor.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Sí, perdó, Sr. President. Bé, veig que el temps se m'acaba,
voldria, per tant, dedicar, no podria ser d'altra manera, al procés
de canvi de model territorial que aquest govern ha dut i està
duent a terme. Crec que aquest és un tema que hem d'abordar
amb serenor, i l'hem d'abordar també com una política de pacte,
de suma de voluntats, on cadascun haurem de cedir alguna
cosa i cap no veurem complertes totes les nostres aspiracions.
I ho hem de fer seriosament i sense demagògies. No podem
demanar de manera urgent i accelerada a alguna institució

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Crespí, ha d'anar acabant la seva intervenció.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Dues paraules. Als consells, per altra banda, els correspon
en exclusiva, perquè així ho ha volgut aquest parlament,
l'ordenació dels seus territoris dins el marc que apuntàvem
abans, la qual cosa permet que dins una unitat de criteri
general, cadascun pugui adaptar-se a la seva realitat que
territorialment és prou diferent.
Sr. President, jo per concloure, si em permet, de la vostra
intervenció queda clara una cosa, es pot estar en contra d'allò
que feis o a favor d'allò que feis, però el que queda clar és que
feis i, per tant, alguna declaració que no es fa res, crec que està
fora de termini. I per això, no és estrany que la dreta d'aquesta
comunitat no estigui gens satisfeta, la dreta és partidària de
deixar fer, no de fer, de deixar fer, la dreta pensa que si plou
tothom tendrà aigua, i si algú no en té, pitjor per a ell; i
nosaltres, Sr. President, som partidaris de recollir aquesta aigua,
de canalitzar-la i de dur-la a qui li faci falta.
(Remor de veus)
La dreta creu que la diferència és el motor del progrés, hi ha
d'haver diferència perquè la societat camini, i l'exclusió social és
el que se'n diu un dany colAlateral inevitable. La dreta, Sr.
President, utilitza la termodinàmica dels processos irreversibles,
nosaltres volem processos reversibles i que no generin, que no
(...) la societat creant descohesió. Allò que la dreta pena que és
un producte lògic i, per tant, inevitable de sensibilització, per a
nosaltres és un preu que consideram insuportable.
Caminin, per tant, Sr. President, vostè i el seu govern, en la
línia que heu marcat , perquè així, no només tendreu el suport de
la força política de la qual ara em pertoca ser el portaveu, sinó
d'una immensa part d'aquesta societat mallorquina, menorquina,
eivissenca i formenterera, que veuen, en aquest projecte que
encapçalau, una guia cap a un futur esperançador.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Crespí en nom del Grup Socialista.
Sr. President del Govern, té la paraula per replicar.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Bé, en primer lloc, agrair als distints representants dels
grups parlamentaris que han intervengut ara, la seva
intervenció, i voldria començar pel Sr. Ferrer de la COP de
Formentera.
Bé, des que vàrem arribar el nou govern, jo crec que hem
tengut una cosa molt clara, que era la necessitat que d'una
vegada per totes, s'arreglàs la situació de discriminació
històrica de Formentera, i crec que ja hem començat a donar
passes molt importants, jo crec que hi ha hagut, el primer de tot
i el que és bàsic, una molt bona coordinació amb l'ajuntament,
una molt bona coordinació amb el Consell Insular d'Eiv i s s a i
Formentera, i això sense cap dubte ni una dóna unes grans
possibilitats d'actuació, perquè si les institucions saben unificar
esforços i energies, sense cap dubte ni una les coses surten
molt millor.
Hi havia temes pendents importants, l'abocador de
Formentera era realment un lloc problemàtic, problemàtic
d'estètica, de lixiviats, de brutor, era realment una situació que
ja s'allargava massa en el temps i que, per tant, necessitava
solucions. Aquesta és una qüestió que aquest govern, amb la
colAlaboració de l'ajuntament i del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, ja ha solucionat. També és ver que s'han realitzat,
en temes d'educació i en moltes altres qüestions, també
importants esforços, instalAlacions esportives, tota una sèrie de
rehabilitacions de camins, etc.

relació amb aquesta matèria, una postura de demanar que
realment es faci una instalAlació que doni resposta a les
necessitats de Formentera. Vostè em posava l'exemple que les
dones puguin parir allà a Formentera i puguin tenir els seus fills
allà, nosaltres creim que hem de defensar, tant davant l'Insalud
com en relació amb les transferències que això sigui així. Altres,
quan arribaven eleccions defensaven que es fes a Formentera
un hospital perfectament condicionat i ara quan manegen
l'Insalud tenen una altra forma de veure les coses. En aquest
moment feim feina amb l'Insalud per tal de treballar el que ha de
ser la futura transferència, sembla que hi ha avanços ja
importants, però també és ver que ens queda per discutir un
tema molt important, que és el de les inversions, que no deixen
de ser polèmiques en aquesta comunitat autònoma, perquè jo
encara me'n record d'algun debat de la comunitat on se'ns
demanava a veure si nosaltres havíem posat els famosos, no sé
si eren, 200 milions per a l'Hospital d'Inca, i jo no he vist que
això de l'Hospital d'Inca avançàs molt després que nosaltres
hàgim anat posant tots aquests doblers.
(Remor de veus)
No només aquesta ... ja que veig que aquest tema al Grup
Popular li agrada, explicaré que no només és el tema de
l'Hospital d'Inca, sinó que hi ha moltes altres qüestions,
aquesta reforma de Son Dureta que va i ve i que no arribam a
saber si es farà mai, encara que això no té res a veure amb
Formentera, només era perquè, com que veia que el Grup
Popular comença a agafar ambient, era per mantenir-lo en
tensió, no fos cosa se'ns adormin.

Un dels temes important era tot el relacionat amb la
seguretat a les platges, i Formentera va ser un dels llocs pioners
en aquesta qüestió, un tema que el Govern de les Illes Balears
impulsa a nivell de totes les Illes perquè sense cap dubte cada
any són moltes les víctimes, és molta la gent que mor a les
nostres platges i, per tant, era un tema de seguretat i una
qüestió fonamental a la qual li havíem de sortir a camí. Es va
aplicar de forma pionera a Formentera i sembla que dóna molt
bons resultats. És d'aquestes qüestions que de vegades deim,
en relació amb el turisme no feim suficient, però és d'aquestes
qüestions que són bàsiques, perquè sens dubte aquestes
coses són les que donen seguretat a la gent que ens ve a
visitar, element principal perquè, a la vegada, aquesta gent
quedi satisfeta i, per tant, perquè repeteixi. Aquesta qüestió de
seguretat en un sentit ampli també és un tema importantíssim ja
que ens diferencia moltíssim de molts d'altres destins que són
competidors nostres.

Vostè, llavors, em parlava del transport marítim,
efectivament, jo crec que s'ha fet un esforç per la conselleria i
també per l'ajuntament, per tal d'intentar donar una solució a tot
el relacionat amb les mercaderies, hem estat parlant amb les
empreses, hem estat parlant també conjuntament amb la PIME
de Formentera, i, per tant, s'han dut a terme unes gestions amb
implicació de tothom. Sé que la quarta o cinquena reunió que ja
s'ha fet es va fer fa molt poc, i que ja s'ha quedat per a una
propera reunió, no sé si és per dia 26 o 27 de novembre, on ja
les empreses es varen obligar a dur tota una sèrie de propostes,
així com també el Govern de les Illes Balears, estudià temes de
taxes i altres qüestions. Bé, només vull dir que crec que tot
d'una que tenguem resolta aquesta qüestió tan important per a
Formentera, per a una illa que pateix aquesta triple insularitat,
ens hem de posar tot d'una a parlar del transport de viatgers i,
com que nosaltres hi tenim competències, veure com podíem
dur a terme algun tipus d'obligació de servei públic en relació
amb aquest tema, sobretot en relació amb l'hivern, en relació
amb poder, de qualque manera, assegurar que a l'hivern no hi
hagi reduccions de certs viatges que són estratègics i
necessaris per a l'illa. Per tant, jo crec que aquest hauria de ser
el camí i, per tant, això és la feina que hauríem de fet. Tot d'una
en haver acabat el tema de les mercaderies, posar-nos a parlar
d'aquestes altres qüestions.

En matèria de sanitat, vostè em parlava de l'Hospital de
Formentera, hi ha hagut tota una sèrie de reunions, hi ha hagut
una comissió per analitzar aquest tema, jo crec que ha quedat
ben clara quina era la postura del Govern de les Illes Balears en

Bé, em sap greu que vostè a qualque departament
trobat manca de diàleg, jo crec que tots els departaments
oberts al màxim de diàleg, i, sobretot, crec que de vegades
alguns temes que necessiten més debats que els altres,
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crec que l'important és que aquestes coses, al final, acabin per
consens i si parlam en aquests moments de tot el relacionat amb
ses Salines d'Eivissa i Formentera, crec que ha acabat per
consens i crec que han tengut un bon final, que això, per altra
banda, és l'esperit d'aquest pacte, aquesta idea i aquesta
capacitat de diàleg i d'arribar a acords. Qualque vegada se'ns
diu que feim un poquet massa de renou, però benvingut aquest
renou si al final serveix per donar solucions a les coses i si al
final també serveix per implicar la ciutadania en aquests debats
que tenim, a altres fèiem poc renou i també fèiem poques coses.
El Sr. Buades, representant d’Els Verds d’Eivissa, em
plantejava tota una sèrie de qüestions i la veritat és que em
preocupa un poc aquesta visió catastrofista de tota la situació,
a pesar que jo compartesc amb vostè que hi ha molts temes que
encara ens queda molt de camí per fer i per tant hi ha moltes de
qüestions a les quals encara els hem de donar solucions que en
aquests moments encara no tenen. De totes maneres, sí que
pens que ja hem començat a mostrar exactament quines són les
polítiques que volem dur a terme, quin és el canvi de model que
volem dur a terme i, per tant, quina és la vertadera alternativa a
les polítiques que es feien amb anterioritat. A qualque moment
vostè m’ha dit, fins i tot el Partit Popular ja està a favor
d’aquest canvi, això deu ser a Eivissa, perquè aquí, quan parlam
de moratòries o quan parlam de normes urbanístiques no
n’aproven ni una, supòs que això deu ser en aquella altra illa,
cosa que tampoc no m’han arribat aquestes notícies, per tant,
no ho he acabat d’entendre massa.
Bé, vostè em feia un parell de preguntes, que jo crec que
també valen per a les preguntes que em feia el Sr. Grosske, i em
demanava damunt una sèrie de temes: a veure si hi hauria
reforma de les directrius d’ordenació del territori. Bé, les
directrius d’ordenació del territori ja s’han començat a reformar
i per tant ja han iniciat el procés de reforma, i per tant, la
voluntat d’aquest govern és dur a terme aquesta reforma de les
directrius d’ordenació del territori; per tant, la meva resposta és
que sí que hi haurà reforma de les directrius d’ordenació del
territori. Però també voldria deixar clar que aquestes directrius
d’ordenació del territori, igual que els plans territorials, seran
fruit d’un consens de totes les forces polítiques, com no pot ser
d’altra manera. El pacte progressista és fruit d’un consens de
totes les forces progressistes, i per tant, el desenvolupament
del pacte i d’aquestes qüestions tan importants també han de
ser fruit d’aquest pacte amb totes les forces que donen suport
a aquest govern.
També voldria dir i deixar ben clar que he explicat en moltes
ocasions, que aquesta era la legislatura dels consells insulars,
i per tant faig comptes donar la importància que pertoca als
consells insulars en matèria d’ordenació del territori i
urbanisme, entre d’altres coses perquè ells són els que tenen
les competències perquè els ho hem donat fa poc, sense
perjudici que jo tengui ben clar que nosaltres també tenim tota
una sèrie de competències molt importants en relació a aquest
tema. No ho deia per això, ho deia en el sentit que crec que és
molt important que tots aquests instruments i tots aquests
projectes es facin molt consensuats amb els distints consells
insulars, perquè pens que és l’única manera d’avançar en
solidesa i garanties en aquests temes tan importants. Per tant,
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dos instruments força importants: directrius d’ordenació del
territori, per una banda; i per altra banda, els plans territorials de
cada una de les illes que, en aquests moments, ja s’estan
desenvolupant.
Em demanaven també si tendrien les DOT determinacions
sobre regular a la baixa el ritme de creixement. Bé, jo vull
recordar que aquesta és una de les qüestions que figura al
pacte i que per tant també és una de les qüestions que figura a
la proposta que de moment ha fet aquest govern. També em
demana a veure si el Govern implementarà mecanismes de
t ractament d’allò que se’n diu falsos urbans. Jo el que voldria
dir és que a la llei que en aquests moments ja està elaborada per
part del Govern ja hi ha alguns mecanismes per tal de tractar
aquests falsos urbans; ja distingeix molt clarament entre urbans
consolidats i urbans no consolidats, i en aquests urbans no
consolidats les tracta quasi com si fossin urbanitzables. Per
tant, tenen tota una sèrie de distincions molt clares respecte
dels urbans que són consolidats. He de dir que fins i tot en
aquests urbans es podria arribar a les desclassificacions, sense
oblidar que això pot donar lloc a fortes indemnitzacions, i que
per tant crec que és un tema que s’ha d’analitzar amb
tranquilAlitat i s’ha d’estudiar tot allò que sigui necessari.
Vostè també em demanava si hi hauria programació de
llicències i jo li dic que el Govern treballa també en un decret
per tal que existeixi aquesta programació.
Per altra banda, quan xerràvem de territori, el Sr. Sampol
també ha parlat una mica d’aquest tema, també el Sr. Grosske
em demanava, en relació amb la disciplina urbanística, si
crearíem qualque tipus de mecanisme que de qualque manera
impulsi aquesta disciplina urbanística. Jo en aquesta matèria el
que vull dir és que crec que el Govern ha de donar el màxim
suport als consells i als ajuntaments en aquesta matèria; fa molt
poc que hem passat la competència d’ordenació del territori als
consells i crec que són ells els que han d’arbitrar aquesta
matèria, sense perjudici que, com suposa, el Govern de les Illes
Balears donarà el màxim suport a tots aquests tipus de temes
que, crec que tots coincidim, són lacres que hauríem d’intentar,
entre totes les institucions, acabar amb elles.
Llavors, el Sr. Buades també em demanava si hi hauria una
major implicació de l’administració ambiental dins els plans
t erritorials i em deia que a Europa ja s’havia començat a fer
coses en aquesta matèria. En relació a aquest tema l’únic que
puc dir és que el Govern aplicarà totes les directives europees
que existeixin en aquesta matèria, però a la vegada voldria
insistir, crec que hauríem de començar a posar-nos el xip que els
consells insulars són majors d’edat i que per tant tenen unes
determinades competències i les han de poder exercir amb
tranquilAlitat, sense perjudici que, com li dic, el Govern de les
Illes Balears, en allò que són les seves competències, no n’ha
de defugir cap ni una, i per tant aquesta és la nostra voluntat.
Vostè em parlava també de matèria d’habitatge. Crec que en
habitatge el Govern de les Illes Balears ha fet una aposta
importantíssima, crec que en matèria d’habitatge hem canviat de
forma important el que es venia fent en aquesta comunitat. Ens
hem trobat amb tota una sèrie de dificultats, la primera és que
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el Pla estatal d’habitatge ha estat realment un desastre, és a dir,
en aquests moments el compliment del Pla estatal no és massa
bo a nivell de tot l’Estat, precisament perquè duim, a més,
quatre anys on el preu dels habitatges s’han disparat de mala
manera. Jo només vull posar damunt la taula un tema i és que
en aquests moments estam amb uns preus bàsics, el que
anteriorment es deien mòduls, d’unes 125.000 pessetes, quan
realment el preu de l’habitatge aquí és de 200 i busques de mil
de pessetes, així és molt difícil tirar endavant una política
d’habitatge i sobretot intentar que els privats s’impliquin en
aquesta política d’habitatge. De totes formes, el Govern de les
Illes Balears, canviant objectius i esforçant-se en aquesta
matèria, crec que ha tengut molt bon compliment del Pla estatal
i que per tant ha tret uns resultats crec que molt importants, no
són abastament, perquè les peticions sempre es multipliquen
per un caramull de gent que demana habitatge i que, per tant,
no donam a l’abast, però sí que realment s’ha fet una bona feina
en aquesta matèria.
Però jo el que li volia dir és que, precisament dins aquests
canvis d’objectius, a una de les coses que se li ha donat més
importància de tot és a la rehabilitació d’habitatges, que era,
crec, el que vostè em plantejava. Vostè, per tal de defensar el
que no facem malbé més territori, em deia que era necessari
impulsar polítiques de rehabilitació d’habitatge i també posar
en funcionament tots aquells habitatges que en aquests
moments no hi estan. Bé, jo li puc dir que amb aquests canvis
d’objectius bàsicament el que hem fet ha estat això, ampliar els
objectius en matèria de rehabilitació, i per tant, dins el que és el
Pla estatal, ampliar aquests objectius, però, a la vegada fer un
decret propi d’aquí que complementi les ajudes o que
complementàs les ajudes d’aquest Pla estatal a fi que realment
la gent hi pogués accedir més fàcilment; a més que el nostre
decret també preveia fer altres coses fora del Pla estatal. Això
ens ha duit a què, de conjunt amb totes les actuacions de
rehabilitació, estiguéssim envoltant les 3.000 i busques
d’actuacions, la qual cosa crec que és un avanç important
respecte del que es feia en aquesta comunitat.
Ahir també vaig anunciar que el Govern de les Illes Balears
estava a punt de treure un decret d’habitatge per a ajudes
bàsicament a l’adquisició d’habitatge ja existent, cosa que crec
que també va exactament en el mateix sentit al qual vostè es
referia. I a la vegada aquest decret també permetrà donar
subvencions als promotors que facin habitatges, per destinarlos a lloguer i sobretot per destinar-los a lloguer de gent jove.
Una altra de les línies que durà aquest decret serà ajudar a
l’estalvi energètic, cosa que crec que també és una qüestió que
a vostè el preocupa i que per tant crec que també, i com a mi
que em preocupa, també és un tema interessant.
Per tant, en matèria d’habitatge crec que feim esforços molt
importants, crec que es donen passes importants i com que era
un tema que tant l’havia tractat vostè com el Sr. Grosske, crec
que valia la pena que ens hi returàssim una mica.
El Sr. Grosske també es referia a la política de sòl. Crec que
quan nosaltres arribàrem al Govern realment el Govern o l’Ibavi,
en aquest cas, tenia poc sòl i del poc que tenia molt d’aquest
estava sense gestionar, això vol dir tenir tota una sèrie de solars

a certs indrets de ciutat, on, perquè realment això fossin solars,
s’havien de fer tota una sèrie d’actuacions de plans especials
o plans parcials, etc. El que hem fet ha estat posar-nos a
gestionar totes aquestes qüestions, he de dir que els
ajuntaments, l’Ajuntament de Palma en aquests moments, dóna
una bona resposta en aquesta matèria, però a la vegada, a més
que hem fet això, he de dir que -no sé si xerr jo sol o he de xerrar
amb set o vuit-...
(Remor de veus i de fons)
Jo el que crec és que si n’hi ha cap que no li agradi..., és bo
de fer.
Per tant, en política de sòl, com li deia, el que hem ha estat
posar-nos en contacte amb tots els ajuntaments i he de dir que
ja dels habitatges que en aquests moments es programen un
50% del sòl ja ha estat adquirit per aquest govern, la qual cosa
crec que és un avanç, encara que, efectivament, haurem de
donar més passes i jo crec que la llei del sòl que volem aprovar
ja preveu tota una sèrie de mecanismes, precisament per crear
patrimoni públic del sòl i que per tant podrà donar sortides a
totes aquestes qüestions.
Per altra banda, tant el Sr. Sampol com el Sr. Grosske també
han dedicat un temps a parlar de tot el tema econòmic, de les
qüestions de la immigració, tota una sèrie de temes que crec
que són importants i que crec que ahir vaig donar la direcció
per la qual crec que haurien d’anar. El Sr. Sampol deia que ell no
acabava de veure molt clar aquesta idea de xerrar de sostre de
població i sobretot deia que no era a través d’aquest sostre de
població que acabaríem amb la vinguda de més gent, i que, per
tant, del que havíem de xerrar era de moderar el creixement
econòmic.
Bé, en definitiva, crec que amb aquestes qüestions del que
es tracta és de donar un impuls important a l’economia
productiva, i crec que aquesta és la millor resposta que podem
donar en aquestes matèries; aquella economia vista com a
alternativa al que és l’especulació i feines que crec que en
aquests moments ja feim, ja ho feim en matèria de turisme, ho
feim diversificant i per tant donant un impuls molt important a
altres sectors que, per desgràcia, no han anat tan dinàmics en
aquesta comunitat com és el sector del turisme.
Dir que en matèria de turisme crec que la idea és caminar cap
a la qualitat, tant el Sr. Grosske com el Sr. Sampol en parlaven;
crec que es tracta de substituir un poc allò del “tot més” pel
“tot millor”, i per tant crec que en aquests moments totes les
polítiques que duim a terme, tant des de la pròpia conselleria,
en matèria de crear el sistema de marques, en matèria de crear
una web, en matèria de donar més informació als nostres
empresaris, com tota la feina que es fa des de la Conselleria
d’Indústria en aquella idea d’internacionalitzar les nostres
indústries, i per tant en aquella idea de crear nous mercats i
millorar les nostres exportacions; com també tota la feina que es
fa des de la Conselleria d’Agricultura, una Conselleria
d’Agricultura on tota la seva actuació està basada en declarar
aquesta activitat com a una activitat totalment de caire
estratègic, tant des del punt de vista social com cultural, com
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paisatgístic i d’ordenació econòmica i d’ordenació del territori,
amb uns objectius fonamentals d’aconseguir rendibilitat de les
explotacions, amb una aposta molt important per la qualitat com
a element diferenciador; aplicant polítiques de
desenvolupament sostenible, i sobretot també aconseguint
també aquesta diversificació de l’economia dins el món rural.
Crec que aquesta és la millor manera d’actuar i sobretot ferho amb la gent, amb els sectors. Molt aviat la conselleria
celebrarà el congrés rural, on hi haurà participació, precisament,
de tots els distints sectors. Per altra banda, he de dir que des de
la Conselleria de Comerç i Indústria també s’ha fet feina
d’aquesta manera, i per tant amb l’ajuda i amb la connexió
permanent amb tots els distints sectors. Crec que aquesta és
l’única manera de sortir al pas de tots aquests greus problemes,
per una banda les actuacions que duim en matèria d’ordenació
del territori, i per altra banda, donar un impuls decidit a tot allò
que significa economia productiva.
Per altra banda, el Sr. Sampol em parlava també de totes les
deficiències i també parlava el Sr. Grosske de totes les
deficiències en matèria de finançament, i per tant també
d’aquella necessitat de fer una defensa del règim especial.
Quant a finançament, ja sabem que l’òptim és el concert
econòmic que té el País Basc i que, si realment aquest país un
dia ha de ser federal, a més de tenir un Senat, també convendrà
que tots els territoris tenguin la mateixa manera de finançar-se;
perquè, com molt bé deia el Sr. Sampol, el finançament és
precisament allò que dóna vertadera autonomia. I el que ens
demostra que encara no tenim vertadera autonomia és que
l’Estat ens planteja una determinada fórmula i quan veu que
surt molt ens diu, idò ara hi hem de posar una barrera, i en lloc
de donar-nos-en 30.000 ens en dóna només 9.000, això és el que
demostra que no som una vertadera autonomia; sense perjudici
que tots coincidim en què les Illes Balears s’ho mereixien
perquè eren molts d’anys d’anar a la cua de tot, son molts
d’anys d’anar a la cua en matèria sanitària, en matèria
d’educació i en moltes altres qüestions.
En matèria de règim especial l’únic que els puc dir és que
hem enviat prop de setanta cartes als distints ministeris perquè
s’acompleixi, el darrer que hem fet ha estat anar al Defensor del
Poble perquè aquest ens ajudi a tenir relacions amb Madrid,
perquè ens doni una mà per poder tenir relacions amb Madrid
i per tant per poder tenir respostes de tantes i tantes qüestions
que estan sense resposta. He de dir que encara falta una
comissió mixta per constituir-se, però també he de dir que de les
comissions mixtes que hi ha constituïdes la veritat és que els
fruits han estat molt pocs, sense perjudici, també ho vull deixar
ben clar, que no es perd per part del Govern de les Illes Balears,
que ha fet els seus deures; que des del seu moment ha nomenat
tots els representants de les distintes comissions i que fins i tot
hi va ficar representants de l’oposició, del Partit Popular. La
veritat és que algunes s’han constituït molt recentment, però
encara, com deia, ens en queda una i el funcionament de les
que estan constituïdes he de dir que és molt deficient, fins i tot
en algunes, he sentit que es parlava de carreteres, és molt difícil
reunir-la precisament per parlar de tots els problemes que tenim
de carreteres, i hem tengut un munt de dificultats per poder
tenir aquestes reunions i per tant perquè això fos eficaç i es
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poguessin arreglar algunes qüestions que nosaltres voldríem
que s’arreglassin, però que també hem començat a comprovar
que no hi ha la més mínima voluntat d’arreglar-ho. I no perquè
no siguin arreglables els temes que tenim de carreteres, sinó
purament i simplement perquè aquest govern no és del mateix
color polític que el Govern de l’Estat. I ho dic tant clar com
sona, perquè és així i perquè tenim moltíssims d’exemples, en
temes de carreteres, que ens ho demostren de forma molt clara.
Per tant, el règim especial té moltíssimes de possibilitats;
només en matèria de turisme hi ha prop de 90.000 milions de
pessetes presentats en projectes, presentats pel conseller de
Turisme als distints directors generals, al darrer, al Sr. Costa,
aquest senyor que sempre ens fa tanta de propaganda aquí a
les Illes Balears. I també he de dir que ja aquests projectes,
almenys l’enunciat de tots ells, jo, quan em vaig reunir amb el
President del Govern de la nació, també vaig tenir ocasió de
presentar-los-hi. Per tant, aquesta és la situació del règim
especial, una situació que he de dir que no és massa favorable,
però que també he de dir que nosaltres seguirem fent tota
aquella feina que sigui necessària per tal que puguem arribar als
acords i que aquesta comunitat autònoma no es quedi sense
tots aquells doblers que són molt necessaris aquí, però que, a
més, li pertanyen; és a dir, perquè si realment en aquests
moments no es tramiten aquestes qüestions és un afront
importantíssim que es fa al Govern de les Illes Balears.
Donar també les gràcies per la seva intervenció a la
diputada del Grup Mixt, la Sra. Munar. Dir que, efectivament,
crec que hem avançat de forma molt important, jo diria que de
forma històrica en matèria de consells insulars, crec que
l’aprovació de la Llei de consells insulars, a pesar que tengui
un recurs i a pesar d’inconstitucionalitat és una llei molt bona
i era una llei molt necessària, no ho era menys fixar d’una
vegada per totes, dotze anys després, del que realment hauria
d’haver estat, un sistema definitiu de finançament dels consells
insulars que els doni aquesta autonomia financera i sobretot la
capacitat de gestió i de poder afrontar tots els seus distints
problemes.
Dir que també crec que són avanços importants les
transferències que s’han fet tant en ordenació del territori com
en benestar social, així com també les que es faran en carreteres
i esper que molt aviat les d’educació i esports, són avanços
importantíssims que duen camí, allò que nosaltres sempre deim,
que els consells insulars siguin realment els vertaders governs
de cada una de les illes. Uns consells insulars que, com deia jo
ahir, volem que siguin comunitat i que per tant tenen un paper,
segons el nostre Estatut, protagonista; cosa que en èpoques
anteriors mai no se’ls havia donat.
I quant al Sr. Crespí, també agrair-li la seva intervenció. De
fet, crec que ha comentat el discurs d’ahir, sense cap dubte ni
un coincidim en tot i que, efectivament, crec que és molt
important la necessitat de donar una empenta al que és el
funcionament àgil de les distintes institucions. Per això ahir
remarcava molt la importància del Senat, importància perquè en
aquesta Espanya s’ha impulsat, durant l’època de la
democràcia, una important descentralització, però que en
aquest moment ens adonam que falten elements que ajudin a
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què aquesta descentralització funcioni de forma àgil. I ahir deia
que aquests elements que fan falta als que més perjudiquen és,
precisament, a una comunitat autònoma com les Illes Balears;
com més petit ets, menys pes tens a nivell de l’Estat i per tant
menys pes tens a l’hora de les relacions bilaterals. Altres
comunitats autònomes tenen molt fàcil tenir relacions bilaterals
amb el Govern de l’Estat.
Per tant, nosaltres hem de ser els primers interessats a què
hi hagi un funcionament àgil, on ho haguem de suplicar la
nostra presència a determinats despatxos o àmbits, sinó que
realment això estigui perfectament coordinat i per tant tenguem
àmbits clars on defensar els nostres drets, la nostra diversitat,
i com no, també unificar polítiques i colAlaborar amb les altres
comunitats i amb l’Estat. Per això jo li donava molta
importància, igual que també donava molta importància ahir a
aquesta possibilitat que els governs de les comunitats
autònomes tenguin participació dins el que és el Consell de la
Unió Europea, i per tant, quan es tractin assumptes, puguin
participar en la delegació, assumptes d’incumbència o de
competència de les distintes comunitats autònomes o relacionat
amb les competències d’aquestes comunitats autònomes, que
hi pugui haver dins la delegació espanyola representants
d’aquestes comunitats autònomes.
He de dir que totes aquestes qüestions estan aturades,
sempre les aturen els mateixos perquè no hi creuen, i jo crec que
això realment és no entendre o no voler entendre la importància
de la descentralització que hem fet, i sobretot la importància del
que significa un Estat d’autonomies com el nostre; i jo crec que
bastaria mirar altres estats a nivell d’Europa que estan tan
descentralitzats com el nostre, però que tenen un vertader
funcionament federal i tenen tots aquests organismes i tenen
totes aquestes possibilitats de poder actuar. I això fa que les
relacions entre les distintes institucions siguin més àgils, siguin
més lleials i estiguin dins un ordre i, com deia, no ens vegem
obligats per parlar amb segons qui a quasi haver-ho de
suplicar; que hi hagi àmbits on realment tots hi puguem
participar.
Dir que coincidesc també plenament amb tota la intervenció
del Sr. Crespí quant a la importància capital que tenen totes les
polítiques que duim a terme de cohesió social; polítiques que
en molts de casos eren assignatures pendents i que són molt
necessàries a una comunitat autònoma com la nostra. Sobretot,
crec que s’ha fet, s’ha donat un impuls importantíssim, i ja ho
deia jo ahir, a tot el relacionat amb l’educació. L’educació
representa quasi el 40% del pressupost de la comunitat
autònoma i estam intentant fer una feina dirigida a millorar la
quantitat, perquè ens falten moltes d’infraestructures, però, a
la vegada i al mateix temps, també la qualitat perquè ens
faltaven molts de serveis i moltes millores per poder oferir una
millor qualitat.
En matèria d’educació dir que també hem fet un esforç
importantíssim en la Universitat i també hem fet un esforç
importantíssim, vostè també en parlava, en relació amb la
formació professional, que són quasi a prop de 26 cicles més els
que s’han creat en matèria de formació professional i de cada
any va creixent.

Per acabar, només dir que he d’agrair la colAlaboració de
t ots, les aportacions, les crítiques, tot allò que han dit, perquè,
sense cap dubte ni un, tot serveix per millorar feines, per
millorar polítiques del Govern. El que he de recordar és que
totes aquestes forces polítiques vàrem ser capaços de fer un
pacte, a través de tenir una gran capacitat de diàleg i de
consens, i per tant també estic convençut que sabrem resoldre
totes aquestes grans qüestions que fa un poc vostès
m’exposaven aquí, tant en temes de territori com en altres
qüestions.
El tema del territori era i és una qüestió fonamental d’aquest
pacte; crec que s’ha de culminar dins aquesta legislatura i crec
que tots hi estam perfectament d’acord. Crec que en aquests
moments hi ha una voluntat clara, per part de tots els partits
que conformen i que donen suport a aquest pacte, d’arribar a
un gran acord damunt aquesta qüestió. Crec que hi ha d’haver
plans territorials i directrius d’ordenació del territori, però també
pens que hi ha moltíssimes matèries que l’important no és
incidir en l’instruments que s’empri, sinó que realment
l’important és tirar endavant aquest model que estic convençut
que, amb els instruments que ja tenim realitzats, entre tots
serem capaços de tirar endavant.
Per tant, agrair-los, com deia abans, les seves aportacions
i sobretot la feina que dia a dia estam fent perquè aquest pacte
segueixi donant les solucions que crec que necessiten els
nostres ciutadans i ciutadanes.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Grups que vulguin
intervenir en contrarèplica? Sr. Buades, d’Els Verds d’Eivissa,
Grup Mixt.
EL SR. BUADES I BELTRAN:
Gràcies, Sr. President. Tornam aquí per completar la nostra
exposició d’avui matí i responent un poc a les precisions del
President del Govern, que és President també amb el vot d’Els
Verds de totes les Illes. Jo crec que hi ha camins que no duen
enlloc, Sr. Antich, amb Els Verds, des del punt de vista de la
majoria que tenim; un mètode que és l’estigmatització dient que
feim discursos catastrofistes no du enlloc, li està dient a una
persona que ha estat expulsada repetidament del pacte i seguim
aquí tan tranquils; vull dir, això no du enlloc, és un camí estèril,
no l’intenti.
Jo simplement li llegiré el que deia un diputat d’una altra illa,
que també era molt catastrofista, diumenge passat, que era En
Joan Francesc López Casasnovas, un dels millors oradors i
polítics que ha tengut aquesta cambra autonòmica, diumenge,
a un diari d’aquí, deia: Que, segons l’INE, la població de les
Illes Balears ha crescut un 11'21% en quatre anys 96-2000,
85.000 persones; per illes: Formentera, 17'48%; a Eivissa,
13'62%; Mallorca, 11'14; Menorca, 8'51. Però que la projecció de
l’Institut Nacional d’Estadística ens du a l’any 2005 a un
creixement del 24'8% des de l’any 96. Jo no sé si el Sr. López
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Casasnovas és catastrofista, però aquí hi va aigua, aquí hi van
serveis socials, aquí hi va educació i aquí hi va on volem anar,
no?
En segon lloc, hi ha una altra xifra, que no s’ha desmentit
perquè no se n’ha desmentida cap del discurs d’Els Verds, i és
aquest famós 7% de dinamisme constructor que seguim
mantenint el darrer trimestre, que ho va dir vostè. Jo crec que
això és molt representatiu de la realitat, aleshores hem d’anar
alerta a confondre desitjos que expressam de vegades en
discursos, allò que deim, amb allò que realment passa. I convé
que ens graduem tots, ens facem una revisió ocular tots, també
Els Verds, de veure a quin país vivim, i el país on vivim és un
país de grues on la gent normal té problemes d’habitatge; el
medi ambient va així com pot, fent un pet per aquí i un pet per
allà i sortint fum per allà on pot i mentrestant tots deim que es
compon. Aquesta és la situació i per a això ens paguen els
ciutadans, per intentar ser imaginatius, consensuar coses i
trobar solucions a les coses. Però això no és catastrofisme, això
és mirar amb les ulleres de la realitat allò que passa.
En segon lloc, vostè diu que el PP voldria canviar coses;
miri, el PP va haver de fer unes DOT, que no són bones, les va
haver de fer perquè no li va quedar més remei; perquè hi va
haver unes manifestacions en el desembre, en el gener, en el
novembre de l’any 98 i 99 a Maó 5.000 persones; 30.000 a
Mallorca; 12.000 a Eivissa, i clar, això va generar un clima on
ningú pot ser políticament correcte si diu que està contra el
medi ambient o està a favor de construir més, ningú ho dirà,
com ningú dirà que li interessa tirar bombes atòmiques. Això
s’ha convertit amb el políticament correcte, però el mèrit no és
aquest, ni del PP, ni nostre, ni de tots els partits de la majoria;
el mèrit seria que a part de dir això i anar tots aquí, fer alguna
cosa que demostràs que el canvi és un altre i que la direcció és
clara i que la ciutadania ho pugui entendre i no perdre’ns en
l’embolic de mesures que es diuen.
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llei del sòl i a part de les DOT es diu que no tot serà el mateix
tipus d’urbà, sinó que hi hauria un urbà no consolidat
equiparable, més o menys, a un urbanitzable, això està molt bé.
Però això és un tema relativament menor, és un avanç, però
relativament menor davant el que vostè ha tocat i no ha entrat
a fons, que són les possibles urbanitzacions per rescatar
urbans per passar a rústic. I Els Verds, i vostè ho sap, quan hem
pogut i ens hi hem esforçat i avui ens seguim esforçant, el que
volem és que precisament sigui legal: primer, que sigui
concebible i practicable el pas d’urbans amb garrovers o
ametllers, que deia el Sr. Grosske, passin a rústic, amb un
mecanisme, on el Govern ajudi els consells que ho vulguin fer
autònomament. Perquè què passa? El PP va dir que els
urbanitzables, alguns, podrien ser ajudats a passar a rústic amb
ajuda del Govern, però si la nostra reforma de les DOT, si es fa,
que esperem que sí, vostè ha dit que sí, es fa però no preveu un
mecanisme d’ajuda per part del Govern, financer m’estic
referint, especialment als consells, què farà a Menorca o
Pitiüses amb pressuposts generals de 6.000, 7.000 milions? No
es podran atrevir a fer una planificació territorial que inclogui
una vertadera desclassificació important, rellevant dels sostres
de creixement.
Jo crec que això és un tema molt important, i Els Verds fa
estona que en parlam d’això. Per exemple, quan l’ecotaxa, vàrem
presentar una esmena, que en ares del consens retiràrem, creim
que ja estaria bé que una part de l’ecotaxa anàs a finançar
rescats d’urbans que són urbans sobre el paper i que són una
espasa de Democles davant la nostra qualitat de vida i damunt
el nostre, diríem, model turístic. Nosaltres aportam solucions
quan ens deixen, quan ens criden, quan ens ho comenten, tal
vegada no tenim la raó, però ja està bé, no? Vull dir, una mica
de respecte a aquest nivell.

En tercer lloc, Els Verds veim amb preocupació l’aparició
d’una espècie d’estament, al marge del sistema polític establert
a una democràcia normal, que és que resulta que tenim el
Parlament, tenim el Govern, tenim els consells i hauríem de fer
una espècie de coordinadora de consells, parlament i govern en
matèries com ordenació del territori. Jo li voldria recordar que
les directrius són una llei del Parlament, que ningú va transferir
els grans eixos, les grans coordenades de l’ordenació del
territori a cap consell, això no vol dir que no se’ls hagi de
consultar, només faltaria, sinó que se’ls va transferir una altra
cosa, que són els plans territorials i qualque pla sectorial. Però
fer deixadesa de les competències balears que té aquest
Parlament i té aquest Govern en matèria de grans coordenades
de territori, tenint en compte que almanco hauria de tocar els
mateixos temes, almanco que en temps del PP, és a dir, no
només urbanisme, sinó també aigua, residus, energia, etc., seria
un pas endarrera molt preocupant per a Els Verds.

Un altre tema que voldríem tocar, el tema de l’habitatge.
Efectivament, jo crec que vostè ho ha dit, vostès estan a la
transició d’un model que han gestionat que no ens agrada a
cap de nosaltres i que aviat hi haurà coses. El que està clar però
són dues idees que li llanç, és que el còmput global no hi pot
haver metres quadrats perduts per la política pública
d’habitatge en zones no urbanitzades, encara que hi hagi petits
arreglaments a qualque zona de rústic o qualque zona
d’urbanitzable, però globalment no podem perdre més sòl. I en
canvi tenim un enorme volum d’habitatges desocupats o
d’edificis per reconvertir turísticament o residencials on s’hi
podria treballar comprant, i no només rehabilitant, sinó ofertant.
I sobretot que primera compra o lloguer? Lloguer. Quins són els
estàndards de lloguer que tenim en aquest país? Baixíssims,
comparats amb Alemanya, Catalunya, etc. La gran prioritat és
el lloguer per a primera residència. I això crec que es pot
guanyar i no és estrictament rehabilitació, i està molt bé el que
s’ha fet en rehabilitació i està molt bé sentir que hi ha decrets
que milloren notablement l’accés a l’habitatge a determinats
colAlectius ciutadans.

En tercer lloc, crec que valdria la pena, vostè ha dit una cosa
que agraïm, que hi haurà un decret properament perquè la
programació de llicències sigui possible, i això és una novetat
des del punt de vista que és públic i que és oficial i això és bo;
però ens ha parlat dels urbans i que ja es fan l’avantprojecte de

I per resumir, ja al final, ens ha preocupat el que no s’ha dit,
és a dir, vostè em diu, hi haurà reforma de les DOT, però jo no
li demanava això. Jo li deia, hi haurà reforma abans que
s’aprovin els plans territorials? Aquesta és la pregunta exacta,
abans que s’aprovin, i vull dir, no els tres de cop, sinó un per
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un i abans del primer, per entendre’ns, que quedi clar. N’hi
haurà o no n’hi haurà? Evidentment que s’ha de consultar, no
només amb els consells, sinó amb tots els partits de la majoria
a Balears, a Eivissa i Formentera, a Menorca i a Mallorca, però
també amb els partits i també amb els socis de govern. O resulta
que només existeix la realitat dels consells, que és una relació,
diríem, de conseller del ram a nivell balear directament amb
presidentes de consells i s’ha acabat el nivell polític? Jo crec
que hi ha d’haver els tres nivells.
Segona cosa, li he demanat: quedarà despenjada qualque
part del territori en aquest procés, ens podria donar un forat
entre la reforma de les DOT i que caigués o no la moratòria
balear o mallorquina o això? No ho sé, però ja li he dit les dades
d’alguna part del territori, com les Pitiüses, són preocupants per
la seva pròpia realitat, no perquè ho digui jo.
El tema del rústic, volem pensar, encara que no s’ha dit, que
qualque avanç hi haurà. I el tema que es diu de l’administració
ambiental, tot això està molt bé, però jo li posava una pregunta
concreta: si hi ha una concurrència de competències
ambientals, per exemple en tema d’aigua, que són clarament
balears i d’administració ambiental, amb concurrència de plans
territorials, que són clarament dels consells, qualque mecanisme
s’haurà d’arbitrar perquè aquell que té la competència de pla
territorial hagi de consultar com a mínim amb l’administració
ambiental, la que té la competència al dia d’avui i està en el
p rograma de govern, què passarà amb això? No fos cosa que
qualque pla territorial permetés un creixement del 5 o del 10 o
del 15% a determinat tipus de sòl i que llavors no tenguéssim
aigua i que l’administració hidràulica ni ho hagi sabut. Això ens
pot passar si no ho preveiem.

i això no pot ser. Vull dir, hem d’exercir de president a totes les
illes, a les quatre.
En el tema de sanitat, jo he dit: si ens equivocam en la
transferència de sanitat serà pitjor que l’equivocació que vàrem
cometre, entre cometes, tots, quan es varen les d’educació com
estaven. I si ens equivocam de 12 o de 15 o de 20.000 milions
els que ho pagarà serà el pressupost de tota la comunitat
autònoma, i ens costarà escoles infantils, que ara només tenim
200 milions al cap de tres anys per invertir-hi, etc. Ens estam
jugant això. Què passa amb aquestes competències, a quin
nivell està i què podem esperar? I evidentment ho demanam al
nostre Govern, com en altres àmbits que hauria de demanar a
Madrid, però alerta a equivocar-se en això, perquè deixarà
marcat tot el pressupost de la comunitat autònoma, entre això
i educació es menjaran, com és lògic, gairebé tres quartes parts
del pressupost. I si ens equivocam aquí seran equivocacions de
desenes de mils de milions tal vegada.
I ja deia, per acabar, el tema de l’ecotaxa, jo ja no sé si dir
res; vull dir, no sé si passar la cortina i ja està, però qualque
cosa hauríem de saber. Si s’aixeca en el febrer, màxim març, la
suspensió del Constitucional, si en començar la temporada
turística l’aplicarem o no? I si li pareix bé, li he demanat que
l’administració ambiental, perquè l’ecotaxa això d’eco no venia
per economia, se suposa, sinó per ecologia, qualque cosa ha de
tenir a veure amb el seu instrument ge gestió, que és un
reglament que avui ha sortit o ahir al BOIB a exposició pública,
i que Els Verds l’hem llegit amablement a través d’Internet, però
clar, per això no importava estar a la majoria del Govern, per
saber les coses via Internet.
Moltes gràcies.

I tampoc no se’ns ha dit res de parcs i tot això, a part de dir
al discurs d’ahir que no es preocupin els propietaris que els
compensarem. És a dir, la política de parcs no és una política
per amagar, ja ho vaig dir l’any passat, la política de parcs és
una política per presumir, per invertir i per començar a xerrar de
milers de milions i treballadors i tot això. I això no ho tenim
garantit, hi ha hagut un petitíssim avanç, que passarem de 199
a uns 650 milions de pessetes, multiplicarem per quatre la
superfície protegida, si s’aprova, que no ho hem sentit, en
començar aquest any els traspassos que tenim pendents. Però
quan haguem fet tot això estarem a la meitat d’Andalusia, que
està al 16% de superfície terrestre protegida. Vull dir: qualque
cosa més haurem de fer i donar-li la importància que té, perquè
vull recordar que això era la política de polítiques; a Els Verds
ens bastaria que fos política, punt, no importa donar gran
rebombori, fer coses.
I ja per acabar, tres cosetes, que són: nosaltres hem
demanat des d’Els Verds i des de les Pitiüses específicament si
hi ha regions dins la comunitat ultraperifèriques o no, i això, no
tenc temps, com sap vostè, per explicar-ho tot, però és evident
que si agaf les dades balears que ha publicat el nostre govern
i miram, per exemple, places amb residències socials i miram el
que ens queda amb la Llei de benestar social i miram l’acord
que nosaltres hem intentat retreure amb vostès, a Eivissa
estarem a anys llum del que tenen altres illes, proporcionalment,

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom del grup d’Els Verds
d’Eivissa. Altres grups que vulguin intervenir? Sr. Grosske, en
nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec
que sacrificaré un parell de minuts del meu temps per fer una
mica de pedagogia política al Grup Parlamentari Popular.
(Remor de veus)
Això és un debat entre grups parlamentaris que interlocuten
amb el President del Govern. Evidentment podríem parlar a una
altra banda, a la cafeteria, a una reunió de partits, però ho feim
aquí perquè creim en aquest Parlament i en la seva funció; per
això som aquí, perquè creim en la virtualitat d’aquest Parlament,
en la virtualitat de la solemnitat que dóna el Diari de Sessions ,
a l’hora que tothom plantegi les seves posicions davant els
ciutadans, davant la resta de grups i que s’adquireixin els
compromisos que s’hagin d’adquirir respecte al futur de la
governació de la comunitat per part del President del Govern.
Evidentment aquest diàleg de les forces polítiques amb el
President del Govern inclou les forces polítiques de la majoria,
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les forces polítiques que estan al Govern; de la mateixa manera
que quan governava el Sr. Matas sortia la Sra. Salom, en
representació del Grup Parlamentari Popular. I hagués estat
absurd i ridícul que des d’aquests escons s’hagués dit: i per
què no ho xerrau a l’executiva del partit o al grup parlamentari?
És exactament el mateix.
Per tant, aquí estam diversos grups parlamentaris, en
representació de diverses forces polítiques que ens vàrem
presentar a les eleccions, explicant a la cambra i al conjunt dels
ciutadans la nostra posició de com veim la comunitat, i quan
nosaltres feim propostes al President del Govern, lògicament és
per aconseguir un compromís del President del Govern respecte
de determinades qüestions que ens preocupen especialment, i
que aquest compromís s’adquireixi en el marc solemne d’aquest
Parlament i del conjunt dels ciutadans. Tanc el parèntesi de la
pedagogia, el que no hagi entès ja que es compri un manual.
Al voltant d’aquesta qüestió, la veritat és que, bé, el
President, respecte dels sis punts que ha plantejat el Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista ha donat resposta només parcial
a uns quants. I jo quasi aprofitaré per beure aigua, perquè si els
torn a repetir i están en otra cosa; hombre, de colegas
tranquilos, pero vaya.
(Rialles i remor de veus)
El tema del territori. Bé, efectivament hi ha un compromís
clar respecte del tema de les directrius, i les directrius crec que
s’han de reivindicar no per una qüestió de qui té competències
sobre què, crec que això és una lectura molt roí de la qüestió;
crec que a la Llei d’ordenació del territori d’aquesta comunitat
autònoma està clar el paper de tothom i les diferents figures de
planejament territorial; i les directrius d’ordenació del territori,
com el seu propi nom indica, és la figura que aprova aquest
Parlament per dotar d’unes determinades directrius el conjunt
de la comunitat autònoma. Per tant, és l’instrument per garantir
la coherència del model territorial de les Illes Balears i que,
efectivament, no siguem unes Illes Balears de quatre velocitats
en matèria territorial. I a una darrera reforma, amb molt bon
criteri, aquest Parlament el que ha dit és que els plans insulars
i efectivament una sèrie de plans sectorials han de ser aprovats
pels consells insulars, perquè era absurd que els plans insulars
de les diferents illes fossin també aprovats pel Parlament, pel
Govern de les Illes Balears.
En aquest sentit, crec que les coses estan clares, està clar
el tema de la moderació de la velocitat del creixement, el tema
que hi ha la voluntat política d’afrontar el tema dels falsos
urbans.
El tema de la disciplina urbanística. Bé, m’agradaria aturarme vint segons sobre el dramàtic de la situació, i són informes
que jo tenc en concret referits al Consell Insular de Mallorca,
però m’imagín que ens trobaríem amb situacions semblants a la
resta de les illes; es calcula que des de l’any 78 s’han atorgat
10.000 llicències en sòl rústic -tenc aquí apuntat- i que hi ha
30.000 edificacions fetes sense cap tipus de permís; és a dir,
10.000 amb llicència, 30.000 sense cap tipus de permís; i que, per
exemple, vuit de cada deu instalAlacions industrials, ubicades en
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sòl rústic, tampoc no tenen les autoritzacions necessàries. Això
vol dir, naturalment, que el mecanisme del qual ens hem dotat
per garantir la disciplina urbanística no ha funcionat, no ha
funcionat a Mallorca, però tampoc no ha funcionat en el
conjunt de la comunitat. I lògicament, jo crec que, des del
Govern, des del Parlament, hem de mirar de solucionar aquesta
qüestió, que jo crec que és una preocupació generalitzada de
totes les forces polítiques amb una mica de sentit comú, i que
ho hem de fer amb cura de les competències municipals i de les
competències dels consells insulars. Però no basta dir que els
consells insulars facin allò que estimin oportú, perquè hi ha una
Llei de disciplina urbanística, per exemple, que és una llei que
depèn d’aquest Parlament, la modificació de la qual dependria,
eventualment, d’una iniciativa legislativa del Govern, que és la
que estableix l’actual status quo referit a la disciplina
urbanística. I també hi ha una Llei del sòl rústic que és la que
preveu, per cert és una de les coses bones de la Llei del sòl
rústic que va aprovar la majoria del Partit Popular, la possibilitat
d’una institució d’aquestes característiques amb caràcter
executiu.
Per tant, crec que no hem de passar tan ràpidament la pilota
als consells insulars, hem de saber si hem de desenvolupar la
Llei del sòl rústic, si hem de desenvolupar o modificar la Llei de
disciplina urbanística, d’acord amb les institucions municipals
i els consells insulars, per tal de garantir el tema de la disciplina,
que jo crec que tots en adonam que no té cap tipus de sentit
parlar d’ordenació territorial, ordenació en sòl rústic i menjarnos el tarro amb tota una sèrie de disposicions si tanmateix la
realitat pràctica va per un camí absolutament diferent de la
realitat normativa.
El tema del sòl rústic no s’ha esmentat per part del President
i efectivament a mi m’agradaria que figuràs, igual que ha parlat
del tema de la velocitat de creixement, parlàs del tema del sòl
rústic.
Hi ha el tema d’una proposta que jo he fet de la implicació
financera del Govern en els processos de desclassificació i
rebaixes de densitat impulsades per part dels ajuntaments. Crec
que això és important, hi ha uns precedents en aquest sentit
que és, per exemple, el tema d’Es Canons. El tema d’Es Canons,
quan es començar a afrontar a l’anterior legislatura, es va
generar una dinàmica per la qual el consell insular, ajuntament
afectat i Govern balear, en diferents proporcions, s’implicaven
financerament per tal de donar sortida a aquesta qüestió. Crec
que ara tenim altres espais molt semblants amenaçats, en fi, amb
altres peculiaritats que ara no s’hi pot entrar, per exemple, Cala
Carbó. I crec que hem de, simplement, contemplar la possibilitat
d’establir un instrument d’aquestes característiques a la
legislació territorial.
Bé, el tema de l’habitatge. Crec que queda clar el compromís
del Govern relatiu a la constitució d’un patrimoni suficient de
sòl públic, a través de la llei del sòl i dels acords amb els
ajuntaments, fonamentalment.
El tema d’espais naturals, es dirà per què ha de sortir
aquesta qüestió? Crec que és important que en aquests
moments de la legislatura, en aquest moment del procediment,
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diríem en llenguatge administratiu, hi hagi una manifestació de
voluntat per part del President del Govern en aquest debat de
la comunitat de dur endavant els compromisos programàtics del
99 en matèria d’espais naturals, i no crec que sigui ni tan sols
necessari entrar en majors explicacions.
Quart punt que he esmentat és el tema de la Llei general
turística, que no tenc record que s’hagi esmentat a la
intervenció del President. És un tema que es plantejava al
programa de govern del 99, a més, plantejant-se la seva
modificació amb caràcter immediat, crec que era el terme que
emprava el programa de govern. Crec que també seria molt
important que avui el President del Govern manifestàs la seva
voluntat de dur endavant aquest compromís de modificació de
la Llei general turística en aquesta seu parlamentària i en aquest
debat de l’estat de la comunitat.
I després hi ha dues qüestions que poden semblar
retòriques, quan jo he plantejat aquesta reflexió transversal i
estratègica sobre els temes de protecció social i de reorientació
i reequilibri de la nostra economia. Però qui em conegui sap que
som una persona molt partidari de les polítiques transversals en
el si del Govern; crec que no hi ha res pitjor que una
fragmentació compartimentada, administrativa de la gestió
governamental que impedeixi afrontar problemes que, en
definitiva, requereixen d’això; és a dir que turisme, que
economia, que innovació tecnològica a un moment determinat
puguin dissenyar les seves polítiques d’una manera conjunta
i que, a la vegada, en matèria de protecció social i de lluita
contra l’exclusió social o de lluita a favor de la cohesió social,
com es vulgui plantejar, treball, benestar social, sanitat i
educació, en els àmbits que corresponguin a aquesta qüestió,
puguin tenir també un àmbit de reflexió. Perquè crec que hem de
fer política pensant en el llarg termini, ho he dit avui matí a la
meva intervenció; a mi l’experiència del pacte de progrés, entès
com una espècie de parèntesi aïllat, 99-2003, el que els
historiadors d’aquí a cinquanta anys podrien dir el quadrienni
p rogressista, doncs no em sembla una experiència
excessivament interessant; a mi em sembla interessant un
projecte de reorientació de la política d’aquesta comunitat en
matèries de fons que ens permetin afrontar reptes de futur amb
una certa solvència.
I respecte del darrer punt, que és el tema del règim especial,
em don evidentment per contestat. Simplement vull remarcar
una qüestió: no crec que basti, ho he dit també avui matí, no
crec que basti la pressió del Govern. Aquí a Mallorca s’ha
constituït una plataforma ciutadana que va darrera d’un major
autogovern i que va darrera, entre d’altres coses, del
desenvolupament del règim especial. Crec que això ho han de
fomentar les forces polítiques, ja no dic el Govern, perquè el
Govern no ha de fomentar moviments socials.
(El Sr. Vicepresident Primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Vaya acabando, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sí, acab amb cinc segons. Però ho han de fomentar les
forces polítiques, perquè això és un problema de supervivència
per a la nostra comunitat. O obtenim recursos suficients per
reorientar la nostra economia i per fer sostenible el nostre model
de desenvolupament o ens trobarem amb dificultats molt
serioses en un futur no massa llunyà.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Grosske.
LA SRA. SALOM I COLL:
Sr. Presidente. Quería pedir la palabra por alusiones.
EL SR. PRESIDENT:
Lo siento, Sra. Salom, pero yo entiendo que no ha habido
ninguna alusión y por tanto no le concedo la palabra.
LA SRA. SALOM I COLL:
Hombre, el diputado Sr. Grosske ha citado con nombres y
apellidos a la Sra. Salom.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sra. Salom.
LA SRA. SALOM I COLL:
Pido amparo a esta presidencia. El Sr. Grosske me ha citado.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias Sra. Salom. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista, tiene la palabra el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Bé, aprofitarem aquest torn per aprofundir en alguns
dels temes que ja hem exposat avui matí i llançar algunes
propostes. És a dir, la primera intervenció l’hem dedicada un
poc a ideologia política, perquè creim que aquest fòrum ho
permet una vegada a l’any, que els partits polítics, mitjançant
els grups parlamentaris, traslladem al Parlament i a la societat
les nostres inquietuds polítiques.
El President ha parlat, a la seva rèplica, que ha compartit un
criteri que s’ha de moderar el creixement i impulsar l’economia
productiva. Evidentment, jo pens, el nostre grup pensa, el
PSM-Entesa Nacionalista, que aquest creixement exagerat que
hem tengut aquest darrer temps fins i tot ha acabat per
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desbordar la capacitat de les pròpies empreses de Balears. Per
exemple, en el sector de la construcció, que és on hi ha hagut
el creixement més exagerat, s’ha vist com a un moment donat
entre iniciativa privada i obra pública no s’ha pogut satisfer la
demanda de necessitat d’obra que hi havia. I al final què ha
passat? Al final ha passat que aquesta oferta d’obra entre
pública i privada el que ha fet ha estat atreure grans empreses
de construcció, estatals o multinacionals, que al final, a un
moment en què hi hagi una petita recessió dins el sector de la
construcció, acabaran per fer la competència amb les empreses
d’aquí.
En definitiva, es tracta, amb aquesta moderació de què
parlàvem avui matí, de no tudar el potencial de creixement
econòmic que tenim per fer-lo més durador en el temps. Tothom
crec que ja és conscient que no hem d’hipotecar el futur
amenaçant fins i tot el turisme amb un creixement incontrolat
que consumeix recursos naturals.
Aquí, dins aquesta diversificació econòmica, voldríem
insistir en el paper estratègic que significa el sector agrícola i
ramader. Crec que parlava avui matí que s’està recuperant
l’orgull pels nostres productes agroalimentaris; crec que s’està
recuperant l’orgull fins i tot per la feina ben feta; és a dir, veim
com els fabricants avui de cada vegada tenen més cura no
només de la qualitat dels productes sinó de la presentació
d’aquests productes i s’està produint un fenomen
extraordinàriament positiu, i és la identificació de la gent amb
els productes de la seva terra. Això, no ho dubtin, suposarà un
alè d’aire fresc, especialment per a les empreses agroalimentaris,
que donarà a curt termini, de fet crec que ja està donant
resultats molt positius per a fora vila. Bé no es tracta de caure
en el xovinisme de pensar que tot allò nostre és millor, sinó
d’incorporar sistemes de qualitat en els nostres processos
perquè realment els nostres productes puguin ser competitius
i guanyar el mercat interior i l’exterior.
Hauríem d’aconseguir, amb el tema del sòl rústic, els
parlàvem avui matí de la necessitat que l’agricultura sigui
productiva, que els pagesos puguin viure dignament i
còmodament fora vila, i aquest crec que hauria de ser un dels
nostres compromisos. Mirin, els posaré un exemple que surt a
camí a tota aquesta polèmica que tenim sobre la venda de
finques, especialment a ciutadans estrangers; i els faré una
pregunta: no sé si s’han demanat mai per què una tenda de
Palma, del carrer més comercial, posem per exemple Jaume III,
per què una tenda que està valorada en desenes o centenes de
milions de pessetes no es ven, i mirin que només té uns quants
metres quadrats, però surt caríssim el metre quadrat; i per què
normalment no es ven o, com a mínim, no es ven així com s’està
venent la terra avui en dia? Senzillament, perquè aquells petits
metres quadrats són el sistema de vida d’una família i
l’esperança de vida dels fills d’aquella família. Aleshores aquest
concepte és el que hem d’intentar introduir dins fora vila; si
aconseguim que aquella finca rústica sigui el sistema de vida
d’aquella família que hi viu dignament i còmodament i
l’esperança de vida per als fills, aconseguirem que a pesar del
valor especulatiu, que en molts de casos ha adquirit la terra,
aquesta no es transmeti.
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Bé, ha parlat també dins la rèplica, el President, que
comparteix la idea que el millor sistema de finançament seria el
concert econòmic i també la voluntat d’avançar cap a un model
més federal. Bé, avançar cap a un model federal o confederal, en
el nostre cas, suposa un grau de consens important entre totes
les forces polítiques i crec que aquí s’ha de produir un debat a
nivell d’Estat entre partits nacionalistes i partits estatalistes,
d’àmbit estatal, per dir-ho de qualque manera. Bé, crec que aquí
s’està produint un efecte positiu, crec que el fet de governar, fa
uns anys el Partit Popular i avui el PSOE, ha canviat molt la
mentalitat dels partits estatals a les Illes Balears. Em pareix que
ja no fa molt, no sé si els vaig contar una anècdota, crec que sí,
però la repetirem: crec que els passa des del Govern que ens
adonam del que patim de la marginació del Govern de l’Estat, i
ho retratava aquesta anècdota que els deia. Un alt càrrec del
Partit Popular em contava un dia, em confessava que deia que
quan tornava de Madrid d’una negociació, en arribar a Palma,
en davallar l’escala de l’avió no besava en terra, però quasi, i
que interiorment cridava: independència. Això m’ho, no, no el
veig aquí, no ho posaré en un compromís.
Bé, crec que això, no sé si és el mateix que degueren cridar
el Sr. Quetglas i el Sr. Mesquida l’altre dia, quan sortiren de la
reunió amb el Sr. Álvarez Cascos, que té 6'8 bilions de pessetes
per a un pla ferroviari i que a Balears dedica zero, i quan, a més
de dir-los que hi havia zero pessetes, els va dir: però vostès es
poden beneficiar de la tecnologia de l’AVE. No sé què
degueren pensar, però crec que ho podrien pensar. Bé, a la
reunió també hi havia el Sr. González Ortea; el Sr. González
Ortea no degué pensar res. No, dic que no degué pensar res
perquè el Sr. González Ortea és enginyer de camins, i ara faré
una broma als enginyers de camins, i els enginyers de camins
calculen, no pensen. És una broma, i li deman perdó, Sr.
González Ortea. Per exemple, calculen que la distància més
ràpida entre dos punts és l’autopista, però no pensen que
l’autopista consumeix el triple de territori, que no permet fer
passos perquè els pagesos vagin a les seves finques i totes
aquestes coses.
(Remor de veus)
Bé, m’he atrevit a fer una incursió dins el món dels
enginyers de camins i ja veuen que m’anatemitzen. Bé, però què
podem fer -bromes a part, bromes a part, perquè crec que
aquest debat mereix que intentem alçar un poc el to- per
mantenim la nostra identitat, avançar cap al ple autogovern i fer
passes cap a un vertader federalisme o confederalisme a nivell
d’Estat espanyol i europeu? Jo crec que podem adquirir uns
compromisos des d’aquí i s’haurien d’adquirir uns
compromisos per influir dins les respectives forces
nacionalistes a les quals hi puguem tenir una certa ascendència.
I faré una sèrie de propostes.
Pensam, des del PSM-Entesa Nacionalista, que és
imprescindible reformar l’Estatut d’Autonomia per equipararnos a les nacionalitats històriques, això permetria assumir la
resta de competències importants, com ordre públic, agència
tributària, presons, etc. Segon, un tema que ja s’ha aprovat,
encara que no amb els vots del Partit Popular, però la defensa
del concert econòmic com el model de finançament autonòmic
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ideal. En tercer lloc, establir com a prioritat la necessitat
d’incorporar els colAlectius d’immigrants. D’una banda, amb
polítiques socials que facilitin la seva integració social, i d’altra,
amb polítiques d’integració a la nostra comunitat cultural. I en
aquest sentit veim important, i és una proposta que llançam,
que per a l’any 2002 seria important completar el Pla lingüístic
d’actuacions urgents, amb una campanya institucional de
foment de l’ús de la llengua catalana a tots els àmbits socials de
les Illes Balears. I també veim molt important la necessitat
d’impulsar un nou model, d’impulsar un model audiovisual
propi per a les Illes Balears, amb l’objectiu de promoure més
presència de la nostra llengua a mitjans de comunicació,
especialment audiovisuals, públics i també privats. I en aquest
sentit seria important posar les primeres passes cap a una
televisió autonòmic, com a un instrument imprescindible per
vertebrar el país i cohesionar la societat.
Bé, Sr. President, senyores
referències a Madrid durant ...

i

senyors

diputats,

les

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, vagi acabant, per favor, que el seu temps ...
EL SR. SAMPOL I MAS:
És que
President.

cada

vegada

m’agafa

quan

m’acomiado,

Sr.

EL SR. PRESIDENT:
A veure si és ver que s’acomiada aviat.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sí, perdoni i moltes gràcies per la seva benevolència.
Aquest debat i segurament encara tornaran a sortir, d’una
manera reiterativa, les alAlusions a Madrid. I efectivament,
comprenc que s’inquietin o que es molestin quan a un debat de
l’estat de la comunitat autònoma de les Illes Balears es fan
tantes alAlusions a Madrid, però això només demostra una cosa
i és que aquí encara tenim molt poca autonomia i que les grans
decisions o, millor dit, que en aquest moment els grans
problemes que tenim els ciutadans de les Illes Balears depenen
més del Govern central, del Govern de Madrid, que no de les
institucions de les Illes Balears. I això indica que encara estam
molt enfora, no de tenir un estat federal o confederal, sinó fins
i tot de tenir una vertadera autonomia.
Esperem que a propers debats ja no parlem de Madrid i això
voldrà dir que tendrem una plena autonomia. No sé si serem un
estat, un estat federal o confederal, això sí, però sí que hauríem
de ser un estat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Sampol, en nom del Grup del PSMEntesa Nacionalista. Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista, té
la paraula.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Sí, gràcies, Sr. President. Avui de matí, segons m’informen,
el ministre de Foment, Sr. Álvarez Cascos, en el Senat ha
manifestat que, segons la seva opinió, la declaració d’interès de
servei públic de les comunicacions aèries a les Illes Balears ens
perjudicava i que per tant no n’era partidari. Bé, crec que aquí
poden passar diverses coses: el Sr. Álvarez Cascos n’ha sortit
del pas d’una manera que en aquell moment li ha paregut; dues,
el Sr. Álvarez Cascos es pensa que som beneïts; tres, el Sr.
Álvarez Cascos ens estima molt a nosaltres i odia als canaris;
una d’aquestes coses ha de ser, perquè si realment una mesura
d’aquest tipus ens perjudica, per què a les Illes Canàries
existeix? És que hi ha una mania contra els canaris i un amor
especial cap a nosaltres? O ens pren per beneïts?
Crec que ens trobam amb una situació enormement curiosa
i complicada en aquesta comunitat, a més d’allò que parlava a
la meva primera intervenció, de les nostres singularitats, una
llengua pròpia, etc., en tenim una altra, que crec que es basaria
en el següent, avui de matí el Sr. Sampol feia una mica de broma
en aquest tema. Bé, resulta que aquí hi ha un procés electoral
i aquella persona que en aquest moment hauria de seure en
aquest moment, per una opció personal i perquè li ofereix el
President del Govern, se’n va a fer de ministre; està molt bé, no
és la primera vegada que passa això aquí. Però, a diferència
d’altres moments, segueix exercint com si fos aquí i resulta que
tenim un plus d’oposició, a més de la lògica i normal i fantàstica
que fa el Grup Parlamentari aquí Popular, en tenim una altra que
actua a un altre nivell. No faltava més, no faltava més. Però clar,
han de reconèixer, Sr. González Ortea, que vostè té una ajuda
inestimable; home, fer una oposició assegut aquí i a més tenir
el Govern de la nació que li dóna suport, home, així no val, així
no val.
(Remor de veus)
No ens passava això a nosaltres, no ens passava això a
nosaltres. Mirin, mirin, si qualcú qualque dia escriu -Sra. Salom
demani la paraula i si li donen, vol que l’alAludeixi un poquet
més i podrà sortir? No, no ho faré, no es preocupi.
(Rialles)
Bé, mirin, vostès s’han aturat cinc minuts a reflexionar
damunt la història del règim especial de les Illes Balears? Perquè
és una cosa de què realment es dugui a qualque càtedra
universitària, no sé exactament de què, no sé, de psicologia, no
ho sé, per suposat d’alguna càtedra molt especial. Mirin, resulta
que vostès, el seu grup parlamentari, presenta aquí un projecte
de llei, que és aprovat en aquest Parlament, que és un règim
fiscal especial. Molt bé, el Partit Socialista diu que no hi està
d’acord i el vota en contra; bé, passa el temps, les tramitacions
en el Congrés dels Diputats són lentes i arriba al Congrés dels
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Diputats a un moment on ja no governa a Madrid el Partit
Socialista, sinó que governen vostès. Uep, aquí passa qualque
cosa! Davant la situació de veure que allò no anava endavant
perquè era un doll no només intern espanyol, sinó fins i tot
d’impossible dur a terme amb la tendència comunitària de nous
privilegis fiscal, vostès comencen a tirar cables i nosaltres,
possiblement de manera una mica innocent, vàrem picar,
reconec que vàrem picar i vàrem oferir tota la colAlaboració per
dur endavant una llei que, d’una manera decidida, clara,
resolgués els temes de la insularitat, dels perjudicis que
provoca la insularitat. I vostès, el seu grup parlamentari, de
manera prou deslleial, prou deslleial, en el moment 0, 0, jo diria
més 1 ja, de tancar el registre en el Congrés dels Diputats,
presenten un conjunt d’esmenes que no eren les que s’havien
parlat aquí. I fan el seu règim especial, el seu, que nosaltres,
perquè era millor que la llei anterior, a la qual hi estàvem en
contra, i qualque cosa podia suposar, i dic podia suposar;
nosaltres volíem que sup osàs, que hi hagués compromisos
ferms, no podrían, se hará, no, no, compromisos ferms; molt
bé, la votam a favor.
És a dir que tenim una llei que és la seva llei, que els obliga
a vostès i al Govern de l’Estat més que a qualsevol altre, perquè
és la seva. Podrien haver-la desestimada, podrien haver
presentat una esmena a la totalitat i esborrar-la, no, deixen una
cosa, deixen una cosa; vostès governaven aquí, clar, i ara ens
passam amb l’altra situació. Vostès no governen aquí, i clar tots
aquells podria, tots aquells condicions, tots aquells subjuntius,
bé, ara s’apliquen. Ara veim per què no hi havia el compromís
ferm de determinades inversions i de determinats calendaris,
vostès el que volien era tenir la possibilitat de si hi ha els meus
hi ha recursos, si no, no n’hi ha. I això no és deslleial amb
aquest govern que, fins i tot ho trobaria normal, miri, escolti,
com que aquests no ens agraden ni un duro perquè facin res,
però és que vostès perjudiquen els ciutadans d’aquesta
comunitat. Res té a veure el preu dels bitllets dels avions amb
la política que exerceix aquest govern, ningú criticarà aquest
govern perquè els bitllets costin més o manco, no depenen
d’ell, apliquin una normativa que vostès feren, que vostès
votaren i nosaltres també, però que vostès varen dur al
Congrés dels Diputats i resolguin els problemes d’aquest.
Perdonin, jo no tocaré temes làctics avui en aquesta
intervenció meva, vostè, no sé si és malpensat, però d’una altra
cosa n’hi sobra.
(Rialles)
Mirin, jo no record, i ja tenc un parell d’anys, mai una
situació, ja és que em costa trobar paraules per qualificar-la,
com és que per anar a parlar amb determinades autoritat s un
govern i un altre govern hi hagi d’anar qualque persona
interposada com a per obrir la porta. Un govern legalment
constituït, legítimament constituït, quan demana hora i va a
veure un altre govern legítimament constituït se suposa que no
hi ni notaris, ni acompanyants, ni ningú, ni celestines que
arreglen els assumptes, senyors. Però, per què s’enfada tant, Sr.
Font? No em diu que no malpensa, jo només li pregunt, jo em
pregunt si qualcú coneix un cas semblant en la història política
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d’aquest país. Jo crec que no, Europa ja és molt gran i no tenc
tanta cultura jo, però d’aquí crec que no.
Mirin, si vostès realment volguessin ser una oposició clara,
...
(Aldarull, remor de veus i rialles)
Sr. Font, ...
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, per favor, guardin la deguda
compostura.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Si vostès, senyors del Partit Popular, volguessin ser una
oposició clara a aquest govern, se limitarien a fer allò que
preveu el nostre Estatut, el nostre Reglament de la cambra, és
a dir, lluitar aquí amb propostes més adequades de les que du
el Govern i se limitarien a aquest tema. Actuar d’una altra
manera em pareix un ús absolutament pervers del poder i em
pareix, a més, un perjudici als ciutadans d’aquesta comunitat,
amb uns interessos per part seva molt foscos, però que jo estic
convençut que d’això els passaran comptes.
Moltes gràcies.
(Aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. Sr.
President del Govern, té la paraula per contrareplicar i tancar el
debat.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Antich i Oliver):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Buades, em
sap greu si s’ha interpretat, quan vostè surt i diu a mi així
m’expulsen i així em deixen d’expulsar, jo no tenia cap, no
pensava en això ni era la meva voluntat; vostè de vegades se’n
va i llavors torna i jo estic més content quan torna i quan
realment les coses es tranquilAlitzen, és a dir, em fa molt més
content a mi quan torna.
Vostès m’ha plantejat tota una sèrie de temes, tot el
relacionat amb les desclassificacions; jo no he dit, tant quan
contestava a vostè com al Sr. Grosske, no he dit que jo no hi
estàs d’acord, l’únic que he dit és que era un tema com per
analitzar-lo amb una certa tranquilAlitat perquè podia implicar
molts de doblers i a aquesta comunitat autònoma, com vostè
sap, no ens en sobren molts, i que, per tant, convé emprar-los
bé i mirar bé cada una d’aquestes situacions, i per tant és un
tema a analitzar i a veure’l. I el que he dit és que amb la llei de
sòl urbà pareix que hi ha la possibilitat, amb aquestes dues
categories de sòl urbà, per tant consolidat i no consolidat, que
alguna d’aquestes categories ja es poguessin desclassificar. De
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totes formes és un tema a analitzar, anem a veure’l i anem a
analitzar-ho i sobretot a mirar molt bé quins poden ser els
efectes en aquesta qüestió.
En relació al sòl rústic, la voluntat del Govern és que hi
hagi, sobretot amb tot el relacionat amb les AIA, tota una sèrie
de proteccions dins sòl rústic que ja la deixada ben clara amb
l’inici de les directrius d’ordenació del territori. Per tant, aquesta
és la voluntat del Govern, com no pot ser d’altra manera.
Al Sr. Grosske, en relació al tema de la disciplina urbanística,
dir que jo no he dit que no haguem de tirar endavant tota una
sèrie d’instruments per millorar el funcionament, l’únic que he
dit és que crec que això s’hauria de fer dins els àmbits dels
consells insulars; independentment que s’hagi de modificar la
llei o s’hagi de fer el que s’hagi de fer, però crec que aquests
instruments, en aquests moments la disciplina urbanística és
competència dels ajuntaments i dels consells, independentment
que el que hi hagi hagut fins ara no hagi funcionat si realment
hem de crear una cosa nova anem a crear-la també dins aquests
àmbits, amb la distribució de competències que tenim en aquest
moment, independentment que haguem de millorar algun tipus
de fórmules d’actuació. Però anem a millorar-les dins aquesta
distribució de competències que ja tenim. No seria molt lògic
que haguéssim passat ordenació del territori als consells i
urbanisme també ho dugui als consells, i hi hagués un
organisme per damunt dels consells per gestionar aquesta
matèria. Crec que el lògic és que, analitzant molt bé les
competències dels ajuntament s i dels consells, en tot cas això
es faci des dels consells, si hi ha qualque fórmula per millorar
aquesta situació.
En relació als parcs, als espais naturals, bé, en relació a les
directrius, si les directrius es modificaran, jo entenc que les
directrius, efectivament, s’han de modificar abans que estiguin
aprovats els plans territorials, crec que això és el normal i el
lògic. Dir, en relació als espais naturals, que jo no és que no
tengui cap ganes de parlar d’espais naturals, tot a l’inrevés,
crec que precisament aquest govern ha fet uns avanços en
espais naturals com no s’havia fet mai. I tampoc, pareix també
que se’m diu: no, és que no n’ha xerrat molt i per tant en queda
qualcun per fer, i com que no l’ha anomenat pareix que hi ha
massa voluntat de fer-ho; no, és que ja n’estam tramitant
qualcun que no era al pacte, miri si hi ha voluntat. La voluntat
és total, el Parc de Llevant no estava dins el pacte, i l’estam
tramitant amb la voluntat ferma de tots els partits que estam al
Govern.
Igual tendrem voluntat de seguir amb la tasca d’aquells
objectius que ens vàrem plantejar en el seu moment en el pacte.
Jo voldria remarcar, molt clarament, en relació al tema d’espais
naturals que s’han fet avanços importantíssims, és a dir, xerram
que l’extensió que signifiquen els dos parcs que hem creat, o
els tres parcs que en aquests moments s’estan impulsant,
Llevant de Mallorca, Cala d’Hort i Ses Salines d’Eivissa i
Formentera, és una extensió de 38.000 hectàrees; vull dir que
estam xerrant d’una extensió molt grossa, comptant tot el
terrestre i les marines. A més, hi ha tot allò de s’Albufereta de
Pollença, que es va declarar reserva natural i les Fonts Ufanes
com a monument natural, que fins i tot eren dues figures que a

les Illes Balears no existien, ni mai s’havia fet res absolutament.
Crec que aquest govern ha demostrat la voluntat de tirar
endavant totes aquestes qüestions també amb les inversions
que ha fet en Aubarca i es Verger i també en la proposta
d’aquest moment de voler adquirir finques a Eivissa i
Formentera i a Menorca. Per tant, crec que hi ha una voluntat
molt clara de tirar endavant totes aquestes qüestions.
Però és que relacionat amb espais naturals hem fet feines
molt importants des de la conselleria; tota la millora que s’ha
fet, per exemple, en relació als contraincendis també va en
benefici dels espais naturals d’aquest país. Vull recordar que
aquest és un tema molt perillós per als nostres espais i que hi
ha hagut un impuls importantíssim de millora de mitjans, sense
perjudici que mai no basta això si et trobes amb un any que
vengui a contravent. Dir que també en aquesta matèria és per
a nosaltres important que molt aviat, la conselleria la té molt
avançada, molt aviat es pugui aprovar la llei de biodiversitat,
que ha de ser un instrument bàsic per actuar en aquestes
matèries. Ahir ho deia, hem passat del que és la protecció, que
encara no hem acabat, ja a parlar de conservació i gestió
d’aquests espais naturals; hem passat a una segona fase i per
tant crec que tots els que conformam el pacte de progrés, totes
les forces polítiques és una idea que tenim molt clara, una idea
que l’hem anada empenyent de forma important i, efectivament,
Sr. Buades, enguany hem augmentat el pressupost. Jo no sé si
bastarà o no, però sí que és ver que els augmentam de forma
important, i si ens queda algun projecte fora d’aquest
pressupost que tenim, doncs ja mirarem, amb la conselleria, a
veure com li podem donar una mà i podem impulsar aquests
projectes. Però crec que hi ha hagut un avanç bastant
important.
De totes formes, en relació a allò dels consells, he de dir que
crec que aquest govern, Sr. Buades, ha fet un esforç
importantíssim per donar suport, per donar el paper que pertoca
als consells insulars. Ja ho he dit a l’altra intervenció, vull
recordar que en la transferència de benestar social, el que
normalment es gastava a Eivissa el cost efectiu eren 200 milions
de pessetes i a Formentera 0, i a Formentera ni un duro; i en
aquests moments xerram de cost efectiu més 400 milions més,
més un edifici d’una residència d’assistits de noranta places a
Eivissa i una altra infraestructura a Formentera; per tant,
qualque cosa canviam respecte del que hi havia anteriorment.
Estam xerrant de 211 milions de pessetes de cost efectiu a parlar
d’altres qüestions que crec que són bastant importants.
També crec que hi ha hagut un esforç, encara que sé que
mai no basta, i que també coincidesc amb vostè que a Eivissa
en segons quines coses duia un retard molt important, però hi
ha hagut un esforç en matèria d’educació; el conseller
d’Educació, en instituts i escoles, ha estat parlant amb els
ajuntaments i es duen ja a terme tota una sèrie de projectes, fins
al punt que en algun projecte, si no ho record malament, fins i
tot es va haver de conveniar amb el consell insular perquè
algun ajuntament no ho volia tirar endavant; i aquest govern i
el consell insular han fet els possibles perquè hi hagués
aquestes millores. Per tant, crec que aquest govern no té,
precisament, una vocació de voler ser un govern centralista,
quan xerram tant en carreteres com en benestar social respecte
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del que són les millores, precisament, per compensar totes les
deficiències històriques que hi havia. I jo crec que s’ha fet una
bona feina, no es pot xerrar d’un govern centralista quan és
l’únic govern que ha aprovat un sistema de finançament
definitiu per als consells insulars; quan és el Govern que ha
impulsat la Llei de consells insulars; quan és el Govern que ha
posat 7.000 milions de pessetes damunt la taula per millorar les
competències que venien exercint els consells insulars; no es
pot tractar aquest Govern de la comunitat autònoma de
centralista, perquè, si no, quin adjectiu li donaran els altres
governs? Jo no sé quin nom els haurà de dir, els haurà de dir
uns noms molt lletjos, i per tant crec que vostè hauria
d’entendre, i crec que ho entén, que realment hem fet un esforç
important.
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I jo, ja per acabar, agrair-los a tots les seves aportacions.
Com deia ahir, crec que aquest govern dóna resposta a allò que
li demana la ciutadania i que, a més, aquest govern dóna
aquestes respostes des del bon vent que li dóna que la
ciutadania sigui totalment favorable als grans objectius del
pacte que vàrem fer en el seu moment; els grans objectius que
no signifiquen res més que fer que aquest país tengui més
autoestima, que aquest país jugui el seu paper a nivell
d’Espanya, a nivell d’Europa i a nivell del món, que aquest país
sigui sostenible a nivell mediambiental i a nivell social i que, per
tant, sigui un país on hi càpiga tothom.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Al Sr. Sampol dir-li que he escoltat amb molta d’atenció les
seves propostes. Dir que totalment d’acord amb això de
l’economia productiva, que algunes d’elles crec que,
efectivament, és a dir, el concert econòmic és en aquests
moments, pel que coneixem a nivell d’Estat, és el model de
finançament òptim, perquè és el millor i per tant crec que a
mesura que vagi avançant, i així em pareix que ho tenen acordat
els grups parlamentaris aquí, de la feina que tenen a qualque
comissió, el normal seria avançar cap a aquesta línia. Hi ha
altres temes que en aquests moments no estan dins el pacte,
estam totalment disposats i oberts sempre a parlar i a considerar
totes les seves propostes. De totes formes, em pareix que hi ha
algunes propostes que, atesa la situació, ja no xerr de les més
dures, entre cometes, sinó algunes de les més senzilles que crec
que serà molt difícil que puguin avançar, atesa la situació que
en aquests moments tenim. Jo veig amb molta preocupació que
organismes i instruments que ja tenim creats en aquests
moments, com són les conferències sectorials, com és el debat
en el Senat, com són tots aquests temes, veig amb molta de
preocupació que qüestions tan senzilles i tan necessàries per
a les comunitats autònomes no funcionin. Per tant, això vol dir
que hi ha una certa voluntat de no fer funcionar aquest tipus de
qüestions, perquè a la vegada no es creu en aquesta
descentralització i en l’Estat de les autonomies.
I em preocupa, i ho vaig dir ja l’altre dia, tot aquest concepte
de patriotismo constitucional, sobretot en el sentit que no
s’empri amb aquella idea d’interpretar la Constitució d’una certa
manera i sobretot d’enfrontar-la, per dir-ho de qualque manera,
a les autonomies. Jo crec en la Constitució, com no pot ser
d’altra manera, però em dóna la impressió, pels missatges que
ens arriben, que més que una defensa clara de la Constitució és
un posar fre una altra vegada al que ha de ser construir aquest
desenvolupament autonòmic, que tant ens ha costat a tots i
que ara seria l’hora en moltes de qüestions de rematar-lo i per
tant de donar-li agilitat.
I quant al Sr. Crespí dir que jo també coincidesc per complet
en què, efectivament ens trobam en una situació que jo crec
que tots, per tant tots els grups d’aquesta cambra, haurien de
fer un esforç molt important per intentar que una llei tan
important com el règim especial sortís i no estàs dormida al
Butlletí Oficial de l’Estat, la veritat és que fins ara els resultats
han estat molt pobres.

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Se suspèn la
sessió durant un termini de cinc minuts.
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió. Té la
paraula el Sr. José María González Ortea, portaveu del Grup
Popular.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Gracias Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Vamos
a ver si empezamos el debate, Sr. Presidente del Gobierno,
vamos a ver si empezamos el debate si ha acabado ya el
consejo de gobierno, ha acabado usted de debatir con sus
consellers sobre lo que hacen en sus propias consellerías y
vamos a ver si empezamos el debate usted y yo, la oposición y
el Gobierno, que es lo que toca. Me decía un diputado, me
preguntaba esta mañana, ¿a qué discurso vas a contestar José
María? Y yo le dije, hombre, a cuál voy a contestar, al del
director del circo; no voy a contestar a los saltimbanquis, no
voy a contestar a los equilibristas, no voy a contestar a los
payasos, ...
(Aplaudiments)
... no voy a contestar a los subalternos, por bien que lo
quieran hacer; voy a contestar al director del circo, dicho todo
esto sin ánimo ninguno de ofensa. A mi me dio la metáfora el
Sr. Sampol, que dice que este gobierno ha hecho cosas
espectaculares, y hablando de espectáculo se me ocurrió lo del
circo. Vamos a empezar.
Decía el Presidente del Gobierno español, el Sr. Aznar, hace
unos días que, tras los últimos acontecimientos internacionales
se va a producir en nuestro mundo un cambio o unos cambios
sólo comparables, probablemente, a los que se produjeron
después de la Segunda Guerra Mundial. I no puedo iniciar hoy
este debate sin pensar en qué nos van a afectar a nosotros, en
qué van o pueden afectar esos cambios que se están
produciendo y se van a producir en el mundo, en qué nos van
a afectar en esta comunidad. Y la primera reflexión que debo
hacer es que los tiempos difíciles requieren gobiernos fuertes
y el suyo no lo es, Sr. Antich, el suyo no es un gobierno fuerte.
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El Gobierno de Baleares nace de un acuerdo de partidos
minoritarios todos, cuyo único denominador común es apear
del gobierno, desalojar al Partido Popular. Las diferencias
ideológicas y programáticas de unos y otros son manifiestas y
les obligan a elaborar un documento, el programa del pacto,
hecho aprisa y corriendo, en unos días, y en el que no queda
más remedio que acumular toda una serie de generalidades; ya
concretaremos, piensan más adelante, pero el problema es que
a la hora de tomar decisiones hay que tomar decisiones
concretas, y ahí empiezan los líos. Ese es el problema de
gobernar con siete programas distintos que se han tratado de
unificar en unos días y que han obligado al Gobierno a repartir,
además, por si fuera poco, las consellerias entre los diversos
participantes. Cada una tiene su parte y además sin relación de
unas con otras, funcionan por compartimentos estancos.
En Obras Públicas se elaboran proyectos que chocan
manifiestamente con Medio Ambiente; los de Medio Ambiente
tropiezan con los de Turismo; en Acción Social se vive de
espaldas a Sanidad, es algo que sabemos todos; y en Sanidad
de espaldas a Agricultura; por cierto que echado de menos al
conseller durante todo el día. Es un gobierno sin cohesión,
desmembrado, incomunicado; es evidente que los grandes
proyectos capaces de hacer avanzar una sociedad de verdad no
los puede hacer en semejantes condiciones un gobierno. Y
debe uno preguntarse si efectivamente ese es el gobierno que
necesitamos en estos momentos y para el futuro.
Claro, decía Napoleón que cuando se hacen tonterías éstas
al menos deben dar buenos resultados, pero desgraciadamente
para nosotros eso tampoco ha sucedido aquí, basta oír su
discurso de ayer para darse cuenta. ¿En qué hemos mejorado en
estos dos años y medio de gobierno de usted, Sr. Antich?
Poner como ejemplo de lo hecho el escaso número de viviendas
subvencionadas, muy inferior a las necesarias, los puntos
negros eliminados en nuestras carreteras, cuando es terrible y
público y notorio el incremento de accidentes y de muertos que
hay cada año en estas carreteras, fundamentalmente desde que
están ustedes.
(Remor de veus)
La lucha contra la siniestralidad laboral, nos pone usted de
ejemplo la lucha contra la siniestralidad laboral, luego hablaré
un poco más y le daré algún dato. Ah, se ha multiplicado la
siniestralidad laboral hasta límites intolerables, a pesar de los
planes de choque, tantos planes de choque hacen ustedes que
se estrellan, Sr. Antich.
Y en cuanto a las reiteradas promesas de futuro, decir cosas
como es que se quitará la central de San Juan de Dios del Coll
den Rebassa, cuando le quieren meter un gasoducto por el
mismo sitio donde hablan de quitar la central; prometer
reducciones fiscales a los propietarios de fincas situadas en
áreas naturales. ¿Saben cuánto queda, de acuerdo con la
memoria de su presupuesto? El Sr. Mesquida lo debe saber,
¿sabe a cuánto toca a cada propietario, según lo que ustedes
dicen? A 2.700 pesetas, 2.700 pesetazas le tocan a cada
propietario de acuerdo con la reducción que ustedes proponen.

Y lo de proponer listas electorales paritarias, eso ya es de
nota. Y ¿por qué no cambia usted a su gobierno? Tiene tres
conselleres nada más de catorce miembros, ¿por qué no pone
usted siete y siete, por qué no empieza por ahí? Pero estamos
acostumbrados a sus promesas vacías, que son muchas, y a su
demagogia un poco barata, Sr. Antich.
Empezamos a hablar de promesas importantes: la ecotasa es
probablemente la primera y la más conocida. Su gestación se
convirtió en un calvario para todos ustedes que apoyan al
Gobierno, cada partido pensaba una cosa y finalmente el
proyecto de ley que vino al Parlamento y la ley que se aprobó
de la ecotasa, del impuesto turístico, llamémoslo por su nombre,
fue una caricatura de lo que ustedes proponían. El impuesto no
tenía que afectar a la población residente, se iba a cobrar a los
turistas nada más, se destinaría a la mejora del medio ambiente,
todo eso eran las promesas. Acabó siendo un impuesto que si
alguna vez llega a cobrarse, que no lo sabemos, será
exclusivamente a los hoteleros. Afectará a los residentes, ya lo
creo; dañará a los trabajadores del sector, al pequeño comercio
turístico, a los bares, a los restaurantes, a los souvenirs; y no
se sabe cuál será su destino. Porque, entre otras cosas, caben
compra de fincas, actuaciones sobre temas culturales,
patrimoniales, obras de cualquier tipo en zonas turísticas,
actuaciones sobre la agricultura, un montón de cosas. ¿Cuál es
el destino final de la ecotasa si un día llega a cobrarse?
Y por si fuera poco su elaboración y sobre todo la
publicidad que se dio, incluyendo encuestas chapuceras,
páginas en los diarios, anuncios en radio y televisión, que
costaron cientos de millones de pesetas; ahora resulta que la
ley es de dudosa constitucionalidad. Y además el Gobierno de
la comunidad anuncia a los hoteleros que la va a suspender y
a los sindicatos que no, que la va a mantener; y aquí en la
cámara, ni fu ni fa, algún día se aplicará. ¿Qué va a hacer usted,
Sr. Antich, con la ecotasa? Ya se lo preguntaba algún otro
interviniente.
En cuestiones medioambientales, la actuación estelar fue la
creación de parques naturales, nuevo calvario. Ni los partidos
del pacto, ni los sectores afectados están de acuerdo, pero se
zanja la cuestión prometiendo una ley de biodiversidad propia,
por cierto ayer habló de que estaba en elaboración, está
elaborada, se ha elaborado un borrador, yo lo tengo si quiere se
lo doy. Pero claro nadie está de acuerdo con el, tiene disparates
clamorosos, meten en un mismo saco todo tipo de suelo, afirma
la necesidad de proteger e inventariar una cosa que llama el
paisaje y que incluyen en su definición la sala comedor de una
casa, los dormitorios, esta cámara, esto es un paisaje de
acuerdo con la definición, si quiere se la leo está ahí y además,
entre otras lindezas, dice que el propietario de una finca que
quiere hacer una torrada o una merienda al aire libre en su
casa, en una finca, en cualquier clase de suelo rústico, tiene que
pedir permiso a la Conselleria de Medio Ambiente, con 30 días
de antelación, por lo menos, tiene que pedir permiso para hacer
una torrada en su casa al aire libre. Resulta inconcebible un
proyecto de ley que pueda decir mayores majaderías,
naturalmente ese borrador está retirado de la circulación de
momento, pero la Consellera de Medio Ambiente cuya falta de
sentido común ha quedado tan en evidencia sigue en el Govern
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empeñada en gestionar las propiedades privadas de los demás
claro, mientras que las fincas públicas compradas y anunciadas
a bombo y platillo, ni se hace nada, ni se facilita el uso y
disfrute de la gente común. Ahora la última en este tema, se
meten en los presupuestos del 2002, que acaban de entrar en el
Parlamento, una tasa de más de 97.000 pesetas por reportajes
fotográficos en espacios públicos, otra insensatez de un
Gobierno que está pagado, lógicamente, y que paga a revistas
y periódicos extranjeros para que reproduzcan las bellezas de
estas Islas y así conseguir un mejor turismo.
Hablamos de la legislación de comercio, aquí la
irresponsabilidad llega a límites increíbles. Se elabora un
proyecto de ley, una ley que luego se aprueba aquí,
manipulando miserablemente a los pequeños comerciantes,
haciéndoles creer que se tienen competencias para legislar, al
margen de lo dispuesto por las Cortes españolas, conforme a lo
que establece la Constitución y durante un par de meses se
acuden a cenas de homenajes, se hacen grandiosos discursos
sobre el apoyo del Gobierno de progreso al pequeño
comerciante local. Claro cuando el Estado la recurre, como es su
obligación, se hecha la culpa al PP y a otra cosa, con esa
irresponsabilidad uno se explica que tengamos el 30%, decía
usted ayer, de todas las leyes recurridas, ¿cómo es posible? Por
encima de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha,
de Asturias, de tantas comunidades que hay en España, que
son de signo distinto al Partido Popular y aquí resulta que hay
un 30%, ¿eso qué demuestra? Una sola cosa, Sr. Antich,
incompetencia, ineptitud.
(Aplaudiments)
Otra bandera de principio del pacto, el urbanismo y la
ordenación del territorio, la izquierda acabaría con las grúas,
también lo recordaba hoy el Sr. Buades, dos años y pico
después es obvio que no han acabado con las grúas, pero
desde luego se ha acabado con la paciencia de los ciudadanos.
Nos han dictado varias moratorias inconexas y hemos asistido
a una carrera por ver, quien de entre todos los partidos del
pacto aparecía en los ojos de la opinión pública como el más
proteccionista, como dice usted, lo importante es ser
proteccionista, lo de menos es como, el fin justifica los medios,
pero hay que ser proteccionista y por lo visto más que los
demás. Pero nadie ha dado un paso en el sentido de elaborar
normas claras, sencillas, comprensibles, todo es difícil de
entender, incluso por los técnicos urbanistas, no entienden que
han hecho ustedes y sobretodo todo es pasajero, ni siquiera
sabemos que si lo que se regula hoy sirve para hoy, porque
resulta que pasado mañana se vuelve a regular otra cosa con
carácter retroactivo, así que lo que hacemos hoy, de acuerdo
con la normativa de hoy, a lo mejor la semana que viene ya no
nos sirve. El resultado es que da la sensación de que se sigue
construyendo, que sigue habiendo el mismo número de grúas,
solo que ahora no lo puede hacer todo el mundo, de acuerdo
con unas reglas iguales, ahora hay que ser de los enterados, de
los listillos, de los espabilados, hay que ser, como usted
presumía alguna vez, Sr. Antich en esta tribuna, que usted era
el Presidente del Gobierno, porque era molt més viu que altres
y afectivamente me parece que para construir ahora, también
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eso es muy importante, para la política urbanística hay que ser
més viu que els altres.
Hay una modificación de las Directrices de Ordenación del
Territorio, presentada y paralizada, también en este caso, cada
día sale alguno de los representantes del Gobierno, de los
consells insulares diciendo algo diferente, un día se hace la
modificación antes del plan territorial, otro día el plan territorial
antes de la modificación. Las consecuencias para la seguridad
jurídica de la comunidad y para la dinamización de la vida
empresarial de esta comunidad son demoledoras, mire el índice
de confianza empresarial, a usted que le gustan tanto los
números, se lo voy a decir, es un índice de confianza
empresarial que en octubre del año 99, ustedes acababan de
llegar, estaba en 41 puntos, en octubre del año pasado estaba
en -10, había bajado 51 puntos, eso es una caída en picado, no
quiero no pensar, no lo se porque no me ha llegado el dato,
como está ahora ese índice de confianza, pero debe ser terrible,
Sr. Antich, no se fían de usted, nadie se fía de usted Sr. Antich.
Dice usted constantemente que uno de los ejes fundamentales
de su política es dar seguridad a los ciudadanos, tiene un largo
camino por recorrer el Sr. Antich en materia de seguridad.
¿Qué me dice del contencioso abierto con el mundo rural y
la propiedad agraria? Pese a sueldos y subvenciones pagados
a algunos sindicalistas amarillos, ha costado la destitución de
un conseller, después de una tremenda manifestación, ha
mejorado el talante, eso nadie lo discute, del nuevo Conseller
de Agricultura, pero su Gobierno Sr. Antich, sigue sin dedicar
suficientes esfuerzos, ni recursos al campo y los que llegan, los
que conceden, llegan tan tarde a los payeses que ya no les
sirve. No se han acabado de pagar aún las ayudas de la sequía
del año pasado, este año no las hay, o no se sabe si las habrá
y estamos en noviembre con una sequía galopante y solo se
oye hablar a la gente del campo de atrasos, insuficiencias y
desiformación a lo que se refiere a todo tipo de ayudas,
cereales, transporte de piensos para el ganado, las almendras,
etcétera. Un día se dice que se creará una central lechera y al
día siguiente que una central de recogida, para la semana
siguiente volver a la central lechera y luego a la de recogida, de
momento no se ha creado nada, mientras tanto en las isla
mayor, en Mallorca tenemos ya solo 70 explotaciones lecheras,
la mitad de las que recibió usted en el año 99. También decían
que iban a crear cooperativas para servir combustible para la
maquinaria agrícola, el voluntarioso Sr. Vicepresidente del
Gobierno se ponía al frente del asunto, no se supo más de ellas,
tal vez en una próxima rueda de prensa sabremos que se van a
crear. ¿Qué pasa con la creación de un banco de tierras? Y lo
peor es que visto el presupuesto de agricultura del año que
viene, hay poco margen para la esperanza. A usted Sr. Antich
le gustaba mucho decir que en materia agrícola lo importante
era fets i poques paraules y la verdad es que hemos tenido
moltes paraules i pocs fets.
¿Qué decir del mundo del turismo? Los enfrentamientos con
el sector son antológicos, en el año 99 le decía usted al Sr.
Matas, reprochándole en un debate primero del estado de la
comunidad sus discusiones con el sector turístico y le decía a
mi no me va a pasar lo mismo que a usted Sr. Matas, yo no
discutiré así con el sector turístico, efectivamente lo suyo ha
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sido distinto, no ha tenido nada que ver efectivamente. Un
ejemplo de lo que no puede permitirse un Gobierno, con un
sector que trabaja y genera puestos de trabajo, que genera
riqueza y que pagan sus impuestos, no puede aceptarse una
actitud de soberbia y menos aún en una comunidad en la se
vive del turismo y el turismo es fundamental, con las cosas del
comer no se juega Sr. Antich. Menos mal que se han pasado
diciéndonos, desde esos bancos de la izquierda, que nuestro
modelo turístico era malo, ustedes han sido incapaces de
cambiarlo en estos dos años y medio, afortunadamente, porque
nuestros son los Planes de Ordenación Turística, los POT,
nuestra es la Ley general de turismo, nuestros son los planes
de embellecimiento, nuestros los de desestacionalización,
nuestros los planes de calidad y nuestros los de
esponjamiento, nuestros también los principios insp iradores de
la promoción del sector, que han resistido incluso sus
despropósitos. Entre tanto en su balance de legislatura llevan
ustedes el aumento de la estacionalidad, la paralización del
esponjamiento, la disminución del gasto por turista, la denuncia
del sector sobre gastos injustificados y agujeros financieros en
Ibatur, las campañas de choque también en agosto a la
desesperada para tratar de paliar la nefasta imagen ofrecida
durante el resto del año, los constantes cambios de los
responsables en la Conselleria de Turismo, ante un clima de
desánimo generalizado, la acumulación de gastos y más gastos
en estudios a amigos y conocidos, quitándolos inclusos a los
que los venían realizandolo año tras año y la contratación de
bufetes de postín y de carísimos asesores de la península, cuyo
rendimiento resulta hasta ahora desconocido.
No podemos confiar en que ese repentino interés que usted
demuestra ahora por la opinión del empresariado de las Islas, al
cual reiteradamente su Gobierno ha engañado, despreciado e
incluso insultado, por parte de algunos miembros de su
Gobierno, así ha sucedido con propietarios agrícolas,
promotores, constructores, transportistas o comerciantes.
Todos los analistas políticos hace tiempo que anuncian que
está usted en medio de una operación de imagen, destinado a
presentarle en las próximas elecciones como el hombre
providencial, que representa los mejores valores de la izquierda
moderada, de la progresía dialogante y eficaz, es decir,
exactamente lo contario de lo que hasta ahora ha venido usted
demostrando, es esa la razón de todas las reuniones en su
despacho, foto incluida por supuesto, con sectores sociales,
los cónsules hoy, mañana los jueces y fiscales, pasado los
comerciantes, los hoteleros o los sindicatos. Ojalá me
equivoque y que todo eso sea algo más que imagen y que dé
usted un giro a su actitud, con quienes forman una parte
esencial para el impulso del bienestar de nuestra gente.
Y entramos en el victimismo, llevamos dos años largos en
lo que todo lo que no resuelve es por culpa del Gobierno de
España. El mensaje a los medios de comunicación a los
ciudadanos es machacón y es siempre el mismo, esto no está
resuelto porque el Gobierno de Madrid no quiere, así pasa con
las carreteras, con el agua, energía, transporte, sanidad,
formación, turismo con el medio ambiente, ¿quiere decirme para
que están ustedes si todas esas cosas las debe resolver
Madrid? La tremenda huelga del transporte, sufrida meses atrás
es un buen ejemplo, ustedes tienen todas las competencias en

la materia y ustedes debieron primero de todo haber tratado de
evitar la huelga, de resultados nefastos y luego actuar
consiguiendo que se cumplieran los servicios mínimos que
ustedes mismos dictaron, ignoraron las ofertas de colaboración
de la Delegación del Gobierno, pero claro una vez desbordados
no tuvieron el menor empacho en echarle todas las culpas,
Madrid lo tenía que haber solucionado. Lo mismo sucede con
los problemas del transporte aéreo, Madrid y solo Madrid es
quien debe resolver la papeleta, ¿recuerda usted cuando el
Gobierno anterior al suyo tuvo que afrontar una crisis parecida?
Tal vez no se acuerda, pero yo sí, nadie hablaba de Madrid y
sobretodo desde su partido, se exigía al Gobierno balear que
buscase soluciones y lo hicimos, era nuestra obligación y
cumplimos con ella, aplíquese la lección. Parece no servir de
nada que se haya dado un paso de gigante en la financiación
de la comunidad autónoma y que por fin después de 14 años de
padecer el desprecio de los gobiernos de Felipe González, los
de Aznar hayan dado un vuelco total a la situación, si ya en el
96 se consiguieron 40.000 millones de pesetas más para el
quinquenio hasta el 2001, ahora el aumento supera los 130.000
millones de pesetas, si contamos un período similar, son como
13 ecotasas.
¿Qué harán con ese dinero Sr. Antich? Se ha parado a
pensar que desde que usted gobierna ha dispuesto de casi
400.000 millones de pesetas, 400.000 millones de pesetas para
emplear en bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de
los ciudadanos, ¿en qué se le han ido Sr. Antich? Usted no es
el gobernador civil de Baleares, Sr. Antich, usted es el
Presidente de la comunidad autónoma, usted tiene
competencias y dinero para desarrollar esas competencias,
usted tiene la facultad de formar un Gobierno con las personas
que crea más preparadas, usted cobra impuestos a los
ciudadanos, usted elabora cada año un presupuesto en el que
decide lo que quiere hacer y qué, cómo y cuánto quiere gastar
en cada cosa, usted puede remitir proyectos de ley al
Parlamento, en los que se refleje su voluntad de atender a las
necesidades de la población de las Islas. Al Gobierno de
España se le puede y se le debe exigir cosas, pero de ningún
modo usted se puede cruzar de brazos y esperar que las
soluciones a los problemas vengan de fuera, su victimismo
resulta ya patético, si no sabe como hacerlo dejenos a
nosotros. Verá como arreglamos lo del transporte aéreo y todo
lo demás
(Rialles)
Hablaremos de otros campos, hemos citado el mascarón de
proa, los florones de este Gobierno, entraremos en otras política
muy interesantes para ver que han hecho, hagamos un examen.
Carreteras, en esta comunidad hay un déficit crónico de
inversiones en carreteras, tanto en construcción de nuevos ejes
viarios básicos, como en conservación y mantenimiento,
disponen ustedes por primera vez en la historia de esta
comunidad de 58.000 millones de pesetas procedentes del
Estado para gastar y se empeñan en desperdiciarlos, ¿es que
desde su coche oficial no ve usted Sr. Antich las interminables
colas de conductores desesperados en carreteras como la de
Inca-Alcúdia o la de Manacor? ¿No se entera que año tras año
vamos superando la tremenda lista de accidentes de tráfico y de
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víctimas? ¿Qué espera para volcarse a buscar soluciones? ¿Qué
tiene que pasar Sr. Presidente, para que ponga a trabajar a su
Gobierno, se deje de rosarios de rotondas y de monsergas de
t ráfico calmado y construya carreteras modernas, que aseguren
la fluidez del tráfico y la seguridad de los conductores?
Constrúyalas, no hable de ellas. Nosotros proponemos la
prolongación de la autopista del Arenal hasta Manacor, la de
Inca hasta Alcúdia y la de Palma Nova hasta Peguera, así como
la construcción del segundo cinturón de Palma, la variante de
Ferreries, el acondicionamiento de Mahón a Ciudadela, el
segundo cinturón de Ibiza, así como la carretera de San José a
San Antonio y la nueva carretera de Ibiza al aeropuerto, estos
son los ejes básicos, entre la financiación de Madrid y la que
podemos dedicar de los presupuestos de la comunidad,
podemos conseguirlo en poco tiempo, desde luego un
Gobierno del Partido Popular ya las tendría en marcha.
Otra materia en que su Gobierno ha encontrado una
oportunidad irrepetible es la del agua, el Ministro de Medio
Ambiente es un mallorquín dispuesto a reparar, de una vez por
todas, las carencias de abastecimiento de aguas de las Islas, si
usted quiere, tendremos además de la obra importante de
aprovechamiento de la fuente de La Costera, que gracias a Dios
está declarada de interés general y ha podido empezar el
Ministerio, un conjunto de desaladoras que aseguren en cada
una de las Islas y en cada área de consumo de ellas, unos
caudales suficientes y de gran calidad, el Gobierno central las
costea en su totalidad, ello lleva consigo en primer lugar
asegurar también los caudales necesarios para el sector agrario,
en segundo lugar permite recargar los acuíferos y evitar la
salinización de los pozos y finalmente sirve para liberar
recursos propios de la comunidad, para otros menesteres
igualmente muy importantes, como la limpieza de los cauces de
torrentes y la depuración, nada de todo ello se hace
suficientemente. Las desaladoras no son necesarias, a juicio de
los altos cargos de la Conselleria de Medio Ambiente, prefieren
mirar al cielo y esperar que llueva.
Para limpieza y adecuación de cauces no hay suficiente
dinero, así que una lluvia de otoño provoca inmediatamente
una inundación con resultados catastróficos para los campos
próximos, en cuanto a la depuración no se ha avanzado nada
por lo hecho con los Gobiernos populares, que construyeron
una gran cantidad de estaciones de tratamiento de aguas, el
paso siguiente era completar la red, mejorar su mantenimiento
y continuar con la depuración terciaria, de forma que el agua
resultante pudiera usarse, como decía antes para la agricultura
y para la recarga de las reservas subterráneas. Para este último
proceso se cuenta también con fondos del Estado, de Madrid,
12.000 millones, ya se lo dije el año pasado, no se utilizan no se
ha mandado un solo proyecto, no se ha gastado una peseta,
12.000 millones para regadíos con aguas depuradas. En materia
de depuración se ha retrocedido y cualquiera puede
comprobarlo, basta pasearse por las Islas para que los malos
olores de las depuradoras den un idea de su estado de
conservación, ni siquiera eso se cuida. Efectivamente nosotros
construiríamos las depuradoras de Andratx, Alcúdia, Ciudadela
y Santa Eulàlia, haríamos depuración terciaria y
aprovechamiento para cultivos en campos de su comarca en
Santa Eulàlia y Ciutadella para empezar, entre lo que Madrid
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nos ofrece y lo que podemos poner nosotros, que tenemos que
poder podríamos tener en marcha unas obras que acabaran de
una vez por todas con las restricciones de agua que cada
verano se suceden en los pueblos de las Islas.
En cuanto a vivienda, como el propio Gobierno reconoce en
una de esas encuestas hechas por la fontanería del Consulado
del Mar, más o menos manipuladas, es un problema capital en
esta comunidad, precio del metro cuadrado de la edificación en
Baleares de los más caros de España, pero el resultado es que
por más planes que se nos anuncian y se nos anuncian
muchos, no se hacen más viviendas de protección oficial Sr.
Presidente, baratas y no se hacen más que las que pusimos en
marcha en Gobiernos anteriores populares, eso sí algunas más
que interesan a ciertos ayuntamientos que hacen de
promotores para fomentar el clientalismo electoral, se sigue sin
entender la rehabilitación, la rehabilitación precisa de un
mecanismo que no solo consiste en ayudar a quien rehabilita
su casa, consiste en ayudas a quien quiere comprar una casa,
un piso rehabilitado, porque eso pone en marcha y dispara a
los promotores privados en materia de rehabilitación, eso es el
avance en rehabilitación, siguen sin enterarse. Las viviendas de
alquiler que usted anuncia son una anécdota sobre las
necesarias, nosotros proponemos que se pongan en marcha
que vayan desde la decidida actuación en la construcción de
viviendas de protección oficial baratas, abaratando la
repercusión del precio del suelo y empleando en eso todos los
recursos que sean necesarios, ahora tienen ustedes más dinero
y una gran financiación, empleenlo, la promoción de viviendas
en régimen de alquiler y la actuación sobretodo decidida en
rehabilitación en gran escala. En este momento además se
anuncia que el Plan nacional de vivienda, que Madrid financia,
ustedes no suelen recodarlo, va a flexibilizarse y permitir
políticas más imaginativas, pónganse a trabajar, nosotros ya
hubiéramos empezado.
Otro de los temas del Gobierno son los transportes y
comprendo que el discurso se hace reiterativo, pero una vez
más debo señalar que tampoco aquí se ha avanzado y
nuevamente pongo por testigo al ciudadano, dos años y pico
después de tanto anuncio y tanta declaración y tanta rueda de
prensa a favor del transporte colectivo, lo único que se ha
hecho es terminar las obras que empezó el gobierno anterior del
tren entre Inca y Sa Pobla y la estación de autobuses de Palma
y lo que ya es para nota es lo de la manifestación, organizada
por ustedes, para pedirse a si mismos lo de hacer un tren a la
zona del Llevant, el Sr. Antich, con corbata y, naturalmente,
americana se presenta en el coche oficial en el golf de Pula y allí
se quita la corbata y la americana y se pone una camiseta y se
va a la manifestación con la gente de a pie, a pedirse a si mismo
hacer un tren, prolongar el tren; no se ha hecho un solo
kilómetro de vía y resulta que montan esa manifestación porqué
al final lo que quieren y lo que dicen es que eso: ¿quien lo tiene
que pagar? Naturalmente Madrid. Y a pesar de todo yo les
acompañé a Madrid para pedir dinero para los trenes y el
ministro Sr. Cascos se ha ofrecido se ha ofrecido a dárselo.
Espero que no sean tan torpes como para perder esta
oportunidad, yo estaba de testigo. A mi juicio es urgente llevar
el tren hasta Alcúdia, llevan dos años y medio haciendo un
estudio de viabilidad de Sa Pobla- Alcúdia, todavía no han
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acabado el estudio de viabilidad, acabar el tren que comunique
el eje fundamental de la Bahía de Alcúdia y la Bahía de Palma,
hay que acabar lo de Manacor, hay que hacer un transporte
integrado de autobuses en Mallorca, Menorca e Ibiza y el
estado ofrece dinero, no lo desaproveche.
Paso un poco por alto la cuestión energética, me temo que
aquí van a encallar también, ustedes están empecinados en una
única solución, cara y de discutible seguridad y eso me temo
que no augura una solución rápida y buena, paso también por
alto su inactividad total en un Gobierno verde, que por cierto
llamó la atención y mucho en el Ministerio de Economía, en la
Secretaria de Estado de Energía, lo poco que un Gobierno que
incluye verdes incluye a renovables, lo poco, prácticamente
nada. Pero no me quiero limitar un poco a infraestructuras y
paso un poco este tema porque el tiempo se acaba.
En temas sociales, que deberían de ser unos temas que un
Gobierno de izquierdas podría lucir, como algo de gran
realización y que usted ayer dándonos toda una serie de
números pretendió hacerlo, tampoco han avanzado ustedes. En
sanidad nos anuncian convenios para hacer centros de salud
25 o 26, porqué según la zona del discurso en una dice 25 y en
otra dice 26. Mire esos son convenios, pero centros de salud
hechos 3 y por cierto dos iniciados por el Partido Popular y ¿en
qué se ha avanzado en materia sanitaria? Por cierto no le
informan a usted, la Consellera de Sanidad no se lo ha contado,
el Hospital de Inca, el proyecto lo tienen en un cajón en la
Conselleria de Sanidad y en Madrid solo están esperando que
les den el visto bueno, están esperando por ustedes, ¿qué
hacen? Como siempre estar absolutamente parados. Nos
preocupan enormemente los problemas que puedan derivarse
del traspaso del Insalud, están también esperando que Madrid
les haga cosas, solo Madrid tiene que hacerles cosas y Madrid
les hace el Palma II, el Hospital de Menorca en Mahón, les va
a remodelar por completo el de Son Dureta y el de Ca’n Misses
en Ibiza...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. González Ortea vagi acabant.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Sí, Sr. Presidente, enseguida acabo.
En cuanto a la tercera edad, ese es otro tema en el que me
gustaría señalar su poca, escasísima actividad. Ustedes hablan
de planes, planes muchos, pero hechos pocos. Hasta ahora
solo se ha hecho la residencia de Felanitx, una residencia por el
Gobierno Matas y pagada por el Gobierno Aznar y resulta que
ustedes tienen funcionando el 30%, ni siquiera la tienen en
completo funcionamiento, faltan 600 plazas de asistidos y
ustedes tampoco ofrecen soluciones. El Plan estratégico para
la tercera edad, un más que anunciaron ustedes, de momento
no se ha traducido en ninguna realización, no hay Sr. Antich,
ningún avance perceptible, pese a sus números inflados, ni en
materia de juventud, hay algunas cosas de deportes, el torneo
de ajedrez que hace un hotelero particular menorquín y que ya
me dirán en qué participan ustedes o el Triathlon de Ibiza, que

por cierto fue bastante escandaloso, supuso un viaje carísimo
a Canadá de un montón de gente, ¿eso es todo lo que hacen
ustedes para la juventud y el deporte?
¿Qué han hecho en drogodependencias? Quedaron en
mandar una ley, hace dos años que está pendiente esa ley, no
la han mandado. ¿Qué han hecho en el asunto del maltrato a la
mujer? ¿Quiere que le lea también las propuestas de resolución
aprobadas por unanimidad de la cámara en el año 99 y el 2000?
Volveremos a poner otra en el 2001, con muy escaso éxito, pero
la aprobarán por unanimidad. Mire, Sr. Antich, le voy a decir ni
siquiera han sido ustedes capaces de adaptar todas las
consellerias a la Ley de barreras arquitectónicas, ni siquiera han
sido capaces de eso, resulta patético tener que decirselo,
cuando además han creado para satisfacer a los comunistas,
han creado una Conselleria de Bienestar Social, con sus
direcciones generales, sus altos cargos y que se niegan a
cerrar, a pesar de los traspasos a los consells insulares.
Educación, yo tengo poco tiempo, pero el año pasado me
dijo usted, no me habla de educación, le hablaré de educación.
Solo dos notas, luego si tengo tiempo hablaré más, libertad de
elección de centro, cada vez se retrocede más, todo son centros
públicos, ¿qué pasa que hace la gente? Cambiar su domicilio
para poder elegir el centro que quieren los padres y a pesar de
todo este año y cada año avanzamos en sentido negativo, cada
año hay más padres que no consiguen llevar a sus hijos al
centro. En esto también hay una cierta picaresca, en esto
también lo importante es ser molt viu, porque para este
Gobierno lo importante es ser molt viu.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. González Ortea acabi.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Acabo Sr. Presidente. Por cierto lo de que van a dar 200
millones ahora para la enseñanza de 0-3 años, es de risa, harán
convenios con los ayuntamientos, solo el de Palma dedica 500,
no hagan ustedes el ridículo después de tanto tiempo de
anunciar que van a ocuparse de eso. Seguridad en el trabajo,
mire se incrementa de año en año desde que están ustedes. El
año pasado cada día 121 trabajadores diarios accidentados,
cada día del año 2000, incluidos domingos y festivos, 121
trabajadores diarios accidentados y este año suben un 18%
hasta ahora y los mortales son el doble de los registrados el
año pasado, eso sí, planes de choque todos los que sean que
lo que se consigue es que se estrellen.
Que voy a decir de seguridad vial, formación en materia
ambiental, incorporación de la población a las nuevas
tecnologías, no se ha hecho nada. Somos la última comunidad
de España en el euro y hemos creado una conselleria nueva,
han creado ustedes, la Conselleria de Innovación Tecnológica
y nos habla usted de grandes planes de I+D, por cierto también
con eso lleva dos años y medio, ni siquiera hemos sido capaces
de dar cuatro explicaciones del euro a nuestros comerciantes y
a nuestros industriales, estamos a la cola de España, ¿eso es
todo lo que hemos hecho en materia de innovación
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tecnológica? ¿Qué voy a decir en materia administrativa? Ni
reducción de burocracia, ni aproximación real de la
Administración al ciudadano, ni mejora de los sistemas de
información, ni traspasos de competencias a los ayuntamientos,
ni ley de capitalidad de Palma, nada de nada de nada.

això de si el tutti frutti, i si vostès..., i si no s’entenen, i, “claro,
la Conselleria de Turismo tiene que pedirlo a la Conselleria
de Medio Ambiente y a la conselleria” de no sé on, és a dir, tot
aquest tema que a vostè li agrada tant del barullo i de tota
aquesta història. Miri, un disc ratllat.

En resumen y acabo Sr. Presidente, pasados estos dos
largos años, ¿dónde están las ilusiones y las esperanzas de los
que creyeron en las promesas de una nueva forma de gobernar
o en las del camino de la utopía, que usted insiste en repetir?
Su tiempo se agota, Sr. Antich y el ciudadano común de esta
comunidad no ha mejorado con ese tiempo y con su Gobierno,
el margen para la esperanza en el futuro que usted y las fuerzas
que le apoyan tienen, es muy escaso. Usted ha pretendido
gobernar contra el Partido Popular, todos ustedes han
pretendido gobernar contra el Partido Popular y el resultado es
que han gobernado contra los ciudadanos.

Què és el cert de tot això? Jo li diré què és el cert. Llei de
consells insulars; molta discussió, molt de debat, moltes
distintes interpretacions per molta de gent...; aprovada i en
vigor, aprovada i en vigor. Finançament definitiu dels consells
insulars; molt de debat, molta de discussió, renou, participació
de tothom...; aprovat i en vigor. 16 anys anteriors, fora, no, fora
aprovar. No, no, fora aprovar. Feia 12 anys que s’esperava
aquesta llei, aquest avant..., bé, feia 12 anys que s’espera
l’avantprojecte de llei, des de l’aprovació de la Llei de consells.
Fora aprovar.
(Remor de veus)

Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Em satisfà veure que són feliços els diputats de l’oposició.
Sr. President del Govern té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):
Sr. President, senyores i senyors diputats, ara comença el
debat.
(Rialles i aplaudiments)
Que ara comença el debat ho ha dit el seu portaveu; per això
veig que aplaudien.
Bé, hem començat exactament igual que començam sempre,
no?, és a dir, amb quatre... -Sr. González Ortea, vostè no
canviarà mai- quatre insults: si payasos, si directors de circo, si
subalternos i tal. Això pareix allò que deia en Groucho Marx,
allò de “partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas
cotas de la miseria”, i efectivament, vostè com més va més s’hi
enfonya, dins aquesta història, més s’hi enfonya. Jo li
demanaria una altra actitud i que efectivament fes el que ha de
fer una oposició així com toca.
Llavors em continua amb aquesta llauna, que si el Sr. Aznar
va dir que “realmente se necesitan gobiernos fuertes”. Home!...

No, no, tranquils, tranquils que ara em toca a mi, ara em toca
a mi.
Llei de comerç... No, no, a mi no em creixerà el nas, Sr.
Flaquer. Vostè no sé... Llei de comerç, que per cert llavors en
tornarem a parlar, molt de debat, renou, aprovada i recorreguda.
Llei de l’ecotaxa, aprovada i recorreguda. Llei d’ordenació..., la
transferència d’ordenació territorial i les transferències de
benestar social estan aprovades. Tot això que vostès diuen
tant, que aquest govern no governa, i que no fa no sé quantes
coses, aquest govern només en el Parlament ja ha fet tantes
iniciatives i tantes lleis com vostès en quatre anys, només en el
Parlament. Gobierno fuerte, gobierno fuerte.
(Remor de veus)
Clar, gobierno fuerte, clar.
A més jo li deia que agafem qualsevol índex. Ahir jo li ho
deia: anem a agafar índex. Rehabilitacions: moltes més que en
l’anterior legislatura; habitatges: en aquesta legislatura en farem
moltíssims més que en l’anterior legislatura; centres de salut,
això que diu vostè: “No, es que sólo tienes convenios” i no sé
què; bé, home, ja els acabarem, els centres de salut, allò cert és
que en tenim en construcció i en conveni tants com vostès en
els quatre anys anteriors. Això és el cert. Doblers contra la
sinistralitat, molts més, a pesar que vostè digui que això puja
que tampoc no és vera, revisi les llistes aquestes que li han
passat, que les hi passen malament. Droga, 70% d’inversió
respecte de l’anterior. Gobierno fuerte. Ajuda a domicili un
30% més. Gobierno fuerte, Sr. González Ortea. Per tant, no em
vengui amb totes aquestes històries.

(Intervenció inoïble)
No, no, sí que ho va dir, sí que ho va dir, no, no,
efectivament ho va dir, el que passa és que què són gobiernos
fuertes? Gobiernos fuertes són governs que en quatre anys
tenen tres presidents? Això és un gobierno fuerte? Gobiernos
fuertes són governs que tenen en una legislatura prop de 30
consellers?, això són gobiernos fuertes? No!, això no són
gobiernos fuertes. Per tant, menys lliçons i menys històries, tot

I quant a allò de renou i a allò que no ens entenem i tal, miri,
és que hi ha qualque moment que aquest govern, que està
conformat per no sé quants de partits -m’ha dit vostè- el que fa
és música celestial devora el que feien vostès a l’anterior
govern. O no recorda que perquè el Sr. Matas sortís president
varen haver de votar tres vegades? No ho recorda?, dues o tres
vegades varen votar perquè el Sr. Matas fos president. D’això
no se’n recorda; això era un gobierno fuerte. O no recorda
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aquells dos o tres diputats -encara n’hi ha qualcun per aquíque no asseguraven el vot del Partit Popular, no asseguraven
la majoria? És això un gobierno fuerte? O quan havien de votar
la Llei de sòl rústic, en Carlos Cañellas on va anar?, al dentista,
a la perruqueria o a Mururoa?, on era? És això un gobierno
fuerte? Home, no! Per tant, alerta en començar a riure’s dels
altres i a voler representar coses que vostè, Sr. González Ortea,
no està en condicions de representar. Per tant, més tranquilAlitat
en tots aquests temes.
És més, jo... Mirin, nosaltres per discutir i per debatre
necessitam ser dos; a vegades jo i el Sr. Grosske, miri, podem
tenir un posicionament diferent, o jo i la Sra. Munar podem tenir
un posicionament diferent, però necessitam ser dos. Vostès
amb un es basten: el Sr. Matas se’n va a Aragó i diu que les
dessaladores són..., bé, el dimoni; el Sr. Matas ve aquí i diu que
les dessaladores són la salvació de les Illes Balears. Amb un
l’armen, vostès, no importa cercar-ne dos, amb un l’armen, i per
tant si hem d’analitzar si aquell contradiu o deixa de contradir,
home, jo voldria recordar que em pareix que era dia 4 d’octubre
que surt el Sr. Flaquer i diu que el Sr. Antich és un president
dèbil, dèbil; dia 9 d’octubre surt el Sr. Font i diu que el Sr.
Antich és un dictador.
(Algunes rialles)
Com quedam?, perquè un dictador no sol ser dèbil, i un
dèbil no sol ser dictador.
(Remor de veus)
No, no, això ho hem d’aclarir. Per tant vostès tampoc no van
molt fins amb totes aquestes històries. Per tant, alerta perquè...,
alerta amb això de fer tants de sermons.
El discurs d’ahir. En habitatges subvencionats vostès fan
molt més, la sinistralitat laboral s’ha multiplicat... No és vera,
tenim les xifres per aquí i no és vera. El tema del gasoducte que
vostè va dient... Miri, en el tema del gasoducte és que no hauria
de dir moltes coses perquè el conseller el va cridar, a vostè, a
una reunió abans d’anar-se’n cap a Madrid a la comissió mixta
a parlar de totes aquestes qüestions i vostè ni tan sols s’hi va
presentar, Sr. González Ortea, ni tan sols s’hi va presentar. A
vostè ni li devia interessar saber com anava aquest tema del
gasoducte, i convendria que n’aprengués una mica perquè
aquesta és una de les qüestions fonamentals d’aquest país, el
tema del gasoducte és una de les grans infraestructures que
necessitam en aquest país i a vostè ni l’hi va interessar, i a
Madrid tenen molt bé tota la documentació i saben molt bé que
el Govern de les Illes Balears ha fet les feines que havia de fer
en aquest tema.
I quin temps fa que en aquest govern parlaven de fer un pla
energètic? Un gobierno fuerte, el d’abans, en va parlar 13 o 14
anys; el veiéreu mai? Mai! Ara un govern dèbil com el nostre,
un govern que tot el dia discuteix, en dos anys ha aprovat un
pla energètic. Home!, anem a posar les coses al seu lloc, anem
a veure com anam parlant de tots aquests temes.

Reduccions fiscals. Ara resulta que el Sr. González Ortea
parla de 2.700 pessetes de les reduccions fiscals de les finques.
Serà segons el nombre d’hectàrees, però a més jo ahir ja vaig
anunciar que a més d’això hi hauria des de la Conselleria de
Medi Ambient, que a més també hi participaran altres
conselleries perquè això serà una cosa totalment transversal, hi
haurà..., just de la conselleria estàvem parlant de devers 200
milions de pessetes per a temes de tirar endavant tot aquest pla.
Però, clar, és que nosaltres, aquest govern és el primer que
pensa en els propietaris; durant tot el temps que hi varen ser
vostès l’únic que feren va ser posar limitacions i prohibicions,
limitacions i prohibicions. Els primers que pensen en els
propietaris i diuen que donaran doblers a la gent perquè
conservi, els primers som nosaltres, eh?, a vostès no se’ls va
ocórrer mai, vostès que els defensen tant, i que pareix que
vostès són els grans defensors de tota aquesta gent, vostès no
donaren un sol duro mai, i ara ha sortit aquest govern, que és
tan xerec, i tan dèbil, i tanta història, i resulta que es posa la mà
a la butxaca i aferra 200 milions perquè tota aquesta gent que té
tota una sèrie de prohibicions i que, per tant, no pot gaudir de
la finca realment com en pot gaudir altra gent, ve l’interès
general, ve el Govern de les Illes Balears i li dóna uns doblers
per ajudar a mantenir aquestes finques, i perquè aquestes
finques puguin tenir tota una sèrie de sortides, i perquè puguin
arreglar les parets, i perquè puguin arreglar les cases, i perquè
les puguin conservar així com toca, i vostès no en parlaren mai,
d’això, mai, ni un duro, zero, i llavors resulta que es presenten
davant ells i pareix que ells són els grans defensors de tota
aquesta gent. Home!, parlem seriosament perquè si no no ens
entendrem.
Ah!, i llavors befa, befa d’allò de hágalo usted en el
gobierno, esto de la paridad. Escolti, jo vaig fer la proposta. Si
vostè troba que no ha de prendre part en aquest tema no hi
prengui part. Si no es pot reformar la Llei electoral jo ja li dic
una cosa: escolti, el Partit Socialista aplicarà la paritat.
(Remor de veus)
El Partit Socialista aplicarà la paritat. Que vostè no la vol
aplicar?, no l’apliqui. No, no hi ha res a dir. Home, no m’és cap
sorpresa, estava dins la foto que jo tenia de vostès.
Ecotaxa. Miri, el Govern no ha canviat d’op inió, el Govern
es va asseure amb els sectors, cosa que ha de fer, amb tots els
sectors, i no per fer-se fotos, amb tots els sectors perquè
efectivament havia passat allò de l’11 de setembre i el Govern
trobava que havia de tenir una trobada amb tots els sectors per
parlar de quina valoració feien ells d’aquests succeïts a nivell
internacional i quines implicacions i quins efectes podien tenir
aquí; per això ho va fer el Govern, i he de dir una cosa, que això
que a vostè li fa tanta gràcia, i ho rebutja i ho menysprea, això,
al sector, l’hi va agradar molt, varen trobar que estava molt ben
fet perquè era allò normal i allò lògic. Allò normal i allò lògic és
que un govern que té seny, que no és tan fuerte com els altres
però que és normalet, i que vol treure pit, i que vol estar damunt
les coses, i que vol fer feina, que aquest govern cridi els
sectors, s’assegui amb ells, en parli i, per tant, analitzi i els
escolti i analitzi quin tipus de polítiques convé tirar endavant si
realment creim que hi pot haver certs perills que puguem sofrir.
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Això és el que va fer el Govern, i en el transcurs d’aquesta
reunió amb el sector, el sector va posar damunt la taula una
sèrie de temes que el preocupaven i que creia que seria bo que
els pensàssim, tema de l’ecotaxa, tema de fer algunes
actuacions més conjuntes a nivell de promoció, i llavors també
ens parlà de les taxes aeroportuàries: tot el sector va trobar que
això de les taxes aeroportuàries era una aerotaxa. Per què no
l’he sentit, a vostè, amb tot aquest augment que es vol fer entre
bitllets, entre Ibèria i Aena, a veure si això no tirarà a baix tot el
nostre turisme? O sigui, que l’augment de l’ecotaxa havia de
tirar a baix tot el nostre turisme amb aquell informe que vostès
ens presentaren, etc., i ara resulta que l’aerotaxa, bitllets, taxes
portuàries, etc., puja exactament el mateix i vostès, com que ho
fa l’Estat, no diuen res absolutament. Home, a mi m’agradaria
que fossin un poc valents i que aplicassin exactament la mateix
vara d’amidar l’ecotaxa com a mínim també per a la famosa
aerotaxa.
Per tant, el Govern l’únic que va dir és que estava disposat
a parlar de tot, i el Govern és exactament el mateix. L’esperit de
l’ecotaxa era que si en un moment donat hi havia greus
problemes per al nostre sector no hi hauria cap tipus..., o per a
l’activitat turística, que el Govern no tendria cap tipus de
problema, el més mínim problema. Tan valent fa falta ser per
posar l’ecotaxa com fa falta, per si realment podem tenir
problemes a nivell turístic, deixar-la suspesa o modular-la.
Home!, només faltaria això, el que passa és que de totes les
xifres que nosaltres hem manejat fins ara no veim que estiguem
en un moment de gran crisi turística. Això és el que passa,
l’esperit de l’ecotaxa diu, en el reglament i a la llei, que hi haurà
participació del sector quan es prenguin decisions cada any
sobre quins han de ser els mòduls i quines han de ser totes les
històries. Aquest és l’esperit, i si en un moment donat ens
adonam que realment per una crisi, per no sé què, aquí hi podria
haver una gran baixada que podria crear problemes a la nostra
gent, idò mira, prendríem les solucions que haguéssim d’haver
de prendre, clar que sí!, però jo no he dit que ara estiguéssim en
aquesta situació. Per tant, alerta amb això.
I quant a allò de chapuceros i quant a tota aquesta història
-“porque ustedes son chapuceros con todo el tema de la
ecotasa i tal- mirin, en onze anys el Tribunal Constitucional
s’ha carregat tres lleis, tres; dues de Balears: el joc i l’Isiquiema,
i totes dues les feren vostès. No ens diguin chapuceros a
nosaltres, si vostès tenen tots els rècords, tots els rècords,
tenen; no ens diguin chapuceros en allò de l’ecotaxa perquè
realment és mal d’empassolar això, és mal d’empassolar. “La
dudosa constitucionalidad, la va a mantener, qué va a hacer”
i tal. Idò miri, ja li ho he dit, tot això.
Llei de biodiversitat. Quatre acudits, quatre històries, però
bé, vegem, molt bé, hi ha coses que no li agraden de la Llei de
biodiversitat. Quan torni aquí digui’m si creu que en necessitam
una, de llei de biodiversitat, em digui a veure si creu que hem de
declarar espais naturals, a veure els espais naturals si pensa
com el seu ministre quan és aquí, que han de ser públics; quan
és allà -perquè si ho deia allà no sé què li dirien- diu que els
espais naturals han de ser en finques públiques i privades,
perquè allà és que no el respectarien, si ho feia allà, perquè tot
Espanya n’està ple d’espais naturals, i dirien: “Aquest ha
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trabucat”, però clar, com ell no té cap problema ni un, no en té
ni un, de problema: les dessaladores a Aragó un dimoni,
“calientan el planeta” va dir, “ calientan el planeta”; ara, aquí
és igual si ens encalentim.
(Rialles)
Aquí 15 dessaladores, aquí no hi ha cap problema, aquí 10,
12, 20, les que facin falta, de dessaladores. En Aragón
calientan el planeta. Home!, home!, és mal de veure això, eh?,
és mal de veure, Sr. González Ortea.
Manipulando a los pequeños comerciantes. Aquesta és la
imatge del Partit Popular, o sigui, uns empresaris que existeixen
des dels temps del temps en aquest país, uns empresaris que
s’ho han passat de pare a fill, uns empresaris que -ho he de dirvan més vius que..., bé... Vostè creu, és a dir, el Partit Popular
pensa que és gent manipulable?; que els tenen per beneits, a
aquesta gent? Jo no, eh?, aquesta gent sap bé el que vol, i
aquest govern també, aquest govern vol defensar la xarxa més
important d’ocupació que hi ha en aquesta comunitat
autònoma, que són els petits empresaris, i per això hem fet la
Llei de comerç i vostès, que molts de copets a l’esquena i molt
“ estam devora vosaltres”, però quan el Govern de l’Estat ha
vengut i ha posat un recurs vostès ni “mu”, vostès s’han posat
a favor del germà gran, han deixat tirat el germà petit. Vostès se
n’han anat al “ primo de Zumosol” tot d’una, allà on fa ombra,
però al petit l’han deixat tirat. Nosaltres no, nosaltres no l’hem
deixat tirat i el continuarem defensant.
I, per cert, tot això que la Llei de comerç és inconstitucional
i lo han hecho mal i tal, aqueixa cançó i aqueixa música no us
recorda res? Quan parlàvem de la Llei de consells insulars ja
deien el mateix: “lo han hecho mal, es inconstitucional” i tal.
Ve un acte del Tribunal Constitucional i l’aixeca; bé, de moment
l’aixeca. Home, un acte que si el llegeixes diu moltes coses, eh?
Si un és poc jurídic i el llegeix -si és enginyer no ho sé, però si
és un poc jurídic...
(Rialles)
...diu moltes coses, eh?, alerta, alerta.
30% de las leyes recurridas. Ja li he dit allò dels 11 anys.
Normativas urbanísticas: moratorias, se sigue
construyendo, 16 años, és a dir, para construir ahora tienes
que ser importante... Bé. Home, està bé que vostè critiqui que
no li agradin les moratòries, o que no li agradi la manera com ho
hem fet, però que vostè pugi aquí i digui que ara per construir
has de ser important, volent suposar que qualcú dels que estam
a les institucions som capaços de donar informació, o fer, o no
sé què més, no sé què pensa vostè, a certa gent perquè es
pugui valer d’això a nivell urbanístic, vostè si ha de fer qualque
tipus de denúncia no l’ha de fer així, l’ha de fer d’una altra
manera, l’ha de fer directa, igual que nosaltres li feim amb el
Mapau, o igual que nosaltres li férem amb el túnel de Sóller,
perquè hi havia rotllo i hi havia marro, però vostès només
deixen les coses a mig dir per veure si creen confusió i creen
embull, i això no està ben fet, Sr. González Ortea. Si vostè creu
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que qualcú es beneficia de qualque cosa jo som el primer que
li deman que ho posi damunt la taula, perquè jo som el primer
que prendré resolucions sobre aquest tema perquè nosaltres hi
estam avesats. Quan nosaltres hem tengut problemes polítics
hi ha hagut gent que ha fugit del càrrec i se n’ha anat i ha
dimitit. Vostès encara en veig qualcun per aquí que..., bé, no ho
diré. No ho diré perquè..., no ho diré.
(Remor de veus i algunes rialles)
Ho dic? No, no ho vull dir, ara no ho vull dir.
(Rialles)
Vegem, passem a un altre tema. No ho vull dir perquè la
diputada em cau molt bé. Venga, anem a un altre tema.
Seguretat jurídica. Aquí hi ha dos conceptes que són
importants: el tema de seguretat jurídica, que és molt important,
i és vera que si hi ha molts de canvis de normatives es pot crear
tota una sèrie de problemes i que jo crec que hi hem d’estar
molt damunt i que aquestes són qüestions importants. Però hi
ha un altre concepte, que es diu interès general; nosaltres
cream, segons el Sr. González Ortea, una mica d’embull amb tot
això de les moratòries i tal perquè, clar, crea inseguretat jurídica.
És una interpretació, per tant ho hem d’escoltar. Del 87 a l’any
1999 -el 87 es crea la Llei d’ordenació del territori, l’any 1999
s’aproven les Directrius; les Directrius s’havien d’aprovar a
partir de l’any 1988- del 87 al 99 el que hi ha és l’interès general
per terra. Vostès tardaren un caramull d’any a fer les Directrius
d’Ordenació del Territori i, per tant, tardaren un caramull d’anys
a prendre messions sobre el tema més important d’aquesta
comunitat, que era un creixement no sostenible, i això és el que
feren vostès. Per tant, entre seguretat jurídica i interès general,
nosaltres ja prendrem tot el que vostè ens diu, mirarem de ferho millor, però, escolti, l’interès general prima qualque vegada
per damunt tots aquests temes i per a nosaltres és molt
important.
Confiança dels empresaris. L’altre dia érem al D iari de
Mallorca el conseller d’Hisenda i jo i s’entregaven uns premis
a empresaris, i hi havia representació de tots els empresaris. Ho
dic per allò de la confianza de los empresarios. S’entregaven
els premis; intervenció..., dins el jurat que donava els premis hi
havia un membre de la CAEB, que va fer la intervenció i va dir
que les Illes Balears en aquests moments passaven fins i tot per
davant Catalunya en la creació d’empreses. Per tant era la
comunitat autònoma, en aquests moments, més emprenedora de
tot Espanya. No hi deu haver molt poca confiança en aquest
govern si aquesta comunitat autònoma és la que té més
emprenedors d’Espanya ara, no quan vostès hi eren, ara; també
quan vostès hi eren perquè la nostra comunitat autònoma
sempre ha estat un lloc d’emprenedors, però que en aquest
moment, segons la representant de la CAEB, fins i tot teníem
nosaltres molt més emprenedors que la gent de Catalunya. Per
tant, tot això que em conta vostè que ha caido la confianza i
totes aquestes coses no crec que passi aquí en aquesta
comunitat autònoma.

Quant a allò de la pagesia, ja és un poc gros. Miri, el
conseller no hi és, i aprofit per dir-ho, perquè és a BrusselAles
per uns temes que no podien passar del dia d’avui; per tant, és
a BrusselAles i és a fer feina. Jo esper que vostè li ho perdoni.
Quant als temes d’agricultura i de la pagesia jo el que vull és
recordar que aquest govern ha posat molts de doblers damunt
la taula, i la veritat és que esperàvem que Madrid també en
posàs qualcun. El conseller d’Hisenda l’altre dia em contava
que el conseller d’Agricultura tornava a ser amb el conseller
d’Hisenda per dir-li si es podia desembutxacar 100 milionets
més de pessetes que ens havien de venir del Govern de l’Estat
i que ara no ens enviaven. Per tant, alerta, alerta que el Govern
de l’Estat quan nosaltres hem tengut problemes en aquesta
comunitat, quan hem tengut problemes en matèria de sequera,
en matèria de vaques boges, etc., nosaltres haguéssim volgut
tenir un suport molt més gran del Govern de l’Estat. Qui ha
posat 2.000 milions de pessetes pel tema de la sequera és el
Govern de la comunitat autònoma, és a dir, aquests que no fan
res són els que han posat 2.000 milions, i dels 2.000 milions ja
n’hi ha devers 1.700 o no sé quants de pagats, devers 1.700 de
pagats, ja n’hi ha. Per tant, alerta.
I allò de la central lletera tampoc no és una cosa..., alerta
amb això de cuatro amigos perquè és un tema molt fort. El
Govern participa en la central lletera i està oberta a tothom, i per
tant està totalment oberta, no em parli de cuatro amigos.
T ot això que em diu del Sr. Matas, que jo li deia que no
puede aceptarse esta actitud de soberbia i tal, jo no me’n
record de res, de tot això. M’ha fuit, no me’n record.
Modelo turístico, que tot això era seu i tal, bé, miri, jo crec
en aquests moments feim totes les polítiques que hem de fer,
que són precisament polítiques per caminar cap a la qualitat, i
crec que aquesta és la feina i jo crec que en aquests moments
en matèria de turisme precisament a l’empresariat no li havien
posat vostès mai tantes possibilitats. Avui precisament això
que diu del que és recollir la informació i les dades, etc., això
que aquí també ha dit vostè, Sr. González Ortea, porque ahora
tenían que dárselo a un amigo i tal, és la primera vegada i
nosaltres ho hem fet per concurs, això, ho hem fet per concurs
i ho ha guanyat qui ho ha guanyat, i en aquests moments qui
recull la informació de com estan els mercats, etc., és un senyor
que ho ha guanyat per concurs, i això de cada vegada treu
molta més informació. Abans només sabíem quants de viatgers
arribaven; ara ja sabem quants de turistes, i esperam molt aviat
poder saber si aquest turista realment va a un hotel o no va un
hotel, i tot això és informació que donam als empresaris. I saber
com està el mercat alemany, i saber com està el mercat anglès,
i que els hotelers no hagin d’haver d’anar a la fira de Londres
i a la fira de Berlín a esperar que els majoristes els ho contin,
sinó que ja puguin tenir informació des d’aquí per saber com
està, perquè no fos cosa que el majorista els espanti i els digui
que han d’abaixar preus... Totes aquestes coses són
preocupacions que ha tengut aquest govern.
Aquest govern, miri si vostè estava preocupat per tot el
tema del turisme que no va crear ni una web. La web del
Govern, la web de turisme estava dins el govern mateix, i ara
s’ha creat una web que en el mes de setembre hi varen passar
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unes 400.000 persones, i es tragueren 40.000 còpies de la web.
Per tant, té una importància, i a la vegada feim feina en tot el
que són marques perquè el mitjà i petit empresari pugui
defensar-se davant el mercat, trobar nous mercats, perquè el
petit i mitjà empresari pugui tirar endavant, i a la vegada això
ajuda a diversificar, i a la vegada això ajuda la qualitat, i aquest
és el camí que nosaltres volem tirar endavant.
Per cert, en temes de turisme ens podrien ajudar més, també,
des de l’Estat, independentment dels temes de règim especial,
independentment dels temes de règim especial. En aquests
moments la comunitat autònoma de les Illes Balears quant a
plans d’excelAlència de l’Estat té el mateix tracte que la Rioja; la
comunitat autònoma que té quasi un 20% del turisme
d’Espanya té el mateix tracte quant a plans d’excelAlència que
qualsevol altra comunit at autònoma. Un, n’hi toca. Home!, i
això ho fan..., i per què no diu qualque cosa a aquests seus, a
veure, que això no és normal? Però això ho aguantam, i per tant
no em digui que vostès ho fan tan bé, quan realment els altres
ens adonam com van totes aquestes històries.
Victimisme del règim especial. Per cert, amb això del règim
especial jo tenia un paperet per aquí, que estava bastant bé, no
sé... Amb això del règim especial, miri, nosaltres hem fet totes
les actuacions que havíem de fer quant a intentar treure tot allò
que fos possible treure. Hem constituït les comissions mixtes,
encara en falta una per constituir; les comissions mixtes són
molt difícils de fer reunir, nomenaren que hi hagués
representants de vostès, hem escrit devers 70 cartes. Hem fet
una feinada en relació al règim especial, fins que ens cansarem
una mica, i fa poc vàrem enviar al Defensor del Poble el tema,
dient que se’n riuen de nosaltres. Se’n riuen de nosaltres. El
Defensor del Poble ens va fer una primera carta, i ens va dir “no
em contesten del Ministeri. Ho tornaré a provar i ho tornaré a
demanar, però els del Ministeri no em contesten”. Ara ens ha
escrit una segona carta, i ens ha dit que efectivament ara ja els
han contestat des de distints ministeris. El que passa que diu
que ara el que els contesten no els basta, i els demanen més
informació. Però hi ha un paràgraf que d i u “Asimismo, se le
comunica que, ante la tardanza en recibir el informe del
Ministerio de Medio Ambiente, se ha solicitado que sea
remitido urgentemente”. L’únic que no havia enviat la carta era
el ministre de Medi Ambient, que ens ha de salvar, el ministre
de Medi Ambient, el ministre d’aquí, que és el que ens ha de
salvar. Idò l’únic ministeri -no, no, carta del Defensor del Poble,
no me l’he inventada- l’únic ministeri que no ha enviat els
deures fets al Defensor del Poble, el ministre de Medi Ambient.
Molt malament, digui-li quan el vegi, quan el vengui aquí a
manar, a dir “ara aquest mes has de fer això”, digui-li, “no anam
gens bé, Jaume”.
Huelga de transporte. Home, això de huelga de transporte,
és un poc fort que vostè surti dient que nosaltres vàrem
“desoír” allò que ens va dir la Delegació del Govern. Això, com
a mínim, és un poc fort, i no ho vull dir d’una altra manera. Miri,
aquest president es va passar dos dies sense dormir, i totes les
reunions amb la delegació de Govern, i totes les reunions que
hi va haver, les vaig seguir ben de prop, i sé el que va passar,
com també sé el que deien els empresaris que tenien els
autobusos. A Menorca els autobusos sortiren molt més prest
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perquè els empresaris a un cert moment varen tenir seguretat,
i la policia els va acompanyar. Els d’aquí no varen voler sortir
perquè no tenien seguretat, perquè no tenien seguretat no
varen voler sortir, i llavors ens... no, no, però jo no... Nosaltres
encara no tenim policia, Sr. González Ortea, qui la maneja és un
altre, a la policia. Per tant, alerta amb aquest tema, que no es va
perdre per nosaltres. I escolti, crec que la delegada del Govern
va intentar fer moltíssimes coses, per donar solució a aquest
tema, però el que deien els empresaris era això. Per tant, alerta,
perquè...
130.000 milions, “¿qué van a hacer?” 130.000 milions, ja
està, ja han fet la suma, 5 anys, 130.000 milions, la comunitat
autònoma ja te... L’únic que té de bo això és que vostè em
demani a mi ¿qué va a hacer? amb 130.000 milions, que són 5
anys, la qual cosa vol dir que vostè té ben clar que jo hi estaré
aquests dos, més tres més, com a mínim. Per tant, això ja té una
cosa bona. Ara bé, amb els 130.000 milions de pessetes, pareix
mentida que vostè em demani, tal i com està l’estat d’aquesta
comunitat autònoma, que em demani a veure què he de fer. Faré
escoles, faré I+D, faré benestar social, faré habitatges, faré
espais naturals, dessaladores, depuradores, faré tot el que farà
falta. Home, és que hi ha moltes coses que haver de fer, amb els
130.000 milions. Una comunitat autònoma que està per baix de
tots els índexs, si fins fa dos dies som la comunitat que tenim
menys finançació, si estam 43.000 pessetes, o 42.000, o no s é
exactament quantes, per baix quant als alumnes a educació, en
comparació amb les altres comunitats autònomes. Si som la
comunitat autònoma amb menys llits hospitalaris. Si som la
comunitat autònoma..., què li he d’anar a contar? I vostè em
demana què faré amb els 130.000 milions!? No són aquests que
em preocupen. El que em preocupa és que aquests 130.000
milions són 9+24 o més no sé quants. Els que em preocupen
són els que no ens han arribat, que amb la fórmula només del
sistema de finançament ens tocaven 30.000 milions de pessetes,
i només ens n’han enviat 9.000. Aquests em preocupen, i
aquests són els que l’haurien de preocupar. No passi pena, que
amb aquests hi ha molta cosa a haver de fer. I llavors em diu ¿se
da usted cuenta de que usted ha manejado 400.000 millones?
I en 16 anys què han manejat vostès? Feim el compte? No em
surten els comptes a mi. A mi no em surten els comptes. No em
surten els comptes.
Carreteras. El tema de carreteres necessita menjar a part. El
tema de carreteres sí que és una qüestió que jo crec que li hem
de donar la seva importància. Ens parlen que de carreteres no
hem fet res, i tal. Jo no hi entraré; hem acabat algunes
carreteres, hi ha projectes de carreteres fets. És ver que vostè
li diu a això rotonditas, y cuatro rotondas, y cuatro historias.
Home, hi ha rotondes..., dues diu vostè, molt bé; idò escolti,
aquestes dues rotondes, s’ha aturat mai a pensar els accidents
que hi havia abans que hi fossin? Sap quin temps fa que les
demanaven aquests dos pobles, a aquestes dues rotondes, que
vostè pels diaris se n’ha rigut tant? Ho sap, a Algaida, a davant
la gasolinera quants d’accidents hi ha hagut? O a Campanet, ho
sap, quants n’hi ha hagut? Feia molts d’anys que les
demanaven aquests dos pobles. Això deu ser una cosa
pareguda, Sr. González Ortea, exactament paregut, que quan jo
era batle d’Algaida, i quan es feien aquests pavellons
esportius, que feien aquests pavellons d’educació, resultava
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que des del 91 ho tenien demanat Alaró, Maria de la Salut i
Algaida, i ara els hem hagut de fer, i des del 91 estaven
aprovats, el Govern d’aquí no posava els duros. A veure si deu
passar qualque cosa d’això, que hi havia alguns pobles que
anaven una mica enrere perquè els posassin a la mateixa alçada
que els altres, a veure si hi deu haver qualque cosa d’això.
Però bé, jo deia això de carreteres perquè vostès l’altre dia
varen anar a veure el Sr. Cascos. Home, no va deixar de ser bo,
això del Sr. Cascos, perquè quan li donaven l’explicació el Sr.
Quetglas i el Sr. Mesquida, em conten que el Sr. Cascos va dir
que això de les autopistes no ens havia de preocupar, que ho
passàssim per un páramo. I tots dos quedaren així: un
páramo?, i nosaltres no en tenim, de páramos. Nosaltres tenim,
jo que sé, comellars, puigs, tanques..., d’això sí que en tenim,
però páramos... encara ho cercam. I ho he cercat al diccionari,
perquè he dit “vull saber què és, això del páramo”, perquè jo
no ho sabia: “lugar sumamente frío e inhóspito”. Jo vaig dir
“serà difícil això de passar-ho per un páramo. Aquí no n’hi ha,
de páramos”. Això és una cosa pareguda a allò del tren, aquella
impressió que et diuen que ara et posaran el tren d’alta
velocitat, i tu dius “a Alcúdia no l’aturarem”.
Bé, però aquí hi ha un tema que és el principal. Deixem-nos
de castanyes, amb això; aquí hi ha un tema que és el principal.
El principal és que nosaltres ens n’anam a Madrid, deim que no
estam d’acord amb el conveni de carreteres, i se’ns diu que el
Ministeri només fa autopistes, només fa carreteres segures. El
Sr. González Ortea aquí ens diu: “ hombre, rotonditas,
chapuzas. Esto no tiene seguridad...”, no sé quantes històries;
i que, clar, això no és possible, que en tot cas miraran a veure si
ens poden canviar algunes coses, però això no és molt segur,
però que si realment volem fer carreteres, qui les tria són ells, i
que el Estado purament i simplement finança aquest tipus de
carreteres. Bé, idò ara els contaré una història, de l’Estado. Sé
cert que els agradarà.
Resulta... No, un moment, serà interessant. El Estado
d’Alacant a Cartagena -hi ha els plànols i la memòria. Ho tenim
tot- a l’any 1990 volia fer una autopista, i hi va haver tota una
sèrie de gent que va protestar, hi va haver molta resposta, i per
tant el Ministeri es va tirar enrere, i a l’any 1997 el Ministeri va
aprovar uns estudis nous, amb unes alternatives a l’autopista
o a l’autovia. Això va dur que el Ministeri actual i la Generalitat
Valenciana firmassin un conveni allà on qui programaria
aquesta nova carretera alternativa a l’autopista seria la
Generalitat Valenciana, el Sr. Zaplana; la Generalitat Valenciana
era la que deia com volia la carretera, i qui pagava era Madrid.
Quan havien de fer l’autopista varen fer fins i tot un prospecte,
de l’autopista. La mostraven que era una cosa guapíssima, i una
autopista, i que bé, varen fer un prospecte. Però clar, què passa
ara? La carretera nova què és? La carretera nova és una vía
parque, que és exactament el mateix, és exactament ben igual
que nosaltres hem dissenyat per Manacor. És exactament el
mateix que nosaltres volem fixar ara com a desdoblament, amb
la seva vorera, amb una mitjana d’un metre, amb un carril bici....
Exactament el mateix, Sr. González Ortea. Ens prenen el pèl. A
Madrid ens prenen el pèl. Home, si ens fan anar a Madrid i
vostè ens acompanya, i resulta que al Sr. Zaplana, perquè... li
paguen; i a nosaltres, que crec que tenim tant de dret com el Sr.

Z aplana, ens envien a... Malament. Per tant, això és molt
demostratiu de quin és el tracte que ens dóna Madrid en totes
aquestes qüestions. Això és molt demostratiu, i això és molt
greu. És molt greu. Ni deu ser tan chapuza, perquè a la
Generalitat Valenciana l’han triada com a carretera; ni és de
rebut que el Ministeri a nosaltres ens digui unes coses, i als
altres els digui una altra.
Per tant, en aquesta matèria jo crec que queda ben palès
quina és l’actuació del Ministeri. I això també ens demostra molt
clarament exactament tota la resta. Vostè em parlava de
dessaladores, que nosaltres no volem les dessaladores, i que
per tant hi ha tots aquests problemes d’aigua. Aquest govern
té molt clar quines són les solucions. Aquest govern ha arribat
dues vegades, una a Madrid amb el Sr. Matas a un acord, i una
altra vegada a través de la Comissió Mixta, que per cert, perquè
aquest president va fer una roda de premsa, se’ns va dir que
l’acord s’havia espenyat; o sia que perquè jo vaig sortir en roda
de premsa, resulta que es va anteposar el fet que sortís en roda
de premsa a dir que estava content, es va anteposar a allò que
demanen els ciutadans i ciutadanes, que és que els solucionem
els problemes.
Però li vull dir una cosa, en tema de dessaladores, no ens
faci propostes aquí, que vostès construirien, i farien, i no sé
què. Miri, el Ministeri ha vengut, ens ha demanat per fer una
perforació a Alcúdia per una dessaladora; va venir, als dos dies
nosaltres li donàrem l’autorització, que això és molt important
per tota la zona del nord, perquè sempre me l’han demanada. Fa
dos mesos que tenen l’autorització, i encara no han començat
el clot. Per tant, no és el Govern de les Illes Balears que atura la
dessaladora d’Alcúdia. Si hi ha qualque batle aquí d’aquella
zona, que se n’assabenti ben assabentat: no és el Govern de les
Illes Balears, no som el Govern anti no sé quantes de coses. I
en aquesta, ja havíem quedat d’acord fa molts de mesos, a
l’hora de firmar el conveni. El que passa és que el Sr. Matas no
vol firmar convenis. A l’Estat -cosa que també tenc per aquís’han firmat devers 500 convenis; els ministeris amb les
comunitats autònomes han firmat devers 500 convenis. Ara
resulta que el Ministeri de Medi Ambient és el més gandul,
perquè només n’ha firmat 5, dels 500. Per ventura és per això
que no vol firmar amb nosaltres, perquè no vol rompre aquest
rècord que té, de no firmar convenis. Però jo crec que hauria de
fer un esforç, perquè aquesta comunitat autònoma ho
necessita, i per tant seria molt important. Nosaltres estam
complint amb tot allò que hem de complir. Nosaltres hem fet les
expropiacions del torrent de Manacor, i ell ja pot començar a fer
l’obra del torrent de Manacor quan trobi. Nosaltres en aquests
moments estam treballant amb totes les expropiacions de la
Costera. En lloc de donar-nos tantes lliçons, més valdria que en
aquests moments ens ajudàs amb tot el tema de depuració
d’aigües, que tenim moltes qüestions a haver de resoldre, i que
són molt importants per a tots els ciutadans i ciutadanes, i
nosaltres estam fent esforç. I li he de dir que quan varen sortir
els fons de cohesió, nosaltres a l’Estat li vàrem presentar per
valor de 18.000 milions de pessetes en matèria de depuració
d’aigua. Quin ha estat el resultat? Zero pessetes. No ens ha
donat ni una pesseta, i dins el projecte de conveni hi ha tota
una sèrie d’actuacions en depuradores que el Sr. Matas, com
molt bé deia el Sr. Sampol avui, si realment actuava per
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prioritats, abans d’anar a fer passeigs marítims per no sé on, li
convendria més, per les restes de costa que ens queden, li
convendria molt més dur-nos doblers per fer aquestes coses
que són molt necessàries i que són molt importants. Per tant,
seria molt interessant que ens donàs tot això.
Quant a habitatges, clientelisme electoral, temes de
rehabilitació; miri, nosaltres crec que estam fent una bona feina
en matèria d’habitatge. Crec que se li està donant molta
importància al tema de rehabilitació; de fet podem complir el Pla
estatal, ja ho he dit a la meva anterior intervenció, gràcies al fet
que hem canviat objectius de nova construcció i els hem passat
a rehabilitació, perquè tenim greus problemes de sòl, que en
aquests moments intentam arreglar. De totes formes hi ha un
problema molt greu en matèria del decret d’habitatge que vostè
em deia que l’Estat amb el nou pla d’habitatge volia ser molt
més flexible, i que per tant volia obrir més tota aquesta qüestió.
El cert és que de moment qui coneix aquest pla són els
promotors, les comunitats autònomes encara no ho hem vist,
no sabem res absolutament, i per tant efectivament nosaltres
creim que ha de ser molt més flexible, i sobretot ha de donar la
cara en el tema d’habitatge, perquè el que no pot ser és que els
preus estiguin prop de 200 i busques de mil, no sé si 230 o
240.000 pessetes el metre quadrat, i aquí l’habitatge de
protecció oficial se’ns doni a mòdul de 125.000 pessetes. Així
no hi ha cap privat que pugui fer habitatge. Hi ha una fórmula,
que és que et declarin municipi singular, aquesta comunitat
autònoma ho ha demanat per tres vegades, i el Ministeri ni ha
contestat. Hem sabut que no ens la volia donar perquè el
senador d’aquesta comunitat autònoma va anar al Senat al Sr.
Cascos a demanar-li, i va dir que no ens hi declararia. Hi ha
Madrid i Barcelona que hi estan declarats; i si et declaren
municipi singular, pots augmentar els preus un 30%. I això es
deriva de l’article 9 del Pla estatal, que el que diu és que en cas
que hi hagi comunitats autònomes que el preu de l’habitatge
pugi molt, el ministre podrà prendre resolucions, i augmentar
l’ajuda quant a aquestes comunitats autònomes. Per aquí
tampoc no ens han ajudat.
Quant a transports, “los ciudadanos no han visto
ninguna...” no hem fet res, quant a transports. En aquests
moments hi ha ja la diagnosi del que ha de ser el Pla de
transports. Nosaltres feim comptes de fer-ho, ja ho veurem. Jo
record que un dia ho vaig demanar aquí, en aquesta mateixa
cambra, i el president era un altre que no era jo, i qualcú li va
demanar a ell, i va dir que en unes quantes setmanes estaria fet
el Pla de transports. El que passa és que no ens va dir quines,
perquè encara ara no hem tornat a saber res absolutament. En
aquest moment s’està fent el Pla de transports, però hi ha més
coses en matèria de transports. El tren, molt bé, nosaltres vàrem
acabar el de sa Pobla; ara se n’ha anat el diputat i batle, però i
que l’havíem de deixar fora acabar, al de sa Pobla? És que
vostès el varen inaugurar i no arribava a sa Pobla. Fins i tot per
inaugurar-lo -vostès se’n recorden- varen haver de posar via
damunt un pont, que llavors havien de llevar aquest pont, i
havien de tornar a posar la via, i això ja ho vàrem haver de fer
nosaltres. Vostès foteren l’endomassada, i nosaltres vàrem
haver de tornar a llevar. Perdoni per la paraula, si he ferit la
sensibilitat de qualcú, deman disculpes; però era així. Vostès
feren tota aquesta operació per inaugurar-ho. Hem arribat allà,
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en aquests moments la nostra idea és en el 2003 poder arribar
a Manacor, i hi ha tota una altra sèrie d’estudis de viabilitat. Per
tant, al tren li estam donant molta d’importància.
Però hi ha un altre tema que també era molt important per a
la gent. Quan nosaltres arribam a aquest govern, trobam tota la
gent de Palma i la gent que arribava dels pobles esperant els
autobusos en el carrer. I si tenien ganes d’anar al lavabo,
havien d’anar a un bar. I ara tenen una estació, i l’ha feta aquest
govern. Per tant, s’ho apuntin. Aquest govern, que diuen que
no ha fet res, com a mínim ja ha fet l’estació de Palma. També
vàrem, no sé si acabar o començar i tal, la d’Inca, que també ha
quedat bastant bé, que jo crec que ha quedat bé; una estació
intermodal, moderna; i hi ha una altra sèrie de projectes que
també van en aquesta direcció. Jo crec que quant a transports
no ens poden dir que nosaltres no estam fent feina.
I quant als temes socials, jo crec que ahir, tothom va dir que
vaig xerrar molt i que vaig ser molt llarg, i crec que vaig donar
una explicació molt important de tots els temes socials,
començant per l'educació, que crec que mai no havia tengut una
empenta tan important com aquesta, ara no sé si he sentit que
deien que en el tema d'educació ara resulta que hi ha molts de
problemes i tal, què hi devia haver abans, perquè en aquesta
comunitat autònoma només el temps de la República i el temps
del pacte de progrés s'ha començat a tractar l'educació així com
toca, nosaltres hi ha aferrat 10.000 milions més per a inversió de
nous centres, 10.000 milions hi hem posat, se n'han adonat per
devers Eivissa, amb totes les necessitats que hi havia
d'instituts, i per Marratxí i tota una sèrie de qüestions. A
Marratxí ara el feim, a l'institut, qualque diputada la vaig sentir
dins aquesta cambra dir que l'institut de Marratxí ja estava fet
de més de tres o quatre any, fa tres anys que ho va dir, però ara
el feim, nosaltres, tot això que era virtual, ho feim nosaltres ara,
per tant, no em digui que en temes d'educació no feim feina, en
temes d'educació en general, en temes de formació professional,
25 cicles més, un caramull d'alumnat més a formació
professional, 3.000 milions més en matèria d'universitat, amb
tota una sèrie d'edificis importantíssims, com dret i
econòmiques, el multidepartamental, l'any que ve farem el
concurs per fer la biblioteca paranimf, hem augmentat beques,
no em digui que no feim esforços en això. I 200 milions de
pessetes serà poc per 0 a 3 anys, però és una eternitat respecte
del que vostès hi posaven, és una eternitat, vostès hi posaven
zero, per tant no em digui que troba poc això del 0 a 3 anys.
I quant a innovació tecnològica, que ens digui que en dos
anys ens retardam molt, quan en aquest moment ja estan a punt
de l'aprovació de tots aquests plans, jo només li vull recordar
una cosa, Andalusia, crec que va pel tercer pla, ja d'innovació
i R+D, Catalunya es planteja el quart pla de R+D i tal, i què
feren vostès durant setze anys? Quan altres comunitats ja
duien dos plans, vostès encara ni hi pensaven, en aquestes
coses, i ara ens diuen a nosaltres que nosaltres anam a poc a
poc, és un poc fort, i clar que anam enrera en aquests temes,
però no hi anam per culpa nostra, enrera, hi anam perquè vostès
no feren els deures i ara nosaltres ho hem de fer tot en una
vegada, i això costa.
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Ja per acabar, vostè em diu "usted ha gobernado en contra
del Partido Popular", jo no he governat en contra de ningú.
Miri, aquest pacte progressista té més vots que el Partit
Popular, més diputats que el Partit Popular i maneja totes les
institucions autonòmiques d'aquest país, per tant no em torni
a treure si aquest pacte o si aquesta gent o si tal, vostès
tendran molts de vots, però recordin, recordin, ningú no va
voler pactar amb vostès, i si continuen així, em sembla que això
serà, en tornar-hi, serà exactament igual. Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Sr. González i
Ortea, té la paraula per replicar.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Presidente del Gobierno, no
podré contestarle a todo lo que usted ha dicho, me es
materialmente imposible en diez tristes minutos que me dan,
pero mire, por lo menos le diré algunas cosas.
En primer lugar, no he pretendido insultarle ni a usted ni a
nadie, ser director de circo, ser payaso o ser equilibrista, no veo
nada insultante en eso, a mí miembros de su gobierno me han
llamado cosas bastante peores, después de ir a ayudarles, con
toda mi mejor voluntad, a Madrid, después de eso, algún
miembro de su gobierno me ha insultado públicamente, y sin
ninguna duda.
Mire, crisis de govern, voy a decirle una cosa en materia de
crisis de govern y en materia de gobiernos fuertes. "La
conversación se inició con el enfrentamiento entre Aina Salom
y Rodrigo de Santos, según Antich, no podemos andar a gritos
por la Plaza de España, pero otros conseller debían tomar nota
de la combatibidad de Aina. Con toda ingenuidad pregunté a
quién se refería, me dijo que se trataba de Josep Antoni Ferrer,
titular de Obras Públicas, fue la primera media docena de
alusiones denigratorias, todas ellas se centraban en la
incompetencia del menorquín, incapaz, siempre según el
president, de sacar adelante ninguna de las tareas
encomendadas. Me sorprendió la virulencia de los ataques",
por ahí sigue. También le sorprendió al mismo periodista que
escribe esto oírles decir que Misericordia Ramon iba a ser
reemplazada, se mostraron desconsiderados con ella, y la
acusaron con crudeza de mala vendedora de una conselleria
bombo, eso usted y sus colaboradores.
"Antich arremetió también contra el PSM, con más acritud
que contra el PP, está convencido de que ambos pactaran ..."
(Rialles per part de l'intervinent)
"Mostró una disociación asombrosa de su vicepresidente
Sampol, se equivoca en todo lo que hace, su propio partido
habrá puesto el grito en el cielo por las torres del recinto ferial",
¿y por la Ley de comercio, Sr. Antich, también habrá puesto el
grito en el cielo?, "se equivoca en todo lo que hace", y usted,

supongo, cuando lo apoya. Eso es un gobierno poco fuerte,
por cierto y por agotar el tema de comercio, "Sampol reconoce
que la Ley de comercio aprobada hoy choca con la legislación
estatal", no es una irresponsabilidad, aprobar una ley que se
sabe que choca con una legislación que la Constitución
protege, ¿no es de una gran irresponsabilidad?, ¿no es engañar
a los pequeños comerciantes?
Siniestralidad laboral. Mire usted, accidentes laborales, son
datos de la conselleria del Sr. Grosske, año 99 al año 2000,
crecen accidentes sin baja un 9,46%, con baja un 11,34, en total
un 10,85. Es decir, durante el año pasado, cada día en esta
comunidad autónoma, que usted preside, se accidentaron 121
trabajadores, es una cosa publicada por la Conselleria de
Trabajo, de manera que si no son buenos los datos, entonces
reclame usted a su conseller. Y hoy aquí, persona que discutía
con usted, discutía virulentamente, pueden volver a discutir
sobre los datos.
Mire usted, divergencias, volvemos otra vez al tema de las
divergencias y al tema de las moratorias y al tema de los
gobiernos fuertes. "El PSM" -le leo cuatro titulares, nada más,
no todos, tengo muchos, ¿eh?, peo unos pocos, con eso damos
una idea. "El PSM critica el plan territorial de Munar y le
recuerda que necesita sus votos", "Antich no cede ante Unió
Mallorquina y mantendrá las DOT pese al riesgo de gobernar
en minoría", "Munar pide al Gobierno sosiego para aprobar las
restricciones urbanísticas", "cruce de advertencias y reproches
entre el Pacte a pocas horas de votar la moratoria", "Sampol
asegura que la moratoria no aumenta la protección del
territorio", no aumenta, era la moratoria del Consell Insular,
claro, "las diferencias en el pacto amenazan con bloquear las
normas territoriales", no quiero seguir porque se me acaba el
tiempo leyendo esto.
Por cierto y hablando de moratorias anteriores, alguna en la
que usted y su actual conseller de Obras Públicas tuvo alguna
participación, le recuerdo que el Tribunal Superior de Justicia
de Baleares anuló la moratoria del Consell que desclasificó 77
urbanizables, fue una de las cosas que ustedes hicieron con el
primer pacto de izquierdas que montaron en el Consell Insular
de Mallorca en la legislatura anterior, el Tribunal Superior de
Justicia se lo echó abajo. Eso es lo que da de sí su competencia
haciendo legislación y legislación urbanística en concreto.
Otra cuestión, Sr. Antich. También me plantea usted lo de
que nosotros nunca pusimos ni una peseta, nunca pusimos
una peseta para ayudar a los propietarios de fincas. No se
entera usted de nada, es que sus conceller no se lo dicen. Mire,
Sr. Antich, eso que yo antes decía, que han puesto 11 millones,
600 y pico mil pesetas, y que dividido entre los 4.000
propietarios que dicen ustedes que va a ayudar, 4.000
propietarios de fincas en áreas naturales de especial interés, es
un plus de 2.700 pesetas, más o menos, por propietario, como
media, sobre una cosa que está en las directrices de ordenación
del territorio que aprobamos nosotros; por gastos de
conservación y mejora en áreas de suelo rústico protegido,
nosotros lo pusimos, ustedes lo que han aumentado son 2.700
pesetas, por propietario, según dicen ustedes mismos, porque
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eso está en la memoria que nos ha remitido la Conselleria de
Hacienda con los presupuestos.
Mire, en cuanto a lo de los empresarios, esto me ha dejado
estupefacto. Resulta que, vamos ha sido un trato y una
consideración con los empresarios y una buena relación y una
buena armonía con el empresariado extraordinaria, los
empresarios están encantados con ustedes. Cañellas, se refiere
al Presidente de la Federación Hotelera, denuncia la política
sucia del Govern contra los hoteleros en los últimos años.
Grosske carga contra los grandes hoteleros y llama a
movilizarse a favor de la ecotasa. Cumbre turística en Berlín, del
empresariado, contra la mala imagen de Baleares. Pero, no, es
que quería, porque no son sólo los hoteleros, qué va, los
empresarios denuncian que la reforma urbanística es
inconstitucional; la CAEB augura una crisis económica y más
paro por la moratoria, etc.; no le voy a leer más. ¿Para qué? Pero
si lo sabe toda la comunidad, pero si no estoy diciendo nada
nuevo; han levantado en armas a todo el empresariado, han
conseguido ustedes lo que no se había conseguido jamás en la
historia de esta comunidad, que es que todo el empresariado de
todos los sectores se unan para decir y protestar de las cosas
que está haciendo este gobierno. Y me cuenta usted que hace
reuniones con el empresariado y que, prácticamente, le felicitan,
¡por favor!.
Mire, turismo. Por cierto, temas aeroportuarios, ahora sacan
ustedes de la manga el tema recurrente, como no saben qué
hacer con esto de los aviones, porque no lo saben solucionar,
se sacan de la manga reivindicaciones, siempre contra Madrid,
claro, y entonces de ver si se participa en la gestión de los
aeropuertos de Baleares. Y les dice el Presidente del Fomento
de Turismo, el Presidente del Fomento de Turismo les manda
una carta, a mí también me la ha mandado, y le dice:
“Entendemos que cuestiones tan importantes no pueden ser
tratadas con urgencia y mucho menos con frivolidad. En este
sentido, lamentamos tener que recordarle que la reivindicación
de la gestión de nuestros aeropuertos quedó empantanada tan
pronto como el Govern tomó el relevo del Fomento y la Cámara
de Comercio en este tema”. Quedó empantanada con el Govern,
como todo queda empantanado con el Govern. Pues bien, salto
algún párrafo, “Desde el verano del 2000, el Govern ha
mantenido un silencio absoluto, hasta que le pareció oportuno
sacar el muerto del armario para mezclarlo con la crisis de las
compañías aéreas tras el 11 de septiembre”. Todo eso se lo dice
el Presidente del Fomento de Turismo, no se lo digo yo;
evidentemente esto es lo que hacen ustedes.
Tasas aeroportuarias. ¡Qué Dios nos coja confesados si
tienen que ponerlas ustedes! Miren, tienen ustedes ahora
mismo un buen lío en Menorca con las tasas portuarias de
Ciutadella; de las tasas del puerto de Maó se ocupa la
Autoridad Portuaria, pero de las tasas del puerto de Ciutadella
se ocupan directamente ustedes porque dependen de la
comunidad autónoma. Son un 46% más caras las de Ciutadella
que las de Maó. ¿Es eso lo que van a hacer, para eso quieren
ustedes gestionar los aeropuertos de Baleares, para poner las
tasas aeroportuarias un 46% más caras de lo que las tiene el
Estado en este momento?
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Tema de carreteras. Por cierto, Sr. Antich, mire usted, de
Alicante a Cartagena yo he ido por autopista porque hay una
autopista, parte por cierto de peaje y parte libre, de manera que
no me venga usted a contar historias. Y si lo que me saca usted
son planitos de no sé qué carreteras, yo le voy a sacar uno
suyo; porque claro aquí no estamos para juzgar lo que hace o
deja de hacer el Sr. Zaplana, aquí estamos para juzgar lo que
hace usted; mire este plano que tengo aquí, porque me lo
recordó cuando ha sacado usted ese, éste es fácil de recordar,
esto es Mallorca, no es Alicante ni Murcia ni Cartagena, esto
es Mallorca; bueno, éste es un mapa que se ha repartido a los
turistas, visitantes en general, y no sé si también a los nativos,
a mis manos ha llegado desde luego, en el que se ponen las
carreteras saturadas y las alternativas a las carreteras
saturadas. ¿Sabe usted cuál es la carretera alternativa para ir de
Inca a Alcudia que, claro, la pone como saturada, ya lo creo
que está saturada, sabe por dónde recomiendan a la que vaya?
Por Caimari, Selva, Lluc i Pollença.
(Rialles i aplaudiments)
Esto está en ese plano. Hay otros ejemplos, hay otros, pero
bueno, tengo tan poco tiempo, me parece que unos segundos,
que ya lo tengo que dejar.
Mire, vivienda. Vivienda tengo aquí los datos, ustedes,
programa 99, voy a ceñirme al 2000, que ese lo han hecho
ustedes entero. Fíjense, grupo C, que son las viviendas en
régimen especial, las baratas, las de 11, 12 millones de pesetas,
las que realmente son para gente que no llega a más; ¿sabe cuál
es el nivel de realización de Baleares en el año 2000? Esto son
cuadros oficiales enviados por el ministerio, el 2,80%. Su
conseller, el nuevo, que ahora hace una rueda de prensa cada
día, porque le han dicho que el problema del otro es que
comunicaba mal y entonces él comunica cada día, está siempre
comunicando; bueno, pues dice no sé qué de que si ahora han
hecho más del 100%; el 2'80%, está aquí, es un cuadro oficial de
viviendas de régimen especial, las baratitas.
Bueno, yo creo que con ese repaso va usted ya bien
servido. Había algunas otras cosas por aquí, pero no tengo
tiempo. Mire, lo del páramos y los trenes de alta velocidad no
se lo pudieron decir los consellers, yo no me puedo creer que
el conseller de hacienda y el de obras públicas le hayan
contado a usted esa milonga o que usted sea tan torpe de
entender que un tren, que es lo que ofrecía el ministro Cascos,
de emplear aquí, inmediatamente dar fondos para tecnología de
alta velocidad consista en poner un tren de alta velocidad.
Mire, entre otras cosas, nos dijo que haría, que estaban
haciendo ya, en marcha, dos trenes en Canarias, uno en
Tenerife y otro en Gran Canaria, norte-sur; como usted
comprenderá, no en trenes de alta velocidad, y eso lo
entendimos perfectamente los tres, porque no hace falta ser tan
listo ni estudiar en Salamanca para entender eso. Usted no se
quiere enterar o lo quiere caricaturizar, porque a usted le va muy
bien enfrentarse a Madrid. Se lo dije personalmente y ahora se
lo digo públicamente: usted ha conseguido durante estos dos
años y medio enturbiar completamente las relaciones con
Madrid, a usted le ha interesado eso, enturbiar las relaciones;
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porque eso, en definitiva, lo que pretende con eso es una cosa
muy simple, justificar su absoluta incapacidad de gobernar.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Antich i Oliver):

Y mire, y con esto acabo, Sr. Presidente, su conseller de
Hacienda decía el miércoles, 3 de enero de 2001, hace unos
meses, un párrafo que vale la pena recordárselo, porque su
conseller de Hacienda es de lo más sensato de su gobierno, lo
cual no es tampoco decir demasiado, pero es hombre sensato;
y su conseller de Hacienda decía, textualmente le leo: “Creo que
debemos hablar menos de Madrid y poner los medios para
resolver nuestros problemas, con independencia de las
reivindicaciones justas que nos corresponda plantear”.

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, he
començat l’altra intervenció dient allò dels insults, vostè ha
sortit i m’ha dit que no l’insultàs i el darrer que fa és dir-me:
espero que usted no sea torpe; és a dir, ho dic perquè se
n’adoni exactament del que diu quan és aquí dalt.

Estoy al cien por cien de acuerdo. Para eso contará usted
con todo el Grupo Popular, con los 28 diputados, para hacer
victimismos y justificarse con chistecitos de trenes de alta
velocidad y de páramos en Mallorca, Sr. Presidente, para eso no
cuente con nosotros. Y tampoco creo que cuente usted con los
ciudadanos de la comunidad, porque al final la realidad se
impone, Sr. Antich, y en el 2003 todos esos planes y todas esas
ruedas de prensa quedarán muy bien, y sus chistes
segurament e serán muy graciosos, pero la gente seguirá sin
carreteras y seguirá sin centros de atención a la tercera edad y
seguirá sin libertad para elegir el centro educativo; y seguirá
con planes de transportes en los que hacen ustedes
diagnósticos que tienen mucha gracia, porque hace 30 años
que hay ese diagnóstico.
Mire, el Plan de transportes, una de las últimas ruedas de
prensa de su nuevo conseller comunicativo, decía en esa
diagnosis dos cosas, fundamentalmente: primero, que los
autobuses en Baleares son muy viejos, son más viejos que en
la península, tienen como media 13 años. Eso se sabía hace 30
y 40 años.
(Aldarull i remor de fons)
Y la segunda cosa que dice el diagnóstico, que no sé
cuantos millones habrá costado, es también de antología, la
segunda cosa que dice el diagnóstico es que hay un gran
número de líneas regulares de autobuses en Baleares. Éstas son
las dos grandes conclusiones de ese diagnóstico que comunica
tan bien su conseller de Obras Públicas y que no sé cuánto ha
costado.
Pero para ese viaje no se necesitan alforjas. Y vuelvo a
decirle, usted hará todos los chistes que quiera, pero la realidad
se impone y aquí la realidad es muy pobre y juega en su contra,
Sr. Antich.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. González Ortea, en nom del Grup
Popular. El President del Govern té la paraula per contrareplicar
i tancar el debat.

Quant als accidents de treball, nosaltres, els números que
tenim per part de la Conselleria de Treball és que, per primera
vegada, rebaixam el tema dels accidents de treball. Una altra
cosa és el tema dels accidents mortals que, efectivament,
enguany hi ha una situació difícil, hi va ser l’any passat, hi va
ser el 98, vull dir que una altra cosa són aquests, que són
menys número perquè són una altra cosa, però que també són
molt importants. Però la tendència general i global és que baixa,
jo no tenc cap interès a dir-li a vostè si és així o no, miri, li dic el
que em diu la conselleria. De totes formes he de dir una cosa:
baldament no aconseguim rebaixar tot el que haguem de
rebaixar perquè vivim uns moments on hi ha hagut moltíssima
de feina en aquesta comunitat autònoma, on ha pujat
moltíssima de gent, s’ha afiliat molta gent a la Seguretat Social,
per tant allà on ha fet més feina molta més gent que a altres
temporades i que això fa que sigui més dificultós rebaixar això,
perquè vostè sap que aquesta és una comunitat autònoma amb
molta d’estacionalitat, i per tant l’ocupació encara és precària,
és temporal en moltes d’ocasions i tal, i que per tant això du
que hi hagi tot aquest tipus d’accidents; com a mínim aquest
govern ha passat de 18 milions que vostès s’hi gastaven a 400.
Jo no sé si encertarem o no encertarem, però com a mínim
demostram una voluntat de donar una solució a una cosa
d’aquestes que és tan important; vostès ni la voluntat, ni la
voluntat, perquè nosaltres tal vegada ho feim malament, tal
vegada ens equivocam, però com a mínim hi posam 400 quilos
per intentar donar una solució a totes aquestes qüestions;
vostès 18 milions de pessetes. A vostès els era completament
igual, vostès ni tan sols ho provaven a veure si li donaven una
solució. Per tant, anem a deixar ben clar qui està on i on està
qui, anem a deixar-ho clar.
Llavors, em surt amb quatre paperets i em diu que resulta
que el Sr. Antich y resulta que aquell ha dit i aquell altra i tal i
qual, escolti, jo en tenc més aquí de paperets: La ecotasa es un
desastre -aquí, En Matas; en canvi se’n va: Jaume Matas
defiende la aplicación de la ecotasa después de inaugurar
una desaladora en Lanzarote. És una joia aquest ministre,
quan és a Aragó diu una cosa, quan ve a Balears en diu una
altra; quan és a Balears diu una cosa, quan va a Lanzarote en
diu una altra, no té cap problema ni un, sempre encerta, posa
tots els bitllets. Per tant no em digui si nosaltres feim o deixam
de dir i tal, escolti, que aquí tothom té. En vol un altre
d’exemple? El Sr. Aznar, a la campanya de Galícia, acusa els
socialistes de les Illes de tenir pactes amb forces que demanen
l’autodeterminació. Al mateix temps el Sr. Matas, aquí, s’asseu
amb la presidenta del Consell Insular de Mallorca i també diu,
en relació al PSM, que és hora d’acostar postures amb aquests
partits. El Sr. Aznar allà diu que els socialistes ens anem dels
partits, que fugim, igual que si tenguéssim la lepra, dels partits
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que demanen l’autodeterminació, i el Sr. Matas diu: convé
començar a veure com ho arreglam. Això és un partit seriós.
(Remor de veus)
Arenas dice que el PP y UM tienen, home, jo he callat, ara
aguantin, aguantin ara que jo he callat. Arenas dice que el PP
y UM tienen conversaciones para un posible pacto, UM niega
las negociaciones. És un partit seriós. És a dir, escoltin, coses
d’aquestes i titulars de diaris a tots ens en preparen mitja
dotzena, però és que la seva segona intervenció tot són titulars
de diaris, no té res més, ja no hi ha res a agafar i això és el que
em preocupa del partit més gros d’aquí, el partit que representa
més ciutadans, em preocupa que la darrera només siguin quatre
cosetes, si va sortir a la premsa allò o si no va sortir. Home, em
preocupa que no hi hagi una oposició més constructiva, jo crec
que aquest hauria de ser el camí.
Vostè em xerra dels empresaris. Escolti, els empresaris estan
contents, és a dir, l’altre dia sortia al Diario de Mallorca:
Balears es una de las doce regiones de la Unión Europea con
mayor optimismo empresarial -miri si els encerta vostè els
paperets-, con mayor optimismo empresarial. Home, no digui
que els nostres empresaris estan fora confiança i tal, que están
a tope i fan una feinada, és a dir, - (Rialles) - no les me...
I és ver que vostès pagaran alguns doblers en el tema de
parcs naturals, qualque duro pagaren amb el tema dels parcs
naturals. El que passa és que nosaltres ara posam una petita
quantitat per a molta de gent. I ells ho feren a l’inrevés, se
n’anaren a Mondragó i donaren una quantitat molt grossa a un
i als altres res, 2.000 milions li aferraren a l’empresa
urbanitzadora d’allò de Mondragó. Nosaltres ho feim a l’inrevés
i n’estam ben orgullosos, un poquet a tothom; vostès se’n van
i li aferren tot el taco a un i els altres encara belen, perquè els de
Mondragó estaven ben enfadats amb vostès, estaven ben
enfadats els de les finques petites. Per tant, no em digui com
fan totes aquestes coses.
I no em xerri al final d’enturbiar relaciones. Nosaltres no
enturbiamos las relaciones con nadie, nosaltres intentam
entendre-nos amb tothom. Ara bé, Sr. González Ortea, jo, si
vostè em diu que ens podem seure i podem parlar de totes
aquestes qüestions i vostè se les pren com a qüestions d’Estat,
partidismes fora, i som capaços de seure-nos amb aquests
grans temes d’estat i intentar arribar a un acord, jo som el primer
que em vull asseure. Ara, no em tornaré asseure perquè qualcú
vengui a fer-se purament i simplement una foto, això no ho
tornaré a fer; si és per arreglar temes sí que ho faré, perquè em
sap molt de greu que resulta que quan ens anem per parlar
d’energia al Ministeri d’Energia vostè ni tan sols es presenti per
conèixer quins són els papers i els papelitos, que vostè diu,
que el meu conseller havia de dur al ministeri per parlar-vos-en.
I quan vostè se’n va allà no té ni idea del que nosaltres
defensam ni què és el que anam a defensar al Ministeri
d’Energia. D’aquesta manera vostè ens poc ajudar molt poc, i
jo crec que ens hauria d’ajudar, perquè aquest projecte de
gasoducte és un projecte fantàstic, que al final costarà meny s
que les propostes que vostès feien i que és molt necessari en
aquesta comunitat autònoma.
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I és més, que ens toca, perquè si tota Espanya té
gasoductes no sé per què les Illes Balears no n’han de tenir; no
sé per què, una vegada més, les Illes Balears han de ser
diferents. I ja ho vaig dir quan vàrem xerrar per primera vegada
de gasoductes, que jo i el conseller ens vàrem seure a una roda
de premsa, i resulta que quan traguérem el plànol d’Espanya,
igual que aquest plànol que vostè m’ha mostrat d’això de les
carreteres -tampoc no els enviàvem per cap mal lloc, si són
turistes tenen una bona vista per on els enviàvem, quedava
molt bé-; vaig obrir el plànol d’Espanya i mir tot els plànol dels
gasoductes i resulta que hi havia gasoductes per tota Espanya
i allà on hi havia d’haver Balears només hi havia la mar. No és
que no hi posassin gasoducte, és que no hi havia Balears, és
que només hi havia la mar, ja només pintaven el mapa
d’Espanya sense Balears. Per tant, si és per donar solució a
aquests temes li puc assegurar que em trobaran.
I miri, els vull dir, ja per acabar, ja per acabar perquè no em
vull fer llarg, perquè la veritat és que en relació amb la seva
intervenció en aquest moment tampoc no queda molt per
contestar; l’únic que li vull dir és el següent: jo crec que hi ha
temes, com el règim especial, com els temes territorials, hi ha
qüestions com el gasoducte, hi ha tota una sèrie de qüestions
que valdria la pena intentar seure’s. Jo comprenc que en el
moment del debat tots deim el que hem de dir, però crec que
valdria la pena que en aquests temes sí que hi hagués la
capacitat d’asseure’s; però, com li deia abans, sense
partidismes, sense haver de defensar el Govern de l’Estat
purament i simplement perquè és del mateix color polític, volent
veure les coses clares.
Jo li he mostrat una carretera que la varen retirar a València
i que ara el ministeri finançarà, està redactant el projecte i
finançarà; que la Generalitat Valenciana ha triat el tipus de
carretera que volia fer; anem a veure com podem parlar amb el
ministeri perquè en aquesta comunitat autònoma se la tracti
exactament igual que a la resta de comunitats autònomes, anem
a veure com ho podem fer. Anem a veure com podem avançar
en el tema d’aigües, anem a veure com podem avançar en totes
aquestes qüestions. Jo crec que valdria la pena i jo el convid,
jo el convid que vostè, si creu que fa falta qualque mecanisme
d’interlocució, jo el convid que hi pugui haver aquestes
assegudes, sobretot pel que són aquests grans temes, perquè
són qüestions bàsiques i principals. Li he explicat això de la
dessaladora d’Alcúdia, no tenim cap voluntat ni una que aquí
no s’inverteixin tota una sèrie de doblers, el que passa és que
explicam amb els raonament, i jo crec que de forma clara, quina
és la nostra idea de com ha de ser aquest territori i que per tant
no creim que s’hagi d’anar fent una dessaladora cada cinc
minuts d’aquestes que calientan el planeta.
Jo el que crec és que el que hem de fer és fer una gestió de
l’aigua des d’una altra cultura, des de la gestió de la demanda,
des d’intentar treure el màxim fruit a tots els temes d’aigua, des
d’intentar gestionar bé tots els nostres aqüífers, cosa que fins
ara no s’ha fet. Per tant, en el que són aquestes grans
qüestions nosaltres, jo li dic, com a President, estic totalment
disposat a parlar-ne, perquè crec que és important per a aquesta
comunitat autònoma.
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I quant a tots els altres grups, donar-los les gràcies i també
al Grup Popular per totes les seves aportacions, perquè, encara
que moltes d’elles, en el cas del Grup Popular, no hi podem
estar d’acord, sempre un aprèn qualque cosa.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President del Govern, amb la seva
intervenció queda substanciada aquesta etapa del debat. Els
grups parlamentaris disposen ara de 30 minuts per presentar
propostes de resolució davant la Mesa de la cambra. La Mesa
de la cambra es reunirà a les 21.45 per qualificar la congruència
i comprovar que no es tracti de mocions de censura o qüestions
de confiança les que es presentin en aquests moments. I les
propostes de resolució, una vegada admeses, seran remeses,
amb caràcter urgent, als grups parlamentaris avui mateix.
Se suspèn la sessió, fins demà, a les 11.00 hores del matí.
Moltes gràcies.
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(El Sr. Vicepresident primer dirigeix el debat d’aquesta
sessió)
EL SR. PRESIDENT:
Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a
empezar el debate de las propuestas de resolución presentadas
por los diversos grupos parlamentarios, derivadas del debate
sobre la orientación política general del Gobierno.
El debate se hará de la siguiente manera: las intervenciones
de los portavoces seguirán el orden de menor a mayor
importancia numérica de los grupos, y luego las propuestas
serán votadas en orden de la presentación en el Registro de
entrada.
Habrá diez minutos para defender las propuestas, y habrá
una fijación de los demás grupos políticos de cinco minutos.
No habrá ni réplicas ni contrarréplicas, tal y como se acordó en
la Junta de Portavoces.

de tal manera que el nostre govern compleixi amb la recent
directiva comunitària del mes de setembre, que diu que el 22,1%
de l’energia consumida en els països de la Unió, i per tant
també a les Illes Balears i Pitiüses, l’any 2010 hauria de ser
d’origen net. I en tercer lloc, en tema d’habitatge social el que
demanam és que es doni prioritat a la construcció sobre sòl
edificat en lloc de donar-la a costa de nou sòl, que fins ara no
és solar, o bé a sòl rústic. I en segon lloc que la despesa en
habitatge social es faci sobretot fomentat l’oferta de lloguer per
davant de l’oferta d’adquisició, perquè creim que aquesta és la
política més adequada, i que ens acosta a la mitjana europea en
aquest sentit, i que permet també finançar més habitatge social
a disposició immediata de la nostra gent. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Buades. Para fijar la posición, ¿grupos que
desean intervenir? Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra la Sra. Amer.
LA SRA. AMER I RIERA:

Tengo que decir que las votaciones no se producirán antes
de las doce y cuarto de hoy mismo.
Por tanto, empezaremos con las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Mixto. Tiene la palabra el Sr. Buades
para su defensa durante diez minutos.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar abans que finalitzi el proper període el projecte de
llei de biodiversitat al Parlament per a la seva discussió i
eventual aprovació.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar a partir del primer trimestre del 2002 un Pla de xoc
a favor de l'estalvi i les energies renovables que permeti
complir amb la Directiva 77/2001 de la UE, del Parlament
Eur opeu i del Consell Europeu de Ministres del 27 de
setembre del 2001.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar prioritat en la política d'habitatge social sobre sòl ja
edificat en lloc de sobre nou sòl sense la condició de solar o
en rústic i amb preferència per a l'oferta de lloguer, atenent
primer les demandes de les zones de les Balears més
deficitàries.

EL SR. BUADES I BELTRAN:
Gràcies, Sr. President. Molt ràpidament, els Verds hem
presentat després del consens dins la majoria progressista
exclusivament tres propostes. Dues afecten medi ambient i una
habitatge. La primera el que intenta és comprometre el Govern
de les Illes Balears que abans d’acabar el proper període de
sessions presenti el projecte de llei de biodiversitat, aquesta llei
marc en matèria de gestió d’espais protegits. La segona és
referida a energia, perquè a part del Pla energètic es continuï, i
especialment a partir del trimestre que ve, donant compliment
a un pla de xoc en favor de l’estalvi i les energies renovables,

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Anunciar el vot favorable del Grup Parlamentari
Socialista a aquestes propostes de resolució presentades pel
Grup Mixt, en representació del Sr. Buades. Volem insistir des
del Grup Parlamentari Socialista en la defensa que els temes
socials i mediambientals que així ens demanen les ciutadanes i
els ciutadans de les nostres illes, i que signifiquen, per tant,
una millora de la vida i del benestar quotidià.
Amb la primera que ens presenta el Sr. Buades volem deixar
clar que estam a favor de la protecció del territori i del
manteniment de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes
de les Illes, i així és que en aquest debat, tal com exposava el
president Antich, s’ha parlat de polítiques mediambientals com
a peça angular de tota la política del Govern, de polítiques
actives de conservació, i precisament aquesta llei de
biodiversitat com a instrument, i per tant a favor per aquest
proper període de sessions, quant a la integració de polítiques
sectorials en temes d’aigua, de gestió forestal, de caça, de
pesca, de turisme, parlar de zones protegides, parlar de
protecció d’espècies i hàbitats, d’instrument, etcètera. Per tant,
també amb aquest consens, que és possible, volem insistir
també en aquella que fa referència a parlar, i és important, i és
una necessitat a més expressada des de fa molt de temps, del
Pla energètic de les nostres illes. Ja el tenim, i aquest pla
energètic precisament contempla aquestes energies alternatives
en aquestes tres àrees bàsiques, tant la solar, l’eòlica, com
també la biomassa. Per tant s’ha de continuar amb aquests
projectes d’instalAlar energies renovables a centres
d’ensenyament i hospitals, com ja es ve fent; també fomentar
a municipis, com també ja es ve fent; i per tant tot un conjunt
que ens impliqui en aquest pla per a estalvi i energies
renovables.
Ja en relació a la tercera proposta de resolució que ha
defensat el Sr. Buades, en relació a la política d’habitatge, jo
crec que és important l’impuls cap a la rehabilitació, recordar la
referència expressa del president a aquest debat, que parlava de
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més oportunitat per als que tenen més poder adquisitiu, o
també un impuls sense precedents, i és així. És així, i és
significatiu ja l’augment que hi ha hagut en ajudes en
rehabilitació, que s’han multiplicat per 6, hi feia esment en
aquest debat, en relació a la passada legislatura, com també
està previst en aquest pla de rehabilitació. Per tant, el suport del
Grup Parlamentari Socialista a aquestes tres propostes de
resolució que ens ha presentat el Grup Mixt. Gràcies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sra. Amer. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra el Sr. Llamas.
EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:
Gracias, Sr. Presidente. También cinco minutos para explicar
nuestro apoyo a las tres propuestas de resolución. En primer
lugar, a la primera comentar que efectivamente también
nosotros estamos a favor de la protección del territorio, pero
una protección racional, que incluya además del medio físico
también la flora, la fauna, el medio social, y desde luego el
respeto a la propiedad privada. No es tal vez la ley de
biodiversidad, cuyo borrador ya conocemos, la más adecuada
según nuestras previsiones, pero efectivamente, y repito,
estamos a favor de cualquier iniciativa que proponga la
protección del territorio, y con esto además también damos
contestación a una pregunta del Sr. Presidente ayer a nuestro
portavoz de grupo, respecto a si estaríamos de acuerdo o no en
presentar una ley de biodiversidad.
En la segunda propuesta también estamos de acuerdo, en
el ahorro de energías renovables y en el impulso de cualquier
tipo de energía limpia. De hecho -ya se ha comentado en esta
misma sala- encontramos graves deficiencias a este sentido en
lo que ha sido el Plan energético, con lo cual nuestro apoyo. Y
bueno, dentro de un tema pragmático o práctico, que estas
energías renovables sean impulsadas sobre todo en lo que se
refiere a viviendas de protección oficial, a edificios del
Govern..., en fin, a todo tipo de edificio público.
Y cuanto a la tercera, también estamos de acuerdo, estamos
bastante de acuerdo en que la política de rehabilitación es una
política importante a la hora de optimizar todo lo que se refiere
a suelo urbano, pero también hace hincapié en que hay que
proteger o hay que dar salida a las clases más desfavorecidas,
y que la vivienda de protección oficial, de régimen general,
también ha de ser impulsada. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Llamas. Pasaríamos entonces a las siguientes
propuestas de resolución, presentadas por el Grupo
Parlamentario d’Esquerra Unida i Ecologista. Su portavoz Sr.
Ramon tiene la palabra.
1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
solAlicitud del Govern de les Illes Balears d'aconseguir la
transferència de la gestió dels aeroports de les Illes Balears.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a augmentar els descomptes de les tarifes aèries als residents
de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears encoratja el Gove r n a
continuar renegociant amb el Govern central el conveni de
carreteres. Al mateix temps, rebutja l'actitud del Ministerio de
Fomento de voler imposar el seu model de carreteres.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar augmentant la cooperació amb el
Tercer Món, dirigida a la satisfacció de les necessitats
humanes bàsiques i a la construcció de societats
democràtiques respectuoses amb els drets humans.
5. El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern de
les Illes Balears a continuar negociant amb els representants
de l'Administració central el desenvolupament i l'aplicació
del Règim Especial de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
completar l'elaboració del Pla sociosanitari de les nostres
illes i a la seva presentació davant la Cambra.
EL SR. RAMON I JUAN
Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista presenta sis propostes de
resolució a aquest debat, que passaré a explicar a continuació.
La primera d’elles fa referència a l’acord del Consell de
Govern de les Illes Balears, de solAlicitar de l’Estat la gestió dels
aeroports de les Illes Balears. Nosaltres evidentment estam
d’acord amb aquesta solAlicitud, però també ho voldríem
enllaçar amb un acord que es va prendre en el plenari d’aquest
parlament el dia 29 de febrer del 2000, en què va haver-hi acord
de tota la cambra, en aquells moments s’estava parlant d’una
altra qüestió. L’anterior ministre de Foment estava amb la idea
de privatitzar els aeroports de tot l’Estat i deixar absolutament
al marge les institucions d’aquesta comunitat. En el seu moment
va haver-hi una gran oposició a aquesta intenció. Actualment,
amb unes circumstàncies diferents, amb una crisi mundial que
afecta bàsicament les línies aèries, hem comprovat que del que
es tractaria és que realment la gestió de tots els aeroports de les
Illes Balears estigués en mans de tota la comunitat autònoma.
Pensam que no hi ha raons estratègiques de caràcter estatal, a
pesar del que s’ha dit alguna vegada, perquè això hagi d’estar
en mans del Govern central. Els aeroports són efectivament
estratègics, però són estratègics per a nosaltres. És un tipus
d’instalAlació absolutament fonamental per a la nostra
comunitat, i per tant pensam nosaltres que la gestió hauria
d’estar en mans de la comunitat autònoma. Així ho creim
nosaltres, i ens agradaria que hi hagués una gran coincidència
sobre aquest fet, de tal manera que es reforçàs la posició del
Govern de les Illes davant el Govern de l’Estat.
La segona proposició també fa referència al tema aeri, una
qüestió també d’absoluta actualitat, i també reclamada per molts
dels sectors socials de les nostres illes, perquè la pujada
permanent del preu de les tarifes aèries ens deixa en una
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situació realment difícil a l’hora d’utilitzar aquest mitjà, que és
absolutament imprescindible per a nosaltres. La veritat és que
els efectes beneficiosos de l’augment dels descomptes pujant
al 33%, com ha reconegut pràcticament tot el món, han estat
absolutament desbordats per les successives pujades de les
tarifes aèries per diversos motius, entre els quals evidentment
les taxes aeroportuàries són importants. També l’augment de
les assegurances, i tota una sèrie de factors. El cert és que cada
vegada és més car viatjar entre les illes, i de les illes a la
península, i per tant s’hauria d’aconseguir augmentar aquest
descompte per a residents de les Illes Balears, per passar, com
es reclama insistentment, al 50%.
La tercera proposició fa referència al conveni de carreteres
i aquesta actitud del Govern central d’una certa prepotència,
d’una marginació cap a les Illes Balears, i de voler imposar,
aprofitant que ells tenen els recursos econòmics, el model de
carretera de les nostres illes, en contra de la voluntat de les
institucions de les nostres illes, cosa que, com es va veure ahir,
no passa a totes les comunitats, sinó que passa en aquesta,
perquè sembla ser que el Govern de les Illes Balears no agrada
al Govern de l’Estat. Per tant, és donar suport a la posició del
Govern de les Illes Balears, animar-los a continuar negociant
amb el Govern central, de tal manera que es pugui aconseguir
que el Govern central aporti els recursos que ha d’aportar per
a les carreteres de les Illes Balears, però sense condicionar el
seu traçat, i respectant la voluntat de les institucions de les
Illes.
La quarta proposta fa referència a instar el Govern de les
Illes Balears que continuï augmentant la cooperació amb els
països del tercer món, i continuar augmentant perquè aquesta
comunitat, que dedica el 0,77% creim que és una de les
comunitats, sinó la que més recursos destina, que l’entrada del
Govern progressista ha suposat un augment important de la
colAlaboració internacional, però nosaltres pensam que s’ha de
continuar augmentant, i així també ho recollia el pacte per a la
constitució del Govern de les Illes Balears, que era aconseguir
en aquesta legislatura arribar a l’1%. També deim en la
proposició que aquesta colAlaboració vagi dirigida bàsicament
a la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques, i també
que siguin respectuoses amb els drets humans. Pensam que és
important, perquè moltes vegades davant la idea que es fa una
colAlaboració internacional, moltes vegades hi ha quantitat s que
no arriben a les persones necessitades, que serveixen per donar
suport a governs autoritaris o corruptes, i que no arriben a la
gent més necessitada. Creim que l’augment de la colAlaboració
internacional és una necessitat imperiosa, en aquest món que
cada vegada hi ha més diferències entre països rics i països
pobres, que això és necessari per qüestions de solidaritat, però
fins i tot de qüestions d’un cert egoisme, en aquest moment
d’intranquilAlitat mundial pensam que una de les maneres més
importants d’assegurar unes certes relacions internacionals
més tranquilAles i més normals és eliminant les grans injustícies
i les grans diferències que hi ha entre països, perquè si no, a
part de ser una situació injusta, creim que tampoc no
s’aconseguiran objectius que es volen aconseguir per altres
mitjans.

La proposició número 5 fa referència a aquesta qüestió que
la tractam habitualment en aquest parlament, que va ser el
banderín de enganche a la seva època del Partit Popular, era el
que havia de resoldre tots els problemes, es va aprovar una llei,
però aquesta llei no s’està aplicant més que en una petita part,
i el que donam suport des d’aquí a la posició negociadora del
Govern de les Illes Balears de cara a l’Administració central per
aconseguir que a la fi hi hagi una aplicació autèntica del règim
especial de les Illes Balears.
I la proposició número 6 és instar el Govern a completar i
presentar davant aquesta cambra el Pla sociosanitari. En aquest
parlament, si no vaig equivocat, el febrer del 2000 es varen
aprovar dos punts d’una moció del Grup Parlamentari Popular
en què es donava un termini de 18 mesos al Govern per a la
seva elaboració. Nosaltres pensam que, al contrari del que diu
el grup de l’oposició, el govern està complint bàsicament els
compromisos a les resolucions d’aquesta cambra; aquí sabem
que està molt avançat, i sabem també que és molt complexa
l’elaboració d’un pla sociosanitari. El que demanam és que de
la manera més urgent que sia possible es completi aquest pla,
que s’ha hagut de fer de bell nou perquè no hi havia treballs
previs dels governs anteriors, es presenti a aquesta cambra i es
pugui debatre entre tots els grups. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Ramón. Para fijar la posición ¿grupos que
deseen intervenir? Por el PSM-Entesa Nacionalista tiene la
palabra el Sr. Buele.
EL SR. BUELE I RAMIS:
Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista volem fixar la nostra posició respecte
d’aquestes propostes de resolució que ha presentat el Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, i volem dir que
estam totalment d’acord amb totes sis, per molts de motius, no
només perquè siguin congruents amb la matèria que ha estat
objecte d’aquest debat, aquest debat que vàrem començar
despús-ahir amb l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears, sinó perquè afecta, des del nostre punt de vista,
tres aspectes que són bàsics i fonamentals dins aquesta
política general del Govern de les Illes Balears; un que afecta a
sanitat, que és una de les necessitats més agudes que està
p atint la societat de les Illes Balears, i per tant la necessitat
imperiosa que aquest pla sociosanitari es completi, s’elabori i
es dugui a terme.
Un altre segon aspecte importantíssim per a nosaltres és el
que fa referència a la matèria econòmica, i aquesta proposta de
resolució en reflecteixen dues que van directament cap aquí;
una amb la defensa del règim especial, la defensa d’aquest
desenvolupament i d’aquesta aplicació del règim especial per
a les Illes Balears, i un altre en relació a la cooperació
d’aquestes Illes Balears amb el desenvolupament del tercer
món, indicant-hi aquells dos aspectes que nosaltres també
creim que val la pena remarcar, com són l’atenció a necessitats
humanes bàsiques, i com són la construcció de societats
democràtiques.
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I finalment el tercer bloc d’aquestes propostes a nosaltres
també ens satisfà molt poder donar suport, perquè intenten
estimular i promoure una política de transport que les Illes
Balears necessiten: aquest conveni de carreteres, aquests
descomptes en les tarifes aèries i aquesta gestió dels aeroports,
tres aspectes que afecten una de les polítiques que el Govern
de les Illes Balears amb més intensitat ha de desplegar. Moltes
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el Sr. Pons.
EL SR. PONS I PONS:
Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. És obvi que des del Grup Parlamentari Socialista
votarem a favor, però no votarem a favor per qüestions de
pacte o de compromís previ, sinó per convenciment que són
propostes assenyades i possibles. Els blocs en què estan
separades són ben suggerents. N’hi ha un que utilitzam amb
freqüència a aquesta cambra, que és el règim especial, i
l’utilitzam moltes vegades per dir-nos picardies d’una banda i
de l’altra d’aquesta sala, però que no hauríem d’oblidar un fet.
Si bé es cert que en un principi el Grup Socialista almanco va
votar en contra, una vegada que una llei està aprovada i
publicada, no es mirin les majories i minories que les puguin
aprovar, sinó que està publicada, i que ha de respondre a tots
els ciutadans. No hi ha ningú que pugui alAlegar sobre una llei
una paternitat una vegada publicada. I ens satisfà que la
proposta digui “continuar negociant”, que és una postura
sàvia, sabent que hi ha problemes de bell antuvi, però que amb
una postura oberta, tant per part del Govern d’Espanya com de
la comunitat autònoma, és una relació amb governs que s’ha
d’establir, a fi de donar compliment a un text que obliga tots els
espanyols.
També dins aquesta llei de règim especial podríem
contemplar els altres, estan relacionats amb transports. La
transferència o l’administració dels aeroports de les Illes per
part de la comunitat autònoma en principi no és cap disbarat, i
estaríem absolutament d’acord. Però el que sí és important és
sobre la repercussió que ha tingut últimament l’augment de les
tarifes aèries, sent aquest un mitjà que obliga a qualsevol que
visqui aquí, i ha augmentat d’una forma notable. Pràcticament
el 25% de descompte, que era saludat com un avanç important
quant a mobilitat de la població d’aquestes illes, ha estat
absorbit pels augments sobre les tarifes aèries, que uneixen o
haurien d’unir els habitants d’aquestes illes amb altres indrets
d’Espanya. Per tant, també és important.
I tindríem les dues darreres, que seria el Pla sociosanitari, un
pas previ perquè es puguin arbitrar polítiques d’igualtat,
p erquè tots els ciutadans que aquí viuen, per damunt de la seva
situació econòmica, tenguin cobertes les seves necessitats
mínimes en el que més importa, en necessitats bàsiques i salut,
que són dos principis bàsics per a aquest principi tan difícil
d’igualtat que tots defensam, jo supòs que dretes i esquerres
hi estaríem d’acord.
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I per últim el del tercer món, que actualment té importància,
en la mesura que s’ha produït un enfrontament del globalisme
laic d’occident i ric, amb el fonamentalisme religiós d’orient,
que de cada vegada som més els que creim que no és tràmit la
utilització de la força que es pugui resoldre el problema, i sí a
través de, no diré diàleg, perquè al diàleg cadascuna de les
parts manté el seu punt de vista, i no davallen del ruc per
atracar-se una postura a una altra, però sí que passa per un
millorament de la situació econòmica i per la universalització del
sistema polític que, essent el que té més vicis del món, que és
la democràcia, encara no n'hi ha cap que l'hagi superat. Són
raons suficients perquè el Grup Socialista voti a favor de les
propostes del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Pons. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el Sr. Piña.
EL SR. PIÑA I SAIZ:
Con la venia, Sr. Presidente. Senyores i senyors diputats. El
nostre grup, com és pràcticament evident, i no per raons, com
ha esmentat qui m'ha precedit en l'ús de la paraula, de pacte,
sinó per pur contingut substantiu, donarà suport a una sèrie de
les propostes que se'ns presenten per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista.
No hi ha cap dubte que augmentar la cooperació amb el
Tercer Món, dirigida a la satisfacció de les necessitats humanes
bàsiques i a la construcció de societats democràtiques
respectuoses amb els drets humans, ha de ser sustentada per
qualsevol que tengui la més mínima sensibilitat democràtica i,
a pesar del que s'ha dit alguna vegada en aquesta cambra,
aquest grup no solament té, i tots i cadascun dels seus
membres, una clara sensibilitat democràtica, sinó unes
profundes conviccions democràtiques.
Quant a continuar negociant amb els representants de
l'administració central el desenvolupament de l'aplicació del
règim especial de les Illes Balears, naturalment, és una actuació
que es va aconseguir per part de governs del Partit Popular, i el
que tots volem és que s'apliqui totalment d'una vegada.
L'elaboració d'un pla de serveis sanitaris a les nostres illes
i la seva presentació a la cambra, és una necessitat palesa i per
tant li donarem suport amb moltíssim de gust.
I millorar el règim de descomptes de les tarifes dels vols que
uneixen les illes entre si i les Illes amb la resta d'Espanya,
naturalment en som partidaris.
Ara bé, renegociar con el Gobierno central el convenio de
carreteras, no hay nada que renegociar, el convenio existente
es nuestro convenio, el modelo de carreteras que este modelo
presenta es el modelo que defiende nuestro grupo y ha sido
puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, y sin ir más lejos,
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ayer por la tarde. Por lo tanto, de ninguna manera podemos
apoyar esa propuesta.
Y en cuanto a la transferencia de la gestión de los
aeropuertos de la administración central a la autonomía, siendo
totalmente partidarios de la desconcentración y de la
descentralización, lo que siempre hemos notado es que a la
hora de hablar de las transferencias de la gestión aeroportuaria,
la participación en la gestión o cualquier tipo de iniciativa de
ese estilo, nadie expone las razones por las que cree que éste es
un modelo mejor, nadie expone cómo mediante esa
transferencia se va a mejorar la gestión del aeropuerto. Hay una
especie de aspecto de rapiña sobre la cosa pública que de
ninguna manera podemos apoyar, y en el convencimiento que
ese planteamiento lo único que puede hacer es empeorar una
gestión que, desde luego, necesita ser mejorada, en forma
alguna apoyaremos esta propuesta.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Piña. ¿Podría aclarar con numeración a las que
van a dar apoyo, por favor?
EL SR. PIÑA I SAIZ:
Por supuesto, Sr. Presidente y gracias. A la 1 no, a la 3 no,
a las 2, 4, 5 i 6 de las presentadas por el Grupo Parlamentario
d'Esquerra Unida i Ecologista, i que crec que tenen el núm. de
registre ..., bé, vostè ho sap millor que jo, sí. Gracias, Sr.
Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Piña.
Pasaríamos a las siguientes propuestas de resolución,
presentadas por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista. Tiene la palabra su portavoz, el Sr. Bosco Gomila.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a complir el previst a la Llei de règim especial per a les
Balears que encara no s’ha desenvolupat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes a dur a terme els tràmits adequats per institucionalitzar
la presència del Govern de les Illes Balears als organismes de
la Unió Europea, de manera no inferior a l’establert pels
estats de la Unió Europea d’abast federal
3. El Parlam ent de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes a crear un model audiovisual propi per tal de fomentar
la identitat cultural i lingüística, i afavorir a l’ensems la
integració de la gent nouvinguna a les nostres illes.
4. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol casta
de violència que pretengui imposar-se a qualsevol indret del
món, i propugna els valors del més estricte respecte cap els
drets de les persones i els pobles.

5. El Parlament de les Illes Balears ins ta el Govern de les
Illes a fomentar l’ús de codis de fonts obertes per tal
d’integrar més gent de les Illes Balears a la xarxa d’Internet,
per impulsar el comerç electrònic.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes a implantar l’accés gratuït de la gent usuària de la xarxa
d’Internet a l’edició digital del Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
EL SR. GOMILA I BARBER:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sis són les propostes de resolució que presenta el
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista després d'aquest
debat de política general, i la primera, malgrat sigui reiterativa,
no només perquè ha sortit reiterades vegades en aquest debat,
sinó durant tota aquesta legislatura, i també hi ha altres grups
que la presenten com a proposta de resolució, nosaltres volem
instar el Govern de l'Estat que compleixi les lleis que el Congrés
dels Diputats aprova i que afecten les Illes Balears. En aquest
debat hi haurà grups que presentaran i que reclamaran la
vigència de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia, com si
algú dubtés que aquestes dues lleis estiguin en vigor.
Nosaltres creim que la llei que el Govern de l'Estat es pensa que
no està en vigor o que hi està parcialment, no és altra que la
Llei de règim especial de les Illes Balears, que va ser la bandera
del qui ara és ministre Matas, quan va ser conseller d'Hisenda
d'aquest govern. Per tant, que el Govern de l'Estat s'impliqui
molt més en l'acompliment d'aquesta llei i es vagin creant i
convocant totes les comissions que en aquests moments estan
creades i creant les que falten per crear. Per tant, el Govern de
l'estat hauria de ser conscient que les lleis són per complir-les
i que la Llei de règim especial de les Illes Balears també ho és i,
per açò demanam que aquest parlament insti a complir al
Govern de l'Estat la Llei de règim especial de les Illes Balears,
amb el que encara no s'ha desenvolupat.
La segona proposta és demanar al Govern de les Illes que
dugui a terme els tràmits adequats perquè la presència del
Govern de les Illes Balears als organismes de la Unió Europea
sigui molt més important del que ho és en aquest moment. Som
conscients del fort rebuig que té aquesta qüestió al Govern de
l'Estat per tal que les comunitats autònomes puguin defensar
davant la Unió Europea les competències que tenen
transferides en exclusiva i que no ho hagin de fer mitjançant
l'Estat o que l'Estat faci d'intermediari entre les comunitats
autònomes i la Unió Europea. Volem que el Govern continuï
treballant en aquest sentit, tot i ser conscients d'aquestes
dificultats.
Pel que fa al punt tercer, creim que perquè hi hagi una
vertadera normalització de la nostra llengua i de la nostra
cultura, el que més influeix perquè aquesta sigui efectiva, són
els mitjans audiovisuals i d'aquest, sobretot la televisió. Per açò
demanam al Govern de les Illes Balears que creï un model
audiovisual propi i que fomenti la identitat cultural i lingüística
del nostre país. Ahir es va parlar molt, en el debat, aquests dos
dies, s'ha parlat molt d'immigració, de la immigració que rebem
a les Illes Balears, i nosaltres creim que una eina molt important
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per afavorir la incorporació d’aquests nous balears que arriben
a les nostres illes pot ser la televisió, perquè doni a conèixer la
nostra llengua, perquè doni a conèixer la nostra cultura, i per
tant necessitam un model propi de televisió, d’una televisió
arrelada al país i conscient i compromesa amb la nostra llengua
i la nostra cultura.
En aquests moments, i davant la situació que s’està vivint
de guerra a Afganistan i de conflicte internacional arreu de tot
el món, nosaltres creim que és bo que aquest parlament es
pronunciï i rebutgi qualsevol casta de violència que es
pretengui imposar a qualsevol indret del món, i propugnar els
valors del més estricte respecte cap als drets a les persones i als
pobles. En aquest sentit també volem incloure la violència que
hi ha a l’Estat espanyol, on ahir va caure la darrera víctima a
mans del terrorisme d’ETA.
I les dues últimes que presentam van referides a l’accés dels
ciutadans a la xarxa d’Internet. La número 5, la primera, és per
facilitar l’accés dels ciutadans de les Illes i que tenguin més
fàcil aquest accés a Internet i, per tant, demanam que el Govern
fomenti l’ús de codis de fonts obertes per tal d’integrar més
gent de les Illes Balears a la xarxa. I la segona és per demanar
que tota la gent que estigui connectada a Internet pugui accedir
de manera gratuïta a l’edició digital del Butlletí Oficial de les
Illes Balears. Hi ha altres comunitats autònomes que ja tenen
aquest accés gratuït al Butlletí Oficial de la seva respectiva
comunitat autònoma, i nosaltres volem que nostra sigui la
següent i que, per tant, tothom pugui accedir de manera gratuïta
a través d’Internet al que són les normes que van aprovant les
diferents administracions de les Illes Balears.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Gomila. ¿Grupos que deseen intervenir? Por el
Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Sr. Marí Serra.
EL SR. MARÍ I SERRA:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, he de dir
primerament que el Grup Parlamentari Socialista donarà suport
a totes i cadascuna de les propost es de resolució presentades
pel Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, i els
donarem suport perquè consideram que són encertades i que
cerquen solucions a alguna de les qüestions importants per a
la nostra comunitat autònoma, com són el desenvolupament del
REB, totalment d’acord en tot el que ha dit el portaveu del PSM
en aquest sentit; institucionalitzar la presència del Govern de
les Illes als organismes de la Unió Europea, crec que és
important; la creació d’un model audiovisual propi per fomentar
la nostra cultura i la nostra llengua i per afavorir la integració
dels immigrants de les nostres illes; el posicionament en contra
la violència i la defensa dels drets de les persones i els pobles;
així com les dues últimes, que fan referència a donar un impuls
al comerç electrònic per Internet, i l’altra l’accés gratuït dels
usuaris d’Internet a l’edició digital del Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
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Són qüestions que el nostre grup hi està d’acord. Per tant,
sense res més reiteram el nostre suport a aquestes resolucions.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Marí Serra. Por el Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I COLL:
Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, hem
estudiat molt acuradament les propostes que ens ha fet el Partit
Socialista-Entesa Nacionalista, PSM, i els puc avançar que el
Grup Parlamentari Popular donarà suport a les propostes 1, 4,
5 i 6, i no pot donar suport a les 2 i 3.
Em referiré a les quatre propostes que nosaltres votarem
favorablement. Efectivament, el Grup Popular a la proposta
número 1 no tan sols crec que insta el Govern de l’Estat a
complir el previst en el règim especial, però també vull matisar
que el Govern de les Illes Balears es posi les piles, faci projectes
i els presenti a Madrid, com és el cas de l’elaboració del
Projecte de reguiu amb aigües depurades i que d’una vegada es
presenti a la comissió mixta, perquè recordem que el protocol es
va signar, Govern i Ministeri d’Agricultura, l’abril del 99. És una
petició, és una proposta de resolució que any rere any
nosaltres presentam i que no fan res.
Nosaltres, a la número 4, a la vostra proposta de resolució,
com no pot ser d’una altra manera, el Grup del Partit Popular
rebutja qualsevol casta de violència que pretengui imposar-se
des de qualsevol indret del món i també d’Espanya. S’ha de
recordar que des que hi ha democràcia el nostre país està en
guerra amb el terrorisme, amb un terrorisme d’ETA vil i
rebutjable, i amb tots aquells que li donen suport, perquè si no
és d’aquesta manera difícilment nosaltres podem superar
aquest estat de violència. Nosaltres ho sabem en les nostres
pròpies carns perquè només mata per ideologia, per idees, així
com també ho saben els militants del Partit Socialista. Per tant
jo crec que és molt oportú aquí recordar en aquest moment
aquest rebuig unànime i radical de la violència, i més en aquest
moment, que després de l’11 de setembre tenim un perill d’una
expansió violenta arreu del món i en el país i en el mitjà.
A les números 5 i 6 nosaltres creim, sortosament, que la
nova economia és un instrument a la societat de la informació
i de la comunicació, ens obre les portes a un mercat únic i
global. Ens satisfà que per fi el Partit Socialista PSM se n’adoni
que és important, que açò és una cosa molt important. Jo
només recordaria que l’any passat el Grup Popular va presentar
una resolució que demanava que el Govern presentés un pla
d’actuació que avaluï els punts febles de les oportunitats
precisament del comerç de les Illes dins la xarxa informàtica,
dins la xarxa d’Internet i tota aquesta economia globalit zadora
de les noves tecnologies. Així no ho va creure important, hem
perdut un any, però en qualsevol cas ben rebut sigui l’instar el
Govern perquè s’integri a les Illes Balears a través de la xarxa
Internet el comerç electrònic.
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També la 6 és entrar més comunicació i informació a l’abast
de totes les cases i tota la gent de les nostres illes, i com més
s’apropi l’administració a l’administrat tant de bo. Jo crec que
és un dels reptes que hi ha pendent, que any rere any el Govern
i el president ho diu aquí, que farà plans d’innovació i
d’informació i de noves tecnologies, però any rere any veim
que açò és estèril i constatam una pèrdua progressiva
d’oportunitats que tenim.
Per altra part no podem donar suport a la número 2 perquè
Europa es construeix a través de l’Europa de les nacions i
també de les regions, on la nostra comunitat està suficientment
representades i les nostres propostes arriben a BrusselAles, per
dir-ho de qualque manera. Però jo crec que abans el Partit
Socialista de Menorca hauria de discutir amb els seus socis del
pacte d’esquerres el tema del federalisme, a veure si és quadrat
o asimètric, i a veure quin tipus de federalisme vol, perquè si no
sabem què volem difícilment podem anar després a BrusselAles
a demanar i a reivindicar una sèrie de drets que ens pensam que
tenim, però nosaltres mateixos hem de ser conseqüents i hem de
saber exactament què volem i què tenim. Nosaltres estam per la
Constitució; el Grup del Partit Popular creu que la Constitució
té prou i amplis mecanismes per dur endavant en el projecte
europeu totes aquestes noves iniciatives que bé podem ser
capdavanters dins la Mediterrània occidental. Jo crec que en
açò, nord-sud, Balears té un gran projecte de futur i crec que és
per aquí que s’hauria de defensar.
I per acabar no podem de cap manera donar suport a la
número 3 perquè açò és una televisió local, i nosaltres creim
que hi ha altres prioritats a la nostra comunitat autònoma més
urgents. Jo crec que 700 milions de pessetes per a la llengua
crec que és una quantitat extraordinàriament import ant i que
podem fer molts de projectes d’integració. Nosaltres mateixos,
per no dir que no volem açò però que no volem res, tenim dues
propostes, la 47 i la 48, que el Grup Popular presentarà
oportunament, que crec que donen molt de suc i molta
consistència de futur per garantir aquesta llengua nostra,
aquesta llengua de convivència que ningú no s’ha de sentir
exclòs.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Camps. Ahora tocarían las propuestas de
resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista;
tiene la palabra su portavoz la Sra. Armengol.
1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l’Estat espanyol perquè prioritzi l’execució d’inversions a les
Illes en matèria de carreteres, respectant, igual que ho fa en
altres territoris, la competència del Govern de les Illes
Balears en el disseny del corresponent pla i successives
modificacions del mateix, compensant així els efectes de la
insularitat, en compliment de l’article 16 de la Llei 30/98, de
29 de juliol de règim especial.
2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l’Estat espanyol perquè colAlabori econòmicament amb el

Govern de les Illes Balears en la potenciació del transport
ferroviari, amb un finançament per càpita similar a la resta
del territori peninsular, compensant així els efectes
d’insularitat, en compliment de l’article 10 de la Llei 30/98,
de 29 de juliol de règim especial.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a promoure els canvis legislatius necessaris per tal que
el Senat esdevingui l’autèntica cambra de representació
territorial.
4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l'Estat que de manera urgent reguli la participació de les
comunitats autònomes al Consell de la Unió Europea.
5. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l’Estat perquè als pròxims pressupostos incrementi la partida
destinada a beques per als estudiants que hagin de cursar els
seus estudis universitaris fora del territori de les Illes Balears
d’acord amb l’article 17 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol,
de règim especial de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears constituirà una
ponència en el si de la Comissió d’Assumptes Socials per tal
d’estudiar les possibles modificacions de la Llei electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears així com de la Llei
Orgànica del Régimen Electoral General, amb la finalitat que
a les eleccions del 2003 quedi garantida la paritat a tots els
trams de les llistes electorals.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i senyores
diputades, des del Grup Parlamentari Socialista, després de
viure amb passió aquest debat de l’estat de la comunitat, hem
fet una anàlisi de totes les intervencions, tant del president del
Govern com de tots els grup s parlamentaris. Hem escoltat
atentament, també hem fet una valoració de com veim l’estat de
la nostra comunitat, i avui presentam en aquesta cambra per a
la seva aprovació sis propostes de resolució, sis propostes que
centram en el fet que en aquests dos dies, tres dies, ja, de
debat, hi ha hagut moltíssimes alAlusions, jo crec que per part
de molts de portaveus, així com també del president del Govern,
que nosaltres compartim, al fet que tenim un cert moment, en
aquesta comunitat autònoma i a l’Estat espanyol, d’una clara
involució autonòmica.
Des de la majoria absoluta del Partit Popular realment es fa
difícil poder governar amb tranquilAlitat i donar solucions als
problemes dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears
amb un govern que no creu en l’estat de les autonomies, com
així demostra aprovant lleis en contra de les comunitats
autònomes, en contra, fins i tot, d’institucions com la
universitat, cosa que veim aquests dies, ahir mateix amb la
manifestació en contra de la Llei d’universitats, aprovant la Llei
de responsabilitat del menor, que implica un finançament de les
comunitats autònomes sense ni tan sols haver estat parlat amb
aquestes comunitats autònomes, i per tant entenem que hi ha
un moment greu d’involució autonòmica i de manca de
confiança en l’Estat de les autonomies.
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Nosaltres entenem, des del Grup Parlamentari Socialista, que
no són de rebut, com aquí s’ha denunciat aquests dies de
debat, tots els recursos d’inconstitucionalitat que posa el
Govern de l’Estat al Govern de les Illes Balears, la manca de
finançament, la manca d’inversions i, per tant, tot això ens fa
suposar que hem de prendre qualque mesura perquè aquesta
situació que vivim a les Illes Balears durant aquests anys de
govern del Partit Popular a l’Estat espanyol no es puguin
repetir; hem de canviar les regles de joc perquè això pugui ser
un estat on la convivència entre comunitats autònomes sigui
una realitat.
Per tant nosaltres, per això, proposam des del Grup
Parlamentari Socialista com a cosa immediata la reforma del
Senat. Nosaltres entenem que això implica una reforma de la
Constitució, a la qual defensam, per reformar el Senat per
convertir-lo en una vertadera cambra de representació
territorial, una vertadera cambra on les comunitats autònomes
puguin expressar les seves opinions, puguin decidir sobre les
lleis estatals que afecten les comunitats autònomes, i hi pugui
haver una cambra de diàleg entre el Govern de l’Estat i el
govern de les comunitats autònomes, i una cambra de diàleg
entre les diferents comunitats autònomes entre si. Entenem que
cap aquí ha d’anar l’Estat espanyol seguint la tradició de tots
els estats federals.
Per això esperam el suport d’aquesta cambra per transmetre
a les Corts Generals la preocupació del Parlament de les Illes
Balears, així com també entenem que hi ha d’haver un canvi en
el si de la Unió Europea, tot entenent que en el Consell de la
Unió Europea han d’estar representades les comunitats
autònomes representant l’estructura competencial que té l’Estat
espanyol. A l’Estat espanyol és veritat que les comunitats
autònomes de cada vegada tenen més competències i volem
que això quedi reflectit a la Unió Europea; les competències que
ens són pròpies les volem defensar nosaltres en el si de la Unió
Europea. Per això demanam el suport en aquesta cambra, t o t i
que sabem que la majoria absoluta del Partit Popular ho
impedeix, com així ho vàrem veure a la prop osició de llei que va
presentar el Grup Parlamentari Socialista el Congrés dels
Diputats i que no va tenir el suport del Partit Popular, que és
majoritari però que és l’únic partit que va votar en contra. Per
tant jo crec que això també ens ha de fer alertar i donar
esperances que aquest canvi pot ser real quan el Partit Popular
deixi de tenir la majoria absoluta a l’Estat espanyol.
Altres propostes de resolució van molt lligades a aquesta
qüestió que els explicava, que resulta que el Govern de l’Estat
té clarament una obsessió negativa en contra del Govern i de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i no aplica lleis, que
n’ha fet senyera, com la Llei del règim especial per a les Illes
Balears, aprovada des del 98 i encara no en tenim cap cosa que
ens complagui, als ciutadans de les Illes Balears. Posam tres
propostes de resolució, definim la no aplicació del REB i la
injustícia que es comet amb les Illes Balears; una va sobre
carreteres, una altra transport ferroviari i l’altra per les beques
per als estudiants que han d’anar fora de les Illes Balears, que
han d’estudiar a la península. Només són tres exemples de la
manca de compliment de la Llei de règim especial de les Illes
Balears però que volem remarcar de forma especial.
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Tema de carreteres. Nosaltres tenim competència en
carreteres i tenim dret a dissenyar les carreteres que volem per
a les Illes Balears. Ahir el president posava molt clar l’exemple
que a la Generalitat valenciana sí se li deixa decidir; a la
comunitat autònoma de les Illes Balears no se li deixa decidir.
Nosaltres volem rompre aquesta imposició de l’Estat espanyol
sobre les Illes Balears.
Quant al transport ferroviari s’ha repetit aquests dies, i ho
volem deixar palès avui com a proposta de resolució, que el
Govern del Partit Popular, el Govern del Sr. Aznar, ha fet un pla
estatal sobre transport ferroviari d’alta velocitat de 6,7 bilions
de pessetes en vuit anys. Això significa 150.000 pessetes per
habitant per vuit anys als habitants de la península espanyola;
en els pressuposts generals de l’Estat del 2002 el Govern de
l’Estat del Sr. Aznar disposa una partida pressupostària en
temes de transport ferroviari per a les Illes Balears de 18 milions
de pessetes. Si agafam la proporció dels vuit anys, això
significa 200 pessetes per habitant de les Illes Balears en
inversions en transport ferroviari, o sigui, 150.000 pessetes per
als habitants de la península, 200 pessetes per als habitants de
les Illes Balears en inversions en transport ferroviari. Nosaltres
evidentment és fàcil evidenciar que és una injustícia greu
contra les Illes Balears i en demanam una ràpida solució.
L’altra que anunciava del tema del REB fa referència a les
beques d’estudiants. Ja l’any passat el Grup Parlamentari
Socialista va presentar aquesta proposta de resolució, no ha
estat atesa pel Govern de l’Estat, i nosaltres demanam que en
compliment de la Llei del règim especial de les Illes Balears i en
compliment de la justícia que ens pertoca, es donin beques als
estudiants que, perquè aquí no tenim totes les disciplines
universitàries que s’haurien de menester, han d’anar a estudiar
fora del territori de les Illes Balears tenint en compte el cost que
això significa per a les famílies que han d’enviar un jove a
estudiar fora, tenint en compte la major despesa per la
insularitat, i tenint en compte que aquestes persones han de
viure fora, nosaltres entenem que l’Estat hauria de fer un esforç
molt més important del que fa per donar beques als alumnes de
les Illes Balears que estudien a la península.
Com a darrera proposta de resolució, nosaltres agafam la
proposta que feia el president sobre la paritat a les llistes
electorals. Entenem que la Constitució empara la igualtat
d’oportunitats i, com és una realitat palpable, no hi ha la
presència de dones a les institucions, a les llistes electorals, en
els càrrecs de govern, que pertoca a la meitat de la població. Per
tant entenem que en aquests moments s’han de prendre
mesures perquè això sigui possible. Nosaltres defensam com a
grup parlamentari les mesures de discriminació positiva per fer
possible la realitat de la igualtat d’oportunitats, per fer possible
que les dones estiguin igualment representades que els homes
a les institucions, i per tant que la política estigui dividida igual
que hi està la realitat social.
Això és una proposta que recull el Grup Parlamentari
Socialista, però que a la Quarta conferència mundial de la dona
duita a terme a Beijing l’any 95, ja la seva plataforma d’acció fa
recomanacions als govern per a l’adopció de mesures
estratègiques orientades a eliminar la desigualtat entre homes
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i dones a les estructures polítiques i econòmiques, a tota
l’activitat productiva i a l’accés dels recursos, a la desigualtat
entre homes i dones a l’exercici del poder i a la presa de decisió
a tots els nivell i., especialment, en les decisions polítiques. En
el Consell de la Unió Europea, el desembre del 96, es demana
dotar d’una estratègia conjunta els estats membres de la Unió
Europea amb modificació de les seves lleis electorals, si cal, per
garantir la paritat en la presència dels òrgans de decisió dels
estats i de les comunitats autònomes, com és el nostre cas.
Per tant, el Grup Parlamentari Socialista demana la proposta
d’aquesta ponència per estudiar les modificacions electorals
que s’hagin de fer per tal de garantir aquesta presència paritària
a les llistes electorals. La realitat és la que és. Hi ha 190
parlaments a tot el món i només el 13% dels escons
corresponen a les dones. Els països de la Unió Europea se
situen al cap de la representació paritària en els seus
parlaments. Els països del nord de la Unió Europea tenen per
llei la imposició de la representació paritària a les llistes
electorals; nosaltres hem de ser valents: si creim en la igualtat
d’oportunitats i si creim en la paritat, esper que tots els grups
donin suport a aquesta proposta.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sra. Armengol. Para fijar la posición, por el Grupo
Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista tiene la palabra el Sr.
Buele.
EL SR. BUELE I RAMIS:
Moltes gràcies, Sr. President. Volem, des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, de bon principi
manifestar i dir davant aquesta cambra que donam ple suport a
totes sis propostes que ens ha fet el Grup Parlamentari
Socialista i que presenta en aquest debat sobre l’orientació de
la política general del Govern de les Illes Balears, un debat que
en aquestes alçades nosaltres consideram que està en un
moment significatiu i rellevant perquè amb aquestes sis
propostes que presenta el Grup Parlamentari Socialista
nosaltres entenem que s’està fent una passa endavant en allò
que és la política de les Illes Balears. Això és pura política de
les Illes Balears, i totes comencen dient: “El Govern de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat”. Això és pura política de les
Illes Balears; és una política reivindicativa, més ferma, més
intensa, davant d’un govern de l’Estat que com hem pogut
veure tot al llarg d’aquest debat, el que intenta és anar ofegant
el Govern de les Illes Balears, i nosaltres com a parlamentaris
d’un parlament que constitueix el Govern de les Illes Balears i
que li dóna suport entenem que val la pena fer aquestes
propostes.
Totes sis ens semblen d’un caire molt reivindicatiu, molt
més ferm, molt més intens, davant un govern de l’Estat que
avui és del Partit Popular. Ahir no ho era, demà pot no ser-ho,
però aquestes propostes de resolució serveixen sempre, sigui
quin sigui el Govern de l’Estat.

Entenem que aquestes propostes de resolució que fa el
Grup Parlamentari Socialista estan com a repartides en dos
blocs; per una banda s’estan reclamant uns canvis inversions,
uns canvis en les inversions, i per una altra uns canvis
legislatius, uns canvis en les normes i en les lleis. Les trobam
totes sis molt congruents amb la matèria que és objecte
d’aquest debat de política general del Govern de les Illes
Balears.
Quant a aquests tres canvis inversors, carreteres; a les Illes
Balears les que volem els illencs; a les Illes Balears no han de
ser les que volen des de Madrid; a les Illes Balears les
carreteres han de ser les que volem els illencs. Transport
ferroviari; a les Illes Balears hi ha d’haver el transport ferroviari
finançat exactíssimament igual que a la resta de la península; a
les Illes Balears el transport ferroviari no pot quedar enrere
respecte de la resta. Beques per a estudiants de les Illes
Balears; tots aquells estudiants que volen anar a estudiar a una
universitat fora de les Illes Balears entenem ben congruent que
aquell que hagi d’estudiar i vulgui estudiar fora del territori de
les Illes Balears pugui obtenir del Govern de l’Estat aquelles
beques que li afavoreixen el poder-ho fer.
Quant als canvis legislatius, se n’assenyalen tres: un referit
al Senat, que no és nou però que convé que sigui insistent, que
no convé que afluixem, que ens sembla des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista que val la pena que
aquest parlament ho reiteri, convertir el Senat en l’autèntica
cambra de representació territorial de l’Estat. Quant a la
participació dins la Unió Europea, també és bo que aquest
parlament es manifesti dient que reclama una regulació efectiva
d’una participació real en les delegacions de l’Estat espanyol
en el Consell de la Unió Europea amb representants del Govern
de les Illes Balears, amb representants de cadascuna de les
comunitats autònomes. I finalment la darrera proposta, amb què
el Grup Parlamentari Socialista vol que aquest parlament, i
nosaltres també ho compartim, garanteixi la paritat entre dones
i homes a les llistes electorals de l’any 2003.
El nostre suport a aquestes sis propostes i el desig que
aquest parlament ho pugui fer per unanimitat. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Buele. Pasaríamos... ¡Ah!, perdón, perdón. Toca
a la representante del Grupo Popular, la Sra. Neus Marí.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc he de dir que, encara
que això no pareixi, és el debat de les propostes de resolució de
l’acció general política del Govern balear, encara que no pareixi,
com dic, arrel de les propostes del Partit Socialista, perquè ni
una sola, senyors diputats, ni una d’aquestes propostes és per
instar el Govern de la nostra comunitat a fer ni una sola acció
del seu govern directament, com dic.
Han preferit continuar amb la línia victimista del discurs del
Sr. President que vàrem sentir fa dos dies instant Madrid
perquè, com diuen vostès, el Govern de Madrid resolgui els
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problemes. Nosaltres consideram que des d’aquí hi ha moltes
coses per fer, que aquí tenen 178.000 milions de pessetes per
governar la nostra comunitat i hi ha moltes coses que es poden
proposar perquè es duguin endavant.
Passant ja a posicionar-nos directament sobre cada una de
les propostes, perquè no tenim massa temps, diríem idò que la
primera proposta, que és la que fa referència al tema d’instar el
Govern espanyol sobre el tema de carreteres, no li donaríem
suport, i no li donaríem suport perquè vostès tenen signat amb
el Govern de Madrid un conveni de 58.000 milions de pessetes
que haurien d’aprofitar, i haurien d’aprofitar, com diu el Govern
de l’Estat, fent carreteres que compleixin els requisits de
seguretat i capacitat. Està en les seves mans dur endavant, com
dic, aquest conveni. Per tant no li donarem suport.
En canvi sí que donarem suport al segon punt, que fa
referència al transport ferroviari. Ens pareix en aquest cas una
proposta més sensata i el portaveu del Grup Popular ja va donar
suport d’alguna manera en el seu discurs d’ahir al tema del
transport ferroviari tal com havien proposat des de Madrid a la
reunió conjunta del Govern balear amb el Govern central.
El tercer punt, que és la proposta que fa referència a la
modificació del Senat, diré que li donaríem suport si es fa una
petita esmena que, encara que pareixi una esmena evident,
creim que és prou important. Llegiré textualment com està el text
i llavors diria quina és l’esmena perquè es vegi el matís: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
promoure els canvis legislatius necessaris per tal que el Senat
esdevingui l’autèntica cambra de representació territorial”.
Nosaltres afegiríem aquí “dins el marc de la Constitució
espanyola”.
Al quart punt no hi donaríem suport. És un punt que fa
referència a la participació de les comunitats autònomes dins el
Consell de la Unió Europea. Nosaltres consideram que es
requereix un debat molt més profund i que aquest no és el
moment ni, potser, el lloc adequat per fer aquesta discussió, i
per tant en aquest cas no li donaríem suport.
El punt número 5 del Partit Socialista és una proposta que
fa referència al fet que s’incrementi la partida destinada a
beques per als estudiants de les nostres illes que estudien fora
de la nostra comunitat autònoma i es demana que l’Estat
incrementi aquesta partida de beques. Com no podria ser d’altra
manera li donarem suport perquè consideram el greu perjudici
que el fet d’haver d’estudiar fora de la nostra comunitat
encareix molt el tema del transport i del desplaçament dels
nostres estudiants. Per tant, haurien de tenir un suport més
gran del que tenen ara.
Quant al punt número 6, bé, dir-li que nosaltres no donaríem
suport a la constitució d’aquesta ponència per estudiar les
possibles modificacions de la Llei electoral per garantir la paritat
a les llistes electorals. Des del Partit Popular consideram que en
uns moments que cada vegada és més latent i més important la
participació de les dones en llocs de representació, no és el
moment de regular per llei el que podria arribar a ser, fins i
tot,****...el Partit Popular consideram que en uns moments
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que cada vegada és més latent i més important la participació de
les dones en llocs de representació, no és el moment de regular
p er llei el que podria arribar a ser, fins i tot una limitació o una
restricció, en la igualtat de sexes a les llistes electorals. Avui per
avui la Llei electoral no limita la participació de cap sector de la
població, cada partit té llibertat per regular dins l’estructura
pròpia, sense cap limitació legal la participació de qualsevol
sector de la població, sexe, raça i qualsevol altra limitació que
es podria posar i com dic que la llei no limita en cap sentit.
Afegir també que el fet de tramitar aquesta modificació dins la
Comissió d’Assumptes Socials enlloc de fer-se dins la Comissió
d’Assumptes Institucionals, que seria el lloc més adient per
tramitar una modificació d’una llei, consideram que és com fer
veure que és un fet marginal, introduir o incorporar a les dones
una paritat a les llistes electorals, consideram per tant, que avui
per avui la llei no ho limita, no és que no ho reguli, és que no ho
limita i consideram que així hauria de seguir sent, perquè cada
partit tengui la llibertat per fer-ho i en uns moments que la
incorporació és cada vegada més important, creim que, fins i tot
podria limitar-se com hem dit.
Moltes gràcies i esperam que ens donin contestació a
l’esmena que hem fet en el punt número 3. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sra. Marí. Si acaso terminiaríamos las propuestas y
luego pasaríamos a un turno, porque me imagino que habrá
otro tipo de intervenciones con respecto a las transacciones.
Pasamos ahora a las propuestas del Partido Popular y su
portavoz el Sr. Font tiene la palabra para su defensa.
1. El Parlament de les Illes Balears constata
l'incompliment de les resolucions relatives a l'educació
infantil derivades dels debats sobre l'orientació política del
Govern de 1999 i 2000 i insta el Govern de les Illes Balears al
seu compliment.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a subvencionar les escoles infantils municipals
mitjançant els concerts adients. Així mateix, destinarà una
quantitat suficient per subvencionar les famílies de baix nivell
de renda, que tenguin infants escolaritzats menors de tres
anys a centres socioassistencials i educatius d'atenció a la
infància d'iniciativa social.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l'extensió de la generalitat i gratuïtat
de l'ensenyament al batxillerat mitjançant concerts singulars
amb la finalitat de garantir la lliure elecció de centre docent
a aquest nivell educatiu.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la derogació de l'impost sobre les estades a
empreses turístiques d'allotjament i a l'aplicació de mesures
alternatives que permetin la consecució dels objectius descrits
al fons per a la millora de l'activitat turística i la preservació
del medi ambient.
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5. El Parlament de les Illes Balears constata la
paralització de les polítiques de desestacionalització turística
i d'enderrocament d'hotels dutes a terme a altres legislatures
i insta el Govern de les Illes Balears a presentar nous plans en
aquest sentit.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament l'Escola d'Hoteleria
d'Eivissa i Formentera a fi que els estudiants d'aquestes illes
tenguin les mateixes oportunitats que els estudiants de l'illa
de Mallorca.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l'elaboració i aprovació d'un pla de promoció del turisme
específic per a l'hivern, amb la participació dels municipis
turístics, dels consells insulars i dels colAlectius i associacions
implicats en l'activitat turística.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d'un pla d'infraestructures a les zones turístiques que
permeti assolir l'objectiu de la diversificació turística.
9. El Parlament de les Illes Balears constata que el nou
model de finançament autonòmic per a les Illes Balears
suposa un avanç important respecte de l'anterior model i
implicarà en els propers anys una millora de finançament de
130.000 milions de pessetes per a les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears, per un principi de
solidaritat, rebutja qualsevol intent del Govern de les Illes
Balears de transitar cap a la independència fiscal, així
mateix, el Parlament de les Illes Balears constata que no
encaixa dins la Constitució Espanyola la independència
fiscal de les Illes Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebaixar les taxes dels ports que són
competència de la comunitat autònoma per tal d'evitar
greuges comparatius amb la resta de ports competència de
l'Estat.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no incrementar la pressió fiscal als ciutadans
de les Illes Balears.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aturar definitivament i amb urgència les
combustions que es produeixen a la pedrera de "Can Set", tan
perjudicials per als habitants dels voltants que les pateixen.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comprar la finca de ses Fonts Ufanes de
Campanet.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no concedir cap autorització de noves
perforacions a ses Fonts Ufanes de Campanet.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar una solució integral al problema de

salinització dels pous de la zona nord de Mallorca abans que
aquest problema s'agreugi i no tengui solució com ha succeït
a altres indrets de les Illes Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la construcció d'una dessaladora fixa al
municipi de Santa Eulàlia del Riu a l'illa d'Eivissa.
18. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que en el termini de sis mesos es doni una
solució definitiva als problemes (males olors, mal
funcionament, …) de les depuradores de l'illa d'Eivissa,
especialment les d'Eivissa ciutat, de Sant Antoni i de Sant
Miquel.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la construcció d'una dessaladora fixa al
municipi de Ciutadella de Menorca.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre les mesures urgents per resoldre els problemes de les
males olors, conseqüència de la mancança de manteniment
aquests dos darrers anys, ja sigui mitjançant l'ampliació de
l'actual dessaladora de Cala en Porter o la construcció d'una
nova.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar l'ús de materials reciclables i no contaminants.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d'una dessaladora fixa al municipi d'Andratx.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l'ampliació de la dessaladora de Formentera.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
emprendre les iniciatives adients per tal de garantir els llocs
de feina dels treballadors de l'empresa Perlas Majorica.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al compliment en la seva integritat dels convenis
signats amb els hospitals Creu Roja i Sant Joan de Déu el
juliol del 1999.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre en un termini de tres mesos al Parlament de les Illes
Balears la Llei de drogues de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar les illes de Menorca, Eivissa i Formentera de les
infraestructures materials i humanes adients del SERBASA,
com a pas previ a les transferències de l'INSALUD per part de
l'Estat.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aportar, dins els pressupost de l'any 2002, la quantitat de
792.072.234 de pessetes per a la cons trucció de l'Hospital
Comarcal d'Inca per tal de poder complir amb la seva part de
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29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
iniciar els contactes amb el Ministeri de Defensa per a la
possible adquisició i/o concessió de béns immobles d'interès
per a la comunitat autònoma de les Illes Balears i
especialment pel que fa a l'Hospital Militar.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre en un termini de tres mesos al Parlament de les Illes
Balears el Pla estratègic de Benestar Social de les persones
amb discapacitats de les Illes Balears.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar el Pla de salut mental aprovat per aquest
Parlament, especialment pel que fa referència als centres de
mitjana i llarga estada i pisos tutelats.
32. El Parlament de les illes Balears insta el Govern per
tal que informi favorablement l'ampliació del port de la
Savina de Formentera.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat al compliment del conveni subscrit pels governs de les
Illes Balears i de l'Estat en matèria de carreteres i, per tant, a
redactar amb urgència els projectes d'autopistes d'Inca a
Alcúdia i Palma-Manacor.
34. Atès el problema de l'habitatge existent a la nostra
comunitat autònoma, tantes vegades repetit pel President del
Govern de les Illes Balears en el seu discurs:
a) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar obres de rehabilitació d'habitatges situats
en els nuclis urbans que els propietaris tenen buits i tancats.
b) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
l'esmentada rehabilitació es dugui a terme per persones que
estiguin en atur.
c) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
mitjançant convenis amb aquells propietaris que es beneficiïn
d'aquestes finançacions, els esmentats habitatges es destinin
al lloguer per a les persones més necessitades durant els
terminis que es cregui més adients.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aportar dins el pressupost de l'any 2002, la
quantitat de 40.000.000 pessetes per poder licitar i adjudicar
el projecte de la via de ronda nord d'Inca.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un pla per al desdoblament de la
carretera Maó-Ciutadella.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a completar el procés de gratuïtat de peatges per
als residents de la Vall de Sóller.
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38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que en un termini de sis mesos tengui redactat i aprovat el
projecte de doble via marítima entre Eivissa i Formentera.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balear s que en un termini de tres mesos presenti una
solució definitiva al transport tant de passatgers com de
mercaderies entre les illes d'Eivissa i Formentera.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir el diàleg i la negociació amb els
operadors aeris per obtenir una xarxa de relacions,
freqüències i capacitat entre les Illes i entre aquestes i la
península, adequada a les necessitats de la demanda.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que en el termini de tres mesos aboni
totes les subvencions pendents de pagament per raó de la
sequera de l'any 2000, llengua blava del mateix any i les
derivades de l'encefalopatia espongiforme bovina d'aquest
any.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la resolució derivada del debat sobre
l'orientació política del Govern de l'any 2000 que diu: "El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l'elaboració
de projectes de reguiu amb aigües depurades i presentar-los
a la Comissió Mixta per al desenvolupament del protocol
subscrit entre el Ministeri d'Agricultura i el Govern de les
Illes Balears l'abril del 1999 a fi d'obtenir el finançament que
preveu l'esmentat protocol".
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la resolució derivada del debat sobre
l'orientació política del Govern de l'any 2000 que diu: "El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar els controls sanitaris pel que fa a l'entrada
de cada illa a fi de garantir la indemnitat sanitària de la
cabana ramadera de Balears".
44. El Parlament de les Illes Balears constata la total
vigència de la Constitució Espanyola del 1978 i hi expressa
la seva lleialtat, així com la seva defensa quant a norma
suprema del marc democràtic, que la societat espanyola es va
donar a ella mateixa com a norma fonamental de convivència
i de consolidació dels drets i llibertats dels ciutadans així
com dins el marc de la unitat de la nació espanyola del
reconeixement de les nacionalitats i regions que la integren.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a deixar de banda els enfrontaments irracionals
amb el Govern de l'Estat i li reclama una acció coherent en la
defensa dels interessos de les Illes Balears en el marc de la
Constitució Espanyola, de l'Estatut d'Autonomia, de la
lleialtat institucional, de la colAlaboració i cooperació.
46. El Parlament de les Illes Balears lamenta l'elevat
incompliment per part del Govern de les Illes Balears de les
resolucions aprovades en els debats de política general dels
anys 1999 i 2000.
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47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre les iniciatives necessàries en
matèria lingüística adequades a la realitat multicultural de
les Illes, per tal de recuperar la toponímia, modismes i lèxic
propi de les illes Balears, especialment entre la població
escolar, per tal d'ampliar encara més, el coneixement sobre la
riquesa lingüística de la llengua catalana.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
a terme les iniciatives d'integració cultural i lingüística
adients, destinades a la població immigrant, no
catalanoparlant, per tal que la llengua catalana pròpia de
les Illes Balears, esdevengui un vertader instrument de
convivència i integració i no d'imposició i discriminació.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el G o v e r n a
elaborar un pla unificat de creació i millora dels centres
museístics de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el
termini màxim de sis mesos.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que l'illa de Formentera tengui una biblioteca
pública tal com en gaudeixen Mallorca i Menorca.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
posar en funcionament programes i projectes per aconseguir
la integració plena dels immigrants.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
posar en marxa activitats que afavoreixin la interculturalitat
dins la societat i especialment dins els colAlectius de gent
gran.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació de programes de formació que afavoreixin la
incorporació dels immigrants al món laboral.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
subvencionar la figura del mediador sociocultural als
municipis de les Illes Balears que ho solAlicitin.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
es donin ajudes al sector empresarial per tal que s'adoptin
mesures específiques per aconseguir la igualtat
d'oportunitats (flexibilitat labora, etc).
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar l'Institut Balear de la Dona de pressupost suficient per
donar resposta a l'assessorament i tractament de les víctimes
de la violència domèstica.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar ajudes a les empreses que posin en funcionament
guarderies d'infants a les seves dependències.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar la construcció d'habitatges protegits, de nova
construcció, en règim general, per a la població de menor
poder adquisitiu.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
redactar una vertadera Llei del sòl adaptada a la realitat
administrativa i social dels municipis i ciutadans de les illes
Balears, refonent l'actual normativa d'ordenació del territori
i urbanisme.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que presenti un projecte de llei per a la
declaració d'utilitat pública i expropiació de les
i n s t a l A lacions de desembarcament, conducció i
emmagatzemament de combustible existents a cadascuna de
les Illes Balears a fi de garantir una lliure, real i efectiva
competència en el mercat de distribució de combustible de
Balears.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un pla d'electrificació rural i dotar-lo
amb mitjans econòmics suficients a fi que quan finalitzi la
present legislatura tota la zona rural de les Illes Balears
compti amb la dotació energètica necessària.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui es
constata una evidència, si un agafa els medis de comunicació
escrits, vostès ja no entusiasme com entusiasmaven fa dos
anys, això és evident. Nosaltres som quatre Illes, sense cap
frontera lògicament i som un territori escàs, evidentment i tots
ens coneixem i sabem perfectament el paripé que han muntat
vostès aquests dos darrers anys, sabem els desequilibris i dels
mals papers repartits per a vostès aquests darrers dos dies.
Aquí hi ha hagut debat, fins ahir, de 8 hores i 15 minuts, vostès
han parlat 7 hores i 10 minuts i nosaltres hem parlat 52 minuts,
els papers són aquests ho diu el Reglament, però vostès no
estaven en el lloc del seu circ, cada un allà on li tocava i això és
petit i tots ens coneixem, avui els ciutadans de Balears saben el
paripé que vostès han fet, un debat desequilibrat i un debat
d’ensabonades, exceptuant el Sr. Joan Buades, però
d’ensabonades, de bavar i això és dolent per a les Illes Balears,
sí ja poden protestar.
Havíem de saber com estàvem en aquesta terra i avui
havíem de proposar propostes per a aquesta terra i només basta
mirar les propostes que vostès presenten, 21. Sr. President, jo
li anuncio que la proposta número 49 del Partit Popular, la 51 i
si no m’equivoco la 23 les retiram en aquest moment. I vostès
21 propostes i lògicament per què no en fan més? Clarament
perquè duen dos debats, aquest serà el tercer de l’estat
d’autonomia i vostès han votat coses aquí que després no han
complit i d’això nosaltres ens queixàvem durant l’exposició del
Sr. Antich, que parlava de coses que no ha complit, n’hi
recordaré alguna i si un cas vol un torn incidental, jo passaré
molt de gust i hi sap. Li contaré quina és, el fons de cooperació
municipal que vostès posaran l’any que ve, és una proposta fet
per aquest Grup del Partit Popular l’any 99, aprovada per tots,
que entraria en vigor l’any 2001 i no ha entrat, proposta del
Partit Popular l’any 99, votada per unanimitat que vostès
tendrien acabat l’estudi de la prolongació del tren Sa PoblaAlcúdia en el desembre del 2000 i vostès no han fet, la qual
cosa al final això és una representació teatral.
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Em deia un pobler avui matí, de més de 75 anys, ens ficava
a tots dins el sac, nosaltres tampoc no ens salvàvem, deia
Jaume després de veure aquests dos dies et puc dir que si
vosaltres sou senyors, li he dit no, no nosaltres som persones,
diu, no lloeu els senyors que jo no els lloaria perquè el més
gust seria de cada un fer-ne dos. Això ens ha de preocupar a
tots els polítics d’aquesta cambra, al final alerta que el missatge
que arriba en aquest Govern és que en tenguin ganes de cada
un fer-ne dos. Les puc dir una cosa, nosaltres vàrem parlar 50
minuts, en tot cas a nosaltres ens tallarien un dit, a vostès tal
vegada molt més, però és important escoltar el poble, molt
important. També li puc dir que aquestes propost es de
resolució que nosaltres presentam n’hi ha com és la primera que
els convidam és que compleixin els seus incompliments,
respecte a les resolucions relatives a educació infantil,
derivades del debat sobre orientació política de l’any 99 i 2000,
volen que em llueixi més amb els deures que vostès no han fet?
Ho volen? No ho faré, crec que són suficients aquestes quatre
mostres per veure que vostès aquí i no s’enfadin quan els
diuen això, vostès no fan el que diuen, prediquen el que no
creuen i és important predicar el que un creu en aquesta terra,
perquè al final pels fets tots ens coneixem.
No entraré a debatre cada una d’elles, però sí respecte la
debilitat que ahir en va voler fer una mica de befa per a mi, el
meu President, el d’aquesta comunitat, d’un Govern dèbil. Miri,
nosaltres li deim en aquesta cambra i als seus diputats que
votin perquè es retiri l’ecotaxa i un Govern fort en temps de crisi
el que fa és tenir propostes clares i fermes o blanc o negre i
vostès no, un poquet per aquí un poquet per allà, no li va
contestar al Sr. Buades el President i li ho va demanar dues
vegades, vostès retirin l’ecotaxa si creuen que l’ecotaxa pot
perjudicar, degut a la crisi mundial, ara que es veu que a vostès
els preocupa. Aquesta proposta de resolució número 4 és
important que l’aprovin. I després una altra qüestió turística
que és molt important que l’aprovin, es queixen del número de
turistes, d’allò que s’han de queixar vostès és de la seva
inoperància per intentar desestacionalitzar la temporada, vostès
el que volen és que tots els turistes venguin en quatre mesos,
aquí hi ha dos consellers i un Govern de 16 anys, que va
aconseguir allargar d’una vegada les temporades turístiques,
vostès en dos anys ho han minvat i aquesta proposta d’aquí,
la cinquena els convidam a creure-hi, és fantàstic perquè diuen
un desastre, però les dades que dóna la conselleria confirmen
que s’ha reduït la temporada turística. És a dir, no enganin a la
gent, que segurament a la gent li entraran ganes de cada un ferne dos.
Després hi ha altres propostes, jo vull que sàpiguen que
n’hi ha 5 d’educació, 2 de cultura, 5 de turisme, 2 d’economia,
4 d’hisenda, 8 de medi ambient, 2 de treball, 6 sanitat, 6 de
benestar social, 11 d’obres públiques, transport i habitatge, 4
d’agricultura, 3 d’institucionals i 2 de comerç i indústria, però
m’agradaria també dir-los que vostès no creuen en l’equilibri
territorial i tenen una possibilitat. Miri els instam a la proposta
número 6 a posar en funcionament l’Escola d’Hoteleria
d’Eivissa i Formentera, a fi que els estudiants d’aquestes Illes
tenguin les mateixes oportunitats que tenen els estudiants
d’aquí, ho poden fer, supòs que l’aprovaran, ho facin, no
donen les mateixes oportunitats a totes les Illes, a tots els

3243

ciutadans de cada illa, no ho fan, tenen l’oportunitat. I ara aquí
parlam de propostes per als ciutadans d’aquesta terra, no
parlam dels ofegaments, perquè vostès creuen que els ofeguen
des de Madrid, vostès la seva poca feina els ofegarà a vostès
mateixos, no hi ha res pitjor que aquell que no es feiner, que a
damunt no sap com anar-hi, el més fàcil és donar la culpa al
veïnat i vostès donen la culpa a Madrid, facin feina, facin feina,
si fan feina tendran un profit i ja han passat dos anys i
senyores i senyors del pacte, el temps s’acaba, els diré més, per
segons quins projectes està acabat, totalment acabat, facin
feina perquè no seran els altres que les ofegaran, seran vostès
mateixos.
També n’hi ha alguna altra, aquesta d’economia, la número
9, volem que es constati que el nou model de finançament
autonòmic per a les Illes Balears suposa un avanç important,
respecte a l’anterior model i implicarà en els propers anys una
millora del finançament de 130.000 milions de pessetes per a
aquestes Illes. Aquí ahir, es va fer un exercici de voler tenir el
cervell en blanc, d’allò que foren 14 anys de Govern socialist a
a Madrid cap aquesta terra, fins que hi va haver el Sr. Felipe
González allà, no, no això no és per ensabonar això és una
realitat com la Seu de Mallorca, mentre hi va haver el Sr. Felipe
González allà, el Sr. González deia: per viure en aquestes terres
és necessari pagar imposts, miri escoltin, vergonya torera no es
té quan es predica una cosa un dia i l’altre es fa el contrari, el
més important d’aquest pacte, per a mi, la única cosa que té
paraula i no perquè els donés branca, és el Sr. Buades, perquè
el que va dir aquí, ja poden riure ja, el que va dir aquí l’any 99
ho segueix mantenint, paraula que no tenen altres grups que
estan dins el pacte, això és important no enganar la gent, cosa
que fan vostès, per la qual cosa votin aquesta resolució,
reconeguin que mai Balears havia tengut tants de mils de
milions de pessetes, votin-la, això són fets històrics, fets que
queden per sempre i un país a vegades es fa per aquestes
petites coses, sí hi moltes vegades són declaracions i no són
obres de formigó, són declaracions, fets i escrits, així és fa un
país, per què creu que hi ha països més avançats que nosaltres,
per això, idò per aquestes qüestions ho reconeguin amb un
Govern de’n José Maria Aznar a Madrid, ara aquí siguin
valents, siguin honests.
Una altra qüestió, els proposam amb una de medi ambient
és que deixin de fer olor una sèrie de depuradores, perquè
d’ençà que vostès governen, ara la Consellera Rosselló no és
aquí, per cert, jo crec que la Consellera Rosselló després
d’haver escoltat el Sr. Buades el que ha de fer i ho dic, no per
fer-la enfadar, és dimitir, amb qui està la Consellera Rosselló?
Amb el Sr. Buades? O el Sr. Ramon i el Sr. Grosske? Seria
important tenir coherència política i que les cadires de vellut i
els cotxes oficials, una vegada aparcades les bicicletes, no
canviessin a la gent els seus cervells, crec que seria important
això un poc de dignitat i vergonya cap als ciutadans. Mirin és
el mateix tema que a les Ufanes, excuses, monument cultural o
natural ho han estat tota la vida, els meus rebesavis i els seus,
que molt d’ells ni sabien lletra, sabien perfectament que les
Ufanes eren un monument, no havien de menester un Govern
de progrés per saber-ho, han de menester un Govern que
compri les Ufanes, les protegeixi per a sempre, que no doni
concessions de pous dins les Ufanes, que és el que han fet
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vostès, han trobat barra de cap, s’han fet por del Sr. Cerdà, no
li han comprat les Ufanes, han negociat un metre cúbic d’aigua
a l’any, per què a mi no ha vengut cap conseller a veure quina
era la meva opinió, que trobava, ni una gota d’aigua, ni un pou,
avui tenen la possibilitat de votar...
EL SR. PRESIDENT:
Vaya acabando.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Acab Sr. President. Que no es faci cap pou, que comprin les
Ufanes, això no és ofegament per part de Madrid, això és el seu
ofegament, això és un Govern fluix en qüestions d’Estat, ja
poden predicar històries, això és la veritat per molt que vostè
vulguin, això és el que entén la gent, els contaran una altra
pelAlícula, però no això és petit, quatre Illes sense cap frontera,
ens coneixem tots.
I acab Sr. President, jo no puc defensar les 61, perquè aquí
hi ha hagut 28 diputats que han fet feina i d’altres que es veu
perquè tenen por de complir, només fan 21 resolucions. Acab,
dues coses, tal vegada em trobin cursi, més igual, els parlaré
d’amor però amor entès en el sentit més ample de la paraula hi
ha una glossa...

Gracias, Sr. Font. Para fijar la posición, ¿grupos que deseen
intervenir? Por Izquierda Unida y Ecologista tiene la palabra el
Sr. Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President. Molt breument perquè el Sr. Font
m’ha convençut, efectivament els havien de parlar més temps
i per tant, no gastaré massa temps i que es puguin esplaiar i
puguin tot el que vulguin. Han presentat 63 resolucions,
m’hauria agradat que n’hagués defensat alguna més en
comptes de fer discursos que no tenen res a veure amb les
resolucions que ha presentat, però ja està.
Bé jo he escoltat defensar-ne molt poques i en diré alguna
cosa sobre les que ha dit. Retirar l’ecotaxa, evidentment el
nostre grup no està d’acord en retirar l’ecotaxa, creim que ha
estat una actitud indecent del Govern central posar un recurs
d’inconstitucionalitat i el que hem de fer és tan aviat com el
Tribunal Constitucional, cosa que previsiblement farà aviat,
aixequi la suspensió de l’ecotaxa, serà aplicar-la. Bé després ens
ha dit una sèrie de bromes relacionades amb la política turística
que venia a dir, que féssim la que feia el Partit Popular, que
havien allargat la temporada, no sé d’on ha tret això que vostès
havien allargat la temporada en el seu temps. Miri, vostès
perderen les eleccions, ara no es farà la política turística del PP,
en els seus temps la temporada turística s’anava reduint.

EL SR. PRESIDENT:
Acabe Sr. Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sí, acabo, hasta creo que es bueno que una cosa que ha
ido tan rápida acabe con una cosa de estas. Hi ha una qüestió
molt important a la vida i és l’amor, però l’amor entès d’un cap
els altres, en el lloc que un està en un moment determinat, hi ha
una glossa mallorquina que diu: una vida, dues vides, quantes
vides teniu vos? Jo us don la meva vida i vos la vida de tots
dos. Aplicat al Govern, a la política, a l’Administració i a la
ciutadania, la ciutadania de les Illes Balears, legítimament
sumant 31, a vostès els va entregar la seva vida, en sentit
figurat, la seva vida per un temps de quatre anys, el que vostès
no han entregat la vida de tots dos, li neguen a aquesta
societat, a molta gent dels mitjans de comunicació, amb tot el
meu respecte i que no tenc mai res a dir, s’havien ilAlusionat
amb vostès, a la societat li estan negant la part de vida que els
toca. No han volgut i més li diré Sr. President i me’n vaig, se’n
poden riure, però és la realitat de cada dia d’un a ca seva amb
els amics i l’Administració exactament igual, els pesarà perquè
vostès saben que han fet el ridícul de no complir les seves
promeses. Però hi ha una cosa Sr. President que li puc garantir,
li garanteixo que les bombones de butà, seguiran a Balears i el
Sr. Antich ja no serà el President.

La que fa referència al finançament, hi ha hagut una pujada.
Miri, jo crec que es podria acceptar, efectivament hi ha hagut
una pujada molt insuficient, si a més reconeguéssim en comptes
d’ensabonar el Govern central, si vostès reconeguessin que a
part que la balança fiscal té un dèficit brutal, vull dir que també
en aquest model ens han posat un màxim, amb el finançament
per habitant, de tal manera que quedam molt lluny d’allò que
ens correspon dins aquest propi model de finançament. O sigui
que si deim les coses, ho hem de dir tot.
Miri, sobre depuradores, escolti jo som veí d’una de les
p itjors depuradores, crec que les podríem acceptar si digués
que el Govern balear faci tot el que pugui per resoldre aquestes
depuradores mal construïdes i mal dissenyades que segueixen
fent pudor, segueixen fent pudor, fa dos anys ja en feien i és
veritat no tots els casos s’han aconseguit solucionar-los, som
una víctima, perquè ho tenc molt a prop, però té uns problemes
molts greus aquesta depuradora i esperem que es puguin
resoldre en poc temps, però evidentment no han començat fa
dos anys aquests problemes.
Home la declaració de monument natural, allò ja ho era
monument? Sí, seria monument natural, però no hi havia una
protecció administrativa, ara s’ha fet. La compra jo crec que no
es pot imposar al Govern que compri, si hi ha una bona
oportunitat es pot comprar, en tot cas el que s’ha de fer és
protegir.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

La última, sincerament no li diré res, reconec que de temes
poètics i amorosos no estic al seu nivell i sobre això no diré res.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Ramon. Por el PSM-Entesa Nacionalista tiene la
palabra el Sr. Alorda.
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hi podríem estar d’acord, de fet crec que avui mateix encara
haguéssim pogut arribar a votar-ne alguna més i ja que s’ha
parlat de la disciplina de pacte, per part del nostre grup creim
que per arribar a un cert consens, encara seran menys de les
que trobàvem nosaltres les que hi haurà aprovades avui.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Com sap el portaveu del Partit
Popular tenim 5 minuts per a més de 60 propostes, pareix que ha
vengut a fer el debat dels 4 anys i és molt difícil en 5 segons per
a cada una pronunciar-nos-hi. Tampoc ho ha fet el Sr. Font, ha
començant senzillament discrepant del Reglament d’aquesta
cambra, que pensava que tenia més consens i sentint-se
satisfet per l’entusiasme que encomana el Partit Popular a hores
d’ara (...) dels mitjans de comunicació, jo veig que la moral
devia estar molt baixa, després que es senti satisfet amb el
paper que està duent a terme i en tot cas els deix a vostès que
en facin la seva anàlisi.
Després a molts de punts, evidentment hi haurem de votar
en contra, majoritàriament uns perquè hi estam radicalment en
contra de les propostes que ens fan, el tema de l’ecotaxa
resultarà molt complex apuntar-lo avui, d’altres perquè es diuen
mitges veritats com en el tema de les Ufanes, com s’ha apuntat
no hi havia protecció administrativa, no només no hi havia
protecció administrativa, tots els documents d’aquesta cambra
demostren que hi havia intenció d’explotar les Ufanes per part
del Partit Popular els anys anteriors, ja li ho mostraré Sr. Font,
hi haurà el debat, ja li ho duré, sempre, sempre s’ha considerat
l’aqüífer de les Ufanes com a explotable per part del Parit
Popular, ara hi ha una protecció administrativa, nosaltres
saludem el monument natural i evidentment obligà a un
Parlament a comprar, comprar és cosa de dos, vostès oferint
2.000 milions de pessetes per Mondragó, probablement poden
oferir molts de milions per a cada cosa, nosaltres pensam que
l’aigua ja és pública, llei de l’any 85, d’ençà de l’1 de gener del
86 l’aigua és pública, no passi ànsia, no cal comprar-la, l’aigua
és pública i en tot cas el que hem de posar és la superfície i
probablement o s’ha d’expropiar o hi ha d’haver una fórmula
d’entesa, però no es pot dir al propietari que es comprarà per
mandat imperatiu d’aquesta cambra i pujar el preu d’una manera
que no sigui prudent.
A d’altres podríem coincidir amb les línies que fa el Partit
Popular, jo crec que si hi ha voluntat i hi hagués recursos en
aquest país, molts dels punts serien consensuables, n’estic
convençut. Desgraciadament sembla que manquen les dues
coses, la voluntat i els recursos, la voluntat només bastava
sentir la intervenció del Sr. Font, però també la redacció
concreta, malèvola en molts de sentits, en retrets explícits a la
majoria de punts, alguns d’implícits, venint a entendre que o no
es fa res, o que tot el problema s’ha generat durant aquests dos
anys, la qual cosa aprovar-les una per una duia o una mecànica
d’esmenes cas per cas, cosa que veim que no és la mecànica
d’aquest debat o senzillament el que optat per avui i és no
donar-li suport, tot i que confio que aquests mesos, aquests
anys hi haurà ocasió de debatre-les en l’extensió que mereixen
molts dels seus punts i jo crec que és molt important i molt
interessant que arribem a molts de punts de consens, perquè
realment en alguna de les coses que s’hi proposen des del PSM

En qualsevol cas, com dic el diàleg ha de continuar. L’altre
handicap per poder aprovar les seves esmenes, les seves
propostes és el dels recursos, no és que siguin limitats com ho
són arreu, és que en el nostre cas són tristament miserables i
m’estranya que vostè qüestioni i parli d’un veïnat, Madrid com
un veïnat, quan per a nosaltres és l’Estat i nosaltres el que li
demanam a l’Estat és que resolgui els problemes d’aquí i no
perquè ho resolgui un veïnat, sinó perquè tenim tot el dret com
a partícips que en som i m’estranya aquest plantejament,
perquè és del tot irresponsable li diré, per part del partit més
votat d’aquest país, els plantejaments que duen a terme.
El Sr. Sampol el portaveu del nostre grup, el President del
nostre grup parlamentari li varen proposar una solució a molts
dels punts que vostès ens proposen aquí, quedar-nos un any
els nostres recursos, no que ens en donin ningú, Sr. Font,
vostè s’equivoca, no demanam a ningú que ens resolgui cap
problema, li demanam quedar-nos els recursos un any, varen dir
que no, molt bé, però fins i tot s’entretenen amb una de les
seves propostes a qüestionar tota la línia política del nostre
intervinent atacant la independència fiscal. Bé ens ho diuen per
dos motius, solidaritat i Constitució, solidaritat, és a dir, el que
té independència fiscal és insolidari, Espanya té independència
fiscal és insolidària, un altre el País Basc té independència fiscal
tal i com nosaltres la plantejam, Navarra té independència fiscal
tal i com nosaltres la plantejam, ells no són insolidaris, ells no
són inconstitucionals.
És més el Sr. Cañellas, el Sr. Forcades, tot el Grup del PP,
l’any 91 va aprovar aquí una reforma de l’Estatut, tothom va
votar a favor, llevat del PSOE que es va abstenir, nosaltres hi
estàvem d’acord, hi havia el concert econòmic dins el redactat,
Sr. Font, el que vostès reneguen d’un patrimoni polític, des del
nostre grup, el més valuós que tenia el Partit Popular durant
una sèrie d’anys en aquest país i vostès senzillament l’han
dilapidat i en reneguen, el concert econòmic era la bandera del
Sr. Forcades i ha estat aprovat en aquest Parlament, ara que el
PSOE es suma al consens, ara vostès el reneguen i el
ridiculitzen, és molt complicat anar per enmig en aquest país
amb aquests companys, la veritat tractar d’insolidari al Sr.
Cañellas i d’inconstitucional al Sr. Forcades confiem que això
es resolgui aviat, perquè quan hem fet una balança fiscal i
parlam de 250.000 milions de pessetes per any, de pèrdues i
vostès hi estan d’acord, ens dugui aquí a congratular-nos per
10.000 milions, i acab Sr. President, la veritat és que ho trobam
de mal gust i encara damunt es digui amb que els gastaran, miri
ja els hem gastat, es va donar a educació 40.000 milions, n’hem
hagut de gastar 70.000 durant l’any 2002, això no és l’IPC, són
30.000 milions de diferència i no basten per fer tot el que vostès
proposen aquí, amb algunes coses educació infantil que
nosaltres també ho voldríem fer.
Per tant, nosaltres estam d’acord amb la solidaritat, ja li dic
nosaltres volem aquesta independència per poder ser solidaris,
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primer amb aquest país li reconec, primer amb la gent d’aquest
país que ho necessita, però també amb la resta del món, no ens
guanyaran en solidaritat, aquest país ho serà molt més que
l’Estat espanyol en aquests moments. Però per altra banda i per
acabar també ho serem, ja dic, amb la resta del món. Per tant,
nosaltres estam d’acord amb la solidaritat, el que no podem
consentir és l’espoli.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Alorda. Finalmente el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el Sr. Diéguez.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Font, usted ha empezado aquí haciendo de menos a su
portavoz, porque ha estado diciendo cosas que le
corresponderían haberlas dicho a él, el día anterior, no lo debe
de haber hecho también cuando usted le desautoriza y viene a
aquí a quejarse de cuestiones que correspondían exactamente
a su portavoz, ya se apañarán ustedes, no es una cuestión
nuestra.
Nos dice que no quiere cumplir con el Reglamento, que no
le parece bien el Reglamento, etcétera, Sr. Font, nosotros, ni la
cámara, ni el Reglamento, ni el resto de grupos parlamentarios
tienen la culpa de que estén solos, Sr. Font, Sr. Font, usted ha
justificado aquí el antiparlamentarismo, ahora y hace unos
momentos, hace unos momentos ha justificado el
antiparlamentarismo, puesto que le parecía bien que nos
descuartizaran, lo hemos oído, ha dicho tiene razón este
ciudadano que dice que nos descuarticen. Le parecía bien
también lo de estrangularnos, nos decía que nuestro tiempo se
acaba, etcétera, estaba entroncando con lo más rancio de
nuestra historia, cuando Fernando VII después de la caída de
las Cortes de Cádiz, etcétera, cierta clase de ciudadanos
incultos y de poca preparación naturalmente fueron a recibirlo,
le quitaron los animales que lucían en el carro de Fernando VII,
se pusieron ellos con el carro, gritando “vivan las cadenas”,
esto es lo que se nos ha dicho aquí, hay que descuartizar al
Parlamento, bueno cada uno tiene su modo de hacer las cosas.
Respecto a las diferentes, entrando en el tema de debate
realmente, en el tema de las cuestiones que se han planteado
aquí por parte del Partido Popular, realmente es difícil entrar en
todas, vamos a entrar y diferenciar varios grupos y entraremos
a analizar lo que sucede con cada uno de estos grupos. Hay
una serie de cuestiones que ya están hechas y se están
haciendo, la 2, la 7, la 8, la 29, la 35, 38, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60 y 61, todas esas se están haciendo, incluso alguna de
ellas ha tenido que ser retirada por el Grupo Parlamentario
Popular y me ahorrado traer desde mi mesa el montón de
papeles que así lo justificaban. Luego hay una serie de
cuestiones de carácter contradictorio, destacaremos algunas,
por ejemplo número 7 Plan de promoción del turismo de
invierno, ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
decía que había dejado redactada las normas necesarias para la

desestacionalización turística y ahora piden un plan de
desestacionalización, si lo habían dejado todo redactado, no lo
debieron dejar tan bien, cuando uno de su propio grupo, sí que
desautoriza su portavoz, dice que todavía faltan planes.
La 13, frenar la combustión en Ca’n Set, es contradictoria
con la política de residuos que ha llevado siempre el Partido
Popular, que nunca cerró un solo vertedero incontrolado,
bienvenidos ahora quieren se apaguen los fuegos a raíz de una
política de vertederos incontrolados. Salinización de pozos en
la zona Norte de Mallorca, la 16, se dijo ayer que el Ministerio
de Medio Ambiente lo tiene todo listo para poder instalar una
desaladora, tal y como se había solicitado, pero no hace nada,
que se diga al Ministerio de Medio Ambiente en la próxima feria
en la que se exponga que tiene que hacer la desaladora, esta ya
está y se acabó.
La 18, esta si que es altamente contradictoria, solución
definitiva a los olores de las depuradoras de Ibiza, milagro, para
que luego digan que estar en la oposición es malo, han
recuperado el olfato, durant e tantos años no han olido y ahora
huelen, ahora huelen. Pues bien, enhorabuena, y ya vemos que
alguna cosa buena tiene estar en la oposición, se recupera el
olfato. Efectivamente, se hará todo lo posible para acabar con
esas depuradoras, con ese olor de esas depuradoras que no (...)
ni mucho menos el pacto de progreso de forma tan inadecuada.
El hospital de Inca, otra contradictoria, la 28. Se pide la
aportación de 700 millones, ¿para qué? Todavía recuerdo el
debate presupuestario en el que se decía que teníamos que
aportar 200 millones, que se aportaron más de 200 millones un
año, más de 200 millones otro año, y el Gobierno central ha
aportado 75 millones en un sólo año, más de 400 millones se
han aportado por el Gobierno de aquí y no se ha hecho nada.
Autopista a Manacor, número 33. En la etapa agónica del
último gobierno del Partido Popular, en tiempo, creo que era el
quinto gobierno del tercer presidente, de la cuarta legislatura,
este Parlamento se preguntaba de forma constante si querían
hacer una autopista a Manacor que explicaran por dónde
querían hacerla pasar. Nunca se contestó, nunca, y tuvieron
tiempo, y ahora piden, no sólo que se redacte un proyecto sino
que se haga con urgencia. Eso es contradictorio, más allá de
que el actual gobierno haya recuperado el sentido común en el
Consolat y haya descartado la autopista y haya optado por el
desdoblamiento, sistema que está siendo copiado por el Partido
Popular en la península.
Otra contradictoria, la 37. Negatividad de los peajes en la
Vall de Sóller. Están de acuerdo con el pacto, tras tantos años
defendiendo el Partido Popular lo beneficioso que resultaba el
peaje, ahora resulta que después de que se ha descubierto
cuáles eran los reales beneficios del peaje y quien es su
principal beneficiado, ya se puede quitar el peaje, ya no hace
falta. Bien, pues bienvenidos.
El capítulo de contradictorias se ha acabado.
Desafortunadas. Brevemente y con celeridad. Derogación de la
ecotasa. Ésta decimos que es desafortunada. ¿Por qué hay que
instar al Govern cuando el Govern no tiene facultades para
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derogar? Eso sólo sucede en las dictaduras, en una dictadura
el gobierno deroga, quita, pone, etc.; si corresponde al
Parlamento la aprobación y la derogación de las leyes, que el
Grupo Parlamentario Popular puede presentar una proposición
de ley, que lo haga para que se haga así, pues bien, que lo haga
y que no se agite el inconsciente o subconsciente golpista, que
se haga en el Parlamento, se presenta una proposición de ley y
aquí se aprueba o no se aprueba. Pero que el gobierno derogue,
hombre no, eso hace unos años ya que no sucede aquí.
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contrario, y aquí: expresar la lealtad a la Constitución española.
¿Se puede votar lo contrario?
Y personalmente, y con independencia del respeto que le
tengo a la Constitución española, tal y como está redactada,
esas palabras de expresar lealtad huele a camisa azul, correaje
y brazo en alto, propio de un pronunciamiento militar del 19:
Martínez Campos de Sagunto se pronuncia a favor de ... (...)
EL SR. PRESIDENT:

Punto 5, desafortunada, derribo de hoteles. No distinguen
qué hotel, dicen que se derriben hoteles. ¿Cuáles, los
obsoletos, los no modernizados o los de los hoteleros que son
partidarios de la ecotasa? Falta rigor, falta rigor. No se puede
sacrificar la calidad de las propuestas a la cantidad, hay que
hacer pocas y buenas y no hacerlas de esta manera.
La 14, compra Fonts Ufanes. No parece muy adecuado que
se inste al Gobierno a comprar una finca a una persona
concreta, ya que un acuerdo de estas características
obviamente repercute en el precio. Esta propuesta, yo no sé si
hará feliz al gobierno, pero al propietario les puedo asegurar
que le ha hecho muy feliz.
EL SR. PRESIDENT:
Vaya acabando, Sr. Diéguez.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Sí, voy acabando, me quedan dos o tres solamente.
La 32, informe favorable a la ampliación del puerto de la
Savina en Formentera. Se dice que el Gobierno informe
favorablemente; hombre, el gobierno informará favorablemente
si la ley se lo permite. O sea, aquí se le está diciendo al
gobierno: sáltese usted la ley e informe favorablemente. El
informe para una ampliación de un puerto es una actividad
reglada de la administración, sujeta a la ley; y según la ley, si
dispone de los requisitos que cumple las normas de forma
adecuada tendrá que informar favorablemente y, si no, tendrá
que informar desfavorablemente. Lo que no se puede decir:
señores del gobierno informen ustedes con independencia de
la ley, por supuesto, y menos que lo haga el Parlamento, faltaría
más.
La 34, rehabilitación de viviendas vacías. Se nos dice que se
rehabiliten las viviendas vacías; hombre, yo creo que antes de
rehabilitar las viviendas vacías hay que rehabilitar las llenas; las
vacías son de alguien que vive en otro sitio, obviamente. Pues
primero, podría ser más rentable o más importante que se
rehabilitaran las viviendas habitadas, que benefician a los
propietarios de una sola casa, en vez de beneficiar a los que
disponen de varias viviendas y viviendas vacías.
La 44, expresar la lealtad a la Constitución española. ¿Es que
se puede votar lo contrario, cabría lo contrario? Alguien
propone referéndums en determinados sentidos en los que es
imposible votar, desde mi punto de vista, por lo menos lo

Sr. Diéguez.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Acabo. Y más todavía, al aceptar la Constitución española,
también se aceptan sus artículos 161 y 163; esos artículos
expresan la posibilidad de reforma constitucional, por lo que no
es incompatible el acatamiento a la Constitución y su reforma.
Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, para que no
se enfaden.
La 59 también es desafortunada, nos habla de guarderías de
niños, cuando no hay guarderías de niños, son escuelas,
escoles, no guarderías.
La 49 nos habla de planes de emergencia. Afortunadamente
la han retirado porque traía todos los planes de emergencia para
enseñárselos, por si los quería.
La 62, sobre conducciones, perdón, sobre las estaciones de
GLH, hay que recordar que no hace falta expropiar puesto que
los propietarios de estas instalaciones tienen obligación de
permitir el acceso a los operadores para desembarcar, conducir
y almacenar sus productos. Tienen que cumplir esa libre
competencia, esa que dicen que existe en España; no deben de
estar muy contentos con lo que hace Aznar para salvar la libre
competencia cuando piden aquí que expropiemos, una cosa
que es defendible por medio de la libre competencia.
Y sobre las líneas eléctricas en zonas rurales, la empresa
distribuidora tiene la obligación de dar suministro a todos los
ciudadanos que lo pidan; no puede decidir no dar suministro
porque no tiene líneas, las tiene que hacer como sea,
subterráneas o aéreas en los casos en que la ley se lo permite,
pero se tiene que hacer.
Finalmente, quería hacer una propuesta de transacción al
espíritu del Sr. Font, si está en este Parlamento, que lo dudo,
después de los descuartizamientos, estrangulamientos y
t iempos que se acaban, lo dudo que esté incluso el espíritu,
pero en fin, ...
EL SR. PRESIDENT:
Termine, Sr. Diéguez, por favor.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Sí, quería hacerle una propuesta de transacción para la
propuesta de resolución número 15, indicando que, en ella se
habla de que: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears que no concedeixi cap autorització de
noves perforacions. Tendría que poner, desde nuestro punto
de vista, a la zona declarada monument natural de les Fonts
Ufanes. Si está de acuerdo con esta modificación, votaríamos
a favor de ella; y si no, en todo caso, votaremos a favor de 51,
perdón, votaríamos a favor de la 21 y de la 37 y de la 15,
naturalmente, si acepta la transacción.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Font. Por tanto, acabado el debate y clarificadas
las transacciones, pasaríamos, tal y como marca el Reglamento,
a votar las propuestas de resolución por su orden de
presentación en el registro. Por tanto, las primeras que se
votarían serían las del Grupo Parlamentario Popular, que si los
grupos parlamentarios están de acuerdo, las números 21 y 37 y
15 con la transacción podríamos darlas aprobadas por
asentimiento, si los grupos políticos no tienen ningún
inconveniente. ¿Tienen algún inconveniente?
Las números 21 y 37 y la 15, con la transacción del Partido
Popular; y por tanto someteríamos el resto a votación. Estamos
en las propuestas del Partido Popular, se entiende que la 21 y
la 37 y la 15, con la transacción que ha ofrecido el Partido
Socialista, se está de acuerdo, y por tanto, votaríamos el resto.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Gracias, Sr. Diéguez. Si no he entendido mal, existen dos
propuestas de transacción: una por parte del Partido Popular a
la número 3 del Partido Socialista, y una del Partido Socialista
al Partido Popular de la número 15. Si les parece bien a los
grupos parlamentarios, suspenderíamos el pleno por cinco
minutos, para ver la posibilidad de las transacciones, si no
seguiríamos con las votaciones y con la propuesta respectiva
de cada uno de los grupos.
Sí. Se suspende por cinco minutos.

Sr. President?
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. Andreu, sí Sr. Crespí.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Demanaria que a la votació separada s’inclogués la
proposta número 16 també.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Recomienza la sesión. Había una primera propuesta de
transacción por parte del Partido Popular sobre la número 3 del
Partido Socialista, ¿se acepta la transacción?

¿La 16 aparte?
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
No, Sr. President, no s’accepta, perquè o el Grup Popular no
ens ha escoltat o no s’ha llegit la Constitució o ambdues coses;
perquè la mateixa Constitució preveu com s’ha de reformar el
Senat. I per tant, això és el que hem explicat a la nostra
intervenció.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias. Existía una propuesta de transacción del
Partido Socialista sobre la número 15 del Partido Popular. ¿Se
acepta la transacción?
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sí, Sr. President, acceptaríem aquesta transacció i ens
agradaria que es tornassin rellegir la número 16, que crec que
seria molt important treure-la.
Gràcies.

No, no, no, 15, 16, 21 y 37 las votaríamos a favor. Por tanto,
pedimos votación separada de éstas.
EL SR. PRESIDENT:
De acuerdo. Sr. Crespí, si le he entendido bien, en la 15, 16,
21 y 37, la 15, con la transacción se estaría de acuerdo; por
tanto, como he pedido a los grupos, ésta no haría falta votarla
porque todo el mundo está de acuerdo y se entiende aprobada
por asentimiento. De acuerdo.
Por tanto, pasaríamos a votar el resto de las proposiciones
del Partido Popular. Pueden proceder a la votación los señores
y señoras diputados.
La votación, entonces quedaría: sí, 27; no, 29. Por tanto,
decaerían dichas propuestas de resolución del Partido Popular.
Pasaríamos a las propuestas de resolución del Grupo
Parlamentario Socialista, que, si no he entendido mal,
podríamos considerar por asentimiento, si los grupos no tienen
inconveniente, la 2 y la 5 aprobadas por asentimiento, y pasar
el resto a votación. Por tanto, la 2 y la 5 quedan ap robadas por

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 74 fascicle 4/ 6, 7 i 8 de novembre del 2001
asentimiento, se pasaría a votación el resto de propuestas del
Partido Socialista.
Señoras y señores diputados, pueden proceder a votar.
Quedaría: 29 votos a favor; 27 en contra; y, por tanto,
quedarían aprobadas dichas resoluciones.
Pasaríamos a las siguientes propuestas de resolución, del
Grupo Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista, que, si no he
entendido mal, podrían ser consideradas aprobadas por
asentimiento las números 1, 4, 5 y 6, y votar la número 2 y 3. Por
tanto, la 1, 4, 5 y 6 se consideran aprobadas por asentimiento.
Pasaríamos a votar las números 2 y 3.
Señoras y señores diputados, pueden proceder a votar.
La votación quedaría: sí, 29; no, 27. Por tanto, quedarían
aprobadas dichas propuestas de resolución.
Las propuestas siguientes serían las del Grupo
Parlamentario Mixto, Els Verds, presentadas por Els Verds, que
las tres podrían considerarse aprobadas por asentimiento por
todos los grupos políticos. Por tanto, quedan aprobadas por
todos los grupos políticos.
Finalmente, pasaríamos a votar las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Izquierda Unida y Ecologista, que
podríamos considerar por asentimiento, si los grupos no tienen
inconveniente, las números 2, 4, 5 y 6, y por tanto, votaríamos
solamente la 1 y la 3.
Señoras y señores diputados, entonces podríamos proceder
a votar las número 1 y 3 de Izquierda Unida y Ecologista.
Pueden proceder a votar.
La votación quedaría: 29, sí; 27, no. Y por tanto, quedarían
aprobadas dichas propuestas de resolución.
Y con ello daríamos fin a estas tres jornadas. Muchas
gracias, señoras y señores, se levanta la sesión.
(Aplaudiments)
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

1.3.3. MOCIONS

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'octubre del 2001, rebutjà la Moció RGE núm. 3926/01,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació de
l'execució de llicències d'edificació a les Illes Balears. (BOPIB
núm. 112 de 26 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4235/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al debat general sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 7 de novembre del 2001).

La votació obtengué el resultat següent:

RGE núm. 4236/01, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa al debat general sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 7 de novembre del 2001).

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

RGE núm. 4237/01, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa al debat general sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 7 de
novembre del 2001).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de novembre del 2001.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Fèlix Fernández i Terrés.

RGE núm. 4238/01, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa al debat general sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 7 de novembre del 2001).

1.4. INFORMACIÓ

RGE núm. 4239/01, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista,relativa al debat general sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 7 de
novembre del 2001).
Palma, a 7 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 3951/01, 3952/01, 3953/01 i
3984/01.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 d'octubre del 2001, quedaren ajornades, a petició del
Govern de les Illes Balears, les preguntes RGE núm. 3851/01,
3952/01 i 3953/01, presentades pel diputat Hble. Sr. Joan Marí
i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relatives a inversió de
l'1% cultural corresponent al Govern balear de l'any 2000, a
inversió de l'1% cultural corresponent a l'illa d'Eivissa i a
inversió de l'1% cultural corresponent a l'illa de Formentera;
i 3948/01, presentada per la diputada Hble. Sra. Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a formació de les policies locals, totes publicades al BOPIB
núm. 112, de 26 d'octubre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de novembre del 2001.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Fèlix Fernández i Terrés.

D'acord amb els articles 169 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta les propostes de resolució següents, derivades del debat
general sobre l'orientació política general del Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment de
les resolucions relatives a l'educació infantil derivades dels
debats sobre l'orientació política del Govern de 1999 i 2000 i
insta el Govern de les Illes Balears al seu compliment.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a subvencionar les escoles infantils municipals
mitjançant els concerts adients. Així mateix, destinarà una
quantitat suficient per subvencionar les famílies de baix nivell
de renda, que tenguin infants escolaritzats menors de tres anys
a centres socioassistencials i educatius d'atenció a la infància
d'iniciativa social.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar l'extensió de la generalitat i gratuïtat de
l'ensenyament al batxillerat mitjançant concerts singulars amb
la finalitat de garantir la lliure elecció de centre docent a aquest
nivell educatiu.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la derogació de l'impost sobre les estades a empreses
turístiques d'allotjament i a l'aplicació de mesures alternatives
que permetin la consecució dels objectius descrits al fons per a
la millora de l'activitat turística i la preservació del medi
ambient.
5. El Parlament de les Illes Balears constata la paralització de
les polítiques de desestacionalització turística id'enderrocament
d'hotels dutes a terme a altres legislatures i insta el Govern de
les Illes Balears a presentar nous plans en aquest sentit.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament l'Escola d'Hoteleria d'Eivissa
i Formentera a fi que els estudiants d'aquestes illes tenguin les
mateixes oportunitats que els estudiants de l'illa de Mallorca.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l'elaboració i aprovació d'un pla de promoció del turisme
específic per a l'hivern, amb la participació dels municipis
turístics, dels consells insulars i dels colAlectius i associacions
implicats en l'activitat turística.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la creació
d'un pla d'infraestructures a les zones turístiques que permeti
assolir l'objectiu de la diversificació turística.
9. El Parlament de les Illes Balears constata que el nou model
de finançament autonòmic per a les Illes Balears suposa un
avanç important respecte de l'anterior model i implicarà en els
propers anys una millora de finançament de 130.000 milions de
pessetes per a les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears, per un principi de
solidaritat, rebutja qualsevol intent del Govern de les Illes
Balears de transitar cap a la independència fiscal, així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata que no encaixa dins la
Constitució Espanyola la independència fiscal de les Illes
Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a rebaixar les taxes dels ports que són competència de
la comunitat autònoma per tal d'evitar greuges comparatius amb
la resta de ports competència de l'Estat.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no incrementar la pressió fiscal als ciutadans de les
Illes Balears.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aturar definitivament i amb urgència les combustions
que es produeixen a la pedrera de "Can Set", tan perjudicials per
als habitants dels voltants que les pateixen.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a comprar la finca de ses Fonts Ufanes de Campanet.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no concedir cap autorització de noves perforacions a
ses Fonts Ufanes de Campanet.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar una solució integral al problema de salinització
dels pous de la zona nord de Mallorca abans que aquest
problema s'agreugi i no tengui solució com ha succeït a altres
indrets de les Illes Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la construcció d'una dessaladora fixa al municipi de
Santa Eulàlia del Riu a l'illa d'Eivissa.
18. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que en el termini de sis mesos es doni una
solució definitiva als problemes (males olors, mal
fu ncionament, …) de les depuradores de l'illa d'Eivissa,
especialment les d'Eivissa ciutat, de Sant Antoni i de Sant
Miquel.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la construcció d'una dessaladora fixa al municipi de
Ciutadella de Menorca.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
les mesures urgents per resoldre els problemes de les males
olors,conseqüència de la mancança de manteniment aquests dos
darrers anys, ja sigui mitjançant l'ampliació de l'actual
dessaladora de Cala en Porter o la construcció d'una nova.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fomentar
l'ús de materials reciclables i no contaminants.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d'una dessaladora fixa al municipi d'Andratx.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l'ampliació de la dessaladora de Formentera.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
emprendre les iniciatives adients per tal de garantir els llocs de
feina dels treballadors de l'empresa Perlas Majorica.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears alcompliment en la seva integritat dels convenis signats
amb els hospitals Creu Roja i Sant Joan de Déu el juliol del
1999.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
en un termini de tres mesos al Parlament de les Illes Balears la
Llei de drogues de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera de les infraestructures
materials i humanes adients del SERBASA, com a pas previ a
les transferències de l'INSALUD per part de l'Estat.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aportar,
dins els pressupost de l'any 2002, la quantitat de 792.072.234 de
pessetes per a la construcció de l'Hospital Comarcal d'Inca per
tal de poder complir amb la seva part de la cofinançació d'aquest
hospital amb l'administració de l'Estat.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar els
contactes amb el Ministeri de Defensa per a la possible
adquisició i/o concessió de béns immobles d'interès per a la
comunitat autònoma de les Illes Balears i especialment pel que
fa a l'Hospital Militar.
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30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
en un termini de tres mesos al Parlament de les Illes Balears el
Pla estratègic de Benestar Social de les persones amb
discapacitats de les Illes Balears.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar el Pla de salut mental aprovat per aquest
Parlament, especialment pel que fa referència als centres de
mitjana i llarga estada i pisos tutelats.
32. El Parlament de les illes Balears insta el Govern per tal que
informi favorablement l'ampliació del port de la Savina de
Formentera.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
al compliment del conveni subscrit pels governs de les Illes
Balears i de l'Estat en matèria de carreteres i, per tant, a redactar
amb urgència els projectes d'autopistes d'Inca a Alcúdia i
Palma-Manacor.
34. Atès el problema de l'habitatge existent a la nostra comunitat
autònoma, tantes vegades repetit pelPresident delGovern de les
Illes Balears en el seu discurs:
a) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar obres de rehabilitació d'habitatges situats en
els nuclis urbans que els propietaris tenen buits i tancats.
b) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
l'esmentada rehabilitació es dugui a terme per persones que
estiguin en atur.
c) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
mitjançant convenis amb aquells propietaris que es beneficiïn
d'aquestes finançacions,els esmentats habitatges es destinin al
lloguer per a les persones més necessitades durant els terminis
que es cregui més adients.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aportar dins el pressupost de l'any 2002, la quantitat
de 40.000.000 pessetes per poder licitar i adjudicar el projecte
de la via de ronda nord d'Inca.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un pla per al desdoblament de la carretera
Maó-Ciutadella.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a completar el procés de gratuïtat de peatges per als
residents de la Vall de Sóller.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per tal que
en un termini de sis mesos tengui redactat i aprovat el projecte
de doble via marítima entre Eivissa i Formentera.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en un termini de tres mesos presenti una solució
definitiva al transport tant de passatgers com de mercaderies
entre les illes d'Eivissa i Formentera.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir el diàleg i la negociació amb els operadors
aeris per obtenir una xarxa de relacions, freqüències i capacitat
entre les Illes i entre aquestes i la península, adequada a les
necessitats de la demanda.
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41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que en el termini de tres mesos aboni totes les
subvencions pendents de pagament per raó de la sequera de
l'any 2000, llengua blava del mateix any i les derivades de
l'encefalopatia espongiforme bovina d'aquest any.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir la resolució derivada del debat sobre
l'orientació política del Govern de l'any 2000 que diu: "El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l'elaboració de
projectes de reguiu amb aigües depurades i presentar-los a la
Comissió Mixta per al desenvolupament del protocol subscrit
entre el Ministeri d'Agricultura i el Govern de les Illes Balears
l'abril del 1999 a fi d'obtenir el finançament que preveu
l'esmentat protocol".
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir la resolució derivada del debat sobre
l'orientació política del Govern de l'any 2000 que diu: "El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar els controls sanitaris pel que fa a l'entrada de
cada illa a fi de garantir la indemnitat sanitària de la cabana
ramadera de Balears".
44. El Parlament de les Illes Balears constata la total vigència de
la Constitució Espanyola del 1978 i hi expressa la seva lleialtat,
així com la seva defensa quant a norma suprema del marc
democràtic, que la societat espanyola es va donar a ella mateixa
com a norma fonamental de convivència i de consolidació dels
drets i llibertats dels ciutadans així com dins el marc de la unitat
de la nació espanyola del reconeixement de les nacionalitats i
regions que la integren.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a deixar de banda els enfrontaments irracionals amb el
Govern de l'Estat i li reclama una acció coherent en la defensa
dels interessos de les Illes Balears en el marc de la Constitució
Espanyola, de l'Estatut d'Autonomia, de la lleialtat institucional,
de la colAlaboració i cooperació.
46. El Parlament de les Illes Balears lamenta l'elevat
incompliment per part del Govern de les Illes Balears de les
resolucions aprovades en els debats de política general dels anys
1999 i 2000.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a emprendre les iniciatives necessàries en matèria
lingüística adequades a la realitat multicultural de les Illes, per
tal de recuperar la toponímia, modismes i lèxic propi de les illes
Balears, especialment entre la població escolar, per tal d'ampliar
encara més, el coneixement sobre la riquesa lingüística de la
llengua catalana.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a
terme les iniciatives d'integració cultural i lingüística adients,
destinades a la població immigrant, no catalanoparlant, per tal
que la llengua catalana pròpia de les Illes Balears, esdevengui
un vertader instrument de convivència i integració i no
d'imposició i discriminació.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
un pla unificat de creació i millora dels centres museístics de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en el termini màxim de
sis mesos.
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50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que l'illa de Formentera tengui una biblioteca pública tal
com en gaudeixen Mallorca i Menorca.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar en
funcionament programes iprojectes per aconseguir la integració
plena dels immigrants.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar en
marxa activitats que afavoreixin la interculturalitat dins la
societat i especialment dins els colAlectius de gent gran.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la creació
de programes de formació que afavoreixin la incorporació dels
immigrants al món laboral.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
subvencionar la figura del mediador sociocultural als municipis
de les Illes Balears que ho solAlicitin.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que es
donin ajudes alsector empresarial per tal que s'adoptin mesures
específiques per aconseguir la igualtat d'oportunitats (flexibilitat
labora, etc).
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar
l'Institut Balear de la Dona de pressupost suficient per donar
resposta a l'assessorament i tractament de les víctimes de la
violència domèstica.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
ajudes a les empreses que posin en funcionament guarderies
d'infants a les seves dependències.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
la construcció d'habitatges protegits, de nova construcció, en
règim general, per a la població de menor poder adquisitiu.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a redactar
una vertadera Llei del sòl adaptada a la realitat administrativa i
social dels municipis i ciutadans de les illes Balears, refonent
l'actual normativa d'ordenació del territori i urbanisme.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que presenti un projecte de llei per a la declaració
d'utilitat pública i expropiació de les instalAlacions de
desembarcament, conducció i emmagatzemament de
combustible existents a cadascuna de les Illes Balears a fi de
garantir una lliure, real i efectiva competència en el mercat de
distribució de combustible de Balears.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un pla d'electrificació rural i dotar-lo amb
mitjans econòmics suficients a fi que quan finalitzi la present
legislatura tota la zona rural de les Illes Balears compti amb la
dotació energètica necessària.
Palma, a 7 de novembre del 2001.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

B)
D'acord amb els articles 169 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista
presenta les propostes de resolució següents, derivades del debat
general sobre l'orientació política general del Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
espanyol perquè prioritzi l’execució d’inversions a les Illes en
matèria de carreteres, respectant, igual que ho fa en altres
territoris, la competència del Govern de les Illes Balears en el
disseny del corresponent pla i successives modificacions del
mateix, compensant així els efectes de la insularitat, en
compliment de l’article 16 de la Llei 30/98, de 29 de juliol de
règim especial.
2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
espanyol perquè colAlabori econòmicament amb el Govern de
les Illes Balears en la potenciació del transport ferroviari, amb
un finançament per càpita similar a la resta del territori
peninsular, compensant així els efectes d’insularitat, en
compliment de l’article 10 de la Llei 30/98, de 29 de juliol de
règim especial.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
promoure els canvis legislatius necessaris per tal que el Senat
esdevingui l’autèntica cambra de representació territorial.
4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l'Estat
que de manera urgent reguli la participació de les comunitats
autònomes al Consell de la Unió Europea.
5. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
perquè als pròxims pressupostos incrementila partida destinada
a beques per als estudiants que hagin de cursar els seus estudis
universitaris fora del territori de les Illes Balears d’acord amb
l’article 17 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial
de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears constituirà una ponència en
el si de la Comissió d’Assumptes Socials per tal d’estudiar les
possibles mo dificacions de la Llei electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears així com de la Llei Orgànica del
Règimen Electoral General, amb la finalitat que a les eleccions
del 2003 quedi garantida la paritat a tots els trams de les llistes
electorals.
Palma, a 7 de novembre del 2001.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb els articles 169 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista presenta les propostes de resolució
següents, derivades del debat general sobre l'orientació política
general del Govern.
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Joan Buades i Beltran.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
complir el previst a la Llei de règim especial per a les Balears
que encara no s’ha desenvolupat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a dur a terme els tràmits adequ ats per institucionalitzar la
presència del Govern de les Illes Balears als organismes de la
Unió Europea, de manera no inferior a l’establert pels estats de
la Unió Europea d’abast federal
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a crear un model audiovisual propi per tal de fomentar la
identitat cultural i lingüística, i afavorir a l’ensems la integració
de la gent nouvinguna a les nostres illes.
4. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol casta de
violència que pretengui imposar-se a qualsevol indret del món,
i propugna els valors del més estricte respecte cap els drets de
les persones i els pobles.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a fomentar l’ús de codis de fonts obertes per tal d’integrar més
gent de les Illes Balears a la xarxa d’Internet, per impulsar el
comerç electrònic.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a implantar l’accés gratuït de la gent usuària de la xarxa
d’Internet a l’edició digital del Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, a 7 de novembre del 2001.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb els articles 169 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida iEcologista presenta les propostes de resolució següents,
derivades del debat general sobre l'orientació política general
del Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la solAlicitud
del Govern de les Illes Balears d'aconseguir la transferència de
la gestió dels aeroports de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
augmentar els descomptes de les tarifes aèries als residents de
les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern a
continuar renegociant amb el Govern central el conveni de
carreteres. Al mateix temps, rebutja l'actitud del Ministerio de
Fomento de voler imposar el seu model de carreteres.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar augmentant la cooperació amb el Tercer
Món, dirigida a la satisfacció de les necessitats humanes
bàsiques i a la construcció de societats democràtiques
respectuoses amb els drets humans.
5. El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern de les
Illes Balears a continuar negociant amb els representants de
l'Administració central el desenvolupament i l'aplicació del
Règim Especial de les Illes Balears.

D)
D'acord amb els articles 169 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt, en
nom del diputat d'Els Verds, Joan Buades i Beltran, presenta les
propostes de resolució següents, derivades del debat general
sobre l'orientació política general del Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
abans que finalitzi el proper període el projecte de llei de
biodiversitat al Parlament per a la seva discussió i eventual
aprovació.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar
a partir del primer trimestre del 2002 un Pla de xoc a favor de
l'estalvi i les energies renovables que permet i complir amb la
Directiva 77/2001 de la UE, del Parlament Europeu i del
Consell Europeu de Ministres del 27 de setembre del 2001.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
prioritat en la política d'habitatge social sobre sòl ja edificat en
lloc de sobre nou sòl sense la condició de solar o en rústic i amb
preferència per a l'oferta de lloguer, atenent primer les
demandes de les zones de les Balears més deficitàries.

Palma, a 7 de novembre del 2001.
El diputat:

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a completar
l'elaboració del Pla sociosanitari de les nostres illes i a la seva
presentació davant la Cambra.
Palma, a 7 de novembre del 2001.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

3.10. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 4132/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
norma que regula la visita als béns d'interès cultural de les
Illes Balears. (Mesa de 7 de novembre del 2001).
RGE núm. 4133/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
regulació de les visites turístiques i culturals. (Mesa de 7 de
novembre del 2001).
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió dels dies 6, 7 i 8 de
novembre del 2001, s'aprovaren les Resolucions derivades del
debat sobre l'orientació política general del Govern de les
Illes Balears.
Palma, a 16 de novembre del 2001
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no concedir cap autorització de noves perforacions a
la zona declarada monument natural de les Fonts Ufanes de
Campanet.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar una solució integral al problema de salinització
dels pous de la zona nord de Mallorca abans que aquest
problema s'agreugi i no tengui solució com ha succeït a altres
indrets de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fomentar
l'ús de materials reciclables i no contaminants.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a completar el procés de gratuïtat de peatges per als
residents de la Vall de Sóller.
5. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
espanyol perquè prioritzi l’execució d’inversions a les Illes en
matèria de carreteres, respectant, igual que ho fa en altres
territoris, la competència del Govern de les Illes Balears en el
disseny del corresponent pla i successives modificacions del
mateix, compensant així els efectes de la insularitat, en
compliment de l’article 16 de la Llei 30/98, de 29 de juliol de
règim especial.
6. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
espanyol perquè colAlabori econòmicament amb el Govern de
les Illes Balears en la potenciació del transport ferroviari, amb
un finançament per càpita similar a la resta del territori
peninsular, compensant així els efectes d’insularitat, en
compliment de l’article 10 de la Llei 30/98, de 29 de juliol de
règim especial.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
promoure els canvis legislatius neces saris per tal que el Senat
esdevingui l’autèntica cambra de representació territorial.
8. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l'Estat que
de manera urgent reguli la participació de les comunitats
autònomes al Consell de la Unió Europea.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
perquè als pròxims pressupostos incrementi la partida
destinada a beques per als estudiants que hagin de cursar els
seus estudis universitaris fora del territori de les Illes Balears
d’acord amb l’article 17 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de
règim especial de les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears constituirà una ponència en
el si de la Comissió d’Assumptes Socials per tal d’estudiar les
possibles modificacions de la Llei electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears així com de la Llei Orgànica del
Règimen Electoral General, amb la finalitat que a les eleccions
del 2003 quedi garantida la paritat a tots els trams de les llistes
electorals.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
complir el previst a la Llei de règim especial per a les Balears
que encara no s’ha desenvolupat.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a dur a terme els tràmits adequats per institucionalitzar la
presència del Govern de les Illes Balears als organismes de la
Unió Europea, de manera no inferior a l’establert pels estats de
la Unió Europea d’abast federal
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a crear un model audiovisual propi per tal de fomentar la
identitat cultural i lingüística, i afavorir a l’ensems la integració
de la gent nouvinguna a les nostres illes.
14. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol casta de
violència que pretengui imposar-se a qualsevol indret del món,
i propugna els valors del més estricte respecte cap els drets de
les persones i els pobles.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a fomentar l’ús de codis de fonts obertes per tal d’integrar més
gent de les Illes Balears a la xarxa d’Internet, per impulsar el
comerç electrònic.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a implantar l’accés gratuït de la gent usuària de la xarxa
d’Internet a l’edició digital del Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
abans que finalitzi el proper període el projecte de llei de
biodiversitat al Parlament per a la seva discussió i eventual
aprovació.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar
a partir del primer trimestre del 2002 un Pla de xoc a favor de
l'estalvi i les energies renovables que permeti complir amb la
Directiva 77/2001 de la UE, del Parlament Europeu i del Consell
Europeu de Ministres del 27 de setembre del 2001.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
prioritat en la política d'habitatge social sobre sòl ja edificat en
lloc de sobre nou sòl sense la condició de solar o en rústic i
amb preferència per a l'oferta de lloguer, atenent primer les
demandes de les zones de les Balears més deficitàries.

2836

BOPIB núm. 118 - 23 de novembre del 2001

20. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la solAlicitud
del Govern de les Illes Balears d'aconseguir la transferència de
la gestió dels aeroports de les Illes Balears.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.4. COMPAREIXENCES

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
augmentar els descomptes de les tarifes aèries als residents de
les Illes Balears.
22. El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern a
continuar renegociant amb el Govern central el conveni de
carreteres. Al mateix temps, rebutja l'actitud del Ministerio de
Fomento de voler imposar el seu model de carreteres.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar augmentant la cooperació amb el Tercer
Món, dirigida a la satisfacció de les necessitats humanes
bàsiques i a la construcció de societats democràtiques
respectuoses amb els drets humans.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre
els treballs previs a l'anunciada declaració de la Serra de
Tramuntana com a parc natural (RGE núm. 3383/01).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre del 2001,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Medi Ambient qui, acompanyada pel director general de
Biodiversitat, informà sobre el tema de referència.

24. El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern de les
Illes Balears a continuar negociant amb els representants de
l'Administració central el desenvolupament i l'aplicació del
Règim Especial de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a completar
l'elaboració del Pla sociosanitari de les nostres illes i a la seva
presentació davant la Cambra.

Ordre de Publicació
B)

A la seu del Parlament, 8 de novembre del 2001.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Compareixença de la cap del Servei de Sanitat Animal de
la Conselleria d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió
d'Economia, solAlicitada per la ponència que té com a objecte
avaluar l'impacte i les conseqüències de l'epidèmia
anomenada de la llengua blava.
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 d'octubre del 2001, tengué lloc la
compareixença de la cap del Servei de Sanitat Animal de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, qui exposà la seva opinió
i informà sobre la matèria objecte d'estudi.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
dies 6, 7 i 8 de novembre del 2001, rebutjà els apartats
17-20, 22-36 i 38-61 de les Propostes de resolució RGE
4235/01, del Grup Parlamentari Popular, relatives al
sobre l'orientació política general del Govern de les
Balears. (BOPIB núm. 116 de 9 de novembre del 2001).

dels
1-14,
núm.
debat
Illes

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
Compareixença del director
Ministeri d'Agricultura, Pesca
Comissió d'Economia, solAlicitada
a objecte avaluar l'impacte i les
anomenada de la llengua blava.

general de Ramaderia del
i Alimentació, davant la
per la ponència que té com
conseqüències de l'epidèmia

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 d'octubre del 2001, tengué lloc la
compareixença del director general de Ramaderia del
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, qui exposà la
seva opinió i informà sobre la matèria objecte d'estudi.
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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores i senyors diputats, representants dels
mitjans de comunicació i convidats.
Debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.
Donarem començament a la sessió plenària del dia d’avui,
que correspon al debat d’orientació de política general del
Govern de les Illes Balears. Té la paraula el Sr. President del
Govern de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):
Gràcies,Sr. president. Senyores diputades, senyors diputats,
a vegades, d’una cosa tan senzilla com és el creixement d’un
arbre, s’aprèn més que consultant mitja dotzena de manuals
enciclopèdics. Diuen els pagesos que un arbre que passeja una
bona copa i poques arrels , el tomba el primer vent fort que
l’envesteix. És millor que tot tengui una mesura semblant. En
aquest cas, l’arbre durarà molt i donarà uns fruits de qualitat. Si,
pel contrari, té més brancam que arrels, pot ser que tengui
algunes bones anyades, però està condemnat a durar poc, i el
que és pitjor, viurem amb el cor estret cada vegada que s’acosta
un mal vent.
Diuen que per reforçar un arbre no queda més remei que, de
tant en tant, aclarir el brancam, sobretot aquells cimals que
creixen de forma desequilibrada. Aquesta operació li garanteix
posar un tronc fort i unes arrels fortes. És a dir: més llarga vida,
fruits per avui i per demà i, sobretot, que quedi protegit dels
mals vents.
Als països, senyores diputades isenyors diputats, els passa
una cosa semblant. El nostre país, concretament, durant molt de
temps ha anat sobrat de copa i mancat d’arrels. La copa creixia
cercant el sol sense ordre ni concert i, sobretot, sense pensar si
el tronc aguantava o si les arrels feien un tro.
El Govern, des del principi de la legislatura, fa feina per
anivellar copa i arrels. Volem que la copa, que és la nostra
activitat econòmica, sigui gran i vigorosa. Però a la vegada,
volem que estigui sostinguda per fortes arrels territorials,
mediambientals, socials i cu lturals. Volem créixer a un ritme
que ens permeti fer un país de riquesa i benestar, fort i
cohesionat. Un país estable, a prova de tempestes. Volem un
arbre que faci una ombra que empari tothom. Un arbre que no
deixi ningú fora recer.
Per tant, tenim dues fites irrenunciables:Primera, un país en
el qual sigui possible el creixement, la modernització, la creació
de riquesa i, a la vegada, el respecte al territori, al medi ambient
i al nostre patrimoni cultural. Segona, un país que ha de fer
possible que el progrés econòmic vagi en paralAlel al progrés
social.
Tenc molt clarque aquesta no és una feina de dos dies i que,
per tant, el camí serà llarg i dur. Precisament per això no hem
volgut perdre gens de temps. I també tenc molt clar que és una
feina en la qual el diàleg i la concertació és fonamental. Vull
agraïr, des d’ara mateix, l’esforç realitzat per sindicats i
patronals en aquest sentit.

Però parlem del passat. En el nostre país duim massa anys
parlant de massificació, d’augmentar la qualitat, dient que els
nostres competidors creixen, que amb l’euro s’acabarien els
preus baixos, que la seguretat és fonamental, que és necessari
millorar l’entorn, que hem d’apostar per la diversificació...
Massa anys sentint que hem de conservar el paisatge, no
construir tant, crear nous serveis, millorar la relació qualitat
preu i tota una llarga llista de necessitats del país.
Però la història recent ens diu que només recordam Santa
Bàrbara quan trona. Tot d’una que les grans xifres tornen
respondre, tots els problemes queden anestesiats i són desplaçats
a un demà que no arriba mai.
Durant massa temps en aquest país s’ha repetit c o m a
solució la sortida irresponsable cap endavant: més construcció,
més massificació, més dessaladores, més autopistes, més
ciment, més destrucció del paisatge, més població i més
empreses de fora que vénen, fan l’agost i se’n tornen. Tot això
significa menys qualitat de vida, menys satisfacció del turisme,
menys igualtat social, menys cohesió i, sobretot, menys país.
La inversió d’aquesta tendència ha estat un pilar mestre en
l’acció de govern, acabar d’una vegada amb el “campi qui
pugui”, un “campi qui pugui” gens preocupat pels interessos
generals i gens preocupat pel futur, només narcotitzat pels
beneficis ràpids del present, només obsessionat perquè l’arbre
posi molt de brancam, tengui enguany molt de fruit i fora cap
preocupació per si les arrels rebenten.
Mirin: un autocar de 40 places donarà un bon servei i una
bona qualitat si l’omplim amb 40 passatgers. Però, si per
guanyar més, n’hi volem ficar 60, el resultat serà la minva del
servei i de la qualitat, l’augment del risc d’accidents i, més a la
curta que a la llarga, els clients se’n van i el negoci forada.
Senyores diputades isenyors diputats:aquest país ha perdut
molt de temps donant voltes al mateix redol. Era necessari
actuar i deixar de banda les conjuntures i les pressions dels
poderosos. Mirin, era necessari afrontar de cara els problemes.
Uns trobaran que feim massa via i uns altres que en feim massa
poca, però el camí més dret és anar a l’arrel dels problemes i no
perdre’s per les bardisses.
Per això mateix, la primera tasca ha estat posar ordre, posar
ordre i fonaments, posar ordre i fonaments en el territori, en la
construcció. Fer solidari el turisme amb la cultura, amb el
paisatge i amb la pagesia. Cercar fórmules per rehabilitar tot
allò que estava espenyat i conservar allò que no ho estava.
Ordenar eltransport,l’energia, els residus,els recursos naturals,
el comerç i tantes i tantes altres coses. Ordre per posar-nos en
el camí de la meta del creixement equilibrat i, una vegada en la
bona direcció, fer una carrera intelAligent. Perquè la cursa és
llarga i no es tracta d’esclatar abans d’arribar.
Alguns han tret interpretacions falses d’aquest téntol,
argumentant que el Govern només prohibeix i que no té
projecte. Jo vos dic que ja són molts els que troben que ja era
hora que qualcú defensàs allò que és de tots, dels qui estam avui
i dels qui vendran demà. Ja som molts els que sabem que un
present mal administrat per uns pocs posa en perill el futur
colAlectiu. Que sabem que ja fa massa temps que tots feim curt
perquè els de sempre puguin seguir fent llarg.
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És ben cert que mentre estàvem en aquesta feina ens ha
caigut de tot: vaques boges, tempestes, sequera ipluges, l’11 de
setembre, un alentiment econòmic mundial, nous atemptats amb
repercussions internacionals a Bali, i esperem que el seny faci
que no hagi guerra a l’Iraq. Un alentiment que hem de tenir en
compte, i per això treballam conjuntament amb els agents
socials per ajustar-ne els efectes.
Però no passin pena, perquè tot el que feim i que farem
davant aquesta nova situació no serà un altra sortida esbojarrada
cap endavant. No volem, i ho dic ben clar, anar a roda batuda
darrere aquells que aprofiten l’alentiment econòmic per fer
catastrofisme i intentar acovardir el poble amb mil pors amb
l’objectiu de tornar a les formes i a les maneres anteriors.
Senyores diputades isenyors diputats, tots els interessos són
legítims, però no tots són prioritaris per al nostre país. No
deixarem que cap cimal s’engati d’ambicions egoistes i posi en
perill tot l’arbre. Per tant, mesures, totes les necessàries i amb
el major consens possible. Però sempre en concordança amb un
projecte que vol fer compatible el creixement econòmic amb el
benestar social, la nostra identitat i la nostra terra.
En definitiva: cap conjuntura momentània ens podrà fer
perdre el nord ni ens podrà fer fora del nostre projecte de país.
Som conscient que no ho podem preveure tot ni tenim les
claus de tot. No podem preveure els efectes de l’11 de setembre
ni tenim les claus per poder obrir o tancar les portes a la
immigració; això és una competència estatal. No podem
preveure les tempestes, però sí que hem de tenir el vaixell ben
preparat per poder-les-hi fer front.
Tenim força, idees i ilAlusió per fer un país capaç d’impulsar
un nou model de cohesió interna, amb una gran projecció
exterior. El país, en el seu conjunt, està preparat, però hauríem
de fer un esforç d’unió i de cooperació, sobretot en aquells
àmbits que tots considerem d’Estat. En aquest sentit, avui faré
un parell de propostes.
Senyores diputades isenyors diputats, Govern,institucions
i societat civil, tots plegats, estam capgirant una tendència
històrica. Un projecte de tots. El protagonisme de les persones
ha estat una fita del Govern. Forjam un nou cicle perquè
l’anterior ja fa estona que mostra signes d’esgotament.
Tres anys és un espai de temps breu, però ens donen ja una
certa perspectiva per poder sospesar si les ilAlusions i les
esperances comencen a fer-se realitat. D’entrada, hem
aconseguit que la política fos allò que hauria d’haver estat
sempre: governar amb la mirada posada en les persones;
impulsam una política que es fonamenta en la participació.
Sabemque un projecte de país necessita l’implicació de tothom,
no només de les institucions. Dialogam amb tots els colAlectius
socials que tenen drets legítims a defensar. Però els grups de
pressió que consideren que els polítics han d’actuar a les seves
ordres,aquests no hi tenen cap oportunitat. Servimles persones,
no els interessos. Hem treballat per l’enfortiment de les
institucions, perquè només des d’unes institucions
democràticament fortes es pot dialogar. La feblesa condueix a
la submissió dòcil davant dels grups de pressió.
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Senyores i senyors diputats, després d’aquesta introducció
global em permetran que abordi les grans línies de la política del
Govern.Ho resumiré en una frase. Conduïm un canvi del model
de creixement, que és tant com dir la formulació d’un nou
modelde país,un modelsostenible a escala humana irespectuós
amb el medi ambient, un model també sostenible socialment.
Els canvis de rumb no es produeixen de manera violenta,
sinó que es projecten en el futur. Un transatlàntic no pot virar
180 graus en sec. Necessita temps i espai, però arriba a canviar
de direcció i a prendre el nou rumb. Per tant, estam davant un
moviment de fons que va més enllà d’una legislatura. Queda
molt camí per fer però les bases ja estan assentades. Estam
davant un model que marca una nova època, una nova frontera.
El nou model de país té dues columnes mestres: un n o u
model de creixement i l’impuls social basat a prestigiar tot allò
que és públic. Em referiré a cadascun d’aquests dos aspectes i
començaré pel nou model del creixement.
L’actual cens de les Illes Balears és de 841.669 persones. Fa
10 anys era d’unes 700.000 persones. És la variació més alta
d’Espanya, gairebé un creixement d’un 20%. Caminam cap al
llindar d’un milió d’habitants. De fet, de continuar amb el
mateix ritme de progressió hi arribaríem en els propers cinc
anys. A hores d’ara tenim puntes de població que estan en torn
el milió i mig de persones.
El gruix d’aquest augment de població s’ha produït en els
darrers cinc anys. Això significa unes xifres gairebé
comparables amb les grans onades històriques de migracions,
com va ser el cas de les Amèriques. El continent americà era
immens i aleshores estava molt despoblat. Les Illes Balears,
però, som un territori petit i amb una capacitat de càrrega
fregant el límit.
Què suposa aquest creixement poblacional, d’altra banda el
més alt de tota Espanya? Senzillament, que mentre que altres
comunitats treballen per la millora dels serveis als ciutadans i a
les ciutadanes, aquí els hem de millorar però també n’hem de fer
més:més habitatges, més transport públic, més centres de salut,
més escoles i més serveis socials.
Aquest creixement de la població no és fruit de la casualitat.
És la conseqüència lògica d’èpoques d’expansió desmesurada
en sectors com són el turisme i la construcció. A mitjans de la
dècada dels noranta arribaven uns 7 milions de turistes cada
any. L’any 2000 ja en teníem més de 10. Vol dir això que l’any
2007 en tendrem 15 milions?
És evident que aquí es produeix un desequilibri. I a les Illes
Balears, en les últimes dècades, ja s’han romput massa
equilibris. Les coses han de tornar al seu solc, i ara estam en un
moment especialment adequat per configurar el nou model de
creixement perquè no tenim la gran pressió d’anys anteriors,
però ben segur que aquesta gran pressió tornarà a venir. Hemde
reflexionar amb seny, sensatesa i responsabilitat per planificar
el futur que més ens convé al nostre país,i no caure en els errors
del passat. Ho hem de fersense triomfalismes, però també sense
catastrofismes.
Senyores diputades i senyors diputats, dues terceres parts del
món estan en situació d’alentiment econòmic. Totes les
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economies occidentals estan en fase de decreixement del seu
PIB. Continuen creixent, però a ritmes inferiors, en torn a la
meitat. És el cas d’Alemanya, principal client nostre, que
enguany només pujarà unes dècimes de punt. Les nostres
previsions de creixement per enguany són, a hores d’ara, d’un
1,7%, xifra similar a la del Regne Unit i per damunt de les
previsions de la zona euro, que estan en un 1,1%.
La xifra del PIB no n’és, tota sola, un determinant. Marroc
creixerà enguany el doble que Espanya i això no vol dir que
l’economia marroquina vagi millor que l’espanyola.
L’economia balear, a pesar del marc de refredament general, és
avui una economia raonablement sanejada, que té intacta la seva
capacitat productiva, que manté el consum privat i que gaudeix
d’un bon posicionament en el mercat turístic. I això no ho dic jo.
Ho diu l’informe del primer semestre de l’any publicat per les
Cambres de Comerç.
En paralAlel, tenim una de les taxes d’atur més baixes
d’Espanya: en temporada alta gairebé la meitat. En tres anys
hem creat 50.000 llocs de feina. El passat mes d’agost es va
produir la xifra rècord en la història de les Illes Balears pel que
fa al nombre de persones afiliades a la Seguretat Social,
concretament 437.304 persones afiliades a la Seguretat Social.
Som la primera autonomia pel que fa a empreses actives. La
primera en ocupació hotelera. De les primeres en el sector de
vendes a minoristes. Augmenta el nombre i el valor de les
hipoteques, i això és un signe clar de confiança econòmica. Per
primera vegada en molts d’anys els salaris de Balears creixen
per sobre de la mitjana. I una dada fresca d’ahir mateix: som la
primera comunitat espanyola en capacitat d’estalvi de les
famílies.
La veritat és que no els vull avorrir amb més xifres. Vull
insistir, però, que no són dades del Govern, sinó que la majoria
són de l’Institut Nacional de Estadística, un organisme poc
sospitós de connivència política amb el Govern.
Signifiquen aquests paràmetres que vivim en el millor dels
mons i que ens podem ins t a l Alar en l’autosatisfacció? No, ni
molt manco. Tenim molts de problemes als quals estam obligats
a fer front. Això sí, amb serenitat i amb la colAlaboració de tots
els agents socials, mai des del tremendisme. Si qualcú vol atiar
l’inexistent foc de la catàstrofe i de la crisi irreversible, allà ell
amb la seva responsabilitat. I ho dic amb tristor, ho dic amb
tristor perquè hem assistit a exageracions malaltisses, fetes des
d’aquí i des de Madrid, que no fan cap bé al nostre país. Però no
passin pena, des del Govern continuarem treballant amb seny.
La transició d’un model expansionista cap a un model de
creixement més madur i de més qualitat no es fa d’un dia per un
altre. El procés és complicat i lent, però, en definitiva, el nou
model ens marca el repte d’una nova frontera de la prosperitat
colAlectiva. ColAlectiva i, sobretot, estable, estable per a avui i
per a demà, i per aquesta nova etapa que ja està en marxa, el
país necessita unitat d’esforços, diàleg, cooperació i consens.
S’ha de fer amb el concurs de tothom, amb més debat i amb més
idees. En conseqüència, en el marc d’aquest parlament, símbol
del poder popular del nostre país, vull fer una crida institucional
a la participació de tots els agents socials i econòmics en el
desenvolupament d’aquest nou model.

He de dir que tenim ja posat els fonaments per a fer efectiva
aquesta participació. Son nombrosos els fòrums i àmbits de
debat creats durant la present legislatura que permeten donar
lloc a aquesta cooperació. En trobam, de fòrums de debat, a
cada una de les conselleries.
De fet, el Consell Econòmic i Social, també creat per aquest
govern, s’ha posat a fer feina amb diligència i celeritat. Aquest
organisme, composat per una representació plural de la nostra
terra i la nostra gent, ja ha publicat diagnòstics socials i
econòmics molt semblants al que avui aquí jo estic exposant.
Sense anar més enfora, la recent memòria del Consell Econòmic
i Social parla de trobar fórmules per corregir els impactes
negatius d’un intens procés de creixement i dissenyar un
creixement econòmic sostenible a llarg termini. I conclou
textualment que “aquest és el repte en el qual és imprescindible
que se centrin els esforços de les institucions públiques i
privades i dels agents econòmics i socials”.
Però la veritat és que no ens volem quedar només en
diagnosi, i és per això que divendres passat la Mesa de Diàleg
Social, reunida al Consolat del Mar, va donar, per unanimitat
d’empresaris i sindicats, un nou impuls al Pacte per a
l’ocupació, la cohesió social i el foment de l’economia
productiva, un nou impuls en la mateixa línia del Consell
Econòmic i Social i amb el nou model que estam forjant, un
model basat en la qualitat més que en la quantitat. Aquesta és,
sense cap dubte ni un, la clau. Per tant, ja existeix una unitat de
criteri social sobre quina ha de ser la nova meta de creixement.
Tots, treballadors, empresaris i colAlectius implicats, anam pel
mateix camí. Tots hem de fer feina, hem de saber fer feina,
plegats.
Sovint em demanen quin és l’índex adequat de creixement
de les Illes Balears. Un 2%, un 3? És massa un 4%? I jo responc
que no és qüestió de xifres, sinó de qualitat. Podríem créixer
perfectament un 7% si ho feim en innovació, en tecnologia, en
rehabilitació, en agricultura, en serveis sanitaris, socials i
educatius o en activitats mediambientals. Però no podem tenir
un creixements de dos dígits en nova construcció.
El nou model capgira l’insostenible tendència anterior al
consumdesequilibrat de territori ide recursos naturals,una nova
cultura del creixement i del medi ambient emmarcada en les
conclusions dels fòrums mundials més prestigiosos com ara és
la cimera de Johannesburg. Treballam de forma transversal i
amb els esforços de tots. Impulsam una nova cultura de l’aigua
i una correcta gestió dels residus,ien aquest àmbit he de dir que
s’ha avançat com mai no s’havia fet en la nostra terra. Les
Agendes locals 21 en són un exemple, exemple de voluntat de
fer del medi ambient una política de polítiques i, a més,
participada per totes les institucions i per la ciutadania en
general, tot un compromís social per al medi ambient. Preservar
els recursos naturals és preservar la nostra economia.
En conseqüència hem fet una gran passa per protegir nous
espais naturals. Del 99 ençà tenim cinc nous espais protegits:
Llevant, s’Albufereta, Cala d’Hort, ses Salines i ses Ufanes.
Això suposa un increment, en hectàrees, de més del 1000% en
relació a l’anterior legislatura. Deu vegades més. I preparam la
protecció de nous espais naturals. Aquestes actuacions s’han fet
tenint en compte els propietaris. De fet, per primera vegada, els
propietaris tenen una important representació a les juntes
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rectores i, al mateix temps, tenen accés a línies d’ajudes de tot
tipus en els projectes de conservació. A més,qualsevolajuda del
Govern a propietats en zones de protecció tenen,
automàticament, un increment del 10%.

la seva presència arreu del món des de la perspectiva d’un
mercat cada vegada més global. Les claus són la innovació, la
qualitat i el disseny. És a dir, incorporar valor afegit als nostres
productes per competir en qualitat i no en preu.

Per altra banda, ja tenim tot un entramat legislatiu que
conforma un nou model territorial. Inclou la Llei de mesures
urgents i cautelars, les moratòries urbanístiques, la nova Llei
d’ordenació territorial, la redacció de la Llei del sòl de les Illes
Balears, la Llei d’impacte ambiental i l’atribució de
competències als consells insulars. La Llei de biodiversitat, la
Llei de control del creixement urbanístic i els plans territorials
insulars han d’acabar d’arrodonir aquest model.

Ens trobam ben situats. Per primera vegada a les Illes
Balears s’ha invertit la tendència de destruir llocs de feina a la
indústria. L’any passat només tres comunitats autònomes varen
augmentar el seu valor industrial. Les Illes Balears era una
d’aquestes tres comunitats autònomes.

El nou model territorial inclou un model viari propi, que
aposta pels desdoblaments de carreteres en lloc d’autopistes
perquè tenen un menor impacte ambiental i aprofiten les
carreteres ja existents.Amb la dotació pressupostària deltraspàs
de competències als consells insulars, de més de 41 milions
d’euros, les inversions per als anys 2002 i 2003 en matèria de
carreteres serà la més alta de la història d’aquesta comunitat.
Això sí, tendrem dificultats pressupostàries perquè el Ministeri
de Foment no vol pagar aquests desdoblaments.
(Remor de veus)
Els paga a altres comunitats, però a les Illes Balears no els
vol pagar. Però no passin pena perquè amb el Govern Aznar a
favor o en contra, amb més o amb menys dificultats, sortirem
endavant i farem els projectes. Ja els estam fent.
Senyores i senyors diputats, en el nostre país, economia i
territori van agafats de la mà i la diversificació econòmica és un
dels nostres objectius.
És el cas del sector primari: de l’agricultura, la ramaderia i
la pesca.
Treballam per la transformació, millora i
modernització de l’estructura del sector agrari. El sector de la
llet n’és un exemple i també podem parlar d’escorxadors. Feim
u n gran esforç per potenciar l’indústria agroalimentària, q u e
dóna valor al producte i permet guanyar mercats arreu del món.
En aquest sentit, el sector hortofrutícola no només s’ha
consolidat sinò que ha registrat avenços importantíssims. També
hem de parlar del gran esforç de comercialització en el sector
oví i en el sector de la taronja. Aquesta legislatura ha estat
marcada per la irrupció de tota una sèrie de dificultats, però a
pesar de tot, la feina feta ha donat el seu fruit. L’esforç
econòmic i tècnic realitzat ha permès superar totes i cada uns
d’aquestes adversitats. De fet, la renda agrària ha tengut un
comportament positiu i en un any ha crescut més d’un 3%.

Hem liderat l’increment de les exportacions. De fet, en els
darrers tres anys les exportacions de calçat han passat de 9.000
milions de pessetes a 22.000 milions, més del do ble. Això ha
estat mèrit de les empreses, que han demostrat el seu
dinamisme, i de la suma de recursos entre el Govern i les
Cambres de Comerç.En paralAlel, donam suport a l’amplíssim
teixit de petits i mitjans comerciants, per garantir-ne la
competitivitat i la modernització. Hem de poder fer front a les
multinacionals que s’estan implantant en el nostre territori amb
el perill de desplaçar el nostre co merç autòcton. La Llei de
comerç ha estat l’instrument cabdal per estructurar la nova
política comercial.
El coneixement és avui el motor fonamental de l’economia.
Durant molts anys aquest país ha patit d’una desídia evident en
l’impuls governamental del coneixement. Però, amb el nou
model, també aquí les coses estan canviant. Ja tenim el primer
Pla de recerca i desenvolupament. Ja tenim el primer Pla
d’innovació. I ben aviat tendrem el primer Pla de la societat de
la informació.
Hauran observat que parl dels primers plans. Abans del 99
no existia cap d’aquests plans. Aquests instruments permetran
injectar a la nostra economia centenars de milions d’euros en
innovació i en desenvolupament tecnològic. Tecnologies de la
informació al sector hoteler, serveis avançats per a les petites i
mitjanes empreses, innovació en molts de sectors en què les
nostres empreses tenen molt a dir i hi tenen molt a fer.En
definitiva, senyores i senyors, a pesar de totes les incerteses
econòmiques que afecten tot el món, tenim les bases d’un nou
model de creixement econòmic que, des del consens social i la
cooperació, permetrà anticipar-nos als canvis i aprofitar les
oportunitats de futur.
Senyores diputades i senyors diputats: ens trobam en
moments de canvi arreu del món. És el moment per transformar
la incertesa en ilAlusió, ilAlusió per ser els amos del nostre destí.
I això és també aplicable als eixos del nou model de creixement,
al turisme.

I he de fer esment a la potenciació de l’agricultura ecològica,
que avança en superfície i volum. L’ajuda als pagesos també ha
vingut de la mà de possibilitar l’abaratiment dels preus del
gasoil destinat als professionals del camp. De pagar el gasoil
més car d’Espanya hem passar a pagar 12 pessetes per litre per
davall del preu dels sortidors.

Saben quins són els elements negatius de la imatge de
Balears? Un estudi seriós de la Universitat de Dresde ens ho
explica: massificació, neteja descurada, natura poc preservada,
excessius nivells d’urbanització i inseguretat ciutadana... Ja
tenim, per tant, un primer punt de referència per per poder fer
una anàlisi i per poder actuar.

En el sector pesquer també s’ha produït una notable millora
en la comercialització amb l’establiment de punts de primera
venda. I en el marc d’una economia més diversificada,
competitiva i sostenible impulsam la internacionalització de les
nostres empreses,iho feima través dels productors,patrocinant

I sobre la nostra indústria turística jo vull parlar molt clar. Fa
un moment he dit que el vell model fa estona que mostrava
signes d’esgotament. De fet, fa 25 anys que ja en van aparèixer
els primer signes. Consultin les hemeroteques: l’any 1976
empresaris i hotelers varen amenaçar amb una marxa a Madrid

4430

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 104/fascicle 1/ 15, 16 i 17 d'octubre del 2002

per dos anys de xifres turístiques dolentes. Les causes? Jo crec
que ens sonaran a tots: excés d’oferta en relació a la demanda;
crisi econòmica dels països proveïdors com Anglaterra,
Alemanya i Itàlia, competència de destinacions com Grècia,
Iugoslàvia o Tunícia. I què hem fet durant aquests 25 anys?
Queixar-nos quan la cosa no anava bé i gaudir quan la
conjuntura era totalment favorable. Certament s’han pres
algunes iniciatives, però també és ben vera que no s’ha anat a
les arrels profundes dels problemes. A finals d’any registrarem
un cert decreixement en el nombre de turistes, que encara està
per avaluar en la seva totalitat, unes xifres que, en el pitjor dels
casos, estaran al nivell d’altres anys considerats com a molt
bons. Les causes, ja les he explicades i surten, essencialment,
d’un ralentiment econòmic a nivell de tot el món.
Senyores diputades i senyors diputats, estam davant un canvi
decisiu en el món turístic, un canvi que hem de convertir en una
oportunitat positiva per a les Illes Balears. No hem de perdre el
cap comptant turistes cada temporada. Hem d’estar preocupats
perquè els turistes que venguin se’n vagin ben satisfets. Aquesta
és l’estratègia. Aquest és el bon camí: la satisfacció del turista,
la del turista d’hotel de 5 estrelles, però sobretot el de 3 i 4
estrelles, que és el nostre client habitual. Aquesta qualitat és la
que defens i la que ens farà competitius.
Tenim les millors condicions per enfrontar-nos a aquest
canvi. Tenim un criteri clar sobre cap a on hem d’anar i,
sobretot, tenim unes empreses solvents, capitalitzades, amb
experiència i iniciativa.
Ara bé, també tenim debilitats. Debilitats, però també tenim
respostes per superar-les. El nostre producte comença a patir
tensions en la relació a la qualitat-preu. I quina és la solució
intelAligent?, augmentar la qualitat o davallar el preu? Jo crec
que la resposta és evident. En el model de futur preval la
qualitat: qualitat en instalAlacions,en servei, en infraestructures,
en l’entorn natural i paisatgístic.
Començam a patir certa falta d’imatge del producte turístic
balear, amb queixes motivades essencialment per la
massificació, el deteriorament mediambiental i la qualitat del
servei, tres aspectes que superarem amb mesures territorials,
inversions paisatgís tiques i plans específics de formació,
mesures que estaran acompanyades de campanyes d’imatge.
Enguany hem gastat 4,2 milions d’euros en campany e s d e
publicitat a l’exterior, campanyes que, per cert, no s’havien fet
des de l’any 96.
També sorgeixen noves destinacions competidores, amb
costos de producció molt més baixos. Països que es recuperen
de situacions difícils. De fet, l’any 2005 hi haurà unes 450.000
places turístiques més a la Mediterrània. La superació d’aquesta
debilitat passa, un altra vegada, per una paraula clau: la
diversificació; diversificació per atraure nous segments de la
demanda, especialment en temporada mitja i baixa. Hem de
posar la nostra identitat com un valor afegit del producte
turístic. Així ho hem fet a les campanyes promocionals. Ens
hem reivindicat coma país. Somalguna cosa més que una platja
de la Mediterrània. També s’ha detectat una tendència al
cansament dels paquets turístics tradicionals.La nostra resposta
ha estat posar a l’abast dels empresaris,especialment dels petits
i dels mitjans, serveis com el gran Portal d’Internet, el Pla de
marques o l’Institut de Promoció de la Qualitat Turística,

instruments que els ajuden a millorar la comercialització i la
competitivitat.
I, parlant de mesures, ara ja he de fer menció de l’ecotaxa,
i vull fer una consideració prèvia des del respecte a la diversitat
d’opinions, ara que les aigües ja baixen un poc més calmades.
Avui l’ecotaxa és una realitat que s’admet sense estridències.
Els clients l’accepten sense cap problema. A hores d’ara ja és
molt difícil trobar una opinió solvent que argumenti que
l’ecotaxa és el pitjor de tots els mals, com hem arribat a sentir
dir. Ja només és criticada amb estridències per aquells que tenen
interessos partidistes. Legítims, però partidistes.A hores d’ara,
el debat de l’ecotaxa ha tornat a solc, amb civisme i sense
cridòries, però va arribar a provocar un exagerat nivell
d’excitació impulsat -i ho he de dir ben clar- per la dreta política
d’aquí i de fora de les Illes Balears. Mantenc que l’ecotaxa és
la millor eina de promoció de les Illes Balears. I encara ho
hagués pogut ser més si no s’haguessin produït les exageracions
esmentades. La qualitat que demanen els clients està
directament relacionada amb l’espai: amb uns allotjaments més
amples, amb una bona oferta complementària i amb unes
infraestructures adequades, però, sobretot, amb un entorn més
agradable. Per això en els pròxims tres anys invertirem més de
113 milions d’euros en projectes concrets de caire ambiental,
paisatgístic, cultural i agrícola.
Abans he fet una crida socialper avançar en el nou model de
creixement de les Illes Balears. Ara en faig un altra de molt més
específica. Des d’aquí vull proposar un pacte per la qualitat
turística, que és l’únic camí per mantenir el lideratge. Propòs a
tot el sector turístic en general, als empresaris, als sindicats i a
la ciutadania que s’integrin en aquest pacte, un pacte que podem
resumir en deu punts en forma de decàleg:
Primer punt: Hem d’oferir un territori de primera qualitat,
sense massificacions i equilibrat. Des del Govern continuarem
treballant amb mesures territorials que ho garanteixin.
Segon. La qualitat paisatgística i mediambiental ha de ser
prioritària per a la transformació de la nostra oferta. Propòs
pactar els projectes de l’ecotaxa a 10 anys vista. Es tracta d’una
inversió anual d’uns 50 milions d’euros, és a dir, 500 milions
d’euros en 10 anys. Estam parlant de més de 80.000 milions de
pessetes en inversions.
Tercer. Un disseny consensuat de productes turístics de caire
cultural, mediambiental, esportiu i lúdic que configuri una
oferta de productes nous.
Quart. Un pla de facilitats al sector per tal que el canvi de
model turístic es desenvolupisense cap trauma i, sobretot, en un
àmbit de consens i amb uns objectius comuns. Una nova llei
general turística, pactada i amb el suport de tots, en seria sense
cap dubte ni un un bon instrument.
Cinquè. Un gran impuls a la formació professional. El
servei, l’atenció al client i la professionalitat han de ser la punta
de llança per a la satisfacció del client.
Sisè. L’assistència específica als petits i mitjans empresaris
del sector. El Pla de marques ha estat ja un bon inici d’un llarg
camí que hem de recórrer de cara a la diversificació i la
transformació de la nostra oferta.
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Setè. Multiplicar els plans de millora de la qualitat ambiental
dels establiments turístics.
Vuitè. La creació de noves línies d’ajut per a la
modernització de l’oferta complementària existent, per facilitarne la diversificació i l’adaptació a les noves demandes dels
clients.
Novè. Les iniciatives per atraure el turisme de congressos.
La construcció d’un palau de congressos n’ha de ser la peça
bàsica .
Desè. El més gran esforç en la promoció de la imatge de les
Illes Balears en un marc de consens i de participació.
Vull deixar molt clar, en especial al sector hoteler, que la
disparitat de criteris amb l’ecotaxa no ens hauria d’aturar a
l’hora de treballar conjuntament en la millora del nostre
producte turístic. Comsempre, les portes del Govern de les Illes
Balears estan obertes de bat a bat. Per tant, deixem de mirar
enrera amb recels. Mirem només endavant. Donem una nova
oportunitat al diàleg. Jo crec que el país així s’ho mereix.
Fins aquí he exposat algunes de les característiques del nou
model de creixement que impulsam tant en el vessant econòmic,
com en el turístic, territorial i ambiental.
Senyores diputades isenyors diputats, parlaré ara d’una altra
de les columnes mestres que componen l’acció de govern en la
construcció del nou model de país. L’impuls social que aquesta
terra ha de menester.
Durant molts d’anys, tot allò que és privat ha funcionat bé
en el nostre país, i això ha estat bo, ha creat riquesa i llocs de
feina. Però ja fa estona que el nostre país reclama un impuls
valent i decidit en tot allò que és públic. Públic com a garantia
d’igualtat i cohesió social. I en aquesta feina estam: donant al
sistema els serv eis de qualitat que el país i les persones ens
demanden.
Aquesta política d’impuls de tot allò que és públic també és
fa amb la cooperació d’empreses i colAlectius privats. Tots ens
hem de menester. Enfortim les arrels i el tronc de l’arbre del
nostre país per fer-lo més vigorós.
Tota política, per ser sòlida i coherent, ha de tenir un eix
vertebrador. A les Illes Balears, l’eix del nou model són les
persones i les famílies. Sí, les famílies en plural, perquè la
família del segle XXI és plural, unida per vincles matrimonials
o no, monoparental o nombrosa. El Govern du endavant una
política de família de gran volada. Famílies, persones que en la
vida quotidiana tenen problemes d’educació dels fills, de salut,
d’habitatge, de transport, de treball, de seguretat..., i que només
u n sistema públic de qualitat els pot donar la garantia qu e
tothom tendrà les mateixes oportunitats per sortir endavant. Per
això, d’entrada, vull fer una crida a tots els pares i a totes les
mares i, al mateix temps, als joves que cursen estudis. En una
societat en què es multipliquen les ofertes de treball per als
joves, la primera tasca és convèncer la joventut que continuï els
estudis. La joventut ha d’apostar per un alt nivell de formació i
no s’ha de deixar dur per un guany immediat però sense futur.
Per tant, pares i joves han de fer, plegats, aquest esforç perquè
ens jugam molt en aquest envit. En el Govern hem actuat en
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conseqüència. Hem posat els mecanismes per reconduir de nou
cap als estudis tots aquells joves que, per una causa o una altra,
es despengen del sistema educatiu. Això es fa a través de les
ofertes de garantia social. En tres anys hem multiplicat les
places i avui ja aconseguim èxits en un 60%, joves que es
llauren de nou el seu futur i el del seu país.
Al llarg del debat tendrem temps per parlar en detall
d’educació. Ja tenim 8 centres nous finalitzats i molts altres més
en fase de construcció o de contractació imminent.Això suposa
que, globalment, haurem posat en marxa 484 noves unitats
d’educació infantil, de primària i d’ESO, 14 instituts nous, 16
colAlegis nous entre infraestructures ja acabades, infraestructures
que estan en marxa i infraestructures que estan ja en projecte i
en finançació. Parlarem de l’impuls a serveis com són
l’avançament horari de l’obertura dels centres, els menjadors
escolars,eltransport escolar o les deduccions fiscals dels llibres
de text. Podrem parlar de l’impuls a les escoles de 0 a 3 anys,
que són un gran servei per a les famílies amb infants. També
podrem tenir oportunitat de parlar del gran esforç que aquest
govern de les Illes Balears ha realitzat a la Universitat, dotant-la
de més pressupost, dotant-la de més ajuts per als estudiants,
dotant-la de nous estudis, de noves infraestructures i, per tant,
de moltíssimes i importants inversions. Per desgràcia també, si
vostès ho troben, tendrem oportunitat de parlar d’una llei com
la Llei orgànica d’universitats feta per l’Estat al marge de les
autonomies i al marge de les universitats, i que des de ja estam,
des del Govern de les Illes Balears, amb tota una sèrie de
normatives, estam intentant corregir.
Pertant, senyores diputades isenyors diputats, la política del
Govern de les Illes Balears es demostra amb xifres que no
admeten cap tipus de discussió. Avui tenim mil professors més
dels qui hi havia. En 3 anys hem augmentat el pressupost en un
50%, de 40.000 a 60.000 milions de pessetes. Xifres
incontestables. Els joves, la família, en són els principals
beneficiaris.
Per altra banda, els joves i les famílies en el seu conjunt
tenen avui a les Illes Balears un gran inconvenient que els
condiciona no només el present sinó que també els condiciona
el seu futur: la manca d’habitatges, de pisos, la manca
d’habitatge a preus accessibles. Però ja hem començat a aportar
solucions, per tant ja hem començat a donar solucions a tota
aquesta problemàtica. Aquesta legislatura haurem gestionat la
construcció de més de 2.000 pisos de protecció oficial. Ja sé que
aquests pisos no basten i que la demanda és molt més grossa,
però ha estat un esforç notable, sobretot sitenim en compte que
en tres legislatures anteriors, en dotze anys, només se’n varen
gestionar la meitat.
També he de fer esment a l’impuls donat a la rehabilitació
d’habitatges. L’any 99 es feren 115 actuacions. El 2001 ja eren
884 les actuacions que es dugueren a terme, i a finals de
setembre d’enguany ja hem registrat més de 1.500 actuacions,
més de 1.500 famílies que han pogut rehabilitar ca seva amb
l’ajuda del Govern de les Illes Balears.
En matèria d’habitatge tenim un inconvenient important: la
manca de sòl. Per això haurem de fer un gran esforç i, des del
Govern, donar la màxima prioritat a facilitar sòl a l’empresa
privada per construir nous habitatges públics a preus
assequibles. I, per aquesta tasca, també necessitarem la
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colAlaboració dels ajuntaments. He de dir que, quant a facilitar
sòl a l’empresa privada per construir habitatges públics, durant
aquesta legislatura també s’ha donat una passa importantíssima,
aconseguint que des de l’Estat es fes la declaració de municipis
singulars.
Ja he dit que el nou model de país es basa a enfortir els
serveis públics com a mecanisme per a la cohesió social. El
transport, sense cap dubte ni un, és un d’aquests serveis.
L’objectiu final és generalitzar el transport públic per a tothom.
I ens hem posat un repte: passar de l’actual 6% en utilització a
un 25% l’any 2006, transport públic per a un país que defensa
la igualtat d’oportunitats, transport públic que volem clarament
competitiu amb el transport privat.
Per tant, ja tenim un Pla de transports. I dic que ja tenim
perquè fa molts d’anys un anterior president va dir que el
tendríem en unes setmanes un pla de transports i la veritat és
que encara l’esperam. Idò ara ja el tenim i ja hem començat a fer
feina. Aquí vull manifestar la meva satisfacció perquè tot allò
relacionat amb el Pla de transports es fa amb la colAlaboració
molt estreta dels empresaris i dels sindicats. Per tant, està
demostrat que quan un servei funciona, la gent s’hienganxa; per
tant està demostrat que quan eltransport públic funciona la gent
s’enganxa al transport públic. De fet, en tenim exemples molt
clars: el trajecte ferroviari Palma-Inca ha triplicat el nombre
d’usuaris i he de dir que esperam quintuplicar-lo en els cinc
anys que vénen. Per tant la màquina, en aquest sentit,no s’atura.
Parlem ara d’un altra preocupació essencial de les nostres
famílies: la salut, la salut de tots i de totes, la bona salut com a
garantia de qualitat de vida però també com a símbol d’una
societat més justa i igualitària. He de dir que, a més igualtat en
salut, més igualtat social. Les persones d’aquest país,
principalment les famílies modestes, han patit durant molts
d’anys un sistema de salut pública esquifit. De fet quasi una
tercera part de l’assistència sanitària és de cobertura privada.
Durant molts d’anys hem estat a la cua de la inversió sanitària
per habitant. Idò treballam de valent per canviar aquesta
tendència, ara que tenim les competències, però també abans de
tenir-les.
Hem invertit 11 milions d’euros en la construcció, en la
reforma o en l’ampliació de 26 centres sanitaris. Només a títol
de record diré que l’anterior govern n’hi va invertir 2 i mig. És
a dir, hem multiplicat la inversió per més de quatre, és a dir,
quatre vegades més.
Per això, només per posar un exemple, hem fet funcionar
Son Llàtzer més aviat del que estava previst. El pla d’obertura
fet per Madrid era de 200 llits en acabar el 2002. Idò a final
d’any hi haurà 320 llits. Inca també tendrà el seu hospital. Fa
molts anys que s’en parlava. Aquest govern ha posat fil a
l’agulla. L’any que ve començarem les obres.
Per altra banda hem incrementat en 500 professionals la
xarxa d’assistència sanitària per tal de donar resposta de qualitat
a les demandes dels usuaris. Allà on feia falta un pediatre o un
nou ginecòleg, avui ja hi són. I ja puc anunciar que, a partir del
2003, hi haurà per tot servei gratuït de salut bucodental per als
infants fins als 14 anys. Això vol dir gratuïtat total per a
revisions, extraccions, tractaments de càries i neteges. Això vol
dir política d’ajuda a les famílies.

I una paraula per a les famílies que tenen a ca seva persones
majors que no es valen per elles mateixes. Un padrí o una
padrina. Avui ja hem posat en marxa un programa mitjançant el
qual aquestes famílies amb rendes modestes tendran una ajuda
que pot arribar fins a 420 euros mensuals. Perquè igual que
tenim una obligació de futur amb els nostres fills, tenim un
deute amb els que ens han llegat el passat, els nostres majors. La
gent gran representa el 16% de la població i, malauradament, un
30% no té família i es troba en una vertadera situació de soledat.
Per això haurem de continuar, entre moltes d’altres coses, amb
la targeta bàsica per als majors que només tenen pensions no
contributives,una targeta amb la qual poden comprarproductes
de primera necessitat per valor de 180 euros. Ja sé que això no
els resolt la vida, però ajuda.
Mirin, un món que es limita a ser l’escenari de les lleis del
mercat no és precisament un espai acollidor per a les famílies en
situació de debilitat. Per això hem duplicat l’aportació del
Govern a la renda mínima d’inserció. L’any 99 trobàrem 600
persones perceptores d’aquest tipus d’ajudes. Avui en són més
de 1.100, pràcticament el doble. I encara no basta. L’haurem de
continuar augmentant.
L’impuls social del Govern cap a les famílies ha posat també
en la línia de prioritats la població treballadora. D’entrada, la
feina, l’ocupació. Ja he dit que tenim un dels nivells d’atur més
baixos d’Espanya. Però no ens conformam. La pèrdua del lloc
de feina, la mancança de seguretat laboral, la precarietat i
l’estacionalitat són lloses que pesen sobre les famílies
treballadores. Hem posat en marxa el Servei d’Ocupació de les
Illes Balears,un serveipúblic que dóna resposta a les necessitats
dels treballadors i de les empreses des de la proximitat, des de
l’eficàcia i des de la credibilitat. Estam em ple procés d’establir
una àmplia xarxa d’oficines que evitaran desplaçaments
innecessaris, un servei públic per trobar feina a qui la demana
i trobar personal qualificat per a les empreses que el necessitin.
I en el àmbit laboral vull agrair als sindicats el seu gran
esforç per aturar una reforma laboral feta pel Govern central i
que provocava un gran impacte negatiu sobre un important
conjunt de treballadors del nostre país.
Igualment, la política laboral del Govern ha estat dirigida a
la formació de la dona, en especial en els aspectes que
afavoreixen la seva promoció professional. hem posat en marxa
un programa d’ajudes destinat a la igualtat d’oportunitats de les
dones i que ofereix més facilitats per a la conciliació de la vida
laboral i familiar. Les dones, a l’igual que els homes, han de
poder compartir la vida laboral i familiar sense tensions
excessives. En igualtat entre homes i dones encara estam molt
enfora de la meta, però hi treballam de valent. L’establiment de
la paritat a les llistes electorals, igual nomb re de dones que
d’homes, n’és tot un símbol. Ha estat una mesura pionera a tota
Espanya i a Europa. El Govern central, com és habitual amb
totes les nostres mesures innovadores, intenta bloquejar-la, però
estic convençut que, comen d’altres casos, aquesta lleies podrà
aplicar.
L’Institut de la Dona, creat fa dos anys, continua l’aposta
decidida per a la recerca de la igualtat entre sexes, per a la lluita
contra els maltractaments físics i psíquics que pateixen algunes
dones del nostre país. De fet, hem creat un programa especial
que incidirà en les causes de la violència exercida contra les
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dones, i també puc anunciar que ja hem posat en el pressupost
un fons de garantia per a l’abonament de pensions impagades
derivades de sentències de divorci o separació. Coma prova de
la voluntat del Govern, només una xifra: l’Institut de la Dona
tenia, l’any 2000, 60 milions de pessetes de pressupost i
enguany ha superat els 300 milions de pessetes de pressupost.
No em cansaré de dir que el nou model de país ha d’estar
integrat per tots i per totes. No hi hauria d’haver ni una sola
persona exclosa.
Hi ha una pregunta que sovint flota en l’ambient: hem de
donar portes obertes a la immigració sense cap límit? La
resposta és no. La immigració s’ha de gestionar, i és el Govern
central qui en té la responsabilitat i la competència. I ho ha de
fer, perquè si no ho gestiona l’Estat, ho gestionen les màfies
amb els resultats dramàtics que tots sabem.
Però,amb papers o sense papers, són persones. Són persones
a les quals, quan es posen malaltes, donam assistència sanitària
i que, si tenen fills, els escolaritzam. No em vull estendre en la
necessitat de cooperació entre els països rics i els pobres per tal
d’evitar les grans onades migratòries del segle XXI. Tenim
immigrants perquè som un país d’oportunitats econòmiques.
Bulgària, només per posar un exemple, no en té, d’immigració.
I què fan els immigrants a les Illes Balears? Jo crec que
basta sortir al carrer per veure-ho. Treballen com a peons
picapedrers per fer les nostres cases o les nostres carreteres.
Aturin-se a una obra, pública o privada, i ho veuran tot d’una.
Treballen en el servei domèstic de les famílies amb més nivell
de renda. Guarden els nostres majors. Tots en coneixem un cas
o un altre. Fan les feines del camp -vagin per les marjals de sa
Pobla- o ens recullen els fems. En termes generals, no fan les
feines bones de fer. I en aquesta terra hi ha de viure tothom: els
que tenen xalets i els que els construeixen. No poden treballar
de dia i anar-se’n el vespre.
Els immigrants, però, també han de tenir drets i deures. Els
hemd’oferir els instruments d’integració. I a ells, tot respectantlos els drets propis, els hem d’exigir la voluntat d’integrar-se en
un àmbit de convivència. Treballam des de la responsabilitat. Ja
s’han constituït xarxes especialitzades en informació a la
població immigrant. Al mateix temps hem creat serveis de
mediació per a l’habitatge i per a la interculturalitat. La nostra
identitat no està amenaçada de mort per la immigració. Sempre
pos per exemple l’Escolania de Lluc. Avui hi canten alAlots
nigerians, bosnis, equatorians…, i no per això canten pitjor que
abans ni deixa de ser una de les institucions més nostrades. Per
tant, agafem el tema de la immigració sense pors irracionals i
sense demagògies. Tractem d’afegir els immigrants com un tret
més de la nostra identitat. En aquesta feina estam. D’entrada,
per atendre l’augment de població escolar estrangera hem
duplicat el nombre de professionals que s’encarreguen de la
seva acollida i de la seva integració. En concret, les aules
d’acollida lingüística són un dels elements d’integració.Tots els
nins i totes les nines immigrants han de poder conèixer i parlar
la nostra llengua.
He de manifestar que mesurar el benestar d’una comunitat
no es pot fer sense tenir en compte la cultura. La llengua i la
cultura pròpies. La llengua com a identitat. Un dels instruments
per aconseguir el desenvolupament cultural d’un país és,
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evidentment, l’educació. Per això hem adoptat un model
educatiu que s’acosta el màxim a la nostra realitat històrica,
cultural, lingüística i sociològica.
En relació a l’ensenyament del català, el progrés ha estat
també rellevant. En tres anys hem més que duplicat els centres
públics d’infantil i de primària que fan l’ensenyament en català.
Defensam una política lingüística que des de la convivència
afavoreixi la cohesió social.
El Govern ha assumit el compromís de ser un dels principals
motors del procés de normalització lingüística. Per això ha
elaborat un pla d’actuacions urgents i, durant el 2002, el
pressupost destinat a la Direcció General de Política Lingüística
s’ha duplicat en relació als anys anteriors.
Recentment he sentit parlar de bilingüisme en un to rar. I
vull respondre que aquí tenim dues llengües oficials i, això, tots
ho tenim ben clar i tots ho respectam, però em preocupa que
qualcú s’oblidi que una de les dues, la pròpia, la d’aquí,
necessita d’un esforç especial per a la normalització del seu ús.
Em preocupa que un electoralisme sense escrúpols pugui obrir
ferides que jo considerava perfectament tancades.
(Com a veu de fons s'escolten les paraules “Ningú no ho ha
dit, això”)
La llengua és una qüestió d’estat.
(Remor de veus)
Dit això, ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font, el crid a l’ordre. Sr. Conseller de Cultura, faci el
favor de callar.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN:
Dit això, la gran fita assolida ha estat la creació de l’Institut
Ramon Llull, amb l’objectiu d’internacionalitzar la llengua
catalana. L’Institut serà el gran instrument per promoure arreu
del món el patrimoni identitari que és la llengua catalana.
La identitat d’un país passa, en el segle de la globalització,
per l’ús de les noves tecnologies i també pels mitjans de
comunicació audiovisuals. El nou model de país nece s s i t a
mitjans audiovisuals públics i propis. És un projecte, però, que
hauria de reunir el major grau de consens possible i considerarlo estrictament dins d’aquest concepte de construcció d’un país
modern, integrador i plural.
En aquest sentit vull informar que en un breu termini el
Govern presentarà al Parlament una nou projecte de llei de l’ens
públic de la radio i televisió a les Illes Balears, instrument
indispensable per posar el projecte en marxa.
Senyores diputades i senyors diputats, ja per acabar aquest
bloc d’impuls i de cohesió social els diré que el nou model que
impulsa el Govern té un comú denominador: la seguretat. Les
famílies necessiten viure i planificar el seu futur amb seguretat,
d’aquella seguretat que també du l’adjectiu de pública.
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Seguretat pública al carrer, al lloc de feina, seguretat
alimentària, sanitària, seguretat pública integral.
D’entrada, he de dir que la competència de la seguretat
ciutadana és del Govern central, encara que el Govern de les
Illes Balears està disposat a oferir tot tipus de colAlaboració,com
ja he tengut ocasió de manifestar, i així precisament també ho
vaig fer saber molt recentment a una entrevista amb el ministre
Acebes fa només unes poques setmanes, al temps que també li
vaig reclamar que, d’una vegada per totes, es cobrissin les
vacants de les forces de seguretat. Tenim un 20% de places
sense cobrir i això no pot continuar d’aquesta manera. També li
vaig demanar l’increment dels plusos d’insularitat dels policies
destinats a Balears per tal d’evitar una excessiva rotació i
vacants per cobrir.
La seguretat, a les Illes Balears, és un valor afegit de la
nostra oferta turística, i és també una de les preocupacions
principals del nostres ciutadans i de les nostres ciutadanes. En
els darrers anys hem sofert un deteriorament de la seguretat
pública. Només diré que la seguretat privada és, en aquest país,
més important que la seguretat pública. Gent que viu en
determinades zones iurbanitzacions han de contractarseguretat
privada pel deteriorament de la seguretat pública. Però..., i els
altres? Els qui no se la poden pagar, què han de fer? Necessitam
oferir un servei públic de qualitat que ara per ara no és com
tocaria ser, a pesar dels esforços de les persones que hi fan
feina. Necessitam tenir a les Illes Balears els instruments
necessaris per reconduir aquesta situació. La millora de la
seguretat passa, més a la curta que a la llarga, per aplicar els
criteris de proximitat.
En conseqüència, pos damunt la taula la necessitat d’obrir el
debat necessari perquè el nostre Estatut permeti la creació de la
policia autonòmica de les Illes Balears, una proposta que hauria
d’aglutinar el consens de tota aquesta cambra i que no té altre
objectiu que el de millorar l’eficàcia en la lluita contra la
inseguretat ciutadana. La seguretat és una prioritat absoluta de
la nostra societat. L’hem de garantir amb polítiques socials de
prevenció, però també amb un cos propi de policia, arrelat a la
nostra terra i en coordinació amb els cossos de seguretat estatal,
perquè quan hi ha voluntat les coses surten encara que les
dificultats siguin grosses.
El Govern ho ha demostrat en allò que és de la seva
competència. És el cas de la sinistralitat laboral, de la seguretat
en el lloc de feina. Puc dir amb orgull que avui el nostre país és
una de les comunitats on més davallen els accidents laborals.
L’any 1998 la sinistralitat va pujar un 19%. En el que duim
d’any, ha davallat més d’un 10%. Tenim encara un índex elevat,
però ja hem reinvertit la situació. Les coses, però, no es
p rodueixen per casualitat. L’any 99, en la seguretat dels
treballadors s’invertien 19 milions de pessetes i enguany, 500.
De 19 hem passat a 500.
Treballam en el Pla de seguretat a les platges amb molt bons
resultats i ho feim en colAlaboració amb els municipis. Més de
40 ja hi participen.
I seguretat és, per suposat, la lluita contra els incendis
forestals. La multiplicació d’inversions ens ha permés donar
molt millors respostes a un perill molt greu per a la nostra
natura i també per a les persones.

Senyores diputades i senyors diputats, ja en la part final del
discurs, encetem el capítol de les relacions institucionals. Som
un poble que vol manar sobre el seu destí i que vol jugar el seu
paper, des de la seva identitat i diversitat, a Espanya, a Europa
i al món, des de la cooperació i la solidaritat, però el nostre
paper.
Parlem de solidaritat. L’exemple més clar és el de la balança
fiscal amb l’Estat espanyol. Les xifres són ben clares. Cada
ciutadà de les Illes Balears aporta, cada any, 300.000 pessetes
a la resta d’Espanya que no tornen pus mai. Això és solidaritat
amb les regions menys afavorides.
Però, què rebem a canvi? Quina compensació dóna el
Govern Aznar a tot aquest esforç dels nostres ciutadans i de les
nostres ciutadanes? Em sap molt de greu dir-ho, però la regla
general és el desinterès, l’oblit i fins i tot el bloqueig de molts
de projectes essencials per a la qualitat de vida de la nostra gent.
No rebem el mateix tracte que donam. Cada iniciativa important
de la nostra comunitat és duita de forma sistemàtica al Tribunal
Constitucional per aturar-la. Llei de consells insulars, Llei de
comerç, ajudes als pensionistes, ecotaxa, Llei de paritat... Res
no sembla bé al Govern del Partit Popular. Tot ho envia als
tribunals i ja veurem...
I un cas encara més sagnant, el gasoducte. Parlem clar del
gasoducte. El Govern de les Illes Balears ha fet la feina que tots
els governs anteriors no varen poder fer en 16 anys: un pla
energètic que, després de tots els processos tècnics i
participatius necessaris, té les coses ben clares. El nostre país,
la nostra indústria, les nostres famílies necessiten gas natural.
Tot el territori espanyol està farcit de gasoductes i encara n’hi
haurà més. El Govern central acaba de planificar les noves
infraestructures gasistes per 1 bilió de pessetes, amb b, per a tot
Espanya, i quina és la quota de Balears? Zero. M’estalviaré de
dir l’adjectiu que hi concorda. Per tant, res de res.
I això,
per què? Molt senzill. No poden suportar que el Govern de les
Illes Balears hagi fet la feina que ells no han sabut fer en 16
anys, iaixò és tot. Interessos purament i simplement partidistes.
No importa que la ciutadania ho pateixi. Bloquegen elgasoducte
i ja està.
El cas del règim especial de les Illes Balears és un altra
mostra evident de com ens discrimina elGovern central. Passats
més de quatre anys des que va entrar en vigor, encara no s’ha
convertit en res concret.Un sistema democràtic es fonamenta en
les lleis. Ningú no es pot situar al marge de la llei. I les
institucions, a més a més, han de complir i han d’aplicar les lleis
de manera exemplar. El Govern central no ho fa, i he de dir que
allò que més ens dol de la negativa del Govern central a aplicar
la Llei de règimespecialsón les greus conseqüències que aquest
comportament té sobre la vida diària de la nostra gent. Règim
especial vol dir una reducció substancial a l’hora de comprar un
bitllet per agafar l’avió o el vaixell. Règim especial vol dir que
molts productes que les famílies posen cada dia sobre la taula no
costarien tants d’euros com costen.
Un altre cas sagnant és el transport aeri. Ens neguen la
declaració de servei públic dels vols a Balears. Canàries ja fa
anys que ho té. I només els donaré una dada: A Canàries, en
quatre anys, els preus dels bitllets d’avió han pujat un poc més
d’un 8%. Les butxaques dels ciutadans i les economies de les
empreses també saben quant han pujat els vols a les Illes
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Balears: més d’un 65%, vuit vegades més. Els ciutadans i les
ciutadanes de Balears paguen increments del cost del bitllet del
800% en relació a les Illes Canàries.
En conseqüència, per evitar aquestes discriminacions hem
de menester àmbits institucionals on puguem defensar els
nostres interessos de país. I això, senyores i senyors diputats,
passa per un Senat territorial en el qual totes les nacionalitats
tenguin el mateix pes. En el qual puguem tractar els nostres
projectes sense haver de demanar per favor que ens obrin la
porta i ens escoltin.
Una comunitat com la nostra, situada a la perifèria de la
perifèria, de poca envergadura territorial i poblacional, sempre
du les de perdre. Per tant, no ens interessen les relacions
bilaterals. Necessitam una taula on se’ns escolti i on puguem
discutir, de tu a tu, amb tots els altres, una taula per cooperar
però també per defensar els nostres interessos, que no sempre
han de coincidir amb els del Govern central, governi qui
governi.
També aprofit per reiterar la necessitat que les regions
tenguin més paper a Europa, atès que, si som nosaltres els que
hem d’aplicar des de la proximitat les polítiques europees, és
lògic que també participem en la seva elaboració.
Insistesc: les Illes Balears volem manar sobre el nostre destí
i no ho volem fer des de l’egoisme sinó des de la cooperació.
Ara bé, també reclamarem tot allò que és de justícia que se’ns
doni.
També he de dir aquí, en clau interna, que el Govern de les
Illes Balears aplica a ca seva allò que demana a fora. Hem
enfocat les relacions institucionals des del prisma de la
descentralització. Els protagonistes indiscutibles han estat els
consells insulars, que han incrementat el nivell competencial
amb noves transferències i la millora substancial de dotació
financera. Encara ens queda molt de camí per recórrer, però
feim una molt bona feina, i a més també feim esforços
importantíssims per vèncer les dobles i les triples insularitats, i
els feim amb una especial atenció a l’illa de Formentera.
Senyores diputades i senyors diputats, ja per acabar, una
reflexió de caire global. He plantejat aquí la feina que hem feta,
la que feim i la que farem per forjar un nou model de país.
Comdeia al principi, el nostre país és un arbre frondós, però
ara és hora de reforçar el tronc i les arrels per mantenir-lo sa i
protegir-lo de les tempestes. Hem arribat lluny. Alguns creuen
que massa. Altres, que encara no suficient. Però ningú no pot
negar que avui les Illes Balears s’han convertit en un referent
amb mesures pioneres a tot l’Estat: iniciatives territorials,
turístiques i socials de tot caire, mesures de les quals ens podem
s entir orgullosos tots els ciutadans i totes les ciutadanes
d’aquestes illes. En altre temps ens coneixien per altres coses.
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tard. El creixement de les Illes Balears jo crec que aquí n’ha
estat tot un exemple. És més, hi ha una tendència a no pensar
mai en els costos de demà i sí en els beneficis d’avui. Això és
un inconvenient, és un gran inconvenient, a l’hora de construir
el nou model. Però aquesta dificultat només es pot vèncer amb
la responsabilitat política dels governants iamb la seva capacitat
de convocatòria en la participació del nou model, i puc
assegurar que el meu govern mai no renunciarà a la
responsabilitat de prendre avui les mesures que calguin perquè
demà els nostres fills tenguin un país millor. Ara bé, també he
de dir que aquest camí només el podem recórrer amb la
participació de tots els actors socials. És indispensable crear
àmbits de pacte i de consens socials.
Avui n’he proposat aquí dos que consider de la màxima
transcendència: Un pacte per desenvolupar i ajustar el nou
model de creixement i un altre, més específic, denominat el
Pacte per la qualitat turística, en torn a un punts ben concrets.
Aquesta crida, la faig des de la convicció que un país que
aprofita elcapitalhumà, on tots els actors socials tenen un paper
actiu i enriquidor, és un país que progressa i que vol progressar,
és un país que vol guanyar el futur.
Senyores diputades i senyors diputats:era l’hora d’agafar el
bou per les banyes i anar a les arrels dels problemes. El Govern
que presidesc així ho vol fer. El diàleg i la cooperació ens
permetrà fer un país més fort, més fort i cohesionat per
consolidar totes les reformes que hem començat, reformes
considerades inajornables des de fa molt de temps i que
comporten dificultats que hem de vèncer amb responsabilitat i
sentiment de país.
I he d’afegir que, en aquesta tasca, el Govern de les Illes
Balears no està tot sol. Participam d’una onada molt més forta,
que va més enllà del nostre país. S’està forjant i debatent un nou
model social europeu que vol harmonitzar el creixement
econòmic sostenible amb la qualitat de vida i la cohesió social.
Aquest és un dels missatges clau de Romano Prodi, president de
la Comissió Europea, un nou model social europeu basat en la
democràcia participativa i la solidaritat.
Des de la responsabilitat i la previsió, volem dur endavant
aquest projecte i, al mateix temps, sabem que comptam amb una
ciutadania, un poble, que du en la seva essència el seny i l’amor
pel país. Anam, idò, per bon camí.
Senyores diputades i senyors diputats, estic orgullós del
nostre passat. Treballam de valent per millorar el nostre present.
I, des de la sensatesa, som ben optimista sobre el nostre futur.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Però encara hem d’anar més lluny. En aquesta feina estam,
una feina no exempta de dificultats per una causa ben senzilla:
perquè els costos són immediats, però els beneficis són a mitjan
i a llarg termini.
És freqüent que les societats no s’adonin dels errors en el
moment en què es produeixen, sinó que se n’adonin molt més

Moltes gràcies, Sr. President del Govern.
En aquest punt, suspendrem la sessió fins demà, a les 12
hores i 30 minuts, en què haurà transcorregut el termini de 24
hores que determina el Reglament. Se suspèn la sessió.
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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats. Reprenem la sessió plenària
del debat sobre l’orientació política general del Govern i avui és
el dia que correspon la intervenció dels distints grups
parlamentaris en resposta al discurs del President del Govern.
El Sr. Santiago Ferrer de la Coordinadora d’Organitzacions
Progressistes de Formentera, pertanyent al Grup Mixt té la
paraula durant 10 minuts.
EL SR. FERRER I COSTA:
Sr. President del Govern de les Illes Balears, Sr. President
del Parlament, senyores i senyors diputats. M’adreç a vostès
en representació de la Coalició d’Organitzacions Progressistes
en la represa d’aquest debat de política general, una represa
l’endemà d’haver escoltat amb atenció la intervenció del
President del Govern i amb el temps necessari per reflexionar en
les qüestions que consideram importants i necessàries per
seguir avançant en el progrés dels ciutadans i ciutadanes que
representam, en el meu cas els ciutadans i ciutadanes de
Formentera. Senyores i senyors diputats ens atracam al final de
legislatura, assolim el quart debat de política general d’ençà
que l’any 99 els progressistes canviàrem la història d’aquesta
comunitat...
(Aldarull a la sala)
Ja començam a bufar. Unes Illes històricament governades
pels conservadors, com també en la nostra història més recent
amb quasi dues dècades de governs conservadors en
democràcia. Ens trobam doncs en un bon moment per fer
balanç, després d’un canvi tan important i davant un nou repte
electoral en unes condicions polítiques radicalment diferents al
passat més recent, els progressistes governam les principals
institucions d’aquestes Illes. La tasca que ens vàrem proposar
l’any 99 era difícil, però el redreçament del futur d’aquesta terra
s’ho valia i no podia esperar ni un segon més. I avui tres anys
després podem veure el començament d’aquest canvi, les
nostres Illes comencen a veure aquest futur de
desenvolupament sostenible que dibuixarem en l’acord
programàtic que donà lloc el Govern de progrés l’any 99. Des
d’aquesta tribuna i en aquests tres anys i busques de suport al
vostre Govern President Antich, la Coalició d’Organitzacions
Progressistes de Formentera ha estat sempre lleial al projecte
que tots junts dissenyàrem. La feina que ha fet el Govern amb
el nostre suport ja dóna els seus fruits i són tantes i tantes les
accions empreses que estalviaré a tothom el repàs exhaustiu,
però no l’esperit bàsic que regeix la nostra feina, que és assolir
per a Formentera una normalitat com a territori de la comunitat,
ser igual a la resta d’illes. Per arribar a aquesta situació és
evident que es necessita molta feina i crec que tots plegats és
el que feim.
Entrant ja en matèria, des de la COPF volem manifestar el
nostre suport al vostre Govern, President i també que el vostres
discurs d’ahir ens va agradar. Ja sé que molts de vostès,
especialment els dels bancs de la dreta pensaren que això que
dic és simplement un formalisme i que si no fos així tampoc ho

diria, però sincerament ho dic, els missatges que ens va
transmetre ens varen agradar. Creim com vostè en la necessitat
de treballar per aconseguir un consens entorn a un nou model
de creixement, com també en el pacte que llançareu en
referència a la qualitat turística, així com el decàleg de mesures
que anunciareu. Allà on també ens trobareu en el vostre costat
és en el seguir treballant en l’impuls social i en prestigiar
l’activitat pública. Aquest darrer apartat mereix un comentari,
doncs en tot aquest temps de passar d’activitat econòmica
regida exclusivament per les lleis d’oferta i demanda, el nostre
país ha tengut moments de creixement econòmic desbocat, però
també moments on no tot era tan lluent, com per exemple dels
anys 91 al 93, allà on el creixement del PIB a les nostres Illes
anava pels voltants de l’1% i no citaré el nom del conseller
d’Hisenda de l’època perquè per aquella banda es posaran
nerviosos. Deia doncs que en creixements més o menys alts, el
repartiment de la riquesa sempre ha estat deficient a les nostres
Illes, per a les persones, però també per als territoris i a
Formentera sabem de què parlam quan deim això. Aquest
Govern de progrés, els progressistes volem que això deixi de
ser d’aquesta manera i per això la importància d’aquestes
mesures que ahir ens va citar el President. Aquest impuls social
és important perquè aquells a qui el creixement econòmic mai li
arriba, però que reben fort quan l’economia es desaccelera.
Comptau amb nosaltres, President, a l’hora de consensuar els
pactes que ahir oferireu, amb la Coalició d’Organitzacions
Progressistes de Formentera, ens hem entès fins ara i ens
entendrem en el futur.
Com comentava en el començament, és el nostre quart debat
de política general i la veritat és que tornant a llegir els diaris
de sessions a un li sembla mentida que tota aquesta feina s’hagi
fet només en tres anys. Deia jo mateix l’any 99, quan parlava en
aquesta tribuna en el debat d’investidura, “la situació dels
serveis socials i culturals a Formentera es troba encara en una
situació més precària, tenia una assistenta social que ve un dia
per setmana, no tenim guarderia pública, una biblioteca que
qualsevol dia caurà, no tenim espais lúdics per a joves, falten
parcs infantils allà on puguin anar a jugar els nostres infants”.
La cita és textual i per tant, comprovable. A dia d’avui
ajuntament i consell conveniàrem la creació d’un gabinet de
serveis socials que compta amb quatre professionals dedicats
exclusivament a Formentera. L’escoleta pública, l’obra ja està
acabada i a les properes setmanes s’equiparà i hi podran entrar
els infants, estam reformant l’antic institut on ubicarem
definitivament la biblioteca. També hem obert un punt de
lectura conveniat amb l’Associació de Pares i Mares de Sant
Ferran en aquell poble. Obrirem l’any 2000 el primer casal de
joves, hem acabat aquest estiu des del consell el primer parc
infantil fet a Sant Ferran i ajuntament i consell hem acabat
també fa molt poc el jardí de les eres. No vull fer-me pesat, però
és bo tornar-se a llegir, ni que sigui un mateix, i em permetin, si
un ha fet els deures en pot estar satisfet.
Podria seguir, no hi ha cap aspecte allà on no s’hagi actuat,
senyores i senyors diputats. Els diré que aquests darrers dies,
el dilluns concretament, s’ha obert la primera oficina del SOIB
a Formentera. Dijous passat presentàrem el Pla de màrqueting
de Formentera i les noves pàgines web turístiques. Dissabte dia
5 inauguràrem el nou casal de majors del Cap de Barberia. Dia
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6 posàrem la primera pedra dels primers 37 habitatges de
protecció social que un Govern fa a Formentera. Aquest mes
d’octubre ha començat a funcionar l’extensió del Conservatori
de Música. Fa unes setmanes presentàrem el punt
d’autoaprenentatge de català. Podria seguir, qui conegui
Formentera no em podrà fer mentider. Per la seva magnitud val
la pena ressenyar també les inversions que efectua el consorci
Formentera Desenvolupament, allà on estan les tres
institucions d’aquesta comunitat, ajuntament, consell i Govern
i que fa una important tasca. Per altra banda, també els
projectes d’inversió finançats per l’ecotaxa, en concret estan en
marxa o hi estaran en un futur, la recuperació de les cases de
Ca’n Marroig, plans de soterrament d’esteses elèctriques en
aquests espais, l’ordenació d’embarcacions a la reserva natural,
també recuperació de conreus a Ca’n Marroig i la remodelació
d’un espai emblemàtic dels Pujols com és la Plaça Europa.
Totes aquestes qüestions esmentades i les no esmentades, per
manca de temps, seran el nostre bagatge d’aquí uns mesos per
presentar la nostra candidatura davant els ciutadans i
ciutadanes de Formentera. Nosaltres estam satisfets, esper que
ells també. Malgrat tot queda molta feina per fer, perquè com ja
he dit el 99 era el segle passat i la situació que trobàrem així ho
demostrava, per molt que la dreta del Partit Popular ens
vengués el seu món feliç allà on ho teníem tot, se’n recorden?
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recentment per les Corts Generals, que permet a la nostra
comunitat tenir els seus propis serveis de defensa de la
competència. Allò que no s’ha fet des de Madrid, quan ho
p odien fer, fem-ho nosaltres ara que ho tenim a l’abast, perquè
Sr. President, estam davant dos casos, passatgers i
mercaderies, on s’incompleix de manera flagrant allò que està
estipulat a la normativa de referència quant a la defensa de la
competència. Senyores i senyors diputats, hem de seguir pel
camí de la imposició de les obligacions del servei públic i si pot
ser pactat millor que millor, però és necessari fer complir les
normes per tal que els ciutadans i ciutadanes de Formentera
tenguem un transport digne, de qualitat, amb preus i
freqüències i que no perjudiqui ni a l’economia de les persones
ni la competitivitat de les nostres empreses.
Vull referir-me com a segona qüestió, Sr. President, al
projecte d’hospital per a Formentera. Una volta que les
competències en aquesta qüestió resideixen en aquest Govern,
vull pensar que no queda cap problema ni un perquè puguem
presentar el projecte en aquest Parlament, en el seu dia es va fer
una comissió i aquella comissió va acabar la feina. Per tant, crec
que és hora que els parlamentaris d’aquesta cambra en
tenguem coneixement exacte. I dir-li una cosa Sr. President, que
es digui hospital, que es digui hospital, perquè allò de
l’INSALUD no ho volia i no ho podia sofrir de cap de les
maneres, però sincerament allò de centre d’especialitats, jo no
sé què vol dir. Per tant, deixem-nos de romanços ara que des de
Madrid i els seus acòlits no fan nosa i ho posin com toca,
hospital.

Deixant de banda aquest repàs que he fet, és cert que no tot
ha sortit bé, no els vull enganar, hi ha alguns aspectes que
necessiten encara més feina perquè la que hem feta fins ara no
ha permès arreglar els problemes. Vull parlar en primer lloc del
transport marítim, tema que des de l’any 99 la COPF hi posa
èmfasi i intenta que aquest Govern arregli el problema, pel que
fa al transport de passatgers i pel que fa al transport de
mercaderies. Per a la primera qüestió el Govern de progrés va
pujar la subvenció que tenim els formenters i formentereres a
l’hora de viatjar, fins gairebé un 72%, passant de 15 milions de
subvenció en el temps del PP, fins als 150 milions d’ara,
notable. És cert també que es va arribar a un acord amb la
intermediació de Govern i consell entre navilieres i Petita i
Mitjana Empresa de Formentera per tal de donar solució a
problemàtiques que afecten les mercaderies. Per això senyores
i senyors diputats és veritat que no ho hem arreglat tot, quant
als passatges el conseller Quetglas, a qui reconec la tasca que
realitza, segueix intentant desenvolupar l’interès públic de la
línia, pactant amb les companyies que existeixen, sobretot amb
la més grossa que controla més del 90% del trànsit de
passatgers.

Senyores i senyors diputats, crec que he fet un balanç de la
gestió pública a Formentera, no només del Govern, també he
esmentat altres institucions insulars, perquè la colAlaboració
institucional aquesta legislatura ha estat excelAlent, el resultat
és força positiu i voldria que encara ho fos més.

Quant a les mercaderies no és manco cert que queda un
factor importantíssim a l’aire que és el preu, només hi ha un
operador i ja es poden imaginar el que fa. Arribat a aquest punt
vull citar les paraules d’un polític experimentat que deia: “si los
monopolios públicos son rechazables, los privados son
insufribles”. Aquest senyor, que és el Sr. Álvarez Cascos,
opinava això de les possible fusió de les plataformes digitals,
què en pensaria d’aquest tema que és fonamental per al
desenvolupament econòmic de Formentera? Per al nostre
turisme, per a les nostres empreses, per als nostres comerços,
per a la nostra gent, què és menys sofrible per a nosaltres? Sr.
President del Govern li deman des d’aquesta tribuna que el
Govern de les Illes Balears desenvolupi el precepte aprovat

Ja acab Sr. President, només dir-li que ens tendrà al seu
costat per cuidar d’aquest arbre que tots sembràrem l’any 99.
Cal recordar que encara és jove, repetesc era el segle pass a t ,
però no és centenari, només té tres anys, és tendre i requereix
molt de compte. Tots el que conformam el pacte, entre ells la
COPF, hem de seguir treballant per tal de dur el projecte
endavant. Ja m’han sentit, n’estam satisfets i esperam encara
més resultats que facin que els homes i dones de Formentera
assoleixin els nivells de qualitat de vida més alts possibles i
pensam que el Govern hi té molt a veure. Seguint la metàfora de
l’arbre que vostè va començar ahir, confiam en vostè Sr.
President perquè el cuidi i creixi, perquè pensam que és el millor
majoral per a aquesta terra. Senyores i senyors diputats

Com a darrer apartat vull destacar i referir-me a tot allò que
afecta al Parc Natural de Ses Salines, qüestió que els
progressistes li hem donat un impuls mai vist que farà preservar
una de les zones més emblemàtiques de Formentera. Sembla
que estam tots d’acord que és necessari posar-hi mesures i fer
que la pressió que pateix aquesta zona deixi de desbaratar
aquesta zona tan important, ajuntament, consell i Govern hi
estam d’acord. Per tant, és el moment de deixar de dissenyar
plans, tots els hem consensuat i ens hem de posar mans a
l’obra.
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parafrasejant un diputat d’aquesta cambra, encara que sigui en
un sentit molt diferent, puc dir: president a Formentera tot bé.
Ara sí.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ferrer en nom de la Coalició
d’Organitzacions Progressistes de Formentera, integrada en el
Grup Mixt. Sr. Joan Buades dels Verds d’Eivissa, integrats
també en el Grup Mixt té la paraula per un temps de 10 minuts.
EL SR. BUADES I BELTRAN:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui
ens trobam davant un debat de balanç de legislatura i es tracta
per tant, de fer una previsió general de cap on anam i què hem
fet. Nosaltres com a verds ho feim des de la corresponsabilitat
de Govern i ho feim també des de la no renúncia a cap dels
elements pactats l’any 99 en el pacte de progrés. Nosaltres
sempre hem votat amb vosaltres, malgrat les crítiques i els atacs
personals, impropis d’una majoria democràtica i plural que hem
hagut de suportar.
Aquesta és la legislatura del medi ambient, però també la
legislatura de l’impasse turístic, si hi ha una àrea que marca la
diferència respecte l’època de’n Matas és l’ambiental, la
migrada herència d’un 1,5% de protecció terrestre s’ha
multiplicat per quatre. Ses Salines d’Eivissa i Formentera
compten amb una llei amb una ample consens que resol un
contenciós històric. S’ha evitat l’increment del nombre de
dessaladores en favor d’una estratègia racional d’ús sostenible
de l’aigua. Ciutadella veurà satisfetes les seves necessitats
portuàries, evitant un macroprojecte absolutament forassenyat.
A set mesos d’acabar la legislatura són ja al Parlament els dos
projectes de llei ambientals marc que fa anys mancaven a les
Balears per estar a nivell europeu, el de biodiversitat i el
d’avaluació d’impacte ambiental. Això era impensable fa només
tres anys. El canvi aquí es nota com enlloc. Abans algú se’n
devia ocupar, del medi ambient, però qui se’n recorda del nom
de conseller de Medi Ambient de l’administració Matas? Qui
se’n recorda? Vertaderament no hi ha color.
L’administració ambiental ha passat de ser un gerro a
ocupar una justa plaça de primer nivell en l’acció de Govern.
Aquest canvi clar està lluny, però, de veure’s en el que hauria
de ser la prioritat econòmica del Govern, que ha de ser la
reforma turística per garantir la rendibilitat del sector a l’hora
que la seva sostenibilitat ambiental. L’esfondrament progressiu
del model turístic actual és palpable: el nombre de turistes deixa
de créixer però tampoc no baixa significativament i no aclarim si
això és bo o dolent. L’allotjament no hoteler, preferentment
ilAlegal, desplaça l’hoteler amb el cost territorial, social i
ambiental que això comporta, les transferències de beneficis
fets aquí a nous paradisos turístics al sud és moneda corrent,
la renda turística baixa clarament malgrat tenir un 40% més de
turistes que fa sis anys, etc.
En aquest impasse, sense perspectives de canvis en un
sector tan crucial, l’ecotaxa ha estat un reclam, per bé que
desnaturalitzat, en la bona direcció. Ara bé, no s’ha d’amagar

el cap sota l’ala i no s’ha d’evitar entrar en les raons de fons de
la fallida progressiva del negoci turístic, és a dir, que estam
perdent el paisatge, estam perdent la batalla del paisatge. És
més que qüestionable que sigui bo per al país mantenir un pols
cec entre Govern i sector hoteler a compte d’aquest impost,
com si els uns i els altres poguessin viure d’esquena. La
política turística és molt més important que el debat sobre una
eina fiscal innovadora però amb un impacte econòmic modest.
Per això Els Verds celebram que vós, President, hàgiu pres el
comandament ahir i proposeu un pacte a un empresariat hoteler
innovador que ja inverteix en modernitzar ecològicament la
seva oferta i que espera trobar en el sector públic un aliat.
Almenys aquest sector dels hotelers, m’agradaria pensar que
tots, si són intelAligents i pragmàtics, estaran a l’alçada d’allò
que des d’ara es proposa i que els ecologistes venim reclamant
explícitament des del debat d’aprovació final de l’ecotaxa el 10
d’abril de l’any 2001.
Per a Els Verds els èxits en medi ambient contrasten amb la
indecisió de canviar el model turístic i promoure una
concertació entre un govern valent i modernitzador i, almenys,
el sector més innovador i de més qualitat en un àmbit tan
fonamental com el turístic, perquè sense modernització
ambiental, president, no hi ha futur turístic.
Però mentrestant el ciment avança i la qualitat de vida de la
gent corrent baixa, president. Ahir parlàreu molt dels arbres, la
copa i les arrels, però potser, president, no ens hauríem de
despistar, no fos que tant d’arbre no ens deixàs veure el bosc
de grues que decora el nostre paisatge i la nostra oferta
turística. 15 de cada 100 ciutadans o ciutadanes viuen de
cimentar el país; a Formentera 28 de cada 100 treballen en
cimentar Formentera. Això en el mercat legal, en el mercat
ilAlegal encara deu ser superior. Malgrat la proliferació de
microlleis cautelars i d’emergència i de moratòries
grandiloqüents, hores d’ara tenim les mateixes DOT del temps
del Sr. Matas, no hi ha llei de programació de llicències ni
previsió, no hi ha desclassificacions de sòl reals més que les
fetes a través de normativa ambiental, per exemple amb la Llei
de Ses Salines. De fet, la construcció representa ja el 8,75% del
PIB i ha crescut l’any passat el doble de la mitjana de
l’economia balear, el doble de la mitjana de l’economia balear.
Com deia en Cousteau, què és, que no ens atrevim a
governar a llarg termini?, és que no ens atrevim a canviar les
coses per por de perdre vots a curt termini? No hi hauria una
manera de compassar les majories a curt termini amb els canvis
necessaris a llarg termini? Ens hi estam jugant l’interès general,
Sr. President.
Aquesta manca de canvi territorial respecte a l’època Matas
xoca amb la principal promesa del pacte de progrés, i significa
que continuam jugant a la ruleta russa amb el paisatge de què
viu el turisme. Cal recordar que l’Institut de Cooperació Exterior
espanyol acaba de publicar que la inversió exterior va créixer
aquí molt l’any passat, i que el 92% del que els estrangers
inverteixen aquí ho fan en operacions immobiliàries, i que
només el 2% es fa en modernització turística. Aquesta és la
tendència de fons, president, el país turístic perd força, atractiu
i rendibilitat en favor del país de ciment, arrossegat per un

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 104/fascicle 2/ 15, 16 i 17 d'octubre del 2002
sector constructor absolutament especulatiu, deslligat de
qualsevol funció social, respecte ambiental i que amenaça
d’arruïnar la nostra millor oferta turística.
Malgrat la continuïtat aclaparadora del ciment a llocs com
Calvià, Eivissa, Sant Lluís, Formentera, Marratxí o Manacor, on
per cert crec que governa el PP, paradoxalment hi ha cada cop
més escassesa d’habitatges de primera residència per a la gent
jove, les persones amb ocupacions precàries i les persones
sota el llindar de pobresa. Ningú a Espanya paga tant per tenir
un sostre, ningú ho fa amb un parc construït tan gran com el
nostre amb tantes places buides o tantes places subocupades.
El país a dues velocitats, president, que dèieu l’any 99 en el
discurs d’investidura, corre perill d’esdevenir una terra sense
comunitat, sense cohesió social, i més a la vista del creixement
poblacional ocorregut. Les Balears, gràcies a la locomotora del
ciment, atreuen un increment demogràfic molt per damunt de la
mitjana espanyola i al mateix nivell dels països centrals de la
Unió com Alemanya; és a dir, la nostra capacitat d’atracció és
totalment desproporcionada i, en canvi, fa vergonya la nostra
capacitat d’acollida en matèria de serveis socials, educació,
interculturalitat o salut.
No canviar el model territorial mentre la gent corrent no
troba casa és jugar amb foc. L’espai per al populisme creix, la
immigració comença a parèixer per a alguns com a boc expiatori,
la llengua comença a ser una arma de divisió social, el medi
ambient comença a ser sinònim de fre al progrés per a la part
que vol retornar al Govern, i pel camí la distància entre territoris
avança. El sud de la comunitat, les Pitiüses, pesa menys que
mai i necessitaria una atenció prioritària perquè a les Pitiüses,
president, tenim el rècord de problemes i complexitat social del
país, ho sabíeu? Per exemple, el turisme ha baixat més que
enlloc, un 3,5%; el consum de ciment l’any passat, segons Sa
Nostra, va créixer un 20% a les Pitiüses; la saturació d’aules i el
fracàs escolar fan maig; hi ha un 17% ja de nous ciutadans i
ciutadanes nascuts fora d’Espanya. De fet les Pitiüses són el
laboratori de futur de les Balears; quan l’estiu del 2002 vàreu
anunciar un gir social després de tres anys de Govern,
pensàveu en l’habitatge a preu assequible per a la majoria?, en
la prioritat turística sobre el ciment?, en prestar atenció
preferent a un sud del país cada cop més desatès per
l’Administració?
Nosaltres pensam que el pacte necessita una direcció, i
necessita saber a favor de què i de qui volem govern. El pacte
ha de ser alguna cosa més que una unió d’empreses temporals
basada a compartimentar responsabilitats, engreixada amb una
maquinària de màrqueting molt potent i dirigint-se a l’oposició
només per criminalitzar-la, tot i que s’ha d’anar allà on s’ha
d’anar quan s’hagi de fer. Cal governar sobretot en positiu i fer
pedagogia de saber què volem i cap a on anam. No ho podem
fer tot amb una legislatura, és ver, però s’ha de notar que tenim
clar per què apostam. No podem fer polítiques simplement de
final de canonada, no podem tenir consellers d’Educació que
plorin tot el dia perquè han de pagar només ampliacions
d’escoles i fer escoles noves darrere el creixement poblacional
perquè no hi ha canvi territorial, no podem tenir conselleres de
Medi Ambient plorant cada dia perquè declaram espais naturals
però no hi posam mitjans per gestionar-los, i tampoc no podem
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reconduir els temes de fons a operacions d’imatge, és a dir,
podem reclamar el REB a Madrid, però hagués estat bastant bé
que el Partit Socialista no acceptàs unes transferències de salut
tan mal finançades; o que si demanam policies a Madrid
demanem abans mestres d’escola, perquè les competències
educatives estan mal negociades d’abans.
Us ho hem de dir: Els Verds hem votat sempre amb
vosaltres i ho continuarem fent, però hi ha un bloqueig de
reformes imprescindible, president. No ens podem permetre
posposar massa més la reforma turística, el canvi territorial o la
millora de serveis públics bàsics. Com a progressistes no
podem practicar un discurs de llei i ordre contra els nous
residents més pobres perquè seria impropi d’una política amb
valors democràtics i humanitaris. Per favor, president,
necessitam menys dissenyadors de màrqueting i més
socialdemòcrates concrets. Si us plau, necessitam que doneu
mitjans a la modernització ecològica de les Illes; naturalment
que és bo multiplicar per quatre la superfície protegida, però si
després no multiplicam per quatre almenys la despesa per
gestionar-la malament ens anirà i el futur dels parcs estarà
amenaçat.
Els Verds volem activar i volem contribuir perquè el canvi es
noti, i convé que compassem ritmes, president, perquè
l’alternativa és fer de Jospin, o fer de Schroeder, i nosaltres ens
quedam amb l’hipòtesi Schroeder.
Ja per anar acabant, creim que queden set mesos preciosos,
set mesos preciosos perquè el pacte progressista, inclosos Els
Verds, no siguem una anècdota dins la història democràtica de
les Balears, i amb la legitimitat que tenim d’haver aguantat el
que hem aguantat tots aquests anys, i supòs que continuarem
aguantant a tots els nivell, podem dir que hi ha coses que no
s’han fet i encara es poden fer i altres que, com a mínim, es
poden acabar i deixar-les embastades per a la fase segona
d’aquest trajecte progressista. I amb modèstia però pensant en
l’interès general, us proposaríem telegràficament, pels minuts
que tenim, cinc actuacions d’aquí al mes de maig, al 25 de maig
de l’any 2003.
Primer, aquest pacte turístic i ambiental. És evident que un
sector de l’empresariat turístic és el primer interessat a
colAlaborar amb nosaltres per modernitzar ecològicament el
producte, perquè no podem competir en preu però sí en
qualitat; això ho hem de fer de veres, i això vol dir, per exemple,
que hotelers i Govern han de ser capaços de consensuar coses
com la declaració de la Serra de Tramuntana parc natural i fer
d’això una divisa turística. Això val diners, en el mercat turístic,
perquè és un producte diferencial; és això que proporciona
valor afegit a la nostra oferta.
En segon lloc, aquest pacte turístic i ambiental s’ha de
completar amb un finançament dels espais naturals que es
correspongui amb la propaganda del Partit Socialista en el
fulletó de l’ecotaxa: si volem ser la comunitat ecològica
europea, no ho podem fer com a Germanetes de la Caritat, hem
d’invertir en allò que és bo i, per tant, nosaltres veuríem bé que
per exemple a lleis com la d’acompanyament dels pressupostos
començàssim a fer gestos; si la propietat, una part de la

4442

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 104/fascicle 2/ 15, 16 i 17 d'octubre del 2002

propietat no entén què és la conservació i que això és bo, en
aquesta llei d’acompanyament podem posar-nos a nivell nordamericà o a nivell alemany, i començar a pensar que s’ha de
poder desgravar d’una manera forta el fet que hi hagi
propietaris que estableixin convenis de conservació amb
l’administració ambiental, i això s’ha de notar a la butxaca
perquè és bo, és bo per al medi ambient però també ha de ser
bo per als propietaris.
Tercer projecte factible: l’habitatge. Hi ha un futur per a
bona part de la construcció; aquest futur està lligat a les
infraestructures socials que hem de construir molt més
massivament que ara en matèria d’escoles, o de centres de
salut, però sobretot reconvertir l’espai turístic obsolet que s’ha
de retirar del mercat en habitatge social de primera necessitat.
Jo vull recordar aquí que el Sr. Maragall, que crec que és
progressista, ahir mateix presentava a Catalunya tot un pla
d’habitatge que està a anys llum del que nosaltres feim aquí. Jo
crec que copiar al Sr. Maragall no ens faria cap mal, asseguraria
habitatge barat massivament a les Illes i ho podríem començar
a fer ja en aquests primers cinc mesos de govern de l’any 2003.
Quart problema, Kioto. Som un govern innovador, ho volem
ser més. Aleshores hem de tocar el tema energies netes. No
poden aparèixer 12 milions d’euros per a rotondes fa 15 dies a
un Consell de Govern mentre tenim dos terços de la demanda
d’energies netes sense satisfer perquè tenim congelats els
pressupostos en energies netes. Alguna cosa hem de fer...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Buades, vagi acabant, per favor.
EL SR. BUADES I BELTRAN:
Sí. Alguna cosa hem de fer en favor de les energies netes i
alguna cosa hem de fer en transport públic, perquè presumir de
millorar el trànsit entre Palma i Inca no és el més encertat perquè
no han construït ni un metre de via més allà, és a altres bandes.
Últim projecte, interculturalitat. Nosaltres voldríem
visualitzar que aquest govern prefereix una comunit at plural a
una comunitat pura que ja no serà més dins la història, i quan
veim que hi ha anuncis molt ben intencionats fins i tot
promocionant el consum de suc de taronja i, en canvi, no som
capaços de veure anuncis on es digui que són mallorquins o
són eivissencs tots els que viuen aquí, independentment del
color o l’equip de futbol pel qual un aposta, això ens agradaria
veure com a campanya d’imatge del Govern. Aquesta sí que
seria una campanya d’imatge encertada.
I ja acabant, Sr. President, creim que és el moment
d’escoltar, deixar participar i de trencar amb la dinàmica que
s’ha duit fins ara que, aquell que no és exactament com tu
resulta que és el teu enemic. No anam sobrats de consciència
cívica ni d’arrelament institucional ni democràtic. Si volem fer
una vertadera euroregió distinta, com diu Europa, Els Verds
apostam perquè les Illes siguin el mirall de la reforma ecològica
i social del turisme des de la regió puntera en el món en aquest
sector; apostant per la modernització ecològica, donant

prioritat a la qualitat de vida concreta dels ciutadans corrents,
assegurant la renda turística aquí gràcies a aquesta sàvia
combinació de sostenibilitat paisatge i benestar tenim futur.
Aquesta altra política progressista és possible. Aprofitem-nosen molt millor, president, perquè fins ara hem quedat curts.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom d’Els Verds d’Eivissa.
La Sra. Munar, en nom d’Unió Mallorquina, té la paraula durant
10 minuts.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr. President del
Govern, ahir vaig escoltar amb l’atenció que es mereix el seu
discurs, un discurs ben treballat i que fa un diagnòstic de tots
els problemes o de la major part dels problemes que sofreix
aquesta comunitat.
Tenc per costum començar les meves intervencions i els
meus discursos precisament amb la frase amb què vostè va
acabar ahir, ho saben bé els mitjans de comunicació, estan
acostumats a escoltar-me. És important conèixer el passat per
entendre el present i projectar-nos al futur. Vostè va parlar de
molts de projectes de futur. Els projectes de futur són
importants, i és important en un debat com aquest i quan acaba
la legislatura, parlar de futur. Hi ha qui s’estranya. A mi em va
parèixer la cosa més normal del món: vostè vol continuar, i això
és lògic. Qui digui el contrari és hipòcrita, és com quan a un li
demanen: “i vostè, amb qui li agradaria governar?”, i diu: “amb
els meus”, i s’estranyen. Hi ha que s’escandalitza d’això, potser
pensa que direm: “No, compartint, amb tots...” És normal que
vostè fes un discurs de futur i amb projectes.
Ara bé, també és vera que hi ha qualque tema que
convendria donar solucions i prendre decisions, i prendre
decisions ja, perquè si no podríem no ser-hi a temps. Es va
parlar d’economia. L’economia és fonamental, és el pilar base
de qualsevol societat perquè les coses funcionin, i parlar
d’economia a la nostra comunitat és parlar sens dubte de
turisme, parlar de turisme que no està tan negre com uns ens
volen fer creure, ni tan color de rosa com ens diuen altres. Jo
diria que en aquests moments en el sector turístic hi ha
inquietud, hi ha una certa inseguretat, i com deim en mallorquí
en acabar comptarem. Si les coses van bé no tendrem
problemes, si les coses no van bé tendrem problemes, perquè
els governs no canvien les idees, les canvien habitualment les
situacions econòmiques.
Unió Mallorquina es va oferir ahir a ajudar en aquest diàleg,
en aquesta moderació, en aquest consens que vostè mateix ahir
va presentar. Diu que és necessari arribar a acords amb el
sector turístic. Jo crec que és cert, crec que aquesta comunitat,
on tot depèn del turisme, no ens podem permetre el luxe que el
Govern i el sector turístic no es parlin. El que passa és que, Sr.
President, li vull dir que ho tendrà bastant difícil, perquè ahir
mateix vàrem estar amb el seu conseller de Turisme a una reunió
de directors d’hotel i varen dir que ells amb els Govern no es
retrataven. Per tant, no ho té fàcil; no vol dir que jo l’hi tengui,
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però sí que m’oferesc a donar tot el suport necessari perquè hi
pugui haver aquest diàleg amb aquest sector.
(Remor de veus)
Unió Mallorquina està d’acord en què és molt important
establir acords amb el sector i que és molt important que hi hagi
turisme de qualitat. I és cert, perquè allò important no és ni que
venguin més turistes -no sabríem a quina quantitat ens hauríem
de parar; crec que tots podem estar d’acord en què no pot ser
créixer de manera que cada dia en venguin més, això acabaria
amb el turisme i deixarien de venir tots-, ni tampoc podem dir de
forma irresponsable que si en vénen menys, millor. No, perquè
quan aquests temes no estan controlats doncs són molt
perillosos. Jo crec que han de venir els justos, els necessaris
per omplir aquelles places que tenguem mentre les tenguem, i
que allò important no és ni que n’entrin molts o pocs per
l’aeroport, ni que en venguin més o menys, sinó la despesa que
fan aquests turistes. Si en vénen menys però gasten més, ja va
bé. Si en vénen més però gasten menys, és un problema.
Per tant, estic totalment d’acord, des d’Unió Mallorquina ho
hem dit en moltíssimes ocasions, que allò important és un
turisme de qualitat.
Però no ens hem de contradir. Un turisme de qualitat
significa unes determinades coses. Un turisme de qualitat
significa que hi ha d’haver bones infraestructures. El turisme de
qualitat significa que la gent ve i vol tenir un cotxe de lloguer,
i es vol passejar per l’illa, vol anar a determinats restaurants. Al
turisme de qualitat, no el farem anar amb tramvia ni amb tren;
per tant, ho hem de tenir clar. Hem de millorar les nostres
carreteres, hem de fer el segon cinturó perquè és
imprescindible, perquè el problema ja comença a l’aeroport.
I, parlant de carreteres, he de dir que estic d’acord en què
s’han millorat. Des del consell i des que les hem rebut hem fet
el possible perquè es notàs la diferència, però hem de ser
conscients que vostè i jo, Sr. President, tenim un problema
pendent en matèria de carreteres que hauria de quedar resolt en
aquest debat, i és que el Govern -sé que no és responsabilitat
de l’actual perquè ho va heretar ja dels altres- però el que tenim
clar és que devem molts de mils de milions en funció
d’exprop iacions. Vostès dirà que és un problema heretat; sí, és
un problema heretat, però si pensam continuar governant
qualque dia haurem de pagar a tots aquests ciutadans que fa
10, 12, 14 anys que els devem els doblers.
També significa turisme de qualitat camps de golf i ports
esportius. Vostè parla en el seu discurs d’oferta complementària
de productes turístics esportius i lúdics. Bé, anomeni-ho com
vulgui, jo no tenc cap inconvenient en dir que els que deixen
més doblers són els turistes que vénen a jugar a golf, i per tant
estic a favor que es facin. Com també estic d’acord en què
s’ampliïn determinats ports esportius, perquè el turisme nàutic
també és un turisme bo per la nostra societat. Hi pot haver qui
realment tengui un problema de consciència sobre si és bo o no
és bo que sempre s’hagi dit que tots hem de ser iguals i ara
diguem... Miri, a Mallorca preferim el turista ric. És cruel però és
una realitat, turisme de qualitat vol dir això.
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I el turisme significa mà d’obra, i el nostre mercat laboral en
aquest moment no dóna l’abast per cobrir la demanda. Per tant,
i ho llegiré textualment, perquè segons com es diu..., vostè ho
pot dir, però si jo ho dic hi ha gent que es posa molt nerviosa,
“no hem de donar portes obertes a la immigració sense cap
límit”, president dixit; Munar confirma.
(Rialles)
És necessari regular i establir mecanismes de contractació.
Nosaltres en aquest tema, Sr. President, li volem donar suport.
Pensam -li ho deim de bon de veres- que no basta dir: “El tema
de la immigració, com el tema de la seguretat, depenen de
M adrid”. Miri, podem dependre de Madrid, però el problema és
ben nostre, el problema el tenim aquí i el tenim molt proper. Per
tant hem de posar solucions. Quines poden ser aquestes
solucions? N’hi ha moltes, algunes significatives. Les oficines
pròpies de la comunitat en aquells països emissors. No és cap
invent, hi ha altres comunitats que ho fan: saben quina gent hi
va, amb quins contractes, on han d’estar, quins contingents,
etc. Crec que és una de les solucions possibles.
Solucions d’inversió en aquells llocs que són origen dels
immigrants. La cooperació. Vostès saben que les nostres
institucions, i el Consell de Mallorca n’és una, dediquen el 0,7,
que és més, al tema de solidaritat. En aquests moments s’estan
fent projectes per tot el món: per Amèrica del centre i del sud,
per Àfrica, per Àsia... Miri, no ho podem arreglar tot nosaltres.
Arreglem en aquells llocs més propers que ens impliquen més
problemàtica: anem a invertir la nostra cooperació en els llocs
més propers. Ambaixades empresarials. Seria interessant que
els nostres empresaris, aquests que tenen tanta dificultat per
trobar mà d’obra per a segons quins temes a la nostra illa, se’n
vagin a altres indrets, es produeixi allà i ja comprarem, que per
car que ens surti ens sortirà més barat.
Ara bé, és ben cert que tota aquella gent que és aquí és
nostra, siguin d’on siguin. Tots els que són a Mallorca, els
consideram mallorquins, i és per això que els hem d’integrar, i
aquí també llegiré textualment el que es va dir ahir, perquè si ho
dic jo el seu significat serà diferent: “Tot i respectant els seus
drets propis, els hem d’exigir la voluntat d’integrar-se en un
àmbit de convivència”. També hi estic d’acord, i és que les
polítiques desordenades poden tenir greus conseqüències.
Ahir vàrem parlar, i hi estam tots d’acord, del fet que s’han
construït i s’ha fet una gran inversió en escoles. És vera, s’han
gastat moltíssims doblers en escoles i en instituts. S’ha fet una
gran inversió en matèria sanitària, és ben cert, i s’han duit
polítiques de benestar. Però la veritat és que jo no veig que els
mallorquins estiguin més contents i més satisfets amb el tema
de les places escolars. Enguany mateix he tengut més queixes
que mai sobre places escolars. Els mallorquins estan indignats
perquè no poden dur el seu fill o la seva filla al l’escola que
volen, estan indignats perquè aquella escola que va ser la seva,
perquè aquella escola on varen dur els seus fills ara resulta que
no hi ha plaça per als seus, i no ho entenen, i no estan d’acord
en què es penalitzin temes com el fet que home i dona tenguin
una renda conjunta i tenguin més renda, no estan d’acord en el
fet que gent que ve i que fa menys temps que és aquí que ells
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els passi al davant... Jo crec, Sr. President, que això s’hauria de
resoldre. És vera que el problema hi és, hi ha 8.500 estudiants
més, però qualque cosa haurem de fer perquè la nostra gent
estigui contenta i satisfeta quan el Govern inverteix tants de
doblers.
El mateix podríem dir dels llits o d’altres coses. I és que els
mallorquins estam avesats, volem, Sra. Consellera, tenir un llit
propi quan un va a un hospital i no haver de compartir les
habitacions, i jo sé que això no és fàcil, sobretot si hem crescut
en 100.000 la població, però si creixem haurem d’invertir més i
haurem de fer possible que n’hi hagi per a tots i, si no, haurem
de procurar no créixer tant. És la solució que Unió Mallorquina
proposa.
També s’ha parlat de seguretat ciutadana. La seguretat
ciutadana és molt important però no la podem deixar, tampoc,
ni en mans de Madrid, perquè no me’n fii en absolut, ni en el fet
de tenir policia autonòmica, perquè tots sabem que tardarem en
modificar l’Estatut i a tenir una policia pròpia. La veritat és que,
vostè ho sap i ho sabem tots, que això són anys i anys, no és
un problema a mesos vista. La gent se sent insegura, se sent
insegura de passejar per la Plaça d’Espanya, se sent insegura
d’entrar dins el parc de les Estacions...

funcionen. Haver d’ajudar a molts de ciutadans a arribar a final
de mes, haver-los de donar xecs perquè puguin comprar, haver
de donar ajudes a la gent perquè cuidi els seus majors quan, a
més, sabem que només es pot donar a un parell de ciutadans
perquè cuidin aquells majors, és una qüestió de pla pilot o de
mostra, perquè si haguéssim de donar suport a tots els
ciutadans que cuiden els seus majors el pressupost no bastaria.
Qualque cosa està fallant en el nostre model econòmic perquè
hi hagi d’haver tanta ajuda social. Significa que els doblers se’n
van a Madrid i que no tornen.
És per això que des d’Unió Mallorquina hem defensat en
moltes ocasions el tema d’una diferent balança fiscal. Les
nostres relacions amb l’Estat no són tan bones com haurien de
ser: Activar el règim econòmic especial de les Illes Balears, que
aquí tothom va aprovar però que a Madrid no hi va donar
suport ningú; tenir un model propi econòmic sostenible però
que doni solucions a les nostres problemàtiques. I la nostra
solució és possible.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Munar, vagi acabant, per favor.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

EL SR. PRESIDENT:
Sra. Munar, vagi acabant.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Se sent insegura quan el divendres arriba a la casa de camp
perquè sap que hi han pogut entrar, i se sent insegura quan
deixa la bossa a la platja perquè allò normal és que quan torni
de nedar no trobi ni la bossa, ni les ulleres, ni el mòbil. En
definitiva, tots sabem que en aquests moments hi ha màfies de
tràfic de drogues, de robatoris organitzats i de prostitució. Per
tant haurem de fer qualque cosa i no podem esperar a tenir la
policia pròpia. Hem de reivindicar que les policies, tant
municipals com del Govern central, es cobreixin i que el ciutadà
se senti més segur en el carrer.
Com sempre Unió Mallorquina creu que això no és una
solAlicitud, no és demanar, és simplement reivindicar un dret, un
dret que significa -ho vàrem dir a les passades eleccions, va ser
el leit motiv, tothom ja quasi s’ho sabia de memòria- que de
cada 100 pessetes que se n’anaven a Madrid només en
tornaven 42. Recordaran també que dèiem que cada any se
n’anaven de la nostra illa 200.000 milions que no tornaven. Ara
ja són més, ara ja quasi són 284; quan venguin les eleccions ja
en aquest pas anirem als 300. Són aquestes 300.000 pessetes de
les quals ahir es va parlar, 300.000 pessetes que cada ciutadà
d’aquestes illes aportam a Madrid i que mai més no tornen.
Amb aquestes 300 pessetes de cada un dels nostres ciutadans
els puc assegurar que es resoldrien perfectament el problema de
les escoles, el problema dels llits hospitalaris, el problema de
policies que necessitam per tenir més seguretat, i no serien
necessàries polítiques socials, perquè, en definitiva, dir que
aquí feim molta política social significa que fracassam amb el
model. Fer molta política social significa que les coses no

Gràcies, Sr. President, aniré acabant. Està clar que tenim
voluntat de govern però de moment tenim poc temps. Estic
convençuda que la propera legislatura en tendrem més i, ves a
saber, potser ilAlimitat. Les esperances mai no s’han de perdre.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Munar, en nom d’Unió Mallorquina. I el Sr.
Grosske, en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la
paraula durant 30 minuts.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Senyores diputades, senyors diputats, com s’ha recordat
aquí ja aquest és un debat quasi preelectoral. Jo ara fa un any
vaig dur aquí una foto de la gent que celebrava en el Consolat
de Mar la constitució del nou govern. En aquest debat seria
inútil aquesta foto perquè la gent està cada vegada més present
en aquest parlament i perquè, en definitiva, les nostres
actuacions, els nostres pactes, les nostres contradiccions, els
nostres problemes cada vegada tenen menys sentit en si
mateixos i el que compta cada vegada més és quin serà el parer
dels ciutadans sobre això que hem fet, hem dit, hem pactat o no
hem acordat, i jo crec que això és un clima extraordinàriament
saludable i és un debat en el qual Esquerra Unida i Ecologista
en aquest sentit es troba particularment còmode, perquè hem
procurat durant tota la legislatura, precisament, actuar pensant
en la gent que l’any 99 va confiar en un projecte de canvi, en
un projecte de progrés per a aquest país.
És un debat, efectivament, i això és una de les virtuts i no
dels defectes -i estic d’acord amb la Sra. Munar en aquest punt-
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és una
passat,
política
sempre
d’altres

de les virtuts del seu discurs parlar, efectivament, de
de present i de futur, perquè la gent que estam en
per fer coses, per canviar coses, per superar problemes,
feim balanç i sempre estam pensant en el futur. Des
opcions, probablement aguantar és més que suficient.

Les tesis principals que va sustentar el discurs del
president, i que nosaltres compartim, crec entendre que són les
següents: Primera, que existeix un ample consens social sobre
el que passa a les Illes Balears i sobre com afrontar els
problemes de futur. Existeix un ample consens social, i el
discurs tremendista, el discurs catastrofista és un discurs que
en aquest moment està sustentat per un partit amb molts de
vots darrere però és un discurs socialment marginal. Segona
tesi: aquest consens es materialitza en un projecte de futur, en
un projecte de país, com a vostè li agrada dir, Sr. President, que
es fonamenta en tres eixos claus: participació i control
democràtic en la presa de decisions, cohesió social i
sostenibilitat econòmica i mediambiental. Tercera tesi: el
Govern de les Illes Balears és la màxima expressió política
d’aquest projecte de país i es contraposa clarament a allò que
va representar el Partit Popular en el passat. Quarta: aquest
projecte progressista de país és un projecte ambició y, per tant,
per ambiciós, és un projecte que s’ha de plantejar i planificar a
llarg termini i que de cap manera no s’esgota en una legislatura.
Jo crec, Sr. President, que hi hauria dues tesis més que en
tot cas a nosaltres ens agradaria afegir com a enriquiment i
aportació a aquest debat. Una, que s’ha de tenir en compte que
el projecte conservador no només va incidir en el passat; està
incidint en aquest moment a les Illes Balears a través del
Govern de l’Estat, i no només des del punt de vista de la
confrontació institucional, que és el que vostè va glossar
particularment en el seu discurs d’ahir, sinó en polítiques
concretes de caràcter social, de caràcter mediambiental menys
però també, que van en contra d’aquest projecte de cohesió
social i de sostenibilitat al qual ens referíem. Hi ha polítiques
concretes que s’arbitren des de l’Estat i que estan incidint
negativament en els interessos de la població de les Illes
Balears. I la segona aportació i sisena tesi en aquest sentit,
seria que aquest projecte de país lògicament no és patrimoni
d’un partit ni d’un sector social en exclusiva, és un projecte
essencialment plural en allò polític i en allò social, i en el qual
tenen cabuda diversos accents, diverses prioritats, i
precisament amb la meva intervenció intentaré marcar des
d’Esquerra Unida i Ecologista quins són els accents i les
prioritats a l’hora de valorar el present, el passat i de projectar
el futur de les Illes Balears.
Abans de fer-ho vull fer dues referències molt breus, però
jo crec que imprescindibles, a dos temes que només
aparentment són externs a la nostra comunitat. Em referesc a la
possible confrontació bèlAlica a Iraq i al tema d’Euskadi.
Des d’Esquerra Unida i Ecologista -és sabut- nosaltres veim
amb molta preocupació la vulneració cada vegada més reiterada
d’un dels principis constitutius de l’Organització de Nacions
Unides, que és la renúncia a la guerra com a recurs per a la
resolució de conflictes. Veim amb preocupació la subordinació
progressiva d’instàncies i dret internacional als interessos
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d’una potència concreta, i des de la condemna clara al
terrorisme, tant des del punt de vista humà com des del punt de
vista polític, veim amb preocupació que amb l’excusa de la lluita
antiterrorista es desencadenin conflictes armats que sempre
acaben amb la mort de molts de milers de persones innocents.
El president Aznar va fer una aportació intelAlectual més que
dubtosa a aquest debat i va dir en un moment determinat: “Si
hay que escojer entre Sadam Hussein y George Bush, yo me
quedo con George Bush”. Bé, jo tenc un missatge de
tranquilAlitat per a qui em vulgui escoltar: entre en Sadam
Hussein i en George Bush hi ha un ample espai per a tots
aquells que estimam la llibertat i la pau i no hi ha cap obligació
d’escollir entre una cosa i l’altra.
Però en qualsevol cas sí que m’agradaria destacar que
aquest conflicte pot tenir repercussions importants en la nostra
comunitat, en la nostra comunitat i en el conjunt de les
economies occidentals: produirà un increment del preu del
petroli, es traduirà en recessió econòmica, es traduirà en
disminució de l’activitat turística, i no ho dic jo, ho diu persona
tan poc sospitosa d’haver-me consultat abans de declarar-ho
fa un parell de dies a la premsa, un portaveu de Sol Melià, que
va dir, parlant de les seves inversions de futur: “Los elementos
que van a marcar su programación es si finalmente se registra
o no un conflicto bélico con Iraq, dado que un incidente como
éste se considera extremadamente negativo, no sólo para las
empresas turísticas sino para el conjunto de la economía”.
Prenguin nota els que s’apunten tan ràpidament a operacions
bèlAliques i, sobretot, si s’apunten, com a mínim que no donin
la culpa a l’ecotaxa de les conseqüències posteriors.
En el tema d’Euskadi nosaltres veim amb molta preocupació
la situació de progressiva crispació política i social que viu
aquella comunitat. S’estan tallant progressivament els canals
de comunicació a nivell institucional, a nivell polític, i a nivell
social s’estan obrint ferides que seran molt difícils de tancar, i
pensam que és imprescindible recuperar el diàleg entre totes les
forces democràtiques d’Euskadi i de l’Estat. I també és
imprescindible que la lluita antiterrorista no serveixi d’excusa
per un retrocés des del punt de vista autonòmic o per recuperar
vell tics que semblaven superats després de la transició. El
problema de l’homenatge a la bandera no és l’homenatge a la
bandera, totes les banderes són dignes de respecte; el tema és
que es pugui concebre un homenatge a la bandera espanyola
com un acte fonamentalment de l’exèrcit per recordar que
l’exèrcit és el garant de la unitat de la pàtria. Això és el problema
d’aquest homenatge que sembla que ara es vol rectificar.
Però sobretot no ha de servir la lluita antiterrorista perquè
ens instalAlem en un “neomacartisme” pel qual tothom que no
combregui amb la política antiterrorista del Partit Popular, que
fonamentalment és la política antiterrorista del Partit Socialista,
és una persona sospitosa de connivència amb el terrorisme. A
mi no em sembla una anècdota que el Sr. Matas, en el congrés
del Partit Popular, digués -i no sé si ho arribaré a llegir, sense
ulleres no- diu: el PP es va comprometre..., “no pactará con
formaciones -referint-se al PSM- que simpaticen, conqueteen
o comprendan a los amigos del terrorismo”. Això va ser repetit
com una gràcia per un director d’un diari local, el director d’El
Día del Mundo que, parlant d’una altra cosa i per parlar d’ETA,
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simplement, va dir los amigos de los amigos del PSM. Les
armes, diu una dita castellana, las carga el diablo. Las paraules
a vegades també, i alerta, perquè aquest clima d’enverinament
de la convivència no vagi penetrant poc a poc també a la nostra
comunitat, una advertència en aquest sentit.
Què passa les Balears des del punt de vista econòmic?
Quatre coses molt bàsiques, des del nostre punt de vista.
Primera, que hi ha una nova conjuntura econòmica, això està
clar. Segona, que no hi ha una especificitat balear, maldament
la cerquin per davall les pedres; no hi ha una especificitat
balears. Nosaltres anam a remolc d’una nova conjuntura que és
absolutament general, no passa aquí res perquè aquí succeeixi,
es faci o es deixi de fer no sé quina cosa. No hi ha una recessió
econòmica ni una crisi generalitzada, i efectivament aquesta
nova conjuntura econòmica -quart punt- no posa en qüestió la
necessitat de cercar un nou model de desenvolupament.
Tot això, ho dic jo ara aquí, però no ho dic només jo,
afortunadament. Jo aquí he duit tres documents que a mi em
sembla que són d’obligada consulta. Un és el Pacte per
l’ocupació de l’any 2000, es pot dir que és un mica antic des del
punt de vista de la conjuntura; l’altre es diu Suggeriments i
observacions sobre la situació socioeconòmica i laboral de
les Illes Balears, Consell Econòmic i Social, entitats sindicals,
patronals, economia social, entitats que representen els
p agesos, la pesca, el GOB, el més representatiu de la societat
balear; i un altre document que sí és actualitzat que es diu Un
nou impuls al Pacte per l’ocupació, la cohesió social i el
foment de l’economia productiva, que és de divendres passat.
Aquí darrere estan també moltes de les entitats que són present
en el Consell Econòmic i Social, i tota aquesta gent coincideix
bàsicament en aquesta anàlisi. Em referesc, i ho tornaré a fer en
un parell d’ocasions, a aquest darrer documento de divendres
passat. “No podem obviar -diu el document- les incerteses que
planteja la moderació del creixement econòmic a les Balears, en
correspondència amb el comportament que mostren les
principals economies dels països europeus amb una forta
interrelació amb la nostra principal activitat econòmica -en
correspondència amb el que està passant a altres països-, sense
que en cap cas no es pugui parlar des d’una perspectiva
general i macroeconòmica de situació crítica”. Això, ho signen
entit ats sindicals, patronals i altres entitats socials amb un
enorme nivell de representativitat . Aquest discurs o aquestes
línies que jo he traçat és un discurs que fa consens social en
aquest moment.
Per tant, el discurs tremendista, el discurs catastrofista que
farà el Sr. González Ortea, que malauradament no m’està
escoltant, és un discurs aïllat socialment; és una realitat, això.
En aquest sentit, naturalment jo ara no els faré d’assessor
preelectoral ni electoral, facin el que vulguin, però haurien
d’intentar centrar el seu discurs en el que seria una crítica
conservadora a la política del Govern. Punt final. Ni el pacte
contra natura, ni el pacto no hace nada, ni ens anam al abismo
y a la catástrofe. Tot això és un discurs obsolet, és un discurs
aïllat, és un discurs ultra muntà i sense futur, i potser explica
per què són l’única formació que en aquests moments encara
no tenen aclarides segons quines coses de caràcter electoral.

Jo vull posar dos exemples que em semblen particularment
significatius, el tema de l’atur i el tema de la conjuntura
turística. En termes d’atur, en termes de taxa d’atur, estam
aproximadament com estaven les Balears l’any 98, pràcticament
està calcat, les xifres de temporada alta i de temporada baixa,
estam con en el 98. En termes qualitatius hi ha coses que han
millorat. Tenim major taxa d’activitat, major taxa d’activitat
femenina, tenim menys atur de llarga durada, ha davallat set
punt, i tenim quatre punts menys de taxa d’eventualitat. En
termes de taxa d’atur estam aproximadament igual. Què deia el
Sr. Matas sobre l’atur l’any 98 en el seu debat de la comunitat?
“Passem del terreny polític a l’econòmic. Les Illes, com deia
abans, van bé. I no ho dic jo, ho diuen les dades, que són
absolutament espectaculars, de feina, taxa d’atur”, etc., etc.
“L’atur ha arribat als 16.000 treballadors, un 4,4%”, naturalment
es referia o es devia referir a la temporada alta, “una xifra
comparable només als grans estats dels món”. Aquesta és
l’anàlisi de com va una comunitat com en aquests moments van
les Illes Balears, Jaume Matas dixit.
Turisme, un altre tant. Aquí ens està passant el que passa
a un destí turístic al qual majoritàriament la gent ve per via
aèria, que això significa comportaments distints, amb un mercat
emissor amb una forta presència del mercat alemanys, etc., etc.
Tenim ara mateix aproximadament, tenim més turistes que el 98,
però sobretot tenim molta més despesa turística que el 98, que
jo també estic d’acord en aquesta qüestió que és una variable
fonamental la despesa turística. No diré, naturalment, el que
deia del turisme el 98 el Sr. Matas per no avorrir, però en tot
cas, insistesc, allò del tremendisme no només és socialment
aïllat, és que simplement contradictori, no s’aguanta i no té
lògica.
I a partir d’aquí Eberhard Grosske no confirma de manera
clara, perquè hi ha molts de problemes i moltes disfuncions i,
això, ho veu també aquesta societat civil sensata a la qual
alAludim, i tenim el gran problema de l’estacionalitat de la nostra
economia, que és la gran assignatura pendent, el tema de
l’ocupació eventual, els costos d’insularitat, el baix nombre
d’alumnes per habitant, l’abandó escolar, l’escassa inversió en
I+D, la carest ia de l’habitatge, la limitació de recursos
naturals..., tot un seguit de coses que jo crec que no és
necessari repetir en aquests moments. Un creixement
poblacional, efectivament, enorme durant els darreres 10 anys,
un 20%, i amb això m’agradaria dir un parell de coses sobre el
tema de la immigració.
Sembla ser que demà s’aprovarà una declaració institucional
en aquest parlament sobre el tema de la immigració subscrita
per tots els grups. Jo vull felicitar als grups parlamentaris
perquè jo crec que contribuiran a donar un marc de referència
i de sensatesa a aquest debat, i jo crec que acompanyaran, en
aquest sentit, una resolució de la Mesa de Diàleg Social,
d’octubre del 2001, que jo crec que també va ser una bona
aportació del que és i del que significa la immigració a les Illes
Balears, una immigració que és peculiar, en relació a altres
bandes de l’Estat, amb un fortíssima component de, per
exemple, altres comunitats autònomes de l’Estat -això no passat
per tot- i on també hi ha una fort component d’immigració
europea, de països de la Unió Europea. La immigració
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extracomunitària, l’única que pot ser regulada des del punt de
vista administratiu, és el 25% de la immigració que rebem a les
Illes Balears. Bé, el que diu la resolució són coses òbvies, no?,
és a dir que la immigració és el fruit d’un determinat model de
desenvolupament que tenim en aquesta comunitat, que
lògicament no es pot fer una visió unilateral de la immigració,
jo crec que el president ho va dir molt bé, no els podem tenir
fent feina de dia i, a partir que surten de la feina, ficar-los a un
calaix perquè no consumeixin aigua, perquè no sé què, perquè
tal i qual, això no pot ser, no és raonable, hem d'agafar el
fenomen amb els costos i amb els beneficis com qualsevol altra
qüestió, i ser conscients, també, que han estat i són una
aportació perquè la maquinària nostra econòmicament i
socialment funcioni, i que són necessàries, lògicament,
polítiques d'immigració.
Aquí s'han aportat elements que jo lògicament no vull
comentar perquè no és la lògica d'aquest debat, però que m'han
resultat sorprenents. Efectivament, impulsar la cooperació està
bé, malgrat que tots som conscients de les limitacions d'una
política com aquesta; mentre la regulació de tota la
problemàtica de la immigració extracomunitària estigui en mans
de l'Estat, aquesta comunitat no té cap mecanisme real
d'incidència en aquesta qüestió, no en té cap ni en la gestió
d'aquesta qüestió.
M'ha semblat sentit coses com "deslocalització de l'activitat
econòmica", és a dir localització d'empreses fora de les Illes
Balears, és una proposta nova, no tenc consciència que cap
força política arreu d'Europa hagi proposat res d'aquestes
característiques; i després hi ha hagut alguna cosa que s'ha
sentit que puguin tenir preferència en l'accés a les escoles, la
gent que hi havia abans, això a França li diuen preferència
nacional, i no diré quin partit defensa la preferència nacional.
En tot cas, aferrem-nos a aquesta declaració institucional i
procurem posar sensatesa en aquesta qüestió i a veure si ens
estalviam coses com aquesta. Una pàgina d'El Día del Mundo,
edició de Menorca, edició de Menorca no, la pàgina de
Menorca d'El Día del Mundo, tota la informació és sobre
immigració, "en las escuelas de Menorca se duplican en dos
años los alumnos extranjeros", la foto que ilAlustra aquesta
pàgina és de dos infants que apunten al lector amb dos rifles,
"pie de foto: dos niños apuntan a la cámara con unos rifles de
juguete". Bé, el missatge és clar, i cadascú serà responsable, en
aquesta pista de patinatge, de fins on vol arribar, fent, dient o
expressant coses d'aquestes característiques. Però molt alerta,
perquè la gent es posa a patinar i no sap on s'atura, eh?, molt
alerta amb això.
Tornant a les disfuncions del nostre model. Com afrontarles?, doncs amb un creixement econòmic moderat, 2, 3%, no ho
sé exactament, el president va fer un joc una mica retòric, va dir,
bé, si ha de ser un 7%, 7%, mentre segons quina sigui la
composició interna. Bé, és veritat que no és el mateix segons
quina sigui la composició interna, no és el mateix fer créixer
extensivament un model obsolet, que créixer per innovació
tecnològica i per increment de la productivitat del sistema. Però,
lògicament, el més raonable és que un creixement sostenible es
mogui en aquestes xifres, i en aquest sentit, crec que hi ha una
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referència, que no sé si la trobaré, també en aquest document
d'Impuls del pacte per l'ocupació, que diu "les altres taxes de
creixement econòmic de períodes anteriors i en especials dels
anys 98-2000, amb valors superiors al 4%, se situen clarament
per sobre les potencialitats reals de l'estructura econòmica i
social de Balears, com fa notar l'estudi del Centre de Recerca
Econòmic de Sa Nostra, sobre l'economia de Balear, que situa
el creixement potencial en un 3%". No és qüestió de fer una
guerra de xifres, és qüestió d'aferrar-se al concepte de procurar
per a les Illes Balears, amb la consciència que això, al final, el
mercat té molt a dir sobre el que passa al final, procurar per a les
Illes Balears un creixement moderat, un creixement que no
provoqui dislocacions ni ens deixi empantanats i sense
capacitat de generació de riquesa. Afrontar-lo des de polítiques
de cohesió social molt actives, sense cap tipus de dubte, i amb
la introducció de criteris de sostenibilitat, amb la gestió de
recursos, el que abans hem definit com a model que feia
consens a les Illes Balears.
En aquest sentit, prop ostes com la que va fer ahir el
president, de pacte de qualitat turística o sobre el model de
creixement, semblen particularment assenyades, però també
vull remarcar, i em perdonaran la insistència sobre això, que
sobre com orientar la política turística en aquesta carpeta hi ha
moltes propostes també, està molt parlat al Consell Econòmic
i Social, està molt parlat a l'àmbit de la mesa de Diàleg Social i,
entre d'altres coses, s'aporten elements que probablement
s'haurien d'incorporar al decàleg, el que passa és que ja no seria
un decàleg, seria una altra cosa, que no sé com es diria, per
exemple referides als temes de diversificació de la
comercialització o dels mercats emissors que estic segur que
farien consens entre tots nosaltres.
En tot cas, vull fer una referència d'una certa importància a
una qüestió. Les grans organitzacions empresarials són
capaces de seure's amb el Govern per parlar del futur; les
organitzacions sectorials o algunes que han mantengut una
posició de més confrontació amb el Govern, a qualque moment
han d'entrar en aquesta línia, també. Entre d'altres coses perquè
la CAEB i la PIMEM signen coses com aquesta, i les signen fa
cinc dies: "El camí de la sostenibilitat del turisme a les Balears
exigeix un alt grau de consens entre empresaris, treballadors i
institucions implicades en la política turística des del
compromís amb els problemes i realitats específiques de les
Balears". És una cosa que reclamen les organitzacions
empresarials, qualque federació, qualque sectorial hauria de fer
la reflexió que posin el vespre unes espelmes a la Sang perquè
tornin els seus, però mentrestant que s'asseguin, que
s'asseguin a parlar del futur d'aquesta comunitat autònoma,
perquè no ens podem permetre aquest clima de manera
permanent.
Pel temps que em queda no tenc realment temps per fer, ni
res aproximat, a un balanç del que han estat aquests tres anys,
però sí m'agradaria avalar aquesta tercera tesi que aquí hi ha
hagut un canvi substancial, en aquest sentit jo esmentaré
quinze temes que em sembla que marquen una diferència
profunda.
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Tema de participació, aquí s'han obert -ho deia el presidenttot tipus de canals de participació en tots els àmbits, i aquí
tenim un pacte per a l'ocupació que funciona com una
maquinària ben lubrificada, i que parla, que decideix, que acorda
i que impulsa polítiques a la nostra comunitat.
Tema de l'honestedat, que és una qüestió que em preocupa
particularment i sobre la qual vull dir el següent: des d'una força
política es pot anar a un jutjat quan es creu que hi ha un delicte,
jo diria més, hi ha l'obligació cívica i política d'anar a un jutjat si
es creu que hi ha un delicte, però, sobretot, a nivell de forces
polítiques, s'ha de parlar en termes polítics, i jo, la força política
que més judicialitzada de veritat és la força política que seu als
escons de l'oposició. Està judicialitzada perquè no dóna cap
resposta política i, efectivament, no fa ni diu res que no li manin
els jutges dir o fer, això és estar judicialitzat. A mi m'agradaria
un debat polític sobre coses que han passat en aquesta
comunitat, sobre contractacions irregulars, viatges de persones
no contractades pel Govern a compte del Govern, una resposta
política, després el jutge ja em dirà si això és `prevaricació o és
una altra cosa, jo vull respostes polítiques i no se'n donen. I
perquè s'entengui la figura, vull fer una contraposició entre
coses que estan a la ment de tots i el que va passar aquí, a
l'àmbit del Govern.
Hi va haver un cas no comparable als anteriors, però un cas
lamentable d'un contracte blindat. Aquí es va fer una anàlisi
política de la qüestió i es varen assumir responsabilitats
polítiques, i després un partit va anar als jutjats. I això no va
prosperar, però era igual, ja no era un affaire d'aquest parlament
o del Govern, era un assumpte particular perquè s'havien
adop tat mesures i responsabilitats de caràcter polític. Això és
el que marca una diferència real de comportament en aquesta
qüestions.
I lògicament aquesta regla que ara s'han inventat, que si
s'arxiva un cas s'ha de dimitir, s'han d'assumir responsabilitats,
que em recorda molt el codi de Hamuravi, que hi havia els
metges que quan tenien cura d'un malalts, si ho feien bé, bé,
però si es moria el malalts havien de matar el metge. Bé, em
recorda una mica un retrocés a aquestes alçades, però no
record qui va dimitir del Partit Popular per l'arxiu del tema aquell
del contracte del Parc Bit, si algú em pot refrescar la memòria, li
agrairé.
Ecotaxa, marca un abans i un després. Quatre, llei de paritat,
marca un abans i un després. La tarja bàsica, la tarja de
racionament, que va dir un graciós, marca un abans i un
després. La Llei de contenció del creixement urbanístic, que jo
evidentment apost perquè prosperi i és ja en aquest parlament,
que prosperi sense retalls i que hi hagi sentit comú i fidelitat en
el pactat, això marca un abans i un després, la llei de contenció,
la llei de cupos, marca un abans i un després.
Les polítiques d'habitatge d'aquesta comunitat marquen un
abans i un després, s'ha multiplicat per quatre la inversió de
l'IBAVI, s'ha doblat en tres anys la promoció pública
d'habitatges que s'havia feta en dotze anys, s'ha passat d'una
execució inferior al 10% del Pla d'habitatge, a una execució del
cent per cent d'aquest pla, s'ha fet un esforç colAlossal també en

matèria de rehabilitació i s'han posat en marxa noves figures
com és el tema de la subvenció a l'adquisició de l'habitatge, què
vol dir que aquí no hi ha polítiques potents d'habitatge?
El tema de l'educació. Crec que s'ha de dir molt clarament, el
ritme de construcció de centres docents d'aquest govern en
tres anys, és un ritme desconegut en la història de les Illes
Balears, punt final, desconegut en la història de les Illes
Balears.
El tema de l'exclusió, la renda mínima ha passat de 125
milions a 310, més que duplicat. S'han duplicat i a més en termes
de concert els recursos que surten del Govern de 5 milions
d'euros a 10 milions d'euros, en terme de suport a centres i
serveis en benefici dels discapacitats. Hi ha l'aposta per primer
vegada clara per al tema del ferrocarril.
Hi ha la sinistralitat laboral, que també el mateix graciós va
dir al debat de l'any passat, "clar, vostè, Sr. Antich, tantos
planes de choque al final se estrella", bé, idò, els estrellados
tenim el balanç següent: de l'any 96 al 99, increment de la
sinistralitat, 19,8%; del 99 al 2002, mateix període, baixa un
10,7%. Els accidents greus en aquest mateix període 99-2002,
baixen un 32%; 99-2002, els mortals baixen un 50%.
Tema de persones majors, centres de dia per assitits, de zero
places que es varen crear al seu moment, zero, a 172 i arribarem
segurament a 250 en aquesta legislatura, que, per cert, no hi ha
la diputada que reclama sempre mesures de conciliació de la
vida familiar i laboral, i què és un centre de dia per a assistits?,
no aquests clubs de promoció sociocultural de les persones
majors que em semblen perfectes i que són importants, però
això no concilia vida familiar i laboral, en canvi tenir una
persona major que necessita assistència i que no es pot deixar,
tenir un centre de dia per dur-la-hi, mentre les persones de la
família fan feina, això és conciliar vida familiar o laboral. O el
tema del programa "A ca vostra" en el mateix sentit o
l'increment de l'ajuda a domicili.
Economia social, que és un tema molt important.
99, la població ocupada en economia social creix 9
davall de la mitjana de l'Estat, 9% menys de la mitjana
Del 99 al 2001, crein un 21% per sobre de la mitjana
vagin fent comptes.

Del 96 al
punts per
de l'Estat.
de l'Estat,

Espais naturals, es multipliquen, efectivament s'ha recordat,
per 4 la superfície.
Aquest balanç és, s'ha dit a qualque moment, espectacular,
i no ha d'evitar un record per a aquelles mancances que hem
tingut en aquesta acció de govern nostre, se'ns ha quedat pel
mig el tema de la revisió de les Directrius d'ordenació del
territori, la revisió de la Llei general turística, que ara es
recupera assenyadament en el marc d'aquest pacte turístic, no
hem estat capaços de completar les transferències als consells,
i hi ha coses com el model audiovisual propi que se'ns
anuncien mesures però que, en tot cas, hagués estat bo que
s'haguessin adoptat abans.
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EL SR. PRESIDENT:
Sr. Grosske, vagi acabant, per favor.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sí, acab tot d'una.
Bé, no tenc temps de fer un repàs del que significa el model
conservador, si a la rèplica se'm dóna peu, m'agradaria esplaiarme sobre el que significa això en molts de temes: inspecció de
treball, com funciona l'administració de justícia, etc. I,
simplement, parlar una mica de futur, Sr. President, en dos
minuts.
Efectivament, hem d'acabar la legislatura completant els
projectes enllestits, llei de cupos, llei d'impacte ambiental, del
sòl, serveis socials, etc.; hem d'iniciar coses, com aquesta que
he esmentat, model audiovisual, llei de policia institucional; i
per al futur hem de recuperar, efectivament, les directrius
d'ordenació del territori, la llei general turística i el tema dels
consells. Però hi ha moltes coses més per fer en aquest projecte
de país i de futur. El tema dels municipis, el paper que han de
jugar, l'articulació de consells i Govern, jo crec que també hi
hem d'aprofundir. Policia autonòmica, per suposat, però ja que
hi som, abordem una reforma en profunditat de l'Estatut, jo vull
mirar el tema del finançament, de les presons, de la participació
en l'Agència Tributària, de la participació en la gestió de ports
i aeroports, i, en definitiva, vull avançar cap a un model que és
un estat federal que jo crec que qualque dia el federalisme
hauria de ser objecte d'un debat específic en aquest parlament.
El tema del REB, del règim especial, hauria de ser una
creuada social i política d'aquesta comunitat, transport públic,
impuls d'energies renovables, fiscalitat ecològica, jo crec que
hem de revisar, per exemple, el tema del cànon de l'aigua, no el
podem deixar una legislatura més intocat, hem de capgirar
aquesta qüestió i reorientar aquest enfocament, disciplina
urbanística, hem de fer una llei de participació, crec que seria
una magnífica idea, un pacte cultural per sumar recursos i sortir
d'una certa atonia cultural que es viu en general a molts
d'àmbits i hem de juntar recursos d'ajuntaments, de consells,
del mateix govern, ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Grosske, vagi acabant, per favor.
EL SR. GROSSKE I FIOL:

4449

central, no un paper marginal, no un paper d'una pota dins i una
pota fora, perquè som conscients de la importància històrica
d'aquesta experiència del pacte de progrés, és una experiència
històrica, no és retòrica dir-ho així, i hem volgut colAlaborar en
l'èxit d'aquesta experiència, i naturalment manifestam la nostra
voluntat, per a aquest final de legislatura i per a les legislatures
que venguin, la nostra voluntat de continuar sent una peça
clau, una peça central, una peça lleial per a l'èxit i l'avanç
d'aquest pacte de progrés, sempre pensant a superar
desigualtats socials, sempre pensant a preservar el medi
ambient i sempre pensam en aprofundir la democràcia a les Illes
Balears.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Grosske en nom del Grup Esquerra Unida
i Ecologista.
El Sr. Sampol, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula per trenta minuts.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Molt Hble. Sr. President del Govern, del Parlament,
senyores diputades i senyors diputats.
A les Illes Balears sobren 50.000 places turístiques. La
intenció del Govern és congelar el nombre de cotxes per
habitant. Balears, a diferència del continent, no podem
continuar creixent.
"A les Illes Balears sobren 50.000 places turístiques". És
una frase no d'ara, sinó de l'any 1990, que la va pronunciar qui
aleshores era conseller de Turisme del Govern de les Illes
Balears.
"La intenció del Govern és congelar el nombre de cotxes per
habitant". Ho va dir el Sr. Verger, conseller d'Obres Públiques
l'any 1998.
"Balears, a diferència del continent, no podem continuar
creixent". La va dir el Sr. Jaume Matas, quan era president del
Govern, l'any 1998.
Al Sr. Cladera ningú no li va dir que anava contra el turisme.
Al Sr. Verger ningú no li va dir que anava contra el progrés. I al
Sr. Matas ningú no li va dir que volia destruir empreses i enviar
els treballadors a l'atur.

Sí, acab en trenta segons.
El tema de la llengua, efectivament, per aquí parlaven de
resucitar el bilinguismo, jo crec que qualque dia haurem de
ressuscitar el català, perquè aquí la diferència i la situació de
marginació és progressiva, i altres coses.

Aquesta legislatura, cap membre del Govern no s'ha atrevit
a tant, però cada vegada que qualcú ha parlat de moderar el
creixement de la construcció o del turisme, des del Partit
Popular han plogut acusacions d'anar contra el turisme, d'anar
contra el progrés i de voler enviar la gent a l'atur.

Frase final. Esquerra Unida i Ecologista, el que representam,
l'esquerra transformadora i l'ecologisme polític, ha jugat en
aquesta legislatura, Sr. President, un paper central, un paper

Trec això perquè els debats sobre els problemes de la nostra
economia es reprodueixen d'una manera cíclica. L'any 1990, any
de les declaracions del Sr. Cladera, que va corroborar el Sr.
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Cañellas, president aleshores, varen tenir lloc a una situació
molt semblant a l'actual, amb una diferència, en lloc d'haver-hi
un descens de turistes alemanys, hi va haver un descens del
turisme britànic, això sí, bastant més elevat que l'actual, la
caiguda del turisme va ser d'aproximadament un 20%, fins al
23% a alguna de les Illes. En aquell context, de forta crisi
econòmica, en aquell moment sí que hi havia crisi econòmica,
el conseller de Turisme feia públic un estudi de la Conselleria
de Turisme en colAlaboració amb la Universitat de les Illes
Balears; es va convocar, a més, un grup de notables que arribà
a dues conclusions unànimes, deien "l'actual model de
creixement està esgotat des de fa temps i és necessari frenar
l'especulació urbanística". I a partir d'aquí és quan el Sr. Cladera
anunciava dues mesures per reconvertir el turisme, primera,
eliminar 50.000 places hoteleres, i segona, potenciar el turisme
de segona residència. Escoltin això, perquè és molt important.
Decisió política: potenciar el turisme de segons residència. El
problema, però, és que dels dos objectius només se'n complia
un, es va potenciar la construcció de segones residències i
també es continuaren construint més places turístiques. Si l'any
90 teníem 384.000 places hoteleres, l'any 1999, el PP deixà el
govern per imperatiu legal i deixà 405.000 places hoteleres,
20.000 places més de les que ja sobraven l'any 1990. Legals,
20.000 places més legals, perquè, a més, un nombre molt
important de segones residències, xalets i apartaments.
A la vegada, a partir del 96, s'impulsa una forta inversió
pública, el Pla Mirall, que, ja n'hem parlat altres vegades,
dispara el sector de la construcció. Blocs d'apartaments, a més,
que provoquen un augment molt important de l'oferta
complementària, als baixos d'aquests blocs d'apartaments,
restaurants, bars, comerços, que també sobresaturen l'oferta
complementària.
Les conseqüències d'aquest model ara es toquen amb les
mans: un consum de territori exagerat, una explosió
demogràfica que desborda els serveis i les infraestructures, un
excés d'oferta turística que fa caure els preus tot d'una que
entren en competència destinacions turístiques que aquests
anys, per les causes que fossin, no eren operatives i, a més a
més, coincideix amb una recessió econòmica a Alemanya.
Aleshores, com redreçar aquest model?, és la pregunta que
ens feim les forces polítiques avui des del fòrum adequat del
Parlament. La veritat, no és fàcil, sobretot perquè una petita
baixada de turistes provoca la histèria d'alguns, tot l'any 2001
va ser d'una autèntica psicosi perquè baixava el turisme, i va
baixar l'1,5%, després de tres temporades d'uns creixements
espectaculars, que alguna temporada havíem crescut més de
700.000 turist es respecte de l'any anterior. Quin és el problema?
I crec que en això podrem coincidir tots, que no és el mateix que
baixin el nombre de turistes perquè voluntàriament hem
provocat una disminució de l'oferta turística, que que baixin els
turistes per causes externes a nosaltres, i aleshores queda
descompensada l'oferta i la demanda, tenim més oferta i cauen
els preus dels paquets turístics. La diferència és important.
Però el que ha de quedar ben clar és que la situació d'avui,
d'enguany, del 2002, no és comparable a la dels anys noranta,
encara que des d'algun sector polític i econòmic s'hagi volgut

insistir a crear la sensació d'una crisi econòmica. I aquí crec que
és especialment reprovable l'actitud d'alts càrrecs del Govern de
l'Estat que no han deixat perdre ocasió de dir que aquí venien
menys turistes, que si l'ecotaxa provocava una caiguda del
turisme, que, com a mínim, dins l'Estat espanyol ens deuen
haver fet una malada, perquè el mal temps crida el mal temps.
Fins i tot s'ha arribat a dir que el Govern actual ha destruït el
model econòmic que havia impulsat el Partit Popular.
La realitat, però, és rotunda, ...
(Remor de veus)
La realitat és rotunda. El president dels Estats Units el Sr.
Clinton, ...
(Continua la remor de veus)
Veig que es posa de moda la tàctica del Congrés de
Diputats d'intentar despistar l'orador.
(Més remor de veus)
El president dels Estatuts Units el Sr. Clinton, quan es va
presentar a la segona elecció, va fer una pregunta als seus
electors, els demanava "vostè es demani que viu millor ara o fa
quatre anys?" I jo crec que podríem fer aquest exercici, demanar
a la nostra societat si viu millor ara o fa tres anys. I ho
contesten a l'Institut Nacional d'Estadística i, per exemple, llocs
de feina, mai no hi havia hagut tanta de gent fent feina a les
Illes Balears com ara. En tres anys s'han creat 50.000 llocs de
feina, si a l'Estat espanyol s'hagués crescut en la mateixa
proporció, avui hi hauria 250.000 llocs de feina més dels que
tenen, si haguessin crescut en la proporció de Balears.
Capacitat d'arribar a final de mes. L'any 99 únicament el 18%
de les famílies deien que arribaven a final de mes i podien
estalviar, avui el 44% de les famílies diuen que poden estalviar
qualque cosa.
Despesa familiar, capacitat de gastar. Som els primers en
despesa per càpita.
Què vol dir això?, que podem fer repicar campanes?, que
podem estar satisfets? No, això vol dir que relativament la
nostra economia està millor que la del conjunt de l'estat
espanyol, però que aquí encara tenim molts problemes. Per
exemple, un 19% de les nostres famílies encara té moltes
dificultats per arribar a final de mes, l'any 99 hi havia el 20,2%
de famílies que no arribaven a final de mes, ara un 19, hem
avançat un poc, però no és suficient.
En definitiva, què volem dir? Que la nostra economia és
sòlida, que resisteix molt bé la recessió internacional, però que
tal vegada no tenim el marge de maniobra que va tenir el
Govern l'any 1990 quan va proposar aquelles dues mesures per
sortir de la recessió. No vull dir amb això que nosaltres avui
també apostàssim per fer més xalets i apartaments, entre d'altres
coses perquè avui és molt dubtosa la rendibilitat econòmica
d'aquests apartaments perquè són els que generen més poca
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despesa turística. En definitiva, des d'aquí el Sr. Cañellas quan
era president del Govern va dir "ens hem de convertir en la
segona residència d'Europa", dit i fet, i això es va executar,
construccions de xalets, blocs d'apartaments, situats fora dels
circuits comercials que avui constitueixen una gran part de
l'oferta ilAlegal que tenim.
Què podem fer amb aquesta situació, avui? Bé, vàrem sentir
algunes receptes en el congrés d'un partit polític, avui hem
sentit unes altres receptes, que sembla que proposen més del
mateix, que davant aquesta situació un poquet delicada a nivell
internacional, sembla que la sortida torna a ser ports esportius,
camps de golf, autopistes, més dessaladores, ara amb la boca
petita perquè ja ha plogut un poc més. D'altres continuam
defensant un model econòmic que els exposaré aquí, que és allà
on toca, un model econòmic més equilibrat, més sostenible, més
respectuós amb el territori i el medi ambient. I la recepta és la
mateixa de l'any 90 que donaven els experts: créixer en qualitat
i no en quantitat. A veure, però, si avui els feim cas i no
cometem els mateixos errors que l'any 90.
Tothom entén que no podem mantenir la construcció
consumint més territori, però tenim tres necessitats a les quals
s'ha d'encaminar aquest sector, ens falten habitatges de
promoció pública a un preu assequible, segurament aquest és
el primer problema que té la nostra joventut. Segon, s'ha de
potenciar la rehabilitació d'habitatges i fomentar la seva
introducció dins els canals de comercialització. I tercer, existeix
un gran dèficits d'infraestructures públiques que obliguen les
administracions a fer una important despesa en obra pública,
una obra pública que ja és en execució, centres educatius, de
salut, hospitals, carreteres, als consells que ara fan carreteres
els hem transferit projectes i doblers, el Govern els ha transferit
projectes i dobles als consells perquè poguessin executar les
obres que ara es fan. Hi ha una convocatòria als ajuntaments
d'obres finançades amb l'objectiu 2, hi ha el pla d'obres i serveis
dels consells, hi ha més recursos que mai per a rehabilitació
d'habitatge, hi ha milers d'habitatges de protecció oficial que es
construeixen, hi ha el tren. Aleshores coincideix una
importantíssima obra pública que està en marxa ja i que s'hi
posarà els propers mesos que hem d'intentar evitar que si
coincidia un altre moment de bonança econòmica, pugui tornar
fer que el sector de la construcció creixi de manera desorbitada.
Per això són necessàries mesures de protecció del territori,
que ara s'han de prendre dins els consells, no s'han de fer més
nuclis urbans, no han de créixer més a la costa, hem de protegir
el sòl rústic i, a la vegada, hem d'aprovar la llei que regula el
creixement urbanístic, que ja està presentada en aquesta casa,
que permetrà moderar el nombre de llicències que han de donar
cada any els ajuntaments. Què passa, que a un moment donat
torna a venir aquest boom de la construcció? Aquesta
regulació de llicències farà que la construcció es mantengui
sostenible durant el temps.
Quant al turisme, és que ens hem de repetir, l'aposta és la
mateixa, qualitat i diversificació. És una pena, des d'aquest punt
de vista que l'ecotaxa no s'hagi vist pel sector com la gran
oportunitat d'impulsar projectes molt ambiciosos que mai no
tendrien cabuda dins uns pressuposts ordinaris, projectes que,
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a més a més, serien una magnífica excusa per promocionar-nos
com a destinació turística i per avançar-nos al temps respecte
dels nostres competidors turístics, finques públiques que són
vertaders tresors naturals de les quals en poden gaudir els
residents i els visitants, edificis d'un gran valor patrimonial,
històric i artístic que es rehabilitaran per convertir-se en
museus i en centres d'interpretació, espais turístics que es
reconverteixen i s'adeqüen a les necessitats, a les demandes
d'un turisme cada vegada més exigent, espais naturals
protegits, un món rural respectuós amb el medi ambient i
productiu. Tot gràcies a la modesta contribució dels propis
turistes als quals implicam en la conservació i en la gestió d'un
país que molts estimen tant com nosaltres mateixos.
L'ecotaxa, a més, és la gran oportunitat de mostrar la
solidaritat del sector més productiu, el turisme, amb el sector
més desfavorit, l'agrícola. Tothom afirma que l'agricultura és un
sector estratègic, però això encara no s'ha traduït d'una manera
suficient sobre els pressuposts públics, volem uns espais
naturals protegits, volem que no s'edifiqui fora vila, hem creat
parcs naturals que les institucions i els hotelers mostram
orgullosos a tot el món. Qualcú fins i tot ha dit, per a nosaltres
d'una manera desafortunada, que l'agricultor és el jardiner del
medi natural, no compartim aquesta definició, però qui el paga,
aquest jardiner? Si els pagesos mantenen el medi natural i el
paisatge, i això és beneficiós per al turisme, no és ben just que
es produeixi un transvasament de renda de l'hostaleria, del
turisme a l'agricultura? Igualment, la declaració de parc natural,
a més de la protecció del medi ambient i del paisatge, ha
d'incentivar les activitats econòmiques dins l'àmbit del parc
compatibles amb el medi ambient i el paisatge. I la veritat és que
hem de reconèixer que això no ho hem aconseguit fins ara o no
ho hem sabut transmetre als pagesos. I el problema és que això
hipoteca un dels projectes més emblemàtics d'aquesta
legislatura, que seria la declaració de la Serra de Tramuntana
com a parc natural.
Mirin, nosaltres veim el paisatge de les Illes Balears com un
paisatge modelat per la mà de les persones al llarg dels segles,
és un paisatge humanitzat, conreu d'oliveres i garrovers,
ramaderia, camins, marjades, elements d'arquitectura popular, ni
un racó de Balears ha quedat fora de la intervenció humana, i el
parc natural ha de servir, a més de la protecció mediambiental,
per incentivar els propietaris perquè ho conservin i ho
gestionin, i això implica incentius econòmics que beneficien els
que fan possible aquesta conservació i que tota la societat en
gaudeixi. Avui, avui els ho hem de dir ben clar, als propietaris
de finques dins espais naturals protegits no els podem donar
un valor immobiliari a les seves finques, no els ho podem
donar, però ens poden exigir que els donem productivitat
mitjançant activitats econòmiques d'interès mediambient al. I
ens hi hem de comprometre.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
creu que si l'ecotaxa preveu quatre objectius, i un d'ells es
refereix al món rural, la quarta part de l'ecotaxa s'ha de destinar
a la millora de la renda dels pagesos, dels ramaders, i a
incentivar la gestió de les finques privades situades a parcs
naturals i a espais naturals protegits.
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Senyores i senyors diputats, en aquest punt volem afirmar
que diversificar l'economia de les Illes Balears és possible, fer
que la nostra economia maduri, en lloc d'engreixar d'una manera
desproporcionada, és possible, i ho demostra la bona evolució
de la indústria. Per primera vegada en molts d'anys s'ha invertit
una tendència de dest rucció d'indústries i de llocs de feina a la
indústria, la indústria tradicional competeix amb força a nivell
internacional, la indústria agroalimentària avui és la més
dinàmica, avui, aquests dies, exportam confitura ecològica al
Japó, per posar-los un exemple, els nostres bodeguers de la mà
del Govern guanyen premis que prestigien els nostres vins a
nivell internacional. Neixen noves activitats industrials
relacionades amb el medi ambient, amb les noves tecnologies;
els nostres dissenyadors triomfen a les principals passarelAles
de tot el món. Una cosa molt gran i positiva ens està passant,
tornam a sentir orgull pels nostres productes, els fabricants se
senten estimulats i admirats i es llancen sense complexos a
conquistar el món, orgullosos d'una feina ben feta. I els
ciutadans descobrim, jo diria que redescobrim, uns productes
produïts o fabricats a la nostra terra dels quals també ens
sentim orgullosos. Sincerament, crec que a través dels nostres
productes avui els ciutadans de Balears tornam a sentir orgull
de nosaltres mateixos, tants d'anys de fer-nos creure que érem
ciutadans de segona i que tot el que venia de fora era millor que
el d'aquí, i avui estam recuperant l'autoestima per nosaltres
mateixos.
Una autoestima que arriba fins al mateix Govern de les Illes
Balears. Un govern que ha superat un provincianisme històric
i la dependència de Madrid. Les Illes Balears mai no havien
interessat a la capital, mai. Aquests quatre anys ens hem
convertit en l'obsessió dels ideòlegs del centralisme.
(Algunes rialles)
L'ecotaxa, la Llei de comerç, la Llei de paritat electoral, són
iniciatives legislatives modernes, que han fet girar els ulls de
totes les comunitats autònomes cap a Balears. Estam de moda,
i això el centralisme no ho perdona, per la pròpia essència del
centralisme o, si li volen dir, del nacionalisme espanyol. No veu
el nacionalisme espanyol en l'empenta de les comunitats
autònomes com la nostra el dinamisme que fa modernitzar
l'Estat, la locomotora de l'estat, ho veuen com una amenaça al
seu uniformisme. De la mateixa manera que el nacionalisme
espanyolista mai no ha considerat la diversitat cultural com una
riquesa, sinó com una amenaça. Aquest és el problema
d'Espanya, i en el fons no és més que un terrible complex
d'inferioritat. La banderota d'Aznar no és un símptoma de
fortalesa, sinó de feblesa, i la saviesa popular va fer caricatures
cruels, que no repetiré.
El problema és que per a les Illes Balears aquest estat ja
comença a ser una càrrega insuportable, ni fan ni ens deixen fer.
D'aquí uns dies, dia 29 d'octubre, celebrarem els 25 anys de la
manifestació més gran que mai no s'ha realitzat a Balears, en
demanda d'autonomia. És un bon moment per reflexionar sobre
si l'autogovern que tenim és suficient, la resposta que el nostre
grup dóna és que no, per dos motius: perquè aspiram a més
competències de les que tenim i perquè no es respecten les
competències que tenim. Per això creim, des del PSM-Entesa

Nacionalista, que és un bon moment per iniciar la reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears per aconseguir totes
les competències previstes a la Constitució i resoldre el dèficit
de finançament de les Illes Balears. Aquest, a més, és un bon
moment perquè és necessari que proposem alternatives a un
model d'estat que ha impulsat el Sr. Aznar des que govern amb
majoria absoluta, i les opcions són clares: un model centralista,
excloent, que ofega econòmicament les comunitats autònomes,
i ara també els ajuntaments, especialment els ajuntaments
petits, i un altre model que està inspirat en una idea més
progressista de l'estat, més descentralitzada políticament amb
autonomia financera.
Se'ns vol imposar un model educatiu, se'ns vol imposar un
model d'autopistes, se'ns volen imposar dessaladores
innecessàries en aquests moments que, a més a més fabriquen
una aigua caríssima i se'ns nega el reconeixement de la
insularitat i es provoquen greus perjudicis a la nostra economia
per la carestia del transport, de l'energia, per la manca
d'inversions públiques a Balears, acumulam un dèficit històric
d'infraestructures educatives, sanitàries, culturals, esportives
que colAlapsen els serveis públics en aquests moments. Avui,
l'economia de Balears està penalitzada pel Govern central, s'ha
burlat impunement la Llei de règim especial, recoman la lectura
d'un article, "Tots hem de demanar l'estatut fiscal", 10 de juliol
del 94, autor: Sr. Jaume Matas i Palou, recoman la lectura
d'aquest article. Però s'ha burlat la minvada llei que es va
aprovar.
No es vol declarar d'interès general els vols entre illes i
entre illes i el continent i no només això, sinó que s'ha gravat
fiscalment el transport aeri, saben el que recapta anualment
l'Estat en taxes als nostres aeroports? 60 milions d'euros, més
del que el Govern recaptarà amb l'ecotaxa, però això no posa en
perill el turisme. De res no serveix que siguem la comunitat
autònoma amb més recursos, que aporta més recursos a les
arques estatals, ahir el president ho va dir, 300.000 pessetes per
cada habitant, tengui zero anys, tengui un dia o en tengui cent,
d'anys, són 330.000 milions de pessetes anuals, 2.000 milions
d'euros cada any. La comunitat que més aporta i que té els
pressuposts per càpita més baixos de tot l'Estat, tot i haver de
fer front a serveis que consumeixen els residents, més 60.000
treballadors de temporada, més 11 milions de turistes.
Per fer-nos una idea de la situació, no hi ha millor exemple
que el gasoducte, el cost del gasoducte, a Balears, són 240
milions d'euros, les inversions previstes per gasificar tot l'Estat
són 5.100 milions d'euros, bé idò, 5.100 milions d'euros és
l'aportació fiscal dels ciutadans de Balears a l'Estat en tres
anys, en tres anys d'administrar els nostres imposts, pagaríem
el gas de tot l'Estat espanyol, i ens ho escatimen, ens deixen
sense gasoducte. I el mateix passa amb el tren, la inversió de
l'Estat a Balears en tren, 50 milions de pessetes, i finançam
inversions multimilionàries amb l'AVE, però aquí l'Estat no pot
gastar en transport públic, i això ens planteja el segon gran
problema de les Illes Balears. Primer, model econòmic i
territorial, segon, una vertadera espoliació fiscal que patim els
ciutadans de les Illes Balears.
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Un finançament insuficient per les competències
transferides, el conseller d'Educació i Cultura va enviar una
carta a la ministra exposant-li el problema d'aquest boom
demogràfic que hem tengut a la població escolar, demanant-li
que aportàs el 50% dels recursos necessaris. Ni ha contestat,
ni ha contestat. El dèficit anual d'Educació és de 20.000 milions
de pessetes, 20.000 milions de pessetes, el dèficit del sistema
educatiu a les Illes Balears. Unes inversions de l'Estat que no
arriben, aquests dies es parla del torrent de Manacor, la
torrentada de Manacor va ser del 88, catorze anys més tard,
l'Estat encara no ha executat aquesta obra. Per no parlar-vos de
la discriminació en moltes altres infraestructures.
Hi ha un tema, però, important. Les Illes Balears és la
comunitat on ha augmentat més la taxa de delictes, i patim un
dèficit de forces de seguretat de l'Estat, idò parlarem de policia
autonòmica al llarg del debat, i això realment posa en perill una
activitat com el turisme i posa en perill el benestar de la nostra
societat.
En definitiva, els voldríem transmetre que les relacions entre
l'Estat i les comunitats autònomes no poden dependre de les
correlacions de forces que hi hagi a cada moment polític, ni de
tenir un ministre assegut al Consell de Ministres que es
comporta més com un adversari que com una persona
d'aquesta terra. Si les comunitats autònomes són estat, hem de
ser estat en el propi territori, i punt. I no hi ha d'haver
duplicitats administratives, i per no dependre del color polític
de torn, només hi ha una solució, que nosaltres mateixos
recaptem els nostres imposts i aportem a l'Estat la quota
corresponent pels serveis que presta a Balears. Aquesta és
l'opció del PSM-Entesa Nacionalista.
Les Illes Balears som una nació política, i com a tal, tenim
dret a decidir què fer amb els nostres recursos econòmics,
tenim dret a una relació d'igualtat amb l'Estat i ningú no està
legitimat per imposar-nos les seves condicions ni com s'han
d'invertir els recursos que nosaltres generam. Només amb el
control dels recursos fiscals que es generen a Balears tendrem
sobirania per decidir les polítiques necessàries per als nostres
ciutadans.

4453

EL SR. SAMPOL I MAS:
Dos minutets, Sr. President.
Davant aquesta situació, els ciutadans de Balears haurien
de ser capaços d'integrar tots els nous ciutadans i hauríem de
saber enriquir-nos en tot allò que ens aporten. Els propers anys
ens caldrà, haurem de fer un gran esforç de comprensió i de
solidaritat, però també haurem de fer un esforç de pedagogia i
de fermesa per fer entendre als immigrants que també tenen uns
deures amb la societat que els ha acollit i que han de respectar.
Però també necessitarem instruments per cohesionar
culturalment i socialment aquesta societat, després de 20 anys
d'autonomia, les nostres illes encara viuen desconnectades les
unes amb les altres, no existeix cap mitjà de comunicació que
informi de la realitat del conjunt de les Illes, i tampoc no
comptam amb cap mitjà audiovisual suficientment potent que
transmeti la nostra realitat en el conjunt dels ciutadans.
Sr. President, vàrem acollir amb ilAlusió ahir l'anunci d'anar
cap a un model audiovisual propi, però tengui en compte que
no es pot edificar un país sense uns mitjans de comunicació
audiovisuals arrelats al país que informin i cohesionin la
societat, i el necessitam ja, no demà, avui. S'ha fet un gran
esforç de normalització en l'administració pública,
l'ensenyament en català s'ha estès a un bon ritme, i el que és
més important, acceptat per la comunitat educativa i per les
famílies. Totes les entitats, la pràctica totalitat d'entitats
cíviques, culturals, esportives, econòmiques s'han sumat a la
recuperació de la nostra llengua, però necessitam un nou
impuls per fer de la llengua catalana la llengua de relació de tots
els ciutadans.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, vagi acabant, per favor.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Em dóna un minut, Sr. President?
EL SR. PRESIDENT:

Avui, dins l'Estat espanyol, hi ha dues visions de com ha de
ser l'estat. Una visió centralista, defensada pel nacionalisme
espanyol, uniformitzadora, instalAlada en les subvencions, que
posa dificultats a la construcció d'una Europa plural,
democràtica, amb competències polítiques; i el model defensat
pels nacionalistes, d'obertura a Europa, sense complexos, que
aposta per la cohesió social, per la integració, per la
convivència, per la modernitat. Aquest nacionalisme avui a les
Illes Balears té una prioritat, que és la cohesió social; el model
econòmic de Balears, ho hem dit, ha provocat una vertadera
explosió demogràfica, la societat de les Illes Balears avui és una
societat complexa, hi conviuen la riquesa i l'extrema pobresa, hi
conviuen distintes ètnies i cultures ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, vagi acabant, per favor.

Un, un minut.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Aquest impuls l'ha de donar una televisió autonòmica
arrelada al país.
Senyores i senyors, vivim temps d'incertesa, nous temps
marcats per un nou concepte: la globalització. Una globalització
que podria universalitzar la democràcia, els drets humans, el
progrés i el benestar, però que, de moment, suposa més
explotació dels pobres, més formes de colonització, desaparició
de petites economies en mans de grups multinacionals,
despersonalització cultural, control de grans mitjans de
comunicació de masses. Des del Govern hem treballat perquè
les Illes Balears no siguin una ploma que no pot resistir els
embats d'un vent fort, hem posat les bases perquè el nostre
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sistema productiu pugui resistir dins aquesta economia global
i perquè les nostres empreses es puguin beneficiar dels
avantatges d'aquest món global, i també treballam per enfortir
la nostra identitat, per arrelar amb força i poder integrar els
nous ciutadans de Balears. Treballam perquè els nostres
creadors no quedin estancats, sinó que es puguin projectar
internacionalment, trenta llibres d'autors de Balears ja han estat
traduïts a distints idiomes. Universalisme.
Senyores i senyors, hem iniciat a les Illes Balears un canvi
històric. El Govern de les Illes Balears s'ha convertit ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, no m'obligui a llevar-li la paraula, m'ha dit un
minut, se n'ha excedit 6 ja, ... vagi acabant.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Perdoni, Sr. President. Em retir.
El Govern de les Illes Balears s'ha convertit en un element
d'ilAlusió i d'esperança dins amplis sectors de la nostra societat,
que no defraudem aquesta esperança depèn de tots nosaltres.
Moltes de gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Sampol en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista.
Record als senyors portaveus que en cinc minuts tendrem
la junta de portaveus ordinària per fixar l'ordre del dia de la
propera sessió plenària, i en el punt en què ens troba, la
Presidència, havent fet consultes a la Mesa, considera oportú
suspendre la sessió per dues hores, fins a les 16,30.
Moltes gràcies, se suspèn la sessió.
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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, bones tardes.
Per part del Grup Parlamentari Socialista, el seu portaveu, Sr.
Andreu Crespí, té la paraula, durant trenta minuts.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Gràcies, Sr. President. Una vegada més me toca intervenir en
aquesta mala hora de després de dinar, deu ser ja un costum;
però, en qualsevol cas, me dirigiré als presents, Sr. President,
senyores i senyors diputats, senyors convidats, senyors
periodistes i senyors ciutadans que tenen la bona fe d’escoltar
aquestes intervencions nostres, que són una mica massa
pesades.
Sr. President, vós vareu emprar al vostre discurs una sèrie
de símils que feien referència a la mar. Permeteu-me doncs que
jo comenci la meva intervenció també en aquesta mateixa línia,
i amb un dels més formosos poemes que la llengua catalana té,
el d’Ausiàs March que diu:
Veles e vents han mos desig complir,
faent camins dubtosos per la mar,
Mestre i Ponent contra d’ells veig armar,
Xaloc i Llevant , los deuen subvenir,
amb llurs amics lo Grec i lo Mitjorn,
faent humils precs al vent Tramuntanal
Que en son bufar los sia parcial
E que tots cinc complesquen mon retorn
Quina similitud té amb la situació actual en aquesta
comunitat aquest vers d’Ausiàs March, podria haver estat de
Nostradamus.
Governar, vós ho heu dit, és fer feina; però no només és fer
feina, i governar bé tampoc no és fer molta feina, governar és
quelcom més, quelcom que ho definí també algú que en devia
saber molt d’anar pel mon, tant que li va fer la volta per primera
vegada, i quan el rebé Carles V, l’emperador, i davant les
lloances que li dirigia, diuen que digué: “ Es sencillo majestad,
para gobernar la nave se trata de saber mantener el rumbo
aunque haya que maniobrar ante los avatares que la
misteriosa mar y la variación de los vientos nos vaya
deparando". Es tractava, com sabeu, de Juan Sebastián Elcano.
Governar una nau o un país és el que heu dit vós, President,
al vostre discurs d’una manera clara i senzilla però al mateix
temps decidida i profunda. Governar és tenir un projecte global
d’on volem anar, de quina és la proposta que feim als nostres
ciutadans i ciutadanes i com anirem assolint aquests objectius
amb els mitjans i amb els esforços que hauran de ser necessaris.
El model que heu definit aquí posa clarament de manifest,
sobretot analitzant el conjunt de les accions que heu comentat,
que es basa en tres principis: el de la competitivitat, però també
el de la solidaritat i el de la sostenibilitat. Són tres potes, tres
potes sabem que és la manera que una taula no es mogui, tres

potes que garanteixen, construïdes amb exquisida precisió,
l’estabilitat i sobretot l’horitzontalitat del projecte.
Les polítiques encaminades a la implantació de la societat
del coneixement, en el domini de les noves tecnologies i en la
sensibilització social de la importància de la formació i la
investigació, són un conjunt d’accions altament significatives
del vostre Govern i noves, i que hauran de tendir, com a
conseqüència, a l’existència d’un capital humà capaç de
desenvolupar-se adequadament dins els processos de
globalització. I aquestes mesures que podríem emmarcar dins el
camp de la competitivitat, dirigides també a la qualificació dels
ciutadans, són també mesures de solidaritat, si s’apliquen, com
és el cas del vostre Govern, atenent a criteris d’igualtat
d’oportunitats.
La cohesió social aconseguida amb el conjunt de mesures
que heu descrit i que passaré a analitzar més endavant, són
també un coadjuvant de les mesures de competitivitat que es
poden prendre. Una societat acceptablement conforme amb la
seva qualitat de vida i confiada en el seu futur és capaç de
respondre millor als reptes que té davant que una altra amb
poca pau social, fruit de la insatisfacció.
La sostenibilitat, l’ús dels recursos de manera adequada i
respectuosa, a més de ser un valor en si mateix i una necessitat
per garantir la supervivència, és també una millor manera de
competir en el mercat de la nostra principal indústria, el turisme.
Aquest projecte, que heu desgranat com una magrana al
vostre discurs, és l’adequat per a la nostra societat. I així ho
entenem des del Grup Socialista, així ho deim i així ho
defensarem.
Anem a aprofundir, idò, sobre cada un dels aspectes
d’aquest projecte i sobre els efectes que tendran a la nostra
societat. Hem de parlar, com no podria ser d’altra manera,
perquè aquest avui és el debat, d’economia, però parlarem
d’economia des del punt que als socialistes ens interessa; de
l’economia que serveix per millorar l’estat de benestar del
conjunt dels ciutadans, de reduir les desigualtats socials,
d’evitar l’exclusió social. Vós les heu enumerat prou bé quines
són aquestes polítiques i no tenc perquè repetir-les, però sí
posar èmfasi en aquelles que tenen la base en el sector públic
com a element garant del principi d’igualtat d’oportunitats;
garant també dels drets recollits a la Constitució, a l’educació,
a la salut, a l’habitatge, al treball, a l’entorn saludable.
Faré menció a les que promouen la competitivitat de les
nostres empreses, de les més petites a las mes grosses; dels
plans per a les PIMEM; l’aposta per la innovació, o una cosa
tan obvia però de vegades tan complicada, es veu, com un
subministrament energètic de qualitat i garantit.
Hem de sortir al pas dels que fan de la demagògia
econòmica la seva principal arma política, ignorant o potser
important-li poc o fins i tot causant intencionadament una
pèrdua de confiança causa ben principal de les crisis
econòmiques. Cal, per això, dur el debat als termes de la
racionalitat pel que fa a les nostres capacitats i a les nostres
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possibilitats en matèria econòmica. No volem cap mèrit que no
ens correspongui, però tampoc cap culpa que no sigui ben
nostra.
El cert és que una sèrie de paràmetres fan senzill entendre
l’estat de la qüestió, fins i tot per a aquells que no tenen
coneixements econòmics. Dades que són tretes -vós crec que
també vareu citar aquesta font- de l’Institut Nacional
d’Estadística, una font que ha estat (...) al llarg del temps i que
jo crec que mereix la respectabilitat del seu treball. Bé,
d’aquestes informacions se’ns diu que l’enquesta de població
activa posa de manifest dues coses: primera, que la població
activa de les nostres illes, és a dir, aquella gent que té l’edat per
fer feina, és superior a la mitjana nacional en quasi 7 punts. És
a dir, aquí tenim més gent en edat de fer feina. I la taxa d’atur és
del 6,65%, darrera xifra, a l’11% d’Espanya. És a dir, més baixa
que la mitjana nacional. Tenim més gent en edat de fer feina i
tenim més gent que fa feina. Bé, això és anar bé? Bé, si nosaltres
anam, si Espanya va bé, doncs nosaltres anam millor,
simplement anam millor, bastant millor.
Una altra xifra, el consum minorista -despesa de les famílies
a les botigues- el darrer semestre ha crescut a Espanya el 0,1%,
i en canvi, a les Illes Balears, ha crescut el 4,7%. La gent gasta
més, ha crescut la despesa en el petit comerç. Qualque cosa deu
significar això. Els increments salarials han estat a les Illes
Balears, el darrer semestre, el 3,44% front al 2,95% a la resta
d’Espanya. Anam be? Jo el que veig és que anam millor.
I de l’estalvi, no és aquest un bon indicador de com li van
les coses a les famílies. Doncs, segons xifres del Banc
d’Espanya, a Balears s’ha incrementat un 40,6% en aquests
darrers temps, 11,2 punts sobre la mitjana nacional dels darrers
tres anys, un 4% anual. Està millor, no sé si està bé, però està
millor.
L’activitat creditícia dels bancs, que signifiquen una mica
una mesura de l’activitat econòmica, ha crescut un 66,85%, molt
per damunt d’aquesta mateixa xifra en el conjunt d’Espanya.
Bastant millor que als altres, si a nosaltres no els va bé, doncs
als altres els deu anar moltíssim pitjor.
I permeti’m que llegeixi un tros d’un article, publicat a un
diari d’aquestes illes, que diu el següent: “Un empresario del
sector de la automoción nos relata lo acontecido durante una
comida. Nos encontrábamos sentados alrededor de una mesa
un grupo de empresarios mallorquines, cada uno con
negocios bien distintos, a los postres surgió la pregunta:
¿quién va a perder dinero este año? Ninguno de los presentes
contestó con un escueto yo; todos íbamos a cerrar el balance
en positivo, a lo sumo alguno iba a empatar el año.” Doncs,
no està malament, no està gens malament.
Per tant, jo crec que seria convenient deixar de fer
catastrofisme, deixar de fer que el conjunt dels ciutadans, per
allò que nosaltres deim d’una manera reiterada, exagerada i
falsa, vagin perdent confiança en la nostra pròpia capacitat. I és
cert que en aquests moments en el món existeix una
desacceleració, que no vol dir marxa enrera; jo no sé si la gent
de lletres no ho acaba d’entendre això, però desacceleració no
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vol dir marxa enrera, vol dir anar menys aviat, menys aviat, però
anar. I a més, mirin, segurament, quan el Sr. Bush, the burning
Bush, li podríem dir en anglès, deixi de fer amenaces
apocalíptiques, les coses les coses tornaran allà on eren. Deixin,
per tant, de fer catastrofisme. Aquí les coses van raonablement
bé.
Si la nostra economia no va malament, la nostra base
econòmica que és el turisme, tampoc no pot ser que vagi
malament, perquè de qualque banda surten els doblers, de
qualque banda surten. Vós, Sr. President, en féreu una anàlisi
realista i contundent, i coincidim, coincidim que l’ecotaxa no
només no ha significat absolutament res sobre la crisi turística,
sinó que és la millor mesura. Avui ja podríem dir de les millors
mesures, perquè ja n’heu anunciat una altra que aquest Govern
ha pres, de cara a mantenir la nostra situació en el mercat
turístic, mercant en el qual la competitivitat és una cosa molt
important. De qualque manera podríem dir que l’ecotaxa podria
significar la part alíquota mediambiental de l’IRPF diari, ho
tornaré a dir, la part alíquota mediambiental de l’IRPF diari; és
a dir, nosaltres pagam un IRPF, d’aquesta quantitat se’n gasta
en medi ambient, un turista viu aquí durant uns dies, doncs
paga aquesta part per viure-hi, valor mitjà. Jo crec que aquesta
seria una contribució a aquests ciutadans de petita temporada
que tenim. I a més és una mesura que ha estat acceptada per
tot, no he anat jo a cap fòrum turístic on no s’hagi parlat
d’ecotaxa i se n’hagi parlat bé, i se n’hagi parlat com a una
mesura que és digna de considerar. I per altra banda, ja existent
amb altres formes a altres llocs europeus, taxa de sejour,
etcètera.
Però, Sr. President, hem de tenir paciència, la fruita cau quan
és madura, i si no, podríem demanar al Sr. Cándido Méndez i al
Sr. Fidalgo si no han vist que la fruita ha caigut quan ha estat
ben madura, i l’esclat de la fruita ha estat considerable.
I aquests efectes catastròfics sobre la crisi turística, jo he
anat seguint declaracions de responsables del turisme, i fa uns
pocs dies llegesc la ressenya de premsa, per tant no puc dir que
les paraules fossin autèntiques, però sembla que el Sr. Güemes,
després d’explicar el decreixement turístic a Espanya, dóna
unes xifres de Balears, que són fins i tot inferiors que les
d’Espanya, i després diu: “ No creo que el problema sea
totalmente derivado de la aplicación de la ecotasa” -no sea
totalmente derivado, després de parlar durant tot un article de
la crisi econòmica a Alemanya.. Per tant, aquest senyor que en
altres temps parlava d’això com el mal de tots els mals, ara
resulta que plega veles.
És vera que hi ha, i dissortadament és possible que
s’incrementi, avui de matí es llegia a unes declaracions d’un
responsable d’una cadena important, les tenia aquí i no les
repetiré, és possible que encara la crisi en el sector turístic
pogués augmentar, si el Sr. Bush insisteix, com pareix que
insisteix, crec que avui ja li han firmat el permís, fort i no et
moguis, a muntar-nos una guerra, segurament el turisme se’n
ressentirà. I els efectes dels atemptats a Bali afectaran també el
turisme, la inseguretat afecta el turisme, en parlarem una mica
més endavant.
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Però mirin, no deuen anar tan malament les coses en aquest
sector quan, només visitant les pàgines web o telefonant a les
principals empreses turístiques que tenen la seva seu fiscal en
aquesta comunitat autònoma, veim, per exemple, que en el futur
immediat, la cadena, que diré A, per no dir el nom, té previst
obrir setze hotels: 6 de cinc estrelles i 10 de quatre; la cadena B,
obrirà 14 hotels de quatre i cinc estrelles; la cadena C, 14 hotels
de quatre i cinc estrelles; per damunt, senyors del Partit
Popular, de la mitjana d’aquests darrers anys. Per tant, si volen
riure, riguin, però les xifres canten i vostès riuen. I les cançons
sonen més fort que les rialles, sempre. Per tant, de període de
crisi cap ni un, cap ni un manifesta que perdrà doblers, en
guanyarà menys, però ja me conformaria jo amb aquest menys
que guanyarà, me conformaria.
I les mesures que vós heu anunciat, President, aquestes deu
propostes del pacte per la qualitat turística, són un pla ambiciós
per mantenir-nos al capdavant d’aquesta indústria. Les nostres
illes són, han estat i han de seguir sent un destí desitjat, un
destí volgut. I deia un polític que ens va visitar no fa gaire dies:
vostès, el problema, és que es venen massa barats. Aquest és
el problema.
I aquesta oferta que vós heu fet, President, no només hauria de
ser simplement acceptada pel sector, no només, perquè hi haurà
d’haver inversió pública en aquestes mesures, hi ha doblers de
tots els ciutadans de les Illes Balears. Per tant, també és bastant
lògic exigir que el sector hi contribueixi de manera important. I
com? Doncs, és molt senzill, contribuint a la millora dels hotels.
Vós heu dit: hotels de tres estrelles, hotels de quatre estrelles,
hotels de cinc estrelles, totalment d’acord, però els millors, els
millors dins cada una de les categories. La nostra oferta ha de
lluitar amb la qualitat, amb la qualitat i no amb el preu; això
diuen els experts, però sense ser-ho ja ho veim. Nosaltres vàrem
ser l’oferta barata front a Itàlia i a França i ara el sud de la
Mediterrània serà l’oferta barata front a nosaltres. I per tant, si
ells varen lluitar per la qualitat, nosaltres també ho hem de fer.
Però també hem de fer l’esforç de reconvertir aquells hotels,
de pujar d’estrelles aquells hotels amb les inversions
necessàries, aquells hotels que ho permetin. I n’hi ha, hi ha
hotels en aquesta comunitat que tenen una categoria i podrien,
perquè tenen la situació, la disponibilitat, els espais per ser de
categoria superior. I si volem desestacionalitzar, una de les
vostres mesures ho diu, una oferta de congressos, necessitam
hotels de categoria superior. I això s’ha de fer amb l’esforç dels
hotelers. Aquesta reinversió que est an produint a altres
bandes, també l’han de produir aquí; no vol dir que no
s’estenguin aquestes cadenes, crec que és bo, però aquí també,
naturalment que sí.
Però el fet de ser un destí desitjat, el sector turístic no depèn
només de tot això que hem anat parlant, depèn d’altres coses,
i ho hem dit: de la seguretat. La seguretat és un element que es
té en compte i que cada vegada es tendrà més en compte,
dissortadament, cada vegada es tendrà més en compte. I la
seguretat en aquestes illes no és que vagi molt bé, més aviat jo
diria que va bastant malament, avui de matí ja se n’ha parlat. I
això, dissortadament, no és competència nostra, no és
competència d’aquest Govern. Sense anar més enfora, surtin

del Parlament, me deixin d’escoltar un momentet i vagin per
aquests carrerons d’aquí darrera, segur que veuran qualque
turista que li acaben de robar la cartera unes senyores que duen
clavells, fàcilment identificables, no és que siguin (...) com en
Bin Laden, no, no, se les veu clarament. I la policia nacional i la
municipal, què fan? Quines instruccions tenen? Quines
instruccions dóna l’estimat, quasi ex-batle de Palma, Sr. Fageda,
quines instruccions dóna a la policia municipal? I la candidata,
aquesta sí que ja és candidata a la batlia de Palma, la Sra. Cirer,
quines instruccions els dóna a aquesta policia nacional, què els
dóna?
(Remor de veus)
Aplaudim, per això, Sr. President, la vostra intenció
d’estudiar una reforma puntual de l’Estatut perquè es permeti
la creació de la policia autonòmica. I ho dic amb aquestes
paraules que he dit i no amb unes altres, perquè segurament
haurem de reflexionar en aquest país sobre les forces de la
seguretat de l’Estat, en el marc d’una seguretat europea i en el
marc de l’estat autonòmic, hi haurem de reflexionar. I
possiblement altres models es puguin posar damunt la taula, no
sigui que llavors haguem de córrer perquè no puguem crear una
policia perquè el nostre Estatut ho preveu; no totes les
comunitats l’Estatut de les quals ho preveu, -Sr. Jaén, si té
qualque pregunta me la passi per escrit i li contestaré al final,
val, gràcies-; però segurament n’haurem de reflexionar i per tant
no és una idea gens menyspreable tenir jurídicament les coses
preparades, perquè no ens agafi amb els calçons baixos.
I per exemple, hi havia una actuació d’una institució de
l’Estat que, a més de fer una important acció social, jo crec que
també contribuïa a la desestacionalització, i això era una cosa
que es venia fent i es venia repetint, i ara, mirin per on, el Sr.
Güemes, en aquelles declaracions, deia que colaboraría con el
turismo balear cuando se lo pidieran. Doncs, mirin, el Govern
de l’Estat, de moment, retarda quinze dies la vinguda de turistes
de l’Imserso, pareix, i hotels diuen que tancaran. I per què no
demana vostè la dimissió de qualcú de l’Imserso també, no
estaria malament? I a més, les estades són més curtes, i això
s’ha denunciat pel sector hoteler, que això també perjudicarà
l’interès de la gent a venir-hi. Vaja ajuda quan ens la dóna,
valdria més que no ens ajudassin de vegades, valdria més que
no ens ajudàs.
Jo crec que hem parlat d’economia, hem parlat de turisme i
el que no els hagi interessat no ho han escoltat, tanmateix, ja ho
direm més endavant, jo sé el que els passa, senyors del Partit
Popular, sé el que els passa, està perfectament diagnosticat, fa
temps. Però encara els afegiré una cosa més del turisme, vostès
han criticat moltíssim, els he sentit criticar moltíssim l’ecotaxa,
un euros diari, per tant, per un paquet de quinze dies, quinze
euros; vostès han mirat l’increment de preus del turisme? De
l’Institut Nacional d’Estadística, no ho ha tret el Sr. Sampol com
a xifra manipulada, no, no, de l’Institut, mirin, l’IPC d’un any 3,6
punts; hotels i similars, 4,4; viatges organitzats, 9,7. Home, si
això ve amb una millora de competitivitat, val, però comprar el
mateix molt més car, doncs jo no sé si això és una bona política
que no depèn més que del sector, de la reflexió, que també
convé que faci, perquè, per qualque cosa és el seu negoci.
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És vera, en aquestes illes, directament o indirectament molts
depenen d’això, però el primer és el que cobra el dividend,
després venen els altres, quan es gasten els doblers tal vegada,
però primer el que cobra el dividend, per tant, vigilem en aquest
tema.
Però ja n’hem parlat abastament d’això, jo crec que hem dit
el que volíem dir i passarem a parlar d’uns altres temes, si me
deixen.
(Remor de veus)
Als socialistes ens preocupa altres coses també, a més de
què l’economia vagi bé, per a nosaltres és un instrument, no un
fi en si mateix; ens preocupa i ens interessa que mitjançant
l’acció de les administracions es garanteixi l’accés de tots els
ciutadans al conjunt de béns i serveis que genèricament hem
anomenat l’estat del benestar. Ho he dit abans i ho repetiré: la
pau social que d’això se’n deriva, a mes de ser un bé en si
mateix, o al manco per a nosaltres és un bé en si mateix, és
també un element positiu per a la competivitat, la qual cosa
permet, una vegada més, incidir en l’estat del benestar i així
seguint.
L’educació i la sanitat són els dos principals pilars sobre els
que se sustenta, són les dues grans peces sobre les quals s e
sustenta l’estat del benestar. I que no depengui dels recursos
de cada un el fet de poder gaudir d’una bona salut o curar-se de
les malalties és una fita irrenunciable pels socialistes. I és vera
que hi ha molta feina a fer encara, molta, però jo crec que anam
per un camí acceptable. Hem d’incrementar les prestacions del
servei de salut, necessàriament ho haurem de fer, anar dedicant
més recursos, i ho hem de fer d’una manera prudent i d’una
manera pensada. El Grup Socialista ha presentat ja una sèrie
d’iniciatives en aquest sentit i que es veuran a la comissió
corresponent ben aviat.
I estam molt contents de l’oferta que heu fet o de l’anunci
que heu fet, Sr. President, d’incloure el tractament de salut
bucodental dins allò que ofereix el servei de salut als nostres
joves i als nostres infants, crec que és una notícia important i
era una de les coses detectades i recomanades pels serveis
municipals de salut, que ho deien contínuament.
Sr. Jaén, escrigui, no es preocupi, li contestaré tot al final,
però calli un poc, calli, per favor.
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hi ha molts de doblers posats per implementar una llei que,
dissortadament, una vegada implementada serà assassinada
amb premeditació i traïdoria, però, en qualsevol cas, la millora
en el nostre sistema educatiu ha estat notable. Perquè no
només hem crescut en quantitat, que també, hem crescut en
qualitat. Des de l’educació primària, el batxillerat, escoles
d’idiomes, ensenyaments musicals, universitat, formació
professional, el gran repte, formació professional, han rebut un
increment important de les seves dotacions.
Sr. President, aquí el Grup Parlamentari Socialista voldria
també demanar-li un compromís, un compromís públic i el
compromís és el següent: malgrat s’aprovi la llei de qualitat, quina supèrbia autodenominar-se llei de qualitat qui la fa!; ho
havien mai vostès?; cap llei anterior mai no s’havia dit llei de
qualitat: ley de reforma educativa, ley de ..., però llei de
qualitat, és a dir, jo vaig a fer una llei de qualitat, hala, tío, no te
falta padrina! Està molt bé. Bé, doncs, malgrat s’aprovi aquesta
llei, en aquesta comunitat haurem de fer els esforços necessaris,
jurídics i pressupostaris perquè els alumnes no siguin derivats
als 12 anys a aquest cosa que la llei denomina opción
tecnológica, als 12 anys; perquè això és un poal de fems
educatiu, una vergonya, un poal de fems educatiu, i nosaltres
no en volem de poals de fems dins el nostre sistema educatiu.
Posarem els recursos necessaris, el Govern s’ha de
comprometre a posar els recursos necessaris.
(Remor de veus)
Por escrito, Sr. Jaén. I a més, va en la línia contrària a totes
les recomanacions europees en la matèria, no separar per raó
del rendiment els alumnes a una edat tan jove, va en contra; per
tant, senyors, nosaltres crec que ja ho som bastant europeus,
però ho volem ser més. Seguim les recomanacions de la Unió
Europea i posem-hi recursos. Algunes coses no les podrem,
perquè, a més, en aquesta llei es declara bàsic quasi tot, no és
que hi hagi una invasió de competències, el que hi ha és un ús
abusiu del que és competència bàsica. És el que jo en diria i que
convendria tal vegada tipificar en el nou Codi Penal, el setge
constitucional. Hi ha un altre classe de setge, no, no aquest és
setge constitucional i això no es pot...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Crespí vagi acabant per favor.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

La posada en funcionament de Son Llàtzer, que no ha estat
precipitada, si no que ha estat decidida i feta conscientment, és
un bon exemple de gestió. La remodelació de les instalAlacions
de l’hospital Psiquiàtric amb les d’un altre, de gestió i dedicació
de recursos. I la presentació en aquest Parlament, a pocs mesos
de les transferències, d’una llei de salut, deixant clar quins són
els drets dels usuaris del Servei Balear de Salut crec que és un
compromís polític que mereix la felicitació per part del nostre
grup.
De l’esforç fet en educació crec que amb una xifra ens
bastaria per dir-ho, 20.000 milions de diferència des que es va
produir aquesta transferència fins avui. No parlem d’IPC, aquí

Bé em reservaré algunes coses per la rèplica però aniré
acabant. Sr. President, nosaltres voldríem que continués en la
línia que heu manifestat, nosaltres voldríem que no defallís amb
aquesta feina, a més la singularitat que aquest Govern ha
tengut, aquesta singularitat que no només consisteix en fer allò
que no havien fet governs anteriors, això passa a vegades, sinó
que a més ha hagut de remar absolutament en contra d’un altre
Govern que s’ha dedicat no només a impugnar tot allò que és
impugnable, no només a dur al Constitucional tot allò que aquí
fèiem, si declaràvem llei el Pare Nostre el durien al
Constitucional, n’estic segur. No només això i mirin, no hi és el
Sr. Cardona per recordar-ho, no, no hi és, però vostès recorden
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que quasi ens dugueren al Constitucional una modificació de
la Llei d’acompanyament pactada amb ell en referència a la
moratòria de grans superfícies. És que l’ordre és “recurran” i
quan nosaltres parlam ja hi ha un tío que ens fa el recurs, tal
vegada el Sr. Jaén ja ho està fent ara i no ho sabem.
Senyores i senyors diputats el tema és seriós, de REB n’hem
parlat molt i no en parlaré més de REB, no en parlaré més ara, a
la rèplica en parlaré un poc més. Però miri, només els contaré
una cosa molt breu Sr. President, en el tema del gasoducte, ens
n’han fetes de totes, però mirin, vostè sabia una cosa Sr.
President? Vostè sabia què feia un diputat d’aquest Parlament
dia 21 de maig passat l’horabaixa en el Ministeri d’Economia i
Hisenda, el mateix dia que es va produir un tomb tan clar de la
postura ministerial en relació al gasoducte? Vostè en té notícies
d’aquest fet? Perquè si és allò que crec, vaja flac servei als
ciutadans d’aquestes Illes, vaja flac servei als ciutadans
d’aquestes Illes.
El temps s’ha esgotat Sra. Barceló, em sap greu no li puc
dir...
(Rialles)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Crespí per la seva intervenció com a
portaveu del Grup Socialista. El Sr. President del Govern té la
paraula per replicar els grups.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé en
primer lloc agrair a tots els grups les seves intervencions i com
no, les seves aportacions. Començar pel Sr. Santiago Ferrer...
(Remor de veus)
Veig que hi ha molts de nervis dins la cambra, no passin
pena ja arribarà el torn del Partit Popular i per tant, ja podrem
parlar després, jo no me’n aniré, no passin pena. Per tant, al Sr.
Ferrer agrair-li la seva intervenció i com no, efectivament jo crec
que s’ha fet una feina molt important per part del Govern de les
Illes Balears, he de dir que s’ha feta en coordinació i cooperació
amb el Consell Insular d’Eivissa i Formentera i també en
cooperació i colAlaboració amb l’Ajuntament de Formentera i
bàsicament només per recordar unes paraules que ha dit el Sr.
Santiago Ferrer, jo crec que s’ha fet una feina important per tal
d’aconseguir la màxima cohesió de les persones i també dels
territoris. Feia molt de temps que parlàvem de les moltes
dificultats les dobles i triples insularitats, encara hi ha molt de
camí per fer i moltes coses per arreglar, però sí que és veritat
que durant aquests tres anys hem pogut donar passes jo crec
que molt importants. El Sr. Santiago Ferrer ha relatat tot un
seguit temes que s’han anat solucionant durant aquests tres
anys, jo crec que hi ha hagut un instrument molt important que
és el consorci que s’ha creat a Formentera, un consorci que
suposa una inversió de quasi 1.500 milions de pessetes, els
quals un 70% els posa l’Estat..., perdonau el Govern de les Illes

Balears, l’Estat no sol posar tantes coses, un 20% els posa el
Consell Insular d’Eivissa i Formentera i també hi participa
l’ajuntament amb un 10%. Això donarà l’oportunitat de fer un
caramull d’obres, infraestructures i dur a terme un caramull
d’iniciatives que eren molt importants per a l’illa de Formentera.
Per altra banda hi havia també tot un seguit de qüestions que
s’havien demanat, en matèria d’educació, en matèria de comerç,
en matèria de medi ambient que també s’han anat solucionant.
Per tant, jo coincidesc amb el Sr. Santiago Ferrer que crec
que efectivament el balanç és molt positiu, sense perdre de
vista que hem de seguir fent feina i que per tant, encara ens
queden moltes coses per fer. El Sr. Ferrer ha citat dues
qüestions que necessitaven un gran esforç, efectivament a
l’hospital de Formentera li hem de dir Hospital de Formentera i
aquesta és la idea, el consorci ja té adquirit el solar,
l’avantprojecte ja està fet, jo crec que ja hi ha un acord del
consorci d’allò que són les característiques que ha de tenir
aquesta infraestructura, s’han començat a fer les passes per tot
allò que sigui necessari per facilitar els accessos a aquesta
infraestructura, està també en tramitació allò que és la petició
per la declaració d’interès general per poder fer la construcció
d’aquesta nova infraestructura. I per altra banda, segons les
nostres previsions, dins l’any 2003 es podran iniciar ja les obres
i per tant, jo crec que és una qüestió que la tenim controlada,
era un tema importantíssim per a l’illa de Formentera la creació
d’aquest centre dotat de quiròfans, especialistes i per tant, un
hospital per tal d’atendre la gent d’allà i que no s’haguessin de
traslladar per malalties o qüestions per les quals hagin de ser
atesos no s’haguessin de traslladar a Eivissa. Per tant, jo crec
que aquesta serà una passa importantíssima que es suma a
totes i cadascuna de les actuacions que hem vengut realitzant
i que jo crec que està molt en línia amb el discurs que jo feia
ahir de la necessitat que en aquestes Illes el creixement
econòmic, les grans xifres que hem manejat en aquestes Illes en
allò que és crear riquesa, a la vegada també servissin per crear
benestar i que aquest benestar fos redistribuït bé entre les
persones i entre els territoris i per desgràcia Formentera duia
moltes coses enrera i que ara no queda més remei que fer un
esforç per posar-lo en la línia de les altres Illes.
Una altra de les qüestions que m’ha plantejat com no resolta
encara és allò relacionat amb el transport. Com molt bé sap el
diputat de Formentera s’han fet multituds de reunions amb les
navilieres per tal de trobar una solució en allò relacionat amb
els passatgers i també amb les mercaderies, reunions que
encara no s’han tancades, encara hi ha des del meu punt de
vista hi ha possibilitats de poder arribar a acords, jo crec que
aquest és el camí, el camí hauria de ser el de l’acord i per tant,
la possibilitat a través del diàleg poder arribar a aquests acords,
la Conselleria d’Obres Públiques, juntament amb els
responsables de Formentera seguiran treballant des d’aquesta
iniciativa. Recordar i ho ha fet el diputat de Formentera, que
durant aquesta legislatura ja s’ha fet un esforç molt important
per allò que és l’augment dels descomptes en els passatgers i
a la vegada també anunciar-li que ara podem, abans no ho
podíem fer, està previst per part de la Conselleria d’Hisenda en
allò que és la llei d’acompanyament la creació del cens per
regular la competència. Per tant, el Tribunal de la Competència,
que sense cap dubte per a aquest tema, però també per a moltes
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altres coses serà una qüestió important per el bon
funcionament a les Illes Balears, sobretot en el sentit de que no
es creïn monopolis en alguns temes que sobretot tenguin molta
importància per els ciutadans i ciutadanes d’aquest país.
A més agrair al diputat i les forces polítiques de Formentera
la lleialtat i l’esforç que sempre han fet per consensuar totes i
cada una de les polítiques i l’esforç i lleialtat que han fet per
empènyer aquest projecte que estam fent des del Govern de les
Illes Balears, però que també estam empenyent des dels
consells insulars i des dels ajuntaments, com també amb l’ajuda
de totes aquelles entitats que també des dels seus distints
àmbits estan fent una molt bona labor.
Agrair, com no, al Sr. Buades també per la seva intervenció.
Jo voldria començar per dir que el President valora molt
positivament la feina i el suport que hem rebut per part dels
Verds en allò que és la tasca que ha duit a terme el Govern de
les Illes Balears, que valor molt positivament tota la feina que
s’ha fet des de la Conselleria de Medi Ambient, és veritat que
els grans debats i les grans discussions del 99 i de molt abans,
sempre havien estat al voltant d’allò que era el territori, d’allò
que era el medi ambient, una assignatura pendent i
importantíssima a nivell d’aquesta comunitat autònoma. També
vaig dir ahir durant el discurs, n’hi haurà uns que trobaran que
haurem anat massa aviat i n’hi haurà uns altres que trobaran
que haurem anat massa poc a poc, però la gran riquesa
d’aquest Govern és que està conformat per distintes forces
polítiques i que hem tengut en tot moment sempre la capacitat
de pactar i consensuar les coses, alguns diuen que aquesta
capacitat d’estar conformat per tantes forces polítiques fa que
en algun moment no seguem eficaços. Jo crec que no, si ho
comparam amb allò que hem vist aquí a les Illes Balears, sense
cap dubte l’eficàcia d’aquest Govern està més que comprovada.
Com deia, jo crec que tot allò que és medi ambient i territori
s’han fet avanços importantíssims, vostè n’ha comentat alguns,
s’ha multiplicat per quatre els espais gestionats i conservats.
És veritat que hi ha hagut en aquest país allà on ens hem
dedicat pura i simplement a prohibir, per tant, a limitar el fer no
sé què a determinats espais, avui aquest Govern no es limit a
només a això, sinó que hem anat creant tots aquests
instruments que donen possibilitats que tots aquests espais no
només tenguin unes limitacions a nivell urbanístic, que ja era
una qüestió molt important i ja va ser un gran avanç en el seu
moment, sinó que a més vegem, arbitrem aquells instruments de
gestió que permetin la seva conservació i per tant, que permetin
la seva gestió i conservació. En aquesta matèria la Conselleria
de Medi Ambient ha feta una important feina, igualment com ho
ha fet en altres matèries, ho ha fet en l’aigua creant una nova
cultura de l’aigua, ho ha fet en residus, hem treballat en els
distints plans de residus, convertint aquests plans en integrals
i per tant, aconseguim que no només per exemple a Mallorca hi
hagués incineració, sinó que també hi hagués altres tipus de
fórmules que figurassin en aquests plans, cosa que no passava
abans. Vull recordar que a l’anterior legislatura intentaren
durant quatre anys modificar aquests plans de residus i no va
ser possible, avui hi ha compostatge, avui hi ha reciclatge,
etcètera. Això s’ha fet a Mallorca, en aquests moments també
hi ha la possibilitat, ja està en marxa, que el Consell d’Eivissa
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pugui treure el seu pla gràcies a les actuacions, la gran feina
que s’ha fet des la Conselleria de Medi Ambient a més que s’ha
entrat a regular altres tipus de qüestions com puguin ser els
residus de demolició que avui també alguns consells insulars
ja hi estan fent feina i en aquests moments la conselleria està
fent feina en tots aquells residus perillosos, que també estaven
mancats de planificació i que en aquests moments s’estan
arbitrant totes aquestes actuacions.
Destacar també de la Conselleria de Medi Ambient, ho vaig
dir ahir, tot allò referit a les agendes 21. Jo crec que és una
transformació respecte de com entendre la gestió
mediambiental, és una transformació perquè és la implicació de
tothom en la gestió mediambiental, és actuar des de la
proximitat, implicant els ajuntaments, implicant totes i cada una
de les entitats i associacions que comporten un determinat
indret i per tant, és intentar convertir allò que hem dit moltes
vegades el medi ambient en política de polítiques, una política
transversal que d’alguna manera arribi a totes i cada una de les
actuacions que es puguin fer en moltes altres matèries. Vostè
m’ha dit en relació a medi ambient que falten pressuposts, que
la consellera cada moment ha de plorar perquè falten
pressuposts, jo li puc assegurar que algun Consell de Govern
hauria de repartir mocadors perquè no només plora la consellera
de Medi Ambient, plora el conseller d’Educació com molt bé ha
dit vostè, així com també hi ha molta altra gent que allò que
voldria es poder tenir molt més pressuposts a l’hora de poder
dur a terme tot una sèrie de polítiques que totes són molt
necessàries. Tothom sap que qualsevol institució sempre en
voldria tenir més, però no queda més remei que actuar des de
les prioritats i per tant, intentar prioritzar totes aquelles coses
que a cada moment creim més importants. Jo crec que s’han
prioritzat temes d’espais naturals i és veritat que encara falten
més doblers, creim que s’ha prioritzat la lluita contra els
incendis, que hem canviat jo crec d’una manera importantíssima
en referència als mitjans que en aquest moment tenim per donar
resposta a una lacra tan important per a les nostres Illes. Hem
augmentat el personal, des de l’Ibanat i des d’algunes empreses
públiques i instituts que maneja la Conselleria de Medi
Ambient per tal de poder tenir més gent que s’encarregui de
totes aquestes qüestions.
Vostè ha dit que aquesta legislatura haurà estat la
legislatura del medi ambient i jo estic content que vostè ho
digui, però li puc assegurar que ha estat la legislatura del medi
ambient, però també ha estat la legislatura d’educació i també
ha estat la legislatura en matèria d’habitatge públic i també ha
estat la legislatura d’un impuls social com mai s’havia vist i
també ha estat la legislatura per canviar les formes i les maneres
d’entendre com hem d’impulsar la nostra indústria en aquesta
comunitat autònoma i crec que també ha estat la legislatura de
com hem d’entendre tot el món de l’agricultura, a pesar de les
grans lacres i de les grans històries que hem hagut de patir
durant tot aquest temps. Jo crec que hem fet uns esforços des
de totes i cada una de les matèries, com en molt de temps no
s’havia vist i la veritat és que estic obert a discutir totes i cada
una d’aquestes matèries. Vostè em parlava d’habitatge públic
i que encara hi ha gent que encara té dificultats per poder
accedir a un habitatge, jo només li vull dir una cosa, a l’anterior
legislatura es varen gestionar uns 400 i busques d’habitatges,
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en aquesta legislatura haurem gestionat prop de 2.000
habitatges. Jo sé Sr. Buades que encara no basten, encara tenim
peticions en un nombre aproximat d’uns 6.000 habitatges
anuals i per tant, encara no hi arribam, però ningú ens podrà dir
que no hem fet un esforç importantíssim. Miri, quan nosaltres
arribàrem al Govern de les Illes Balears allò que era el Pla estatal
d’habitatge es complia en un 4%. En aquest moment s’està
complint en un 100%, però no és que només s’estigui complint
en un 100%, és que en aquests moments quan ja arribam a
finals d’any ja demanam a Madrid que ens posi més doblers.
Per exemple en matèria de rehabilitació, que estic convençut
que és una cosa que a vostè li preocupa molt i que a més crec
que vostè vol que l’impulsem per damunt allò que pugui ser
obra nova. Jo només dir-li que en matèria de rehabilitació
aquest any teníem una quota de 1.505 habitatges en relació al
Pla estatal, en aquests moments en tenim qualificades 1.900, la
qual cosa vol dir un 118% més de la quota que ens pertoca per
part de l’Estat i només estam en el mes d’octubre. Ahir el
director general d’Habitatge i Arquitectura era a una reunió a
Madrid i va demanar que hi hagués una redistribució de totes
aquestes coses a fi que a les Illes Balears ens puguin arribar
més recursos per tal de poder dur a terme totes aquestes
actuacions.
Per altra banda vostè em parlava que en matèria territorial tal
vegada no hàgim donat totes les passes que vostè creia que
eren necessàries. Jo crec que s’ha aprovat una llei de mesures
urgents, s’han aprovat tot un seguit de moratòries, jo crec que
en aquests moments hi ha una aturada molt important d’allò
que són les distintes illes i a la vegada els distints consells
insulars, uns ho faran més aviat i els altres més poc a poc, tiren
endavant els plans territorials que jo crec que són peces
bàsiques per tal d’ordenar allò que és el territori. Hi ha una Llei
de regulació del creixement d’allò que eren les modificacions
que s’havien de fer a les Directrius d’Ordenació del Territori,
sense cap dubte era la qüestió més important. En aquest
moment és dins el Parlament, és veritat que hi ha tot un seguit
d’esmenes, però jo estic convençut que així com ho hem fet
sempre, a través del debat i del consens aquesta Llei de
regulació del creixement serà una realitat, jo crec que el més
important seria poder aprovar inicialment, el més aviat possible,
els plans territorials, aprovar aquesta Llei de regulació del
creixement i com es suposa en el seu moment després ja poder
alçar les distintes moratòries, tenint ja tots aquests temes més
o manco coberts.
Quant a les ajudes, és veritat que es poden augmentar, en
aquests moments hi ha unes desgravacions a l’IRPF que ja hi
són en referència a allò que són espais naturals, ja existeixen. És
veritat que per segons quines coses no són molt grosses, per
tant, es pot analitzar l’ampliació d’algun tipus d’actuacions en
aquesta matèria, també és veritat que la Conselleria de Medi
Ambient ha tret tot un seguit d’ajudes a les finques que estan
dins parcs naturals per valor de 200 milions de pessetes que
van dirigits a tot un seguit de projectes que es puguin dur a
terme dins aquestes finques, a més d’haver-hi una normativa
general que ja l’hem aplicada des de comerç i també l’hem
aplicada des de totes les ajudes pels temporals i que totes les
ajudes que doni el Govern que vaig dins aquest tipus de
finques tenen un 10% en relació a les ajudes que rebran. Com

es suposa també ho vull deixar ben clar, és a dir, jo com a
President no estic gens tancat per poder analitzar altres
fórmules. Perquè efectivament crec que és molt important que
d’una vegada per totes deixem clar qui és que se’n preocupa
d’aquestes coses. És a dir, des d’una determinada finca que ja
estava dins la Llei d’Espais Naturals ha passat a estar dins un
parc natural, des del punt de vista urbanístic, no ha canviat res
en absolut, en tot cas l’única cosa que ha canviat és que en
aquests moments li poden arribar més ajudes, que encara són
poques, anem a analitzar quines hi podem posar més. Per tant,
de la situació que hi havia abans d’arribar nosaltres, allà on hi
havia una prohibició de poder construir certes coses, a la
situació que hi ha ara a algunes finques que nosaltres les hem
declarades parc natural, l’única cosa que ha canviat és que en
aquests moments poden rebre més ajudes i abans no ho podien
rebre. Jo crec que aquest és un esperit importantíssim, a més
com es suposa aquestes finques tenen tota una reglamentació
i normativa perquè es puguin conservar tal com pertoca. Però
de cara als propietaris l’única cosa és que hi han guanyat en
ajudes i a més, ho vull deixar ben clar, crec que des del Govern
i n’estic convençut, és unànime dins el Govern i unànime dins
totes les forces polítiques que estam totalment obert a cercar
des de la transversalitat i des de totes les conselleries veure
com i de quina manera aquest tipus d’actuacions les podem
millorar.
Vostè s’ha queixat un poc del tema de la policia, dir-li que
des del Govern de les Illes Balears estam fent esforços, com
també està fent la Conselleria de Medi Ambient per crear, crec
que són unes 52 places d’agents en relació a la natura, i per
tant, tot un seguit de persones que es preocuparan per vigilar
que no es facin segons quines coses, que no es facin segons
quins mals dins la natura i el més normal és que el President de
la comunitat autònoma es preocupi que hi hagi els policies
necessaris perquè no es creïn problemes en relació a les
persones. Ho dic perquè l’altre dia vaig veure un titular i que
consti que no ho dic en ànim de brega, vaig veure un titular que
deia que això de parlar tant de policia era una cosa de dretes, jo
crec que no és així, hi ha d’haver la policia que toca, en aquests
moments tenim un dèficit important en relació a la policia aquí
a les Illes Balears i per tant, ens hem de preocupar. Igualment
com ens preocupam dels professors, ens preocupam que hi
hagi els professors que pertoca. Vostè ha dit que per ventura
s’hauria de preocupar de demanar professors i no demanar
policies, idò miri, hem posat 1.000 professors més dins aquesta
legislatura. Per tant, hi ha hagut un esforç com mai hi havia
hagut en relació a aquesta matèria, no és suficient, segurament
és així, però esforç, li puc assegurar que sí que hi és i que és
importantíssim.
Bé, jo crec que més o manco he contestat totes les seves...
Vostè m’ha dit, en relació al que són els nous parcs, jo supòs
que es referia al parc de Tramuntana. Jo ahir ja vaig dir que
nosaltres continuàvem fent feina. Sé que la Conselleria de Medi
Ambient hi fa feina, jo crec que hi ha la feina molt avançada i
per tant, com sempre hem fet, analitzarem la feina que s’hagi fet
per part de la Conselleria de Medi Ambient i després de complir
tot s els tràmits que siguin necessaris prendrem la decisió que
haguem de prendre. Com vostè sap allò del parc de Tramuntana
està dins el pacte; fins i tot vostè sap que hem fet parcs que no
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estaven dins el pacte com és el Parc de Llevant, i per tant no
crec que ningú no ens pot acusar de no voler fer les coses o de
tenir intencions rares. Ara bé, les coses s’hauran de veure i per
tant haurem de veure com ho feim.
En el que no puc estar d’acord, Sr. Buades, és que vostè em
digui que no farem ni un metre més de via, quant a trens.
Escolti, nosaltres el vàrem rebre amb 30 quilòmetres de via que
aquells que ens la varen deixar l’havíem rebut de l’Estat, i feim
comptes de deixar-ho com a mínim en 80 quilòmetres de via,
quan ens n’anem. Per tant no un metre, sinó que seran un parell
de quilòmetres més que haurem fet en relació a això. Jo crec que
en matèria de transport públic s’ha fet una feina important i que
s’ha de tenir en compte, i hem començat per planificar, Sr.
Buades. No hi havia un pla de transport públic en aquesta
comunitat autònoma, igual que no hi havia un pla energètic,
igual que no hi havia un pla d’I+D, igual que no hi havia un pla
d’innovació, igual que no hi havia un pla no sé quantes coses.
A vegades un no ha de mirar només fins on hem arribat,
convendria de tant en tant que miràssim d’on partíem.
També li he de dir que, efectivament, jo compartesc amb
vostè allò del Sr. Schröder. Li he de recordar que, efectivament,
a França Els Verds varen estar molt crítics amb el Sr. Jospin i el
resultat al final va ser que tots quedaren fora. En canvi a
Alemanya el Sr. Fischer ha estat molt colAlaborador amb el Sr.
Schröder i el resultat ha estat que la dreta ha quedat fora i
governen els socialdemòcrates. Per tant jo crec que aquest
hauria de ser el camí. Aquesta és la meva actitud, i ja sap -ja li
vaig dir la setmana passada- que estic molt més content quan
vostè s’acosta que quan vostè es fa enfora, i per tant la meva
actitud és aquesta, com no pot ser d’altra manera.
Vull agrair la intervenció de la representant del Grup Mixt,
Sra. Maria Antònia Munar. També s’han posat damunt la taula
t ota una sèrie de qüestions. Jo crec que, com molt bé ha dit, hi
ha una coincidència important en la diagnosi i, per tant, en
totes i cada una de les matèries que ahir vaig exposar en el
discurs. Jo efectivament crec que hem d’anar cap a un turisme
de qualitat i ahir ho vaig dir clar: vull un turisme de qualitat que
no és només parlar de turisme de cinc estrelles, jo crec que
quan parlam d’un turisme de qualitat parlam d’un turisme de
qualitat de tres estrelles, de quatre estrelles i de cinc estrelles,
i això vol dir, com fa un poc deia el Sr. Crespí, que els nostres
hotels o el nostre..., no hotels, sinó el nostre producte de tres
estrelles sigui el millor de la zona, i per tant el que tengui més
qualitat. Crec que tenim una cosa clara, i és que -i per això jo li
deia que fa molt de temps que estam rodolant en les mateixes
qüestions- crec que tenim una cosa clara, que és que serà molt
difícil competir en preus amb Tunis, amb Turquia o amb
Croàcia, haurem de competir en qualitat. Nosaltres ja estam dins
la zona euro. Miri que fa temps que ens ho deien, que estaríem
dins la zona euro. Per tant ara ja hi estam, aquests altres països
poden devaluar moneda, aquests altres països tenen uns
costos més baixos en relació al personal, aquests altres països
tenen unes altres formes i maneres de poder competir. Nosaltres
no, per tant nosaltres haurem de caminar cap a aquesta qualitat.
I jo no m’amag de res. Ni m’amag dels camps del golf ni
m’amag dels ports esportius. En el pacte que firmàrem en el seu
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moment està ben clar que s’ha de fer un pla director de camps
de golf o, en el seu moment, a través de la Llei de transferència
de competències als consells insulars, això s’ha de tractar a
través dels plans territorials d’una o d’altra manera. Per tant, els
camps de golf de moment estan dins la competència dels
consells insulars i, per altra banda, hi ha tot allò relacionat amb
els ports esportius que avui hi ha una moratòria feta, però que
en aquest moment la Conselleria de Medi Ambient està
redactant el que ha de ser el Pla director de ports esportius.
Quan nosaltres parlàvem d’un pla director de camps de golf en
el seu moment damunt el pacte, no volia dir de cap de les
maneres que no se’n pogués fer d’altre pus mai, del que
estàvem parlant és que havíem de tenir unes certes
característiques, que no havien de dur oferta complementària,
que no havia de ser una excusa, una vegada més, per a
l’especulació i per a creixements, que ja n’hem tengut molts , i
que sobretot aquells que haguéssim de consensuar havien
d’anar dirigits precisament a posar en valor zones que podrien
ser degradades. Però en tot cas aquesta serà una qüestió que
haurem de consensuar entre totes les distintes forces
polítiques. Segurament hi haurà forces que no en voldran ni un
més i hi haurà forces que en voldran uns quants més. Per tant
farem com sempre, que ho hem sabut consensuar i per tant hem
sabut donar-li una solució.
Però a més de ports esportius i de camps de golf també hi ha
altres qüestions, com pugui ser el Palau de Congressos. El
Palau de Congressos també va dirigit a un turisme de qualitat,
i també hi va dirigida tota la feina que s’està fent avui en
matèria de crear nous circuits cicloturístics. Ja hi ha tota una
sèrie d’oferta, ja hi ha tota una sèrie d’hotels que estan
treballant a determinades èpoques -jo no sé si me’n recordaré
exactament de la xifra, però em pareix que ja s’estava parlant de
més de 100.000 turistes que venien per practicar aquest tipus
d’esport i per tant venien a unes determinades èpoques.
De totes formes, quant al que és el turisme, com se suposa,
totes les ajudes que es puguin donar per intentar arribar a un
acord amb aquells sectors que en aquests moments no tenim,
benvingudes siguin. Per tant, estam oberts a l’ajuda d’Unió
Mallorquina per tal de poder intentar arribar a aquest acord. Jo
crec que ho explicava ahir molt clarament: jo crec que avui és
impensable que a una societat madura com la nostra, per un
tema com l’ecotaxa, no existeixi la possibilitat de poder parlar de
totes les altres qüestions. Ara em ve al cap que el Sr. Buades
em deia que això no podia ser i que, a això, se li havia de donar
una solució ràpidament, i quan el Sr. Buades em deia això em
venia una anècdota al cap: Fa poc va ser aquí, va venir de visita
el vicepresident de Cuba, el Sr. Fernández, que aquest senyor
va ser a qui va tocar defensar Bahía Cochinos quan els Estats
Units volien entrar per Bahía Cochinos, i ell em contava que
quan estaven allà a ell, que era l’oficial a qui tocava defensar,
en Fidel Castro cada mitja hora li telefonava i li deia si ja havien
netejat la platja i, per tant, si ja havia fet fora els nord-americans.
Quan va fer quatre o cinc vegades que l’havia cridat, el Sr.
Fernández va dir a Fidel Castro a veure si volia fer el favor de
també telefonar als nord-americans perquè pareixia que no hi
estaven molt d’acord.
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Per tant, quan vostè m’ha dit això dels hotelers he pensat en
això: tal vegada convendria que, a més, també enviàs aquest
missatge a l’altra part. Jo li puc assegurar que per part nostra hi
ha hagut moltíssimes d’iniciatives que han anat encaminades
al fet que hi pogués haver aquesta pau. Jo només voldria
recordar una cosa: quan s’havia d’aprovar l’ecotaxa en el
Consell de Govern, es va llevar d’un punt o es va retardar
l’aprovació en el Consell de Govern perquè se’ns va demanar
per part de la Federació Hotelera perquè la setmana que havia
de venir davant hi havia una assemblea de la Federació
Hotelera i que per tant esperàssim perquè hi havia la possibilitat
que poguessin arribar a qualque tipus de solució. És una de les
moltes vegades que hem intentat asseure’ns amb ells, però,
entengui’m, tampoc pareix molt natural que un empresariat, per
un determinat tema que a més jo crec que el temps ens dóna la
raó i per tant s’està demostrant que és una qüestió
importantíssima de cara al nou model de turisme, aturi les
converses amb un govern en relació a totes les altres
qüestions. Això no és normal, i com vostè pot entendre jo no
n’estic gens content ni una mica.
Però la Sra. Munar també em parlava d’immigració, i
efectivament jo ahir vaig dir el que vaig dir i ho vaig dir perquè
ho pens i ho crec. Jo crec que nosaltres no podem, és a dir,
nosaltres no defensam ni ho hem defensat mai, ni ho defensa
ningú, una política de portes obertes total, però també vaig dir
que això de les portes obertes o tancades no som jo qui les pot
obrir o tancar, qui tanca o obri portes és l’Estat en relació a
aquesta matèria, i per molt que nosaltres facem oficines a fora,
que jo crec que podria ser, que pot ser un moment donat una
bona idea, això no farà ni que es tanquin ni que s’obrin portes
en relació a aquesta matèria. Nosaltres sí que podem fer molta
feina per tal d’integrar al màxim tota aquesta gent, i feina
d’acord amb les distintes..., amb el Fòrum d’immigració i amb
els distints acord que s’han anat aprovant per part de les
institucions ho estam fent, i amb l’ajuda de molts
d’ajunt aments. Ara veia el batle de Sa Pobla, i jo crec que
l’Ajuntament de Sa Pobla està fent una bona feina en relació a
aquesta matèria. Per tant, serà amb la coordinació de totes les
institucions com aconseguir donar respostes a totes i cada una
d’aquestes problemàtiques.
Quan nosaltres en el seu moment vàrem recórrer la Llei
d’immigració no la vàrem recórrer en relació a la regulació o a
les quotes, la vàrem recórrer perquè crèiem que aquesta llei
anava en contra de drets fonamentals. Sr. Jaén, efectivament, de
drets fonamentals. Per tant, mai perquè hi hagués una regulació.
És vera que en aquests moments hi ha una deficient gestió
d’allò que està regulat i que, per tant, és necessari que per part
de l’Estat s’arbitrin totes aquestes qüestions. És més, també
voldria dir una cosa, encara que faci enfadar als d’aquesta
banda; ho diré fluix i tranquil per veure si no els excit, però crec
que l’Estat hauria de posar un poc més de doblers en relació a
la immigració, perquè crec que això no és una cosa que afecta
només les Illes Balears, afecta moltes comunitats autònomes, és
un tema que sobrepassa allò pel qual se’ns ha transferit tota
una sèrie de competències i doblers, és una cosa nova, i per
tant crec que l’Estat hauria de tenir un pla de cara a afrontar i
donar respostes a aquesta qüestió.

En relació a la immigració jo només voldria recordar que
enguany nosaltres hem gastat 400 milions de pessetes; hem
rebut de l’Estat 19 milions de pessetes. Aquesta és la
diferència, 400 milions de pessetes només des de la Conselleria
de Benestar Social. Si llavors analitzàvem els esforços que
s’estan fent des d’Educació, des de Sanitat i des de molts
d’altres indrets, sense cap dubte ni un aquesta suma seria molt
més grossa. També vull deixar ben clar que ben emprats estan,
perquè jo crec que en aquestes illes el que no hem de consentir
és que hi hagi cap tipus de gueto i, a més, el que no hem de
consentir és que no hi hagi cap persona que tengui un tracte
desigual, i per tant nosaltres hem de tractar tota aquesta gent
ben igual que si fos gent d’aquí, com no pot ser d’altra manera,
tant si tenen papers com si no tenen papers.
La Sra. Munar em diu que hi ha protestes o que li han arribat
protestes quant a les escoles i als llits. Hi ha una cosa que m’ha
sorprès, perquè la Sra. Munar em diu que els mallorquins estam
acostumats a anar a habitacions on només hi ha un llit. Això
deu ser una part dels mallorquins, hi ha molts de mallorquins
que no hi estan acostumats, perquè a Son Dureta fa molt de
temps que s’han hagut de compartir aquests llits. Per tant és
una situació que no serà fàcil capgirar. Jo crec que hem d’anar
cap a la línia que ha explicat la Sra. Munar, i per això s’estan
fent esforços en els nous hospitals per tal que puguin tenir
aquest servei, per poder millorar aquest servei d’hostaleria,
però, clar, això ho haurem de combinar amb donar respostes al
més necessari, a allò que és més prioritari. És que és un poc
igual que allò de les escoles. El conseller d’Educació em deia
que un 95% de la gent a les Illes Balears pot triar el colAlegi allà
on vol anar...
(Remor de veus)
...i em deia que... Veig que la cosa va en augment i que al
final la traca estic convençut que serà grossa. Jo intentaré, com
deia abans no alçar nervis a ningú, però voldria que també hi
hagués un poc de responsabilitat per part dels diputats i de les
diputades, sobretot d’aquell lloc d’on sent tant de remors.
He de dir que, quant a les escoles, un 95% a les Illes Balears
les pot triar, i un 85% a Palma. Però clar, és que estam en una
altra fase: el problema és que el problema és que per poder triar
les escoles hi ha d’haver escoles, i és que en aquesta
legislatura ens ha tocat fer o posar en marxa prop de 14 instituts
i prop de 16 colAlegis...
(Remor de veus)
Tenim... Posar en marxa vol dir, entre els que estan acabats,
vol dir...
(Continua la remor de veus)
És igual, no havia passat mai abans, això. No, no, ho podem
comparar de totes les formes possibles i la resta sempre surt
menys, i és vera que hi ha prop de 1.000 professors més.
També em deia la Sra. Munar que quant a seguretat
ciutadana és ver que allò de crear la policia tardarà molt. Per
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això vostè sap que fa poc el Govern de les Illes Balears es va
reunir amb el ministre Acebes; allà a la reunió li vàrem..., he de
dir que el ministre es va comportar molt bé, és a dir, que el
ministre ens va donar respostes que jo esper i estic convençut
que es compliran, que el tracte del ministre Acebes amb el
president de la comunitat autònoma ha estat una excepció
respecte al tracte que ens han donat a altres ministeris i ho vull
dir, perquè quan és vera és vera, i per tant va respondre molt
ràpidament a la petició que nosaltres li férem de la reunió. He de
dir que el ministre es va comprometre que el percentatge, el 20%
de places que estan vacants, es cobririen ràpidament. Jo de
totes formes li vaig dir que això no seria una solució definitiva
si realment no es prenien mesures quant a la insularitat, quan a
cobrir la insularitat als policies que vénen aquí. Aquí s’està
produint una discriminació brutal de les Illes Balears en relació
a altres comunitats autònomes: a les Illes Balears els policies
per venir aquí cobren prop de 6.500 pessetes d’insularitat i, en
canvi, per anar a Ceuta, Melilla o Canàries està entre 65.000 o
45.000 pessetes. Amb això què passa? Quin és el...?
(Remor de veus)
El Sr. Jaén és molt simpàtic. Quin és el fruit que recollim de
tot això? El fruit que recollim de tot això és que els policies
estan un any aquí i se’n tornen, i per això mai no se soluciona
aquest dèficit que tenim.
He de dir que per altra banda també vàrem analitzar el que
vostè esmentava, la possibilitat de poder treballar conjuntament
la policia municipal amb les forces de la seguretat de l’Estat, i
per això es va parlar de la creació d’un ens de coordinació
conformat entre Govern de les Illes Balears i Delegació del
Govern. He de dir que l’endemà després de la reunió el meu
conseller d’Interior ja es va posar en contacte amb la delegada
del Govern per tal de fer aquesta reunió i poder fer aquest ens
de coordinació, la Delegació ha tardat un poc però pareix que
ja ha donat una data i per tant crec que podrem avançar en
relació a aquest tema.
Per altra banda he de dir que és vera que hi ha un deute
històric importantíssim en matèria d’expropiacions, que hi ha
tota una sèrie d’acords entre el Govern i els consells insulars i
que és voluntat del Govern de la comunitat autònoma de
complir aquests acords. Sé que ara mateix existeixen unes
conversacions i per tant també sé que hi ha algunes diferències,
i per tant, com se suposa, com a president del Govern faré tot
el possible perquè aquestes diferències es puguin solucionar
ràpidament, perquè sí que crec que ràpidament hem de donar
respostes a un tema que, com vostè molt bé ha dit, fa tant de
temps que penja i, per tant, que necessita tota una sèrie de
solucions.
Quant al Sr. Grosske, com se suposa també donar-li les
gràcies per les seves aportacions. He de coincidir en el fet que,
efectivament, jo crec que hem fet avanços importantíssims
durant aquesta legislatura. És vera que hi ha algunes qüestions,
com vostè citava, de modificació de Directrius d’Ordenació del
Territori, etc., que encara alguns temes poden quedar pendents,
però jo crec que en aquesta legislatura ja hem fet el gruix
important o està en marxa el gruix important de les actuacions
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que havíem de dur a terme, sense que això no vulgui dir que
ens queda un espai de temps, la legislatura no està acabada, i
que per tant puguem continuar fent feina en aquesta direcció.
Per altra banda crec que efectivament, a més de ser la
legislatura del territori crec que també ha estat la legislatura de
la concertació social, i per tant de la participació. Crec que com
mai en aquesta comunitat autònoma s’han creat àmbits i
organismes per tal de poder donar participació a l’hora de
prendre mesures i, per tant, a l’hora de tirar endavant les
distintes polítiques. S’ha fet a les distintes conselleries, però
efectivament jo crec que s’ha de donar molta d’importància a la
creació del Consell Econòmic i Social, que ja ha començat a fer
diagnosis importantíssimes amb la participació de tota la nostra
societat arribant a acords import ants, i que com jo deia ahir ja
no ens quedam només amb les diagnosis, sinó que un termini
molt curt de temps després ja la Mesa de Diàleg Social també
pren acord sobre totes aquestes qüestions. Per tant, com deia,
jo crec que aquest és el camí, i també coincidesc amb vostè que
durant tres anys ens hem pogut asseure amb els sindicats i amb
les patronals per tal de poder donar solucions a problemes, per
tal de poder dissenyar polítiques, i també és vera que hi ha
hagut algunes federacions amb les quals hem tengut uns
determinats problemes. Per tant seria bo que a través d’aquesta
capacitat de concertació que hem tengut a la Mesa de Diàleg
Social, en el Pacte per l’ocupació, etc., poder també solucionar
aquests distints problemes que hi ha hagut amb algunes de les
federacions, i jo esper que l’oferta de pacte que he fet pugui
tenir una acollida per part d’aquestes federacions amb les quals
de qualque manera hem tengut més diferències a fi de poder
trobar solucions, i sobretot empènyer conjuntament polítiques
de cara a una activitat tan important com és l’activitat turística.
Per tant, vull agrair també l’esforç que sé que s’ha fet per
part de la força política que vostè representa i també la bona
feina que s’ha fet a les diferents conselleries on han estat
actuant més directament, tant en matèria d’ocupació, i per tant
Treball, com no pot ser d’altra manera a una conselleria que
record que alguns volien que no es creàs perquè sempre havia
estat una maria dins el Govern de les Illes Balears, que era la
Conselleria de Benestar Social, que jo crec que ha estat
importantíssima a l’hora de donar un impuls social dins la
nostra comunitat autònoma.
He de dir que coincidesc amb vostè que em preocupen
algunes formes i maneres de com es tracta el tema a nivell
nacional no només del terrorisme, jo crec que en contra dels
violents tots hem de fer pinya, però no em pareix bé, i qualque
vegada fa aquesta impressió, que emprant el tema terrorisme a
la vegada pareix que es va a la contra del nacionalisme, pareix
que es va a la contra del federalisme, pareix que es va a la
contra de tot allò que de qualque manera no fa u amb el
pensament únic de qui avui està governant a nivell d’Espanya,
i jo crec que això no és bo perquè Espanya és plural, Espanya
precisament la seva gran riquesa és la diversitat i les grans
diferències que té, i per tant en aquests temes hauríem de ser
molt escrupolosos. Per tant, coincidir en què aquesta és una
qüestió que hauríem de saber tractar com a tema d’Estat i,
sobretot, no emprar-la per dividir els demòcrates, sobretot en
un tema tan important com és el tema terrorista.
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Quant al Sr. Sampol, li he de dir que efectivament jo crec que
les dues vies ja no tenen sentit. Avui en dia ja totes les
distintes comunitats autònomes ja tenim un nivell de
competències important i, per tant, el camí hauria de ser anar
cap a la conformació d’un vertader estat federal i, per tant, que
no hi hagués diferències entre les distintes comunitats
autònomes. Tots sabem que aquest camí no serà un camí curt,
serà un camí llarg, hi ha algunes comunitats que tenen unes
especificitats molt importants des de fa molt de temps, però sí
que crec que s’hauria de fer un important esforç per caminar en
aquest sentit. Els temps en aquests moments no són els millors
per moure aquest tipus de qüestions, sobretot en un moment en
què tot allò que servia per coordinar i tot allò que servia per
avançar en aquest camí, en aquests moments troba tota classe
d’obstacles, però sí que crec, i així ho pens i així ho vaig dir
ahir, crec que una de les qüestions importantíssimes és caminar
cap a una Espanya federal i per això serà importantíssim que hi
hagi un Senat territorial on les distintes comunitats autònomes
puguin tractar tots i cada un del problemes, perquè com li deia
ahir, Sr. Sampol, és molt difícil que a les Illes Balears ens
escoltin a Madrid, i és molt difícil perquè per a ells tenim molt
poc pes. Per tant, necessitam un indret, un lloc, com passa a
molts d’altres països en què funciona el federalisme, on els
distints estats, les distintes nacionalitats, per diferents que
siguin, a l’hora de discutir tenen una cambra on totes tenen el
mateix pes, i jo crec que això seria allò ideal i que, sobretot,
nosaltres no haguéssim de demanar per favor que a Madrid
qualcú ens rebi i, en canvi, tenguéssim la possibilitat de poder
anar amb tot el dret del món a discutir les coses a un determinat
lloc.

Quant a finançament hi ha una qüestió que em preocupa
molt especialment, que és tot el relacionat amb el règim especial,
fa ja quasi quatre anys que està aprovada la llei i no hi ha cap
resultat concret, per tant aquesta és una qüestió que dificulta
a les Illes Balears moltíssimes de polítiques i, sobretot, ens crea
una desigualtat entre d'altres ciutadans i ciutadanes de la resta
del país, a pesar de l'esforç importantíssim que fa aquesta
comunitat autònoma en relació a l'Estat. Jo qualque vegada he
dit que l'Estat no ens hauria de tenir en compte només des d'un
punt de vista solidari, sinó fins i tot des d'un punt de vista
egoista. Això és com aquell empresari que té tres botigues, en
té una a primera línia que li treu molt, en té una a segona línia i
en té una a tercera línia, i aquella de primera línia l'ajuda a
finançar les altres, bé, idò la comunitat autònoma de les Illes
Balears som aquesta botiga de primera línia que ajudam l'Estat
a finançar altres comunitats autònomes. Per tant, el normal seria
que l'Estat a aquesta botiga de primera línia la tengués sempre
"de revista", la tengués sempre amb totes les condicions
necessàries perquè pogués treballar així com toca. I això no
passa, per desgràcia, això no passa, ja no per solidaritat, ni tan
sols per egoisme ens tracten així com toca. Per tant, ho haurem
de continuar demanant.

Pens que aquest camí implica també crear una cultura a
nivell d’Espanya de més transversalitat, que no es tracta ja d’un
centre radial, es tracta, de qualque manera, d’una Espanya en
xarxa i, per tant, que hi hagi la capacitat que puguin existir i
crear molta més cultura de relacionar-se entre les distintes
comunitats autònomes i, com se suposa, i també ho he defensat
en moltes ocasions, crec i pens que el president de l'Estat
hauria de crear algun àmbit per tal de poder tenir relacions més
directes i més fluïdes amb els distints presidents de les
comunitats autònomes, i això, per desgràcia, no passa; aquest
president, al principi de legislatura, es va reunir una vegada
amb el president de l'Estat, en altres ocasions li hem demanat
per parlar amb ell de temes que ens preocupaven, gasoducte,
vols, moltíssimes qüestions, i no ha estat mai possible poder
tenir aquests tipus de reunions. Si realment les comunitats
autònomes també som estat, sembla que el normal i lògic és que
tenguem un tracte més important que el que en aquests
moments tenim.

Quant al model audiovisual, ja vaig dir ahir que es prepararia
una llei, jo crec que es necessita una llei per poder crear l'ens
que doni publicitat i control i transparència, per tant estam
totalment oberts a tirar endavant aquesta actuació i l'important
serà que hi hagi el màxim consens entre totes les distintes
forces polítiques.

Quant a les propostes que vostè em feia, jo crec que hem
d'estar totalment oberts que es pugui crear un debat i, per tant,
la ponència corresponent on es pugui parlar de totes les
qüestions necessàries per tal d'avançar cap a l'augment del
nostre autogovern i, per tant, ho veig com una cosa molt
positiva. Es parlava de l'Agència Tributària, jo al meu discurs
vaig parlar de la policia, hi ha altres temes, com són la gestió
aeroportuària, etc., crec que tots aquests són temes que en el
seu moment seria bo poder-los tractar.

I l'altre dia ja vaig dir governi qui governi, perquè pens que
hi ha tota una sèrie de temes on faria falta que per part de totes
les forces polítiques d'aquí hi hagués un acord d'estat i que no
ens tiràssim el victimisme pel cap de tant en tant, perquè això,
al final, el que fa és dividir-nos aquí i fa que, al final, tenguem
encara menys força davant l'Estat a l'hora de demanar-li, no res
extraordinari, sinó aquelles coses que realment ens pertoquen.

Agrair, com no podia ser d'altra manera, al Sr. Crespí, totes
les distintes aportacions que ha fet i el suport que ha donat a
la gestió del Govern i al discurs d'ahir que, de qualque manera
el que feia era definir les polítiques que volem dur a terme. Dir-li
que, efectivament, igual com ja ho està fent la Conselleria
d'Educació, fent tots els possibles perquè la llei d'universitats
tengui l'aplicació millor possible a nivell de les Illes Balears i
està traient tota una sèrie de normatives, estic convençut que
des d'Educació farem tot el possible perquè aquesta llei de
qualitat que, efectivament el que empeny és una discriminació
que no té cap tipus d'explicació, per tant, també tengui la menor
aplicació possible.
Efectivament, una de les qüestions amb què hem intentat fer
molta de feina ha estat precisament a aconseguir que aquest
país creixi tenint en compte dues fites, com deia jo ahir,
irrenunciables, dues fites que comporten que el creixement
econòmic sigui compatible amb el respecte a la nostra identitat,
a la nostra terra i al nostre medi ambient, però a la vegada que
creixement signifiqui benestar social, no es tracta d'empènyer
el mercat pel mercat, sinó que es tracta d'empènyer riquesa
perquè tothom estigui bé i sobretot a una societat així com toca,
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perquè ningú quedi exclòs d'aquesta riquesa, i així ho
continuarem fent.
Moltes gràcies.
(Aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
El Sr. Joan Buades, d'Els Verds d'Eivissa, té la paraula per
cinc minuts.
EL SR. JOAN BUADES I BELTRAN:
Sí, gràcies, Sr. President. Sempre és de valorar la intervenció
en les rèpliques del President Antich perquè intenta ajustar-se
bastant al guió del que li anam demanant els grups de la
majoria, i sempre té un punt de raó que jo li reconec, tot i que
evidentment nosaltres intentam dur-lo al que trobam que és més
rellevant. Jo crec que és interessant que hagi valorat la
capacitat de gestió d’Els Verds en aquesta majoria, sobretot
perquè a Els Verds se’ns ha intentat fer de tot durant aquests
anys, i vostè ho sap, aleshores té un cert mèrit aquest
reconeixement, no precisament per part del President, però sí
per determinats sectors de la majoria. I està molt bé acabar la
legislatura dient aquest partit serà petit però sap governar,
s’equivocarà com els altres, com tots, però sap governar. Això
és un avanç, aquest reconeixement públic; tot això que han fet
Els Verds era per alguna cosa, hi ha rendiment en el balanç final
i aquesta part de rendiment és de tot el Govern, no només d’Els
Verds, però si no hi hagués hagut Els Verds tal vegada no
hagués anat tan així, i si no basta veure el que ha passat en
altres llocs amb situacions similars sense nosaltres. Crec que
això és un punt d’avanç i estic molt content que el President ho
digui.
En segon lloc, quan diu, perquè jo hi havia fet referència,
que ploram perquè hi ha pocs doblers a medi ambient, però que
també ho deim per educació i això, efectivament, i per a
agricultura, com vostè ha dit i tot això, però és que aquí hi ha
un problema de concepte; evidentment, si aquest país segueix
creixent com creix a tots els nivells sempre anirem darrera de
serveis públics, però és una qüestió de prioritats. I la millor
prioritat pressupostària és fer el canvi territorial, perquè sap el
que ens costa aquest model territorial en matèria d’instituts o
d’escoles? Això seria una decisió pressupostària, però com que
no ho feim, anam darrera els instituts, darrera les guarderies,
darrera els llits dobles o senzills, etcètera, aquest és el
problema. I com que la prioritat pressupostària no és el canvi
territorial, llavors ho pagam així; i tan és així que no és que ho
diguem Els Verds, és que el PSM ens està proposant que en un
mes, en dos mesos, perdó, ens enviï el Govern al Parlament un
projecte de llei de modificació de les DOT, això ens ho està
proposant el grup de la majoria en aquests moments; serà per
alguna cosa, compartim l’opinió del PSM que la principal
decisió pressupostària està per prendre i que té efectes
colAlaterals importantíssims en matèria de salut, de medi
ambient, etcètera. Ara, en medi ambient hi ha un fet diferencial
i és que hem fet l’ecotaxa, amb el nostre vot i una proposta fins
i tot a l’anterior legislatura nostra, no exactament igual, però
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interessant; i és que hi havia un programa que es deia gestió
d’espais naturals. I per a gestió estricta d’espais naturals, amb
tècnics ambientals, sota la supervisió de l’administració
ambiental a hores d’ara no hem vist un euro, i creim que això no
és un problema d’Els Verds, és un problema de capacitat de
gestió conservacionista dels espais naturals. I si demà hi ha el
PP o el PSOE o el PSM o Esquerra Unida governant aquesta
àrea, crec que és bastant de justícia que alguna cosa directa ha
d’anar a l’administració ambiental per a gestió d’espais naturals
protegits en aquest camp. I jo li dic multiplicar per quatre la
protecció, multiplicam només per dos els euros, és un negoci
dolent des del punt de vista de la capacitat de treure suports
per a la conservació.
Anam molt ràpids perquè tenim cinc minuts. El tema de
l’habitatge social és un altre problema, és a dir, la llei del sòl no
la tenim; i, com diu el Sr. Maragall avui a La Vanguardia, home,
necessitam una llei del sòl que digui que tot el sòl classificable
o reconvertible doni amplíssima prioritat a temes d’habitatge
social públic o privat, i no tenim llei del sòl, però no és culpa de
l’oposició, serà culpa nostra, d’Els Verds i de tots els altres,
això és un tema important. I el mercat de lloguer l’hem d’afectar,
el Sr. Maragall diu: donem 600 euros a l’IRPF o fins i tot ajudes
directes fins a tres vegades i mitja de sobre el nivell del salari
mínim interprofessional, de renta bàsica. Home, és una idea
explorable, no ho diuen Els Verds, alguna cosa podem millorar.
I jo vull recordar que les xifres del Pla de l’habitatge entre el
98 i el 2000, com diu el Consell Econòmic i Social en un informe
de fa poc, diu que només el 6,2% de tots els habitatges
construïts a Balears, o iniciats, perdó, entre el 98 i el 2000 i una
bona part ja és amb gestió nostra, només el 6,2% són de
protecció oficial, sigui pública o privada. És a dir que tampoc
no podem ser molt triomfalistes, alguna cosa està passant
perquè, diríem, l’embolcall, la propaganda d’això sigui tan bona
però que llavors la gent, per exemple a Eivissa, la setmana
passada, per 46 places, per 46 pisos, perdó, hi havia ja més de
1000 persones apuntades, alguna cosa està passant.
Valor molt positivament el que ha dit del tema que podem
parlar de la llei d’acompanyament i d’ajuts a propietaris que
cooperin amb la conservació, aquesta és la línia que jo he
intentat insinuar, en nom d’Els Verds, que es fa a Estats Units,
que es fa a Anglaterra, que es fa a Alemanya, n’hauríem de
parlar. I això no són doblers per a la Conselleria de Medi
Ambient, és una altra cosa molt més intelAligent.
I també, acabant amb aquesta rèplica, li diria que quan
xerram de policia a nosaltres no és que ens facin nosa els
policies; el que nosaltres veim és que és molt perillós entrar en
la sendera de dir que, com que hi ha problemes i hi ha petita
delinqüència, el principal són buscar policies i que, a més, tot
un President del Govern prioritzi això. Creim que una política
social i avançada ha de dir: hi ha d’haver això en un marc
incomparable i aquest marc incomparable és una reivindicació
d’un finançament que ens permeti tenir en benestar social, en
educació, en salut, un servei amb interculturalitat, uns serveis
bàsics que permetin que la població que realment viu aquí
estigui en condicions de viure dignament aquí. I per tant, els
nivells d’inseguretat, que és un concepte, com sap vostè, molt
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complex, i podríem parlar de la inseguretat de no trobar casa per
a molta de gent que fins i tot du deu generacions aquí, això
també és inseguretat, el problema de la inseguretat és molt més
complex i agafar el problema de la inseguretat només per aquí
és una sendera que a determinats països, per exemple a França,
per cert, ens ha dut a la derrota electoral.
El darrer que volia dir en aquest sentit, vostè me xerra de
Jospin i de Fisher, jo li diré que Jospin sí que tenia molts de
socis i Schröder no, precisament anorreant els socis ha
aconseguit una derrota electoral històrica. En canvi a Alemanya
qui ha salvat la pell del govern social demòcrata i verd és aquell
partit que ha posat contingut a les polítiques de canvi.
Nosaltres aspiram un dia a ser com ells, però contingut n’hi
posam molt, en donam moltes d’idees a cada debat. I jo li volia
acabar dient dues coses només: una, no tots els territoris a les
Balears tenen el mateix punt de partida ni la mateixa qualitat de
vida, les Pitiüses, i molt especialment l’illa d’Eivissa, i vostè ho
sap perquè sé que n’és bastant conscient, estan molt pitjor que
altres; he posat xifres damunt la taula, la pitjor xifra turística, la
pitjor xifra de ciment, allà on hi ha més complexitat educativa i
més complexitat demogràfica. Això requereix mà de metge i la mà
de metge l’hem de posar nosaltres, perquè suposadament tots
nosaltres tenim més consciència social que d’altres. I això està
fallant escandalosament i això ho podem pagar electoralment
tots, Els Verds per començar, però també el Partit Socialista i
altres partits.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Buades, vagi acabant.
EL SR. BUADES I BELTRAN:
Sí. La darrera cosa que li volia dir és que també vull recordar
que de l’enquesta que va fer el Govern, des de la Conselleria de
Presidència, abans de l’estiu, hi havia una diagnosi interessant
i era que determinats sectors del pacte, aquells probablement
més informats i que tenen menys complexos a parlar i dir el que
pensen, poden estar pensant-se abstenir-se perquè no notin a
determinades àrees importants canvis reals de govern respecte
de l’administració Matas. Només faltaria que no per falta de
ganes d’Els Verds, sinó per falta de ganes d’electors
socialistes, verds i nacionalistes, vostè no tengués majoria
l’any que ve. Hem d’acabar la feina i la podem millor, nosaltres
estam per fer feina; hem estat molt lleials, com vostè sap,
nosaltres podem parlar, podem donar idees, però a cada
moment ens hem comportat, com vostè ho ha fet normalment
també. Però hem d’acabar la feina i la podem acabar bastant
millor.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom d’Els Verds d’Eivissa.
Sra. Munar, en nom d’Unió Mallorquina, té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina és un partit amb clara voluntat de govern, no de
frontissa, encara que val més ser frontissa que no ser res o
estar a l’oposició, això ho tenim clar. Avui matí pareix ser que hi
ha hagut un cert malentès, que vull aclarir amb l’oposició, els
puc garantir i assegurar que no me dirigia a ells perquè
contestava al President; però pareix ser que m’he expressat
malament i que he dit que hi havia actituds hipòcrites quan hi
havia gent que s’esquinçava les vestidures per haver contestat
a la pregunta que amb qui volia governar el Consell de
Mallorca, havia contestat que amb els meus. A mi la veritat és
que me pareix la resposta més normal del món, allò difícil és que
un partit digui que vol compartir el govern amb tots o fer un
govern de concentració. Qualcú ha dit o ha interpretat que me
referia al Partit Popular i que eren ells els hipòcrites, doncs no,
jo els puc garantir i assegurar, per una qüestió de lògica, que
no me dirigia a vostès, i estic convençuda que vostès pensen
que estaria molt bé jo governant el Consell de Mallorca, a que
no tendrien cap problema? Doncs no me dirigia a vostès, poden
estar ben segurs.
Aclarit aquest malentès, dir-los que, com a partit de govern,
com a partit que vol governar Mallorca i ens agradaria governar
aquesta comunitat amb partits com els d’Unió Mallorquina a
Menorca i a Eivissa, partits moderats, nacionalistes, liberals,
doncs tenim solucions, reptes que volem donar a conèixer a la
ciutadania i que crec que avui és un bon moment per exposar.
En primer lloc, creim que és molt important continuar
desenvolupant l’Estatut d’Autonomia i no només per
aconseguir el dia de demà una policia autonòmica, important,
necessària i que ja dúiem en el nostre programa electoral, això
és important, però és important desenvolupar l’Estatut, fins i tot
modificar-lo per a moltes altres coses: per aconseguir el
federalisme entre les illes, per aconseguir un estat
autènticament federal, per aconseguir poder gestionar els
nostres propis recursos, comandar a ca nostra, cosa que ara no
és possible.
El President en moltes ocasions ens ha dit que era important
que l’Estat aporti. En aquests moments és cert, estam
convençuts que és important que l’Estat aporti, però a
nosaltres ens agradaria, com a Unió Mallorquina, que l’Estat no
hagués d’aportar res, que fóssim nosaltres els que ens
gestionàssim els nostres propis recursos i ja enviaríem a
Madrid el que ens sobràs.
Pel que fa a temes de solucions puntuals, crec que podem
avançar en temes dels que se n’ha fet poca referència però que
tenen molta d’importància. Pel que fa als municipis està de
moda darrerament parlar molt de donar més competències als
ajuntaments, que l’ajuntament és el que està més proper a
l’administrat, i hi estam totalment d’acord. Ara bé, creim que és
preocupant que hi hagi qui opini que ha de ser a costa de les
comunitats autònomes, i n’hi ha que diuen fins i tot que poden
desaparèixer perquè els ajuntaments ja ho faran. Doncs no,
nosaltres creim que els ajuntaments han de tenir tots els
suports necessaris, estam totalment a favor de la llei de
capitalitat de Palma que, per cert, va ser aprovada per aquest
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Parlament per unanimitat; creim que serà un bon instrument, un
instrument de primera magnitud per a aquests ciutadans de la
nostra illa, però que una cosa són els ajuntaments, l’altra els
governs de cada illa i l’altra les comunitats autònomes.
Creim també que és molt important, amb aquesta reforma, i
ja que es farà, voler la gestió de ports i aeroports. Ben de bo els
haguéssim tingut perquè molts de problemes, amb ecotaxes i
qui l’havia de cobrar i on s’havia de cobrar, no haguessin
existit si realment tinguéssim la gestió dels ports i aeroports, a
més dels ingressos que això suposa.
També és molt important dotar l’agricultura d’un valor
afegit. L’agricultura està de cada dia en pitjors condicions,
viuen autènticament de subvencions; no se senten en absolut
forts, suportats i que per ells mateixos puguin subsistir.
Nosaltres havíem optat per un sistema de finançament que no
resolia el problema de l’agricultura, però sí que resolia el
problema d’un sector de l’agricultura. Es tracta d’activitats
d’una més àmplia participació i es tracta, en concret, del tema
del trot i dels cavalls. No sé si amb la solució de la lototrot o
amb d’altres, però sí que crec que seria interessant poder arribar
a una solució definitiva en aquest sector, perquè, entre d’altres
coses, nosaltres mateixos ens hi hem embolicat, i el President i
jo ho havíem promès. Així que qualque cosa haurem de fer.
Com també és molt important donar solucions a temes amb
els quals amb el President estam pràcticament totalment
d’acord, jo crec que amb el que és el model turístic del PSOE i
d’Unió Mallorquina no hi hauria cap problema; la veritat és que
també el model territorial és paregut, a un moment determinat el
model territorial s’ha aprovat i l’hem aprovat PSOE, Unió
Mallorquina i el PP es va abstenir, que tampoc no està massa
malament, vol dir que no és tan dolent el model, però el cert és
que en determinats temes concrets no hem pogut acabar
d’avançar. I no hem acabat en temes tan concrets, que el
President diu que té clars i jo també tenc clars, com els camps
de golf, perquè fins i tot en el Consell de Mallorca, quan vàrem
aprovar sí als camps de golf, que el vàrem votar, doncs després
hi va haver un dels partits de govern en el consell que el dia
següent va fer un article que havia dit que sí, però que era que
no, que no estava a favor, però que sí; en definitiva, que no ens
aclarim, però no és que no ens aclarim amb el President, perquè
estàvem totalment d’acord.
El tema de l’oferta complementària, que no tenguin
construcció, estam totalment d’acord. Crec que això ja és un
tema totalment superat i que en el tema de camps de golfs ens
podríem posar d’acord; de la mateixa manera en turisme de
qualitat, el concepte és el mateix.
El tema de ports esportius, vull dir, només és que ens queda
poc temps, però si estam d’acord no hi ha cap problema.
EL SR. PRESIDENT:
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
I en el tema d’immigració el mateix, bé, el mateix amb vostè;
vull dir, realment pot ser que vostè i jo pensem el mateix o
diguem el mateix en aquest tema. Però, miri, jo o la vista me falla
o me pareix que vaig veure un conseller seu al front d’una
manifestació que deia: portes obertes per a tothom i papers per
a tots; si me vaig equivocar, les meves disculpes, però jo
pensava que això era així. Si qualcú ha rectificat ja està bé, les
galtades han estat per a mi, però si la reflexió ha estat colAlectiva
i vos ha servit doncs ja val la pena.
Hem parlat també d’educació. Vostè diu que tothom està
content, que hi ha mils professors; miri, jo crec que s’ha invertit
molt, que s’ha fet moltíssim d’esforç i que això no es tradueix
amb un grau de satisfacció dels mallorquins i mallorquines; pot
ser que la majoria estiguin contents, doncs tots els que no
estan contents deuen haver vengut a veure-me a mi, la veritat.
I també m’estranya que això sigui així, però la veritat és que el
ciutadà no ho acaba d’entendre i tal vegada se li hauria
d’explicar perquè no pot triar el centre, perquè li passen davant
gent que acaba d’arribar, perquè se’l penalitza perquè home i
dona facin feina, la qual cosa vol dir que contribueixen més,
perquè ells no poden tenir els llibres gratis i els altres sí, perquè
no se’ls ajuda en els menjadors a uns i a uns altres sí; en
definitiva, no està clar.
El tema de sanitat...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Munar, vagi acabant, per favor.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Acab tot d’una, Sr. President. El tema de sanitat, quan he dit
que la majoria de mallorquins estan avesats a un llit i estar
acompanyats de la seva família, doncs no m’he inventat res, ho
vaig llegir al seu discurs, algú li va escriure, Sr. President, que
una tercera part dels mallorquins, i això són molts, tenien
seguretat privada, a la seguretat privada cadascú té el seu llit.
Per tant, n’hi ha molts. I els que no la tenen i no tenen el llit per
a ell tot sol el volen, no ho dubti. Per tant, me reafirm que la
majoria de mallorquins desitgen tenir un llit i una habitació
individual quan van a la Seguretat Social.
Pel que fa al tema d’expropiacions, doncs jo crec que serà
fàcil arribar a un acord, és tan fàcil com veure tota la gent que
li devem i veure com li pagam. I si ens posam d’acord, estic
conveçuda que els ciutadans d’aquestes illes ens ho agrairan.
En definitiva, pens que la nostra comunitat té un moment
d’intranquilAlitat, però també un moment molt interessant, un
bon moment perquè tots donem de nosaltres el millor. Crec que
hem d’aconseguir que aquesta comunitat de les Illes Balears no
tornin a ser mai una província de Las Baleares.

Sra. Munar, vagi acabant.
Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Munar, en nom d’Unió Mallorquina. Sr.
Grosske, en nom d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Senyores diputades, senyors diputats. Estic content que hi
hagi més gent del Partit Popular que avui de matí, serà més
profitós el debat. Jo crec que són d’agrair les paraules que ha
pronunciat el President sobre el tema d’Euskadi, perquè és un
tema complicat, perquè és un tema que empitjora dia a dia, i
sentir veus de sensatesa i de concòrdia des de diferents
posicions polítiques crec que és un avanç, i un avanç que ens
vacuna contra radicalitzacions del llenguatge i del discurs que
s’havien introduït a les pròpies Illes Balears, no de la banda
lògicament del President i del seu partit, però que jo he
manifestat avui de matí que me preocupaven profundament.
Efectivament, amb el diàleg social jo crec que s’ha fet un
avanç molt important en aquesta legislatura i es dóna la
paradoxa que, efectivament, estam amb un diàleg permanent
amb organitzacions empresarials, extraordinàriament
representatives, totes les representatives d’aquesta comunitat,
i que, no obstant això, hi ha segments de les organitzacions
empresarials molt refractàries al diàleg. Jo crec que això s’ha de
superar des del reconeixement de la legitimitat absoluta de tots
els interessos en presència; és a dir, jo que la federació hotelera
digui que l’ecotaxa és negativa me sembla que és una co s a a
respectar, doncs molt bé, si pensen que és així ja està bé així,
crec que se’ls podria demanar una mica més d’equanimitat a
l’hora de tractar els problemes amb la mateixa franquesa. Jo aquí
tenc una informació que fa referència als retalls continus que ha
patit aquesta comunitat autònoma amb el tema dels viatges de
l’Imserso, segons les meves dades s’han perdut 100.000
estàncies turístiques en temporada baixa en aquesta comunitat
autònoma per culpa dels retalls que s’han produït des de
l’administració de l’Estat en el tema de l’Imserso. Jo no he
sentit, he posat l’orella, no he sentit res sobre aquesta qüestió,
m’estranya tanta sensibilitat amb el tema de l’ecotaxa i tan poca
sensibilitat respecte d’un altre tema que ve d’una altra banda.
Cadascú que tregui les seves conclusions, però efectivament
me preocupa.
En qualsevol cas, siguin més blans amb unes coses, més
durs amb unes altres, el que jo crec que no és de rebut és que
no s’asseguin; crec que l’obligació de qualsevol organització
social representativa i responsable és asseure’s, els sindicats
s’asseuen amb el ministre de Treball just abans d’una vaga i
just després d’una vaga perquè han de treure endavant els
seus problemes i els seus interessos, i convoquen la vaga i la
fan, i es tornen a seure. I així és com es funciona en la
democràcia moderna. Que la federació que agrupa l’interès
econòmic més important d’aquesta comunitat autònoma
renunciï al diàleg amb el poder autonòmic és una desgràcia per
a tots, però és una desgràcia sobre la qual jo crec que ells
haurien de reflexionar.
I dic que tots els interessos són respectables, aquí un dia
vendrà una manifestació de cavallistes, bé, doncs me sembla un

interès molt respectable si volen més finançament, etcètera, jo
també tenc unes dades que aport per a ilAlustració del comú de
la gent que ens escolta: si feim una divisió entre tot el que
aporta la Direcció General d’Esports a tots els esportistes
federats de Balears, surt 1.789 pessetes per federat, totes les
federacions, mitjana, Direcció General d’Esports. Si es
materialitzàs la subvenció de 200 milions de pessetes que
s’ofereix com a alternativa a la lototrot i se sumen els 180
milions que ja aporta el Consell Insular de Mallorca, cada
federat del trot rebria 400.000 pessetes, 1.700, 400.000 pessetes.
I no passa res, que venguin amb la manifestació, perquè estan
en el seu dret i és vera que són un sector esportiu al voltant del
qual hi ha activitat econòmica complementària, com passa amb
altres esports: la vela, el ciclisme, que també tenen una activitat
econòmica complementària. Però bé està que venguin i
tranquilAlament es manifestin.
En el tema de parcs naturals també hem tengut protestes
socials i també han de ser respectades. Jo crec que s’ha passat
d’informacions molt poc correctes, de què pràcticament es
venia que els excursionistes farien acampades al saló d’estar
dels propietaris de finques privades, i ara tot se centra en el
tema del tempteig i retracte, que és una figura que està
absolutament reconeguda a nivell d’Estat, que el Partit Popular
no qüestiona a nivell d’Estat, i aquí sembla que el tempteig i
retracte sigui la revolució. Jo no ho entenc, perquè en definitiva
un propietari que vol vendre una finca li és indiferent si ho ha
de vendre per un preu que li compri un o li compri una
comunitat autònoma, a no ser que l’escripturació fos per la
meitat o un 20% més baix d’allò que realment ha de cobrar, en
aquest cas sí molesta molt el tempteig i retracte, perquè
lògicament tot s’ha de cobrar en blanc i no en negre. Bé són
coses que passen en aquesta comunitat autònoma i hem de ser
lògicament tolerants en totes aquestes coses.
Vull afegir una qüestió més que no he pogut entrar en la
meva intervenció d’avui matí. No es poden fer polítiques de
cohesió social adequades en aquesta comunitat autònoma amb
polítiques des de l’Estat que van en direcció contrària. L’Estat
ha retallat la seva inversió en polítiques de cohesió social, ha
davallat la participació del PIB en aquest tipus de qüestions i
sotmet efectivament a aquesta comunitat autònoma a polítiques
que són extraordinàriament perjudicials. Aquí hi ha el tema del
decretazo, per cert un retall molt interessant diu: “José
G onzález Ortea aseguró que sólo la situación de los
trabajadores fijos discontinuos no incide la reforma, del
“decretazo”, a pesar de la insistencia de los sindicalistas,
este decreto ni pone ni un punto ni una coma al respeto, dijo
el popular”, idò no sé com ho rectificaran perquè allò que no
s’ha mogut no sé com es pot tornar enrera. Per tant, el ministre
Zaplana deu tenir un gran embull en aquests moments, es veu
que sí algun punt s’haurà de moure perquè ara hàgim de
rectificar en aquest sentit. De tota manera hem de fer una
reflexió seriosa des d’aquest punt de vista sobre què fa l’Estat
en aquesta comunitat autònoma, és a dir, l’Administració de
justícia està en situació d’absoluta precarietat, els cossos de
seguretat estan en una situació d’absoluta precarietat, la presó
que l’han feta nova i és molt bonica des del punt de vista
d’infraestructures no té ni els mestres necessaris per fer una
política educativa mínima que es correspongués en la funció de
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rehabilitació que té la presó, d’acord en la Constitució. El
número de víctimes de trànsit en carreteres, s’ha incrementat en
aquest país, entre el 96 i el 2001 en un 20%, una mica menys
afortunadament en aquesta comunitat autònoma. La Llei de
qualitat de l’ensenyament és molt complicat fer així polítiques
de cohesió social i hem de fer una reflexió perquè només el que
es gestiona des de la comunitat autònoma sembla que sigui
objecte de debat polític i social, la resta sembla que és una
desgràcia, només ens assabentam de com està la sanitat quan
la sanitat es transferida. Jo crec que han de fer una reflexió
seriosa sobre totes aquestes qüestions.
I sobre el tema de la immigració una darrera nota, jo m’he
felicitat avui perquè demà hi haurà una declaració institucional,
però es veu que no hi ha manera de reconduir aquest debat
perquè no hi ha manera d’introduir un mínim de racionalitat. Jo
crec que som el conseller que estava a una manifestació allà on
es demanava “papers per a tots”. Papers per a tots significa que
a una comunitat autònoma on hi ha milers de persones que
estan fent feina en aquesta comunitat, freguen els plats dels
nostres restaurants, fan feina a l’agricultura, a la construcció i
que ho fan en situació d’irregularitat, sense contractes, sense
papers, són persones explotades, en situació d’absoluta
precarietat i aquesta gent ha de tenir papers. No vull dir
naturalment una desregulació absoluta del flux migratori i allò
que no pot ser és mantenir segons quins discursos, com ho feia
un conegut meu, que em feia un discurs absolutament fiblant
contra els immigrants i després em va dir, sí clar a la meva sogra
la cuida una equatoriana i tal..., evidentment sense papers. Bé
jo crec que són coses que no s’han d’acceptar i es poden fer
propostes més o manco pintoresques, com el tema d’oficines a
Dakar o a Quito, Lima , Buenos Aires o Montevideo, perquè
això en definitiva no fa massa mal i jo fins i tot me pido una
perquè em fa ilAlusió, si es pot arreglar, fer una passejadeta pel
món. Ara no s’ha d’insistir en el tema de la gent que protesta
perquè altra gent que ha vengut després entre en els colAlegis,
no s’ha d’insistir en això, perquè això té un nom i es diu
preferència nacional, això avui matí jo no he volgut dir quin era
l’únic partit a França que defensava això, però això és el Front
Nacional, és la bandera del Front Nacional des de fa molts
d’anys a França i em sembla molt poc adequat que des
d’aquesta tribuna es pugui defensar una cosa d’aquestes
característiques, ho he sentit avui matí, ho he tornat a sentir
avui capvespre i jo crec que ens hem de tranquilAlitzar,
mitjançant propostes d’aquest tipus poc a poc...
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Sr. President, el Sr. Grosske m’està contestant a mi i jo
encara no som la Presidenta del Govern.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Munar, no pot interrompre l’orador mentre està
intervenint. Si vol després demani la paraula per allò que
consideri oportú.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:
Sra. Munar, vostè m’ha alAludit en la meva presència a una
manifestació i jo ho intent explicar. Jo li demanaria de veritat
que no es fiqués en embulls, faci propostes assenyades,
tranquilAles, ho consulti bé i jo crec que tots hi sortirem
guanyant en aquesta comunitat autònoma.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Grosske en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista. Demana la paraula Sra. Munar?
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Crec que en aquests moments hi ha poques solucions,
donat que el Sr. Grosske s’ha esplaiat i m’ha contestat a tot allò
que jo ja havia dit, quan vostè sap perfectament que el Sr.
Grosske havia de contestar al President, no a allò que jo he dit.
En tot cas i amb una referència concreta, encara que jo no l’he
citat en absolut, si ell s’ha sentit alAludit és perquè era ell qui
estava al front de la manifestació, podia alAludir aquest tema,
però no donar una explicació de tota la meva intervenció.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Munar. Sr. Sampol en nom del Grup del PSMEntesa Nacionalista té la paraula.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
President del Govern, li hem d’agrair les paraules i intentarem
debatre un poc les qüestions que hem plantejat. Estam d’acord
amb vostè que no són els temps millors per parlar
d’autogovern, no sé si ja ho havia dit jo però ho ha tornat a dir,
evidentment no sonen les campanes a favor de donar més
autogovern a les comunitats autònomes, sinó més bé vivim un
temps de recuperació de les competències a través del Govern
de l’Estat i de lleis presentades en el Congrés dels diputats.
Però jo sí que pens que és un bon moment per parlar-ne perquè
si no només sonarà una música i pareixerà que tots els
ciutadans de l’Estat espanyol combregam amb aquesta espècia
d’idea única d’allò que ha de ser l’Estat i aleshores aquí en
aquest fòrum de debat polític parlem com pensam tots que
podria ser aquesta estat perquè fos un marc de convivència, de
progrés i de no frenar les comunitats, les nacionalitats, el que
li vulguin dir, que tenen un esperit més emprenedor, com està
passant ara, sinó donar ales perquè estirin del conjunt de
l’Estat.
Li he de dir que no estam d’acord en què la solució d’un
Senat territorial sigui la via cap a l’Estat federal, no hi estam
d’acord. Un estat federal precisament és el que permet relacions
de tu a tu entre les nacions de l’Estat i trobam una actitud
acomplexada, renunciar a acords bilaterals amb l’Estat perquè
nosaltres som petits. No és una qüestió de grandària, si som
una nació política significa que Balears som el subjecte de la
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sobirania, les Illes Balears som els amos del nostre destí.
Insistesc, no és una qüestió de grandària, és una qüestió de
drets polítics. Mirin, Andorra ha aconseguit que la llengua
catalana sigui oficial a les Nacions Unides i és un estat molt
més petit que les Illes Balears, Malta aconseguirà l’any que ve
que el maltès sigui oficial a la Unió Europea i l’Estat espanyol
ens ho impedeix a nosaltres en la llengua catalana, que la parlen
dotze vegades més habitants que el maltès. És una qüestió de
voluntat política, expressada pels ciutadans a través
d’eleccions polítiques i a programes polítics i és també una
qüestió de voluntat dels polítics que defensin en valentia el
dret de cada un dels països. La resta és tots iguals i és evident
que dins Espanya no tothom té les mateixes aspiracions, és a
dir, pensar que a una mesa allà on totes les comunitats estan
representades ho tendrem més fàcil, jo crec que més difícil
perquè no tothom té les mateixes aspiracions. La comunitat de
Madrid es defineix com una diputació, hem vist recentment que
un president d’una de les comunitats més importants en
pressupost i en número d’habitants, ha anat a un ministeri que
podríem qualificar com de tercera divisió, el Sr. Zaplana i per
què? Perquè les seves prioritats polítiques consideren que és
més un ministeri que no la presidència del seu país i aquí pareix,
pel que sentit, que l’actual ministre preferiria quedar ministre
que no optar a la presidència del Govern de les Illes Balears. Per
tant, no tots tenim les mateixes prioritat s. Insistesc no és
qüestió de grandària, sinó voluntat política de ser i de fer valer
els drets històrics de cada una de les nacions de l’Estat.
Bé és evident que per anar cap a aquest camí federal és
imprescindible una reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, dins la qual es plantejarà una competència tan
important com la d’ordre públic. I estam molt satisfets que
vostè, en nom del partit que representa, del PSOE, estigui per
anar per aquesta línia. Ara, el problema és en aquest moment de
qualitat de les competències, perquè cada vegada que l’Estat se
reserva una capacitat de legislació bàsica significa que
conculca les competències exclusives que ja tenim. Exemples:
en comerç, tenim competència exclusiva de comerç i mitjançant
una legislació bàsica estan intentant que no puguem exercir
aquestes competències. Ara, el Decret del 2000 que autoritza les
grans superfícies comercials a posar gasolineres, això, si aquí
no ho aturam significarà un cop mortal per als petits comerços.
El que ha passat en educació, que t’imposen una llei que, a més
a més, te crea una despesa per la qual no te donen recursos
econòmics. Va passar amb menors, que ens obliguen a generar
una despesa i no te donen recursos econòmics, etcètera. Passa
amb els fons de cohesió, que ens diuen com els hem de gastar,
no, són uns fons destinats a les comunitats autònomes i no
som amos de decidir com hem de gastar aquests fons de
cohesió. I igualment amb els fons estructurals.
Mirin, jo crec que hauríem d’anar cap a l’esperit de la
reforma del 91, que el seu partit no hi va estar d’acord i el Partit
Popular sí; per interessos electorals? No ens interessa, aquella
reforma del 91 complia dos principis bàsics: primer, anava cap
al màxim de competències que permet la Constitució, per tant
estam dins l’ordenament jurídic vigent; segon, la més
important, resolia el problema del finançament, sense
finançament no hi ha autonomia política, sense recursos
econòmics no es pot fer política. Avui hem sentit, tots els

representants dels grups parlamentaris hem exposat quines són
les prioritats, però al final manca de recursos econòmics. I
l’única manera de tenir autonomia financera és amb una fórmula
que no inventam, que ja és vigent dins l’Estat espanyol que és
el concert econòmic. És a dir, la competència de l’Agència
Tributària plena, això significaria molta més eficàcia en la
recaptació i solidaritat amb l’Estat, aportant una quota pels
serveis que l’Estat presta a les Illes Balears i per solidaritat amb
les comunitats més desfavorides.
Hi ha el tema del model territorial. Mirin, jo crec que el
Govern ha complert els deures, el Govern, mitjançant la primera
reforma de les DOT, va desclassificar uns urbanitzables dins
espais emblemàtics, Es Canons, Alcanada, ara no me’n record,
uns quants urbanitzables més, i en aquest moment tenim
presentat en el Parlament el projecte de llei de regulació del
creixement urbanístic. Si s’aprova aquesta llei, crec que haurem
complert els deures, hauríem pogut anar més enfora, però crec
que, com a mínim, haurem aprovat aquesta assignatura. Ara, el
debat de definició del model està a cadascun dels consells
insulars; crec que Menorca ha resolt satisfactòriament la
qüestió, Eivissa està en procés, ara a Mallorca, en aquest
moment, el tema està obert. I els criteris que estan aprovats en
aquests moments en el Consell de Mallorca no són el que
volíem. És a dir, si el pla territorial ha de ser l’instrument del
canvi de model territorial, en aquest moment no ho és, perquè
les propostes que ens venen, que avui ens han tornat a posar
damunt la taula, són més del mateix, i per a això no ens hi
havíem posat. Per tant, és una qüestió que l’haurem de resoldre
a una altra casa, però que l’haurem de resoldre les forces
polítiques que som aquí. Ara, per anar a més del mateix, per
anar al mateix creixement, al model de creixement d’aquests
anys anteriors, bé, ja n’hem parlat avui de matí, el pla territorial
insular de cada illa ha de ser un pla que ha de protegir el
territori, que ha de protegir especialment les zones costaneres,
que ha de protegir el sòl rústic i no ha de permetre increments
de l’activitat constructora més enllà del que siguin terrenys amb
vocació de ser edificats, com és el sòl urbà.
Teníem una altra qüestió en debat que és el tema del model
audiovisual. Bé, jo estic satisfet per l’expressió de la seva
voluntat política, però ja li he dit avui de matí, no tenim temps.
A més a més, aquest era un compromís dels acords que tenim
firmats del 99 i un compromís que vostè mateix, personalment,
va assumir dins la sessió d’investidura. Mirin, els canvis
socials que es produeixen a les Illes Balears són amb una
velocitat frenètica, no esperen els canvis que es produeixen
dins la nostra societat, i ens hem de posar a fer feina i ho hem
de fer en aquesta legislatura. I el tema de tenir un mitjà de
comunicació de masses important és vital, avui, en aquesta
legislatura. Les illes encara, per desgràcia, vivim d’esquena
entre nosaltres, no hi ha cap mitjà de comunicació que ens
informi a tots els ciutadans de les illes del que passa a
cadascuna de les illes. Amples colAlectius de persones que han
vingut de fora al llarg d’aquests anys viuen d’esquena
totalment a la realitat social i cultural de les Illes Balears;
perdem grans oportunitats, a més, dins el camp de la indústria
audiovisual: les Illes Balears s’han convertit en un gran plató
de televisió i no se’n beneficien les productores de les Illes
Balears. És evident que no hem de fer una televisió
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convencional, no tenim recursos econòmics, però podem anar
cap a un model de televisió mixta, on es doni joc a les
televisions insulars, que ja emeten, i a les televisions locals que
compleixen una gran funció. Ja s’ha creat la primera emissora de
ràdio pública: Som Ràdio. Crec que estam en condicions dels
propers dies debatre una proposta de fer una televisió d’àmbit
autonòmic, assequible econòmicament i que podria estar en
funcionament en pocs mesos, fins i tot abans de les eleccions.
Sr. President, insistesc, aquesta és una qüestió vital i urgent,
sense cohesió social, sense cohesió territorial, sense la nostra
llengua al carrer no hi haurà país, només ens quedarà província.

Avui els colAlectius socials més conscients i dinàmics de la
nostra societat tenen la ilAlusió i la confiança, l’esperança
dipositada en el Govern de les Illes Balears. El pacte de progrés
no és únicament un pacte entre cinc forces polítiques, el pacte
de progrés és un compromís ciutadà per construir una societat
més justa, més solidària, més ecològica i més equilibrada
econòmicament.

Senyores i senyors, acab, Sr. President, iniciam el camí cap
al final de la legislatura. No ha estat fàcil, hem trobat molts
obstacles: totes les catàstrofes naturals possibles les hem patit,
jo crec que damunt aquest govern, millor dit, damunt el poble
de les Illes Balears han descarregat les set plagues d’Egipte, a
més d’una situació internacional imprevisible, una persecució
ferotge per part del Govern de l’Estat; però els bons mariners es
veuen quan hi ha temporal, amb bon vent tothom arriba a port,
és quan hi ha maror que es veu si hi ha una bona nau i uns
bons mariners.

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

(Remor de veus)
Els hooligans podrien callar una estoneta, Sr. President. Al
Sr. Manuel Jaén, com a caballero español, li direm Manolo, el
del bombo.

Ah! I més lliure. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sr. President?
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sí, Sr. President, hem assistit fa un quart d’hora a una
petició de paraula per part de la diputada Sra. Munar; quan
se’ns alAludeixi a aquest grup o se’ns digui hooligans, com
se’ns acaba de dir, com podrem respondre nosaltres?

(Continua la remor de veus)
Gràcies, Sr. President.
Senyores i senyors, gràcies, s’ha iniciat un gran canvi
històric...
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Vaya acabando, Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
S’ha iniciat un gran canvi històric que ha de tenir
continuïtat. La fórmula política del pacte de progrés és una
experiència nova i positiva, la convivència entre tantes forces
polítiques que formam l’actual majoria parlamentària no ha
suposat un obstacle per governar, el contrari, crec que s’ha
establert una espècie de competència sana entre els distints
partits que formam el pacte que això ha estimulat i ha donat el
resultat d’una activitat frenètica a cadascuna de les
conselleries, en tots els camps: la protecció de les persones més
necessitades; la protecció del territori i del medi ambient;
l’impuls a una economia diversificada; la recuperació dels
productes de Balears; les inversions, sense cap precedent
històric, en educació, en sanitat, en adquisició d’espais naturals
privilegiats; l’impuls decidit a la recuperació de la llengua
catalana; la participació de la societat civil en la presa de
decisions, són part de les realitzacions d’aquest govern que
necessiten continuar.

EL SR. PRESIDENT:
Gracias. Ahora tiene la palabra el señor portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Abans que em posi en marxa i per evitar això que diu, jo
proposaria que o bé els dóna un megàfon i així els sentiré i els
contestaré, o bé que augmentin aquestes maquinetes que
maten els mòbils, a veure si també maten el renou que ve
d’aquest costat. Afortunadament d’aquesta orella hi sent
menys que de l’altra.
Gràcies, Sr. President.
Bé, jo crec que han quedat algunes coses en el tinter que
voldria treure en aquest moment, aprofitant aquest segon torn,
que no és un torn de rèplica sinó que és un segon torn, i en
principi hem parlat una mica de la reforma de l’Estatut que
s’havia proposat, aquesta reforma puntual amb la qual hi estam
d’acord. Però Vós també havíeu parlat d’un altre tema i aquí se
n’ha parlat, és de millorar el nostre autogovern. I aquest millorar
el nostre autogovern, que nosaltres no hi estam d’acord, en
aquest moment es poden produir algunes coses d’elles, com és
el tema de l’aeroport, no cal incidir en la titularitat de l’aeroport
per participar decididament en la gestió, per exemple. Creim que
una reforma estatutària, a no ser alguna de les coses que s’han
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apuntat aquí i que no estan previstes a la Constitució i amb la
qual tampoc no hi estam gaire d’acord, doncs jo crec que no
ens pot aportar tant més com una altra de les coses que Vós
heu apuntat. Allà on hauríem de pitjar fort, perquè és més
important que tot això, és que l’Estat de les autonomies
funcioni. Vós heu dit que puguem anar a qualque banda a
discutir aquells temes que ens interessen amb igualtat de
condicions, això és millorar la nostra capacitat d’autogovern,
que aquelles coses a les quals tenim dret no sigui possible
negar-nos-les; que no sigui possible anar modificant per la via
de consideració de legislació bàsica coses que dubtosament ho
són i obliguin al conflicte constitucional, aquesta és la millora.
Jo crec que la millor manera d’evitar problemes entre uns i
uns altres crec que és el model federal, aquest és un model
polític, és un model que tendeix a la concòrdia entre els estats
federats, en aquest cas nosaltres seríem les comunitats
autònomes. Aquesta reforma del Senat, com a cambra de
representació territorial, que recordem que així hauria d’haver
estat, tal com vàrem preveure en el principi de l’elaboració
constitucional i no va poder ser, aquesta és una reforma no
només possible, sinó necessària; si tots som Estat, tots ens
hem de seure junts per discutir aquells temes que tenen a veure
amb el Govern de la nació i els altres que tenen a veure amb els
governs de les comunitats autònomes, tots junts entorn d’una
taula. Basta ja de bilateralisme centrípet, aquesta és una visió
que cada vegada s’està posant més de moda, crec que l’està
practicant amb excés el Sr. Aznar, i això l’únic que provoca és
fractura entre els territoris d’aquest país. I això no convé a
ningú, Vós ho heu dit, fins i tot per raons d’egoisme convé que
la botiga que dóna beneficis estigui ben cuidada, la que estigui
més ben cuidada, així hauria de ser, així ho faria qualsevol dels
nostres empresaris, qualsevol. Però es veu que en política, i
amb la política que es du des del Govern de l’Estat això no és
així.
I després la participació de les comunitats autònomes en el
si del Consell de la Unió, allà on es diu allò que nosaltres
haurem de fer és bo que ens integrem a la comissió que
representa Espanya, com a un membre més i amb la disciplina
d’un òrgan colAlegiat. Així ho diguérem en aquest Parlament ,
així ho aprovàrem i així el Partit Popular, únic partit que ho votà
en contra, però té majoria absoluta, ho va impedir. Així jo crec
que no anam, no és bo mantenir aquest estat d’ebullició
permanent en el nostre país.
Però jo li deia, Sr. President, que una de les feines que ha
tengut aquest govern no ha estat fer allò que no havia estat fet,
això és normal, uns diran que havien fet poc, possiblement això
fins i tot és discutible, jo no hi vull entrar en aquest tema,
moltes coses no s’havien fet, algunes estaven ja fetes: jo record
haver sentit al Sr. Matas, aquell que por ahora no és candidat
a president de la comunitat autònoma, jo li he sentit dir: el
problema de l’aigua està resolt. Punyetes!, i després, quan el
fan ministre de Medi Ambient només fa canviar dessaladores.
No devia ser vera, ell mateix, no és que fos un altre, ell mateix.
O, i amb això corregiré la seva intervenció, d’aquell famós pla
de transports, no, va dir que aquell pla de transports era a
l’impremta, devia ser a l’impremta museu de Gütemberg, que
devien haver de fer el tipus de la c trencada amb Bosch i per

tant no l’han pogut imprimir. No, però la singularitat no és
aquesta, no, ara fora bromes, la singularitat no és aquesta, la
singularitat és l’acció deslleial, injusta i fins i tot ilAlícita del
govern de José María Aznar, en el qual el nostre no candidat
por ahora, Sr. Matas, també hi és present, això és la
singularitat, això no n’hi ha d’altre que ho tengui.
No parlaré dels recursos d’inconstitucionalitat, parlaré de
per què unes comunitats poden invertir en pla de carreteres,
amb finançació estatal, amb uns tipus de carreteres i nosaltres
no; per què unes comunitats poden tenir una declaració
d’interès públic dels vols i unes altres no, per exemple, per què?
I del règim especial? Bé, d’això en podríem parlar una hora i
mitja. Però bé, mirin, i els ho diré a vostès...,
(Remor de veus)
... vostès s’imaginen la cara que degué posar la Sra. Cava de
Llano, adjunta segona al Defensor del Poble, la Sra. Cava de
Llano, exdiputada pel Partit Popular de les Illes Balears en el
Congrés dels Diputats, militant, jo diria, notable, dins el Partit
Popular, quan va haver de firmar un escrit dirigit al president
del Partit Popular de les Illes Balears i en aquest moment
ministre d’Assumptes Exteriors, diu: “Asimismo -carta dirigida
a l’Excm. Sr. Conseller d’Hisenda de les Illes Balears-, diu:
“Asimismo, se le comunica -al Sr. Mesquida- que ante la
tardanza en recibir el informe -l’únic que faltava- del
Ministerio de Medio Ambiente, se ha solicitado que sea
remitido urgentemente.” Era el tercer escrit que es feia, és a dir
que aquell que pràcticament era son pare de la criatura del règim
fiscal i especial per a les Illes Balears va ser el darrer en enviar
un informe sobre el compliment d’aquesta llei per part del
Govern de l’Estat, davant una queixa del Defensor del Poble.
Bé, Primperant degué haver de prendre la Sra. Cava de Llano,
Primperant.
Però no degué ser aquest dia el que es va posar més
violenta, no, s’hi degué posar més quan degué llegir, perquè els
deuen llegir tots els escrits, quan degué llegir el següent, el que
firmava el seu cap, el que firmava el Defensor del Poble i que
deia, ni més ni manco, diu: “De todo lo actuado ante los
diferentes departamentos ministeriales, se deduce que no
existe voluntad de cumplir de forma inmediata las
obligaciones impuestas por la ley.” És a dir, el Defensor del
Poble, l’Ombudsman, diu a un paper que firma i envia, i no és
un document que pugui ser qualificat d’alt secret, diu que el
Govern d’Espanya no té intenció de complir una llei.
(Remor de veus)
Vostè, Sr. President, vostè té intenció de no complir moltes
lleis? Jo no ho he sentit a dir. Vostès s’imaginen que això
passàs a Anglaterra i que l’O mbudsman anglès digués això? És
que hauria de dimitir el primer ministre, perquè aquí no passa
res, no passa absolutament res. I si fossin els perjudicats per la
no aplicació d’aquesta llei els nostres empresaris, els nostres
ciutadans, els nostres estudiants, els nostres malalts, si aquests
decidissin no complir la llei de l’IRPF, què passaria? RebelAlió
fiscal, tots a la presó, però immediatament, faltaria més. Però el
Govern d’Espanya pot posar de manifest que no pensa complir
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una llei, i no passa res. Jo vull el mateix dret, si jugam, juguem
tots, jo vull el mateix dret, a mi hi haurà lleis que me vendran bé
i les compliré, i unes altres diré, no, de moment, de moment no,
ja la compliré un altre dia; per exemple, la llei de trànsit, no, no,
avui jo anava a 120, però és que avui havia decidit no complirla, de moment, al guàrdia civil li diré: no, demà sí, però avui
havia decidit no complir-la. Això farem a partir d’ara, els pareix
correcte? I quina va ser la manifestació que varen partir per
aquí? Diu: és que no saben negociar. O sigui que el compliment
d’una llei és qualque cosa negociable, i això a quina
assignatura de la facultat de Dret ho ensenyen? Negociar el
compliment de les lleis, bé, és que és una cosa tremenda.
Jo, la veritat és que entenc que sigui difícil seure a segons
quins escons d’aquesta cambra, és difícil, perquè jo crec que
tothom té la seva consciència, uns la s’han d’aguantar més que
d’altres, però realment ha de ser un poc gruixut; jo, la veritat
que per alguna persona realment me sap greu.
Però, jo crec que, miri, Sr. President, jo aniré acabant, no vull
allargar-me excessivament, ja m’he passat una mica, els nostres
ciutadans saben, com deia aquell poema d’Ausiàs March, qui
són el Ponent i el Mestral, ho saben ben bé qui són el Ponent
i el Mestral, ho saben ben bé, i que contra ells, contra aquests
ciutadans i ciutadanes s’han ben armat aquest Ponent i
Mestral. Saben també qui són el Llevant, el Migjorn, el Xaloc,
el Gregal i fins i tot el vent Tramuntanal, ara no hi és, no hi és el
que m’anava a referir, que tots ells compliren nostre retorn.
Sr. President, no defalleixi davant totes aquestes coses i
permeti’m, he començat amb una formosa poesia en català,
acabaré amb un trosset d’una poesia en castellà, quan García
Lorca es referia a la capacitat d’entendre les coses per part
d’alguns, diu: “ No se preocupe, de plomo tienen las
calaveras.”
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Crespí. Tiene la palabra el Sr. Presidente del
Gobierno.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc, per contestar al Sr. Buades i per dir-li
que bé que, efectivament, estam oberts a analitzar i per tant a
veure totes les distintes possibilitats per tal de poder resoldre
el millor possible temes tan importants per a la nostra
ciutadania, com és tot el relacionat amb l’habitatge. Però jo
acabava la meva intervenció dient que de vegades és important
analitzar d’on partim per saber fins on podem arribar, i que de
vegades és difícil, en un termini curt de temps, poder solucionar
moltes problemàtiques; jo, ahir li deia que un transatlàntic no
gira en sec, necessita un temps per girar. El que sí és cert és que
en aquest a comunitat autònoma hem passat de complir el Pla
estatal d’habitatge en un 4% a passar, en aquests moments ja
està en un 119 en moltes coses, i que per tant demanant i exigint
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que a nivell de l’Estat se’ns enviïn més doblers de les distintes
redistribucions que es fan en temes d’habitatge.
Però també li he de reconèixer que, efectivament, el tema del
sòl és un problema i que per tant la llei del sòl està en redacció;
jo crec que algun dels grups ja l’han pogut analitzar i que,
sense cap dubte ni un, ha de ser un dels instruments que ens
han de dur a possibilitar que hi hagi un sòl més barat i que, per
tant, es pugui construir habitatge taxat. Fins i tot de vegades
s’havia analitzat aquella possibilitat, en els contorns del que és
el sòl urbà, de poder qualificar certes reserves de sòl, encara
que fos no urbanitzable, destinades a aquests tipus
d’habitatges, per tal que després els solars poguessin sortir a
més baix preu i que per tant els habitatges poguessin ser a més
baix preu. Però llavors en això hi hem d’estar d’acord tots,
perquè de vegades, quan s’ha parlat de posar quotes al tema de
la nova construcció, hi ha hagut gent que fins i tot ha defensat
que volien quotes dins els habitatges de protecció oficial.
Aquest President mai, jo sempre he defensat que els habitatges
de protecció oficial havien d’estar al marge de qualsevol tipus
de quota; perquè, efectivament, a un lloc on puja el preu del sòl
de forma important, com és a les Illes Balears, i no només
perquè hi hagi tota una sèrie d’actuacions de limitació del que
és el sòl, perquè també s’ha demostrat que amb les reformes
que ha fet el Sr. Aznar a nivell d’Estat, ampliant la possibilitat
que el sòl urbà pogués créixer per tots els cantons, tampoc no
hi ha cap comunitat autònoma on el sòl baixi, per tot puja; fins
i tot a moments com el d’ara, que hi ha hagut de cada vegada
més limitacions, hem vist que també de cada vegada hi havia en
alguns moments molta construcció i els sòls, per tant, tampoc
no baixaven.
Per tant, l’única manera és intervenir, l’única manera és
intervenir a través de donar ajudes per tal que hi hagi la
p ossibilitat que coses que es fan a la part privada, amb
aquestes ajudes la gent hi pugui arribar; intervenir en lloguer,
perquè no tothom podrà adquirir un habitatge, per tant crear
tota una sèrie d’accions en matèria de lloguer. He de dir que de
les promocions que feim en aquests moments, una de quatre o
una cosa així, ja va a lloguer; que també es fan, no com es feia
abans que es feien quotes per a joves dins les promocions,
sinó que es fan promocions per a joves senceres, que també
s’hi està actuant en totes aquestes matèries, però que el que
haurem de fer sí que serà cercar fórmules d’intervenció. En
prova d’això, hi ha un acord ja amb l’Associació de Promotors
i Constructors, hi ha un conveni firmat per tal que a ells, si els
cedim determinats solars, ells construiran, que per a nosaltres
és una cosa molt important, que l’IBAVI es pugui destinar a
aquests habitatges que vostè deia, diríem, de més baix preu per
a aquella gent que necessita poder accedir a aquests
habitatges, i que llavors el que és la protecció oficial a nivell
general es pugui fer des de la iniciativa privada, i per tant els
puguem donar solars a aquesta iniciativa privada.
Per tant, l’Associació de Promotors i Constructors, encara
que qualque vegada alguns diguin que no ens entenem mai
amb els empresaris, ha firmat un conveni amb nosaltres.
Nosaltres ens haurem d’espavilar i per tant haurem de cercar
aquestes fórmules i aquests instruments per tal de poder cedir
aquest sòl, però he de dir que ara, de moment, no estam per ells,
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i ho he de dir ben clar, perquè ells han demostrat una voluntat
de treballar en aquesta direcció. Per tant, en matèria de crear
aquest nou sòl a través de les possibles qualificacions que jo
li comentava, actuar en matèria de lloguer i sobretot actuar
també en el que ja estam actuant, que és en aquestes ajudes
que van a l’habitatge usat i per tant a l’adquisició d’habitatge
usat que, a través del Programa Ca Vostra, em pareix que es diu,
o Ca Teva, que ja treu molts de resultats. Per tant, aquestes crec
que són les fórmules i les maneres d’actuar.
Quan els d’aquí ens sentim agredits, també podrem dir
qualque cosa? És que jo crec que ens hauríem de tranquilAlitz ar
un poc tots; hi haurà temps per a tothom i per tant si tots
deixam que facem les intervencions tothom sabrà el que pensa
l’altre i no només el que pensa un, que jo crec que és una de les
grans desgràcies de la política moltes vegades en aquests
moments, que és que n’hi ha molts que només s’escolten a ells,
i això no va gens bé ni una mica. Convé de tant en quant
escoltar els altres perquè sempre es pot aprendre qualque cosa.
(Remor de veus)
Quant al creixement, bé, hi ha coses que són discutibles i jo
crec que n’hauríem de parlar; és a dir, per una banda, vostè me
diu que a Eivissa ha baixat el turisme, per l’altra banda me diu
que s’han fet grans cridades de la població a través de la
construcció, per a turisme també. També ve gent a fer feina en
turisme, també ve gent de fora; vull dir, per tant, això del
creixement jo crec que no hauríem de fermar massa les dues
coses, jo crec que el que hauríem d’intentar fer és, i crec que
tots ho tenim clar, és créixer allò que creguem que sigui
sostenible des de tots els punts de vista i per tant aquesta
hauria de ser la fórmula. Tengui en compte que si hi ha un
creixement, encara que no sigui de construcció i sigui d’un altre
àmbit que es dispari, fins i tot encara que no hi hagués
habitatges aquí, la gent vendria, vull dir que això ho tenim clar.
És a dir que per tant, efectivament, jo crec que hem d’anar a
cercar aquestes fórmules.
De totes formes li dic que crec que estam fent, crec que
durant aquesta legislatura s’ha fet un esforç molt important;
comprenc que vostè vulgui anar més enllà, crec que queden
mesos i que per tant estic disposat que parlem de totes les
qüestions, però allò que ja està presentat i fet i alguna altra llei
que està ja molt estudiada, crec que conformen un bloc de feina
molt important i que, sense cap dubte ni un, en aquests
moments el més interessant de tot seria poder ja tirar endavant
tots els plans de cada una de les illes.
Que no tots els territoris tenen el mateix nivell, això ho tenc
clar. Me pareix recordar que només en educació a Eivissa s’han
gastat prop de 3.000 milions de pessetes, per tant, jo crec que
s’ha fet un esforç important; a Formentera, he tengut ocasió
d’explicar els distints esforços que s’han fet, precisament
perquè sabem que hi ha dobles i triples insularitats. Crec que
hem de seguir amb aquesta idea. Crec que amb el pla de xoc de
la llengua també es té previst que hi ha zones, com és Eivissa,
com Palma, com Calvià, etcètera, allà on amb els distints
ajuntaments s’han de tenir unes actuacions específiques; per
tant, és una qüestió que la tenim totalment en compte.

Quant al Sr. Grosske, bé, coincidir amb tot el que ha dit, vull
dir, crec que efectivament ja ha sortit en diverses ocasions, crec
que hi ha tota una sèrie de temes que necessiten una resposta
important per part de l’Estat que fins ara no hem tengut; jo crec
que no hem tengut el tracte que ens mereixíem; que,
efectivament, a certs moments vàrem sentir veus que deien que
el famós Decret de reforma laboral aquí no tenia cap tipus
d’incidència, que no tenia cap tipus d’incidència en els fixos
discontinus, però ara veim com, darrerament, s’ha fet marxa
enrera i per tant qualque incidència devia tenir en totes
aquestes coses.
I que, efectivament, en aquesta comunitat autònoma s’ha
d’analitzar i, per tant, hem de millorar tots els serveis que són
competència de la comunitat autònoma, però també haurem de
parlar i haurem de tractar tots aquells temes que no són
competència directa de la comunitat autònoma, però que,
efectivament, afecten molt directament la comunitat autònoma
perquè són serveis que les tenim aquí. Un d’aquests és el de
seguretat, com he dit nosaltres ja hem fet passes per intentar
donar-los el màxim de solucions.
I quant a la immigració, dir-li que, efectivament, és una cosa
complexa. Jo el que crec és que necessita un gran pacte, crec
que és bona la iniciativa que aquest gran pacte es pugui fer a
nivell de tots els distints grups parlamentaris. Jo crec que ha
quedat clar que no es pot dur a terme una política de portes
obertes, igual que també vull deixar ben clar que totes les
persones que, amb papers o sense papers, que són aquí són
persones i que per tant necessiten de la resposta de les
institucions. I també voldria deixar ben clar que el tema de la
immigració es complica quan no se gestiona, si no es gestiona
encara es complica més; perquè, efectivament, jo també opín
així, crec que hi ha gent que en aquests moments fa feina a
molts d’indrets i que té dificultats per solucionar la seva
documentació, i en canvi es demostra que l’empresariat el
necessita i que és necessari per dur a terme tota una sèrie de
feines. Per tant, és una qüestió complicada que, com deia,
necessita de la màxima unió de totes les distintes institucions.
Jo crec que hi ha una administració que és la competent i per
tant la que, des de la llei, ha de fer el capdavant d’aquesta
situació, i, com se suposa, des de totes les altres institucions
hauríem de colAlaborar per tal que en aquesta qüestió es creïn
els menys problemes possibles, tot a l’inrevés, vagi el més
llatina possible.
De totes formes, el creixement a les escoles, a la sanitat,
etcètera, ve de molta gent que ve de fora, ve d’extracomunitària,
ve que també tenim població que ens ve d’altres regions
d’Espanya i ve que també tenim gent que ens ve d’altres països
d’Europa. Per tant, l’esforç que feim és precisament perquè aquí
hi ha hagut uns moviments de riquesa que tots sabem que hi
han estat, per una banda; i que, per tant, això ha tengut un
efecte cridada, perquè aquí hi ha hagut feina, i he de dir que
una gran generalitat d’aquesta gent la necessitam per aguantar
aquesta riquesa i, per altra banda, també hi ha un efecte cridada
perquè aquí es viu molt bé, i per tant hi ha gent que tria aquí per
viure-hi. Per tant, és una qüestió complexa que s’ha d’analitzar
amb certa tranquilAlitat i jo crec que des del pacte de tothom.
Però sempre tenint en compte que, amb papers o sense papers,
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són persones i que per tant necessiten la resposta de les
nostres institucions.
Quant al Sr. Sampol, dir-li que les dues coses de les quals
parlam no són incompatibles, parlar de reformes de l’Estatut en
què es conformi un vertader Estat federal i per tant es creïn
aquells instruments necessaris perquè la relació entre
comunitats i entre comunitats autònomes sigui el millor
possible, jo crec que això no és incompatible.
La veritat és que el mateix que me deia vostè m’ho deia el Sr.
Pujol, quan va ser aquí vaig tenir una conversació amb ell; ell
me deia que no acabava de creure amb el Senat i jo li deia que
ell cada vegada que va a Madrid, com que representa molta
gent, quan toca li obrin la porta; jo m’espany els nus de tocar
i no m’obri ningú la porta; per tant, l’experiència el que me diu
és que aquells que som més petits i tenim menys representació,
igual que passa a molts d’altres estats federals, als Estats Units
passa, hi ha una cambra de representació de població, diríem,
i hi ha una cambra de representació d’estats i l’estat més gros
té el mateix valor que l’estat més petit, o el mateix vot que l’estat
més petit. I per tant hi ha la possibilitat de discutir de tu a tu,
això de les relacions bilaterals està molt bé, però si miram
l’experiència nostra i miram cada vegada que demanam per
parlar amb no sé qui, les dificultats que tenim per poder-hi
parlar. En canvi, si hi hagués un Senat territorial on les coses
s’haguessin de discutir i hi poguéssim tenir veu i poguéssim
tenir dret a ser-hi, moltes de les vegades que demanam per anar
a xerrar amb algú, les podríem parlar allà i les podríem fixar com
a polítiques allà.
I he de dir que vostè m’esmentava alguns dels temes, vostè
me deia és que clar, des de l’Estat te canvien la llei de menors
i diuen, escolti, pagui comunitat autònoma. És igual que aquell
que diu, val, jo el convit a beure però que pagui aquest del
costat; llei de menors o te canvien les deduccions quant a
l’IRPF i resulta que te canvien coses que són imposts cedits,
directes, en temes de transmissions patrimonials, per exemple,
i són temes cedits a la comunitat autònoma. Clar, però és que el
Sr. Schröder em deia, bé, és que això no li entrava dins el cap,
com era possible que l’Estat, sense consensuar en el Senat
totes aquestes polítiques les pogués dur a terme? Perquè el Sr.
Schröder, quan ha de fer qualque tipus d’actuació d’aquestes,
se n’ha d’anar al Senat i les ha de consensuar amb les distintes
comunitats autònomes, i per tant les ha de pactar, i pot deduir
de l’IRPF o pot fer una llei de menors, però ha de presentar, per
una altra banda, la compensació que donarà a la comunitat
autònoma, perquè té l’obligació de pactar-ho.
Per tant, no és incompatible xerrar d’augment de
competències amb que, a la vegada, tenguem un sistema de
funcionament que no admeti partidismes, que no admeti
clientelismes, que no admeti formes i maneres que no són les
lògiques de funcionar entre les institucions. Aquesta és un poc
la idea que jo volia posar damunt la taula. Clar, vostè me deia,
Malta o Andorra ara podran fer no sé què, jo no sé si me
demanava que demanàssim la independència, supòs que no;
crec que nosaltres en aquests moments, com se suposa, no
estam per seguir-lo en aquest tema, però que vull dir que clar
que sí que crec que es poden fer avanços importantíssims.
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Jo no me tanc a què parlem d’això de la policia, d’això de
l’Agència Tributària, no me tanc que parlem de totes aquestes
qüestions, com se suposa no me tanc que parlem de res; una
altra cosa serà llavors els distints grups parlamentaris fins on
podran arribar. Ara, crec que, efectivament, amb els temes
d’autogovern s’han de fer avanços; bastaria un avanç molt
important, que crec que seria molt important per a nosaltres,
seria que per exemple ens llevassin la clàusula de suficiència
que ens han posat en el sistema de finançament, això ja serien
devers 30.000 milions més de pessetes que no és just que ens
la posin perquè, al final, nosaltres tenim tota la població que
tenim, al final realment és una injustícia. És a dir, allò que ens
pertoca a nosaltres que ens posin un límit, bé, una injustícia
mesclada amb una altra, que se’ns digui que si no acceptam
sanitat, resultarà que no ens aplicaran el nou finançament, i que
ens diguin que si no acceptam el sistema de finançament nou
ens passarà una cosa que no sabíem exactament que era, però
que algú ens ho va explicar molt clarament i ens va dir: fuera
hace mucho frío. O sigui que ens deixarien fora del sistema.
Hauríem de saber un poc totes les situacions com han vengut.
Jo, quan li he dit que no era el moment, crec que no he tirat
una mala pedrada, crec que en aquests moments els vents no
bufen massa bé en aquest sentit. Dir que jo coincidesc
plenament que amb el model territorial hem anat molt endavant
i que pens que, efectivament, hi hem de seguir anant, arribant
a un acord amb els plans territorials dins els consells insulars
i arribant a un acord, com se suposa, amb les lleis que ens fan
falta. Jo crec que aquesta ha de ser la voluntat.
Dir, quant al model audiovisual, que jo crec que un model
audiovisual de la comunitat autònoma s’hauria de fer amb
publicitat, amb la transparència i seguint les lleis que pertoca,
i per això jo parlava d’una llei perquè hi hagués un determinat
ens. De totes formes estic disposat a escoltar totes les
propostes que se’m facin; ara, jo creia que aquest era un poc el
camí.
I ja per acabar, que m’havia passat també contestar a la Sra.
Munar, bé, dir que, efectivament, a més de demanar un
federalisme a nivell nacional, jo crec que donam exemple perquè
efectivament estam actuant a nivell de federalisme intern, i que
creim que estam augmentant moltíssim el que són els papers
dels consells, que no és fer res més que l’esperit de l’Estatut.
Però que això no vol dir que també haguem de seguir fent feina
per tal d’intentar organitzar al màxim totes aquelles fórmules i
maneres que facin que hi hagi una millor celeritat a l’hora
d’actuar en totes aquestes qüestions.
Dir, quant als ajuntaments, que jo crec que hi ha dos debats
quant als ajuntaments: un debat de finançació que,
efectivament, a pesar que des de la comunitat autònoma ja ens
avancem a l’Estat i ja hi hagi un debat dins el Parlament i una
partida als pressuposts per crear un fons de compensació i
ajudar als ajuntaments, a pesar que ens avancem des de la
comunitat autònoma, aquesta és una assignatura pendent de
l’Estat; l’Estat ha de resoldre aquesta qüestió i per tant l’Estat
ha de dotar d’un bon finançament els ajuntaments.
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Una altra qüestió és que a un moment donat es pugui parlar
que hi hagi certes competències que puguin ser exercides des
de la proximitat, des dels ajuntaments, i aquest és un altre tema.
Quant a agricultura, s’estan fent esforços per part del
conseller molt importants, crec que mai a un conseller se li
havia demanat tant, que salvàs vaques boges, sequeres,
llengües blaves, temporals; és a dir, crec que ens ha caigut de
tot i crec que la conselleria n’ha sortit molt bé, crec que la
conselleria ha estat al costat de la pagesia i que per tant ha
donat respostes. Jo crec que la pagesia és vera que té sectors
que necessiten ajuda i que per tant van més malament, jo crec
que tots ens n’hem de cuidar, però tampoc no hauríem
d’oblidar que hi ha sectors com l’hortícola, que són sectors que
treuen el cap endavant i van endavant. Jo crec que amb tot el
que és la indústria agroalimentària es fan esforços
importantíssims i crec que la conselleria, per primera vegada, ha
començat a atacar problemes de fons, és a dir, el fàcil és donar
ajudes aquí o ajudes allà i el difícil és atacar els temes
estructurals. La conselleria també conjuntament amb altres
institucions, el tema dels escorxadors s’ha fet, en part també
amb l’Ajuntament de Palma, si jo no vaig malament; temes com
el de la llet, participant en creació de noves empreses que en el
seu moment tot d’una ja varen suposar que el preu de la llet
pujàs de 40 a 46 pessetes, que era un tema molt important a
nivell d’aquest sector i que tenia moltes dificultats; i altres
fórmules que intenten donar un producte afegit als nostres
productes, com ha passat amb la taronja, així com també altres
fórmules que intenten donar una marca als nostres productes,
estic recordant el vi de la terra de Formentera, el vi de la terra de
la Serra de Tramuntana de la costa Nord, l’oli de Mallorca, és a
dir, tota una sèrie d’iniciatives que, sense cap dubte ni un, fan
que aquest sector, tan estratègic per a nosaltres, perquè hem de
tenir en compte que aquest sector maneja un 80% del paisatge,
i per tant aquest 80% del paisatge també compta a nivell d’una
altra indústria tan important com és la indústria turística.
I jo aprofit per dir que, efectivament, l’ecotaxa s’encarrega
d’aquest sector i que crec que tots hem de fer aquests esforços
per arribar al que ens deia el Sr. Sampol d’un 25% en relació
amb la pagesia.
Dir que en relació a la lototrot el Govern ja ha dit que
intentaríem treure una, en aquests moments hi ha tota una sèrie
d’interessos que estan enfrontats i que, per tant, el Govern farà
tot el possible per tal de donar una solució de suport a tot el
relacionat amb els cavalls. Però jo crec que la lototrot, en el seu
moment, es va treure, hi va haver una empresa que es va
presentar, no va complir els requisits i crec que en aquests
moments s’han de cercar altres fórmules.
Dir que quant al model territorial crec que és una cosa que
l’hem de pactar dins el consell insular i estic convençut que hi
haurà la voluntat de pactar-ho. I estic convençut que tots farem
el possible i així pens que tots hi estam fent feina, perquè les
Illes Balears siguin un país i no una província.
Moltes gràcies.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Arribats a aquest
punt, suspendrem la sessió durant cinc minuts.
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió. Pertoca ara
el torn d’intervenció al Sr. José María González Ortea, portaveu
del Grup Popular, que té la paraula.
(Aplaudiments)
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados,
muchas gracias queridos compañeros del grupo. Vamos a ver
si empezamos el debate de la acción política general del
Gobierno, el debate del estado de la comunidad, vamos a ver si
conseguimos enterarnos cómo está esta comunidad; porque
hasta ahora yo creo que han estado discutiendo ustedes, muy
amablemente, versallescamente, diría yo, y han sido de cierto
interés algunas de las cosas que han discutido, lo que yo creo
que debería usted de ampliar un poco sus consejos de
gobierno y dar la oportunidad a que sus consejeros puedan
hablar con usted, con más tiempo, sin tener que hacérnoslo
perder a todos los demás.
Estamos ante el último debate del estado de la comunidad,
de la política general de la legislatura, dentro de unos pocos
meses va a haber elecciones autonómicas y yo creo que
realmente este debate para lo que sirve y para lo que debe
servir realmente es para hacer un balance de lo que ha pasado
durante esta legislatura. No venimos aquí hoy a discutir del
gobierno de Madrid ni del de Bruselas, ni tal o cual ministro, ni
tampoco venimos a discutir sobre el Partido Popular, yo creo
que venimos a discutir sobre lo que ha hecho el Gobierno, y
recalco, lo que ha hecho el Gobierno; no lo que dice que va a
hacer, que puede tener mucho interés, pero puede tener mucho
interés dentro de cinco meses cuando se disuelva la cámara y
cuando se convoquen efectivamente las próximas elecciones.
Yo creo que entonces es el momento de hacer los programas
electorales, de decir cómo se quiere que sea, unos u otros
partidos, su modelo económica, su impulso social, sus
programas turísticos, yo creo que todo eso, como digo, está un
poco desfasado, allá, por abril o por mayo, será el momento. En
este momento, en cambio, lo que toca es hablar de lo que ha
pasado.
Miren, ese gobierno, que nació para evitar que
gobernáramos nosotros, que éramos los que habíamos sacado
más votos de todos los partidos en las elecciones del 99, se
quiso llamar a sí mismo gobierno de progreso, pacto de
progreso, govern de progrés. Progreso significa avance,
significa perfeccionamiento, mejora, y claro, yo creo que lo que
hay que examinar ahora es en qué medida efectivamente se ha
producido ese progreso. Y para eso, claro, tenemos que repasar
lo que realmente se ha hecho, ver cómo estábamos en el 99 y
cómo hemos progresado hasta hoy y cómo estamos en el 2002.
Para hacer eso este gobierno ha dispuesto ha dispuesto de casi
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15.000 funcionarios creo que son, personas que han estado
trabajando y trabajando duramente en la medida en que les han
dejado o que han podido durante este tiempo; y han dispuesto
sobre todo de 4.700 millones de euros. Eso, para que nos
entendamos bien todos, porque yo creo que nos entendemos
mejor, son casi 800.000 millones de pesetas; este gobierno de
progreso ha dispuesto, desde julio del 99 hasta hoy de 800.000
millones de peset as, un poco menos. Claro, vamos a ver qué
soluciones han dado a los problemas con todo ese dinero y
con toda esa fuerza de trabajo, con casi 15.000 funcionarios.
Podemos empezar por los asuntos sociales. Durante estos
últimos, efectivamente, han ido llegando, muy especialmente en
estos tres o cuatro últimos, un gran número de personas que
viene huyendo de la miseria y de la enfermedad, que es,
desgraciadamente, una cosa que asola a sus países de origen.
Y claro, esas corrientes migratorias han creado una serie de
conflictos en esta comunidad y en otras comunidades
españolas y europeas. El Gobierno de José María Aznar yo creo
que afrontó el problema con mucha valentía e hizo una ley de
extranjería, una ley de extranjería limitando el número de
inmigrantes que podía admitir el país cada año, de forma que
esos inmigrantes pudieran tener todos un puesto de trabajo;
que pudieran tener una vivienda; que pudieran tener atención,
eso es educación y sanidad, como la de cualquier otro español.
Claro, la reacción de los partidos de aquí, la reacción de ustedes
fue, yo creo que demagógica, la de que había que admitir a
todos los que vinieran. Ya se ha dicho hoy en esta tribuna, y es
verdad, yo creo que no hay ninguna duda, han presentado
ustedes un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley; por
cierto uno de los cinco recursos de inconstitucionalidad que
han presentado ustedes contra leyes del Estado. Porque aquí
se habla de los recursos que presenta el Estado contra sus
leyes, pero no hablan de los que presentan ustedes contra el
Estado.
(Aldarull a la sala)
Efectivamente, la reacción de aquí ha sido, fue entonces
cuando se hizo la ley de extranjería, recurso de
inconstitucionalidad y aquí había que dar papeles a todos, aquí
todos los inmigrantes, todos los que llegaran tenían que tener
papeles. Lo dijo algún conseller y alguna consellera suya, la de
Bienestar Social; se fue además a encerrar a alguna iglesia con
quienes pedían y planteaban que esa era la solución universal.
Claro, hay división de opiniones en el pacto, Unió Mallorquina
considera que tiene que haber limitaciones de entrada aquí;
usted parece, ayer parecía ir por el mismo camino. El Sr. Sampol
tenía otra solución fantástica, el Sr. Sampol opina que lo que
hay que hacer es volvernos todos más pobres y en la medida
en que todos seamos más pobres dejarán de venir los
inmigrantes. Es una solución.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
El Sr. Antich, también usted dijo ayer, que claro, y hoy lo
volvió a repetir, que de todas maneras la competencia era de
Madrid. ¿En qué quedamos? Mire, el anterior gobierno del
Partido Popular dejó elaborado, aunque sin aprobar, un plan de
inmigración; un plan de inmigración muy completo que
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aprobaron ustedes, que aprobó esta cámara por absoluta
unanimidad y que era el plan de inmigración que habíamos
hecho en el Partido Popular, con ligeros matices, Sra. Caro, con
ligeros matices era el mismo; y efectivamente se aprobó por
unanimidad, 12 áreas de actuación, 32 objetivos específicos y
88 actuaciones concretas, porque sí creíamos todos en esta
cámara que el tema de la inmigración era un tema que nos
afectaba, que no era solamente un tema del Gobierno del
Estado. Claro, desgraciadamente, fruto de las diferencias
evidentes que tienen entre ustedes y que se ponen de
manifiesto una vez más en este asunto también, resulta que ese
plan de inmigración no ha cumplido, ni mucho menos, con los
objetivos propuestos, y no se han realizado una parte
importante de las actuaciones concretas. Se ha gastado dinero,
eso sí, se ha gastado dinero, muchas veces en cosas
absolutament e irrelevantes o de muy poco interés para los
inmigrantes: conservatorios que se crean, realización de ciertos
cursos que realmente no sabe uno para qué pueden servir a los
inmigrantes, e incluso, aunque sea anecdótico da una idea y
una medida del asunto, un evento sobre cine en África. Esto es
el desarrollo que han hecho ustedes del plan de inmigración.
Claro, mientras tanto los inmigrantes siguen teniendo
innumerables dificultades para encontrar una vivienda
asequible, porque en el plan de inmigración había algunas
cosas de viviendas, no han conseguido ni una vivienda para
los inmigrantes. Y siguen teniendo dificultades para gozar de
las prestaciones sociosanitarias que, lógicamente, les
corresponden. Y mientras tanto, las mafias, esas sí, esas se
aprovechan de la necesidad ajena, se aprovechan, como digo,
de esa desesperación para engordar. Bien, ¿cuál es su política?
Mi pregunta es cuál es su política, porque hoy llevamos aquí
siete horas de juegos florales, y me gustaría saber, a mi grupo
le gustaría saber, a todos los ciudadanos les gustaría saber cuál
es su política.
Vamos a ver: ¿papeles para todos?, ¿limitaciones a la
entrada?, ¿enfriar la economía y volvernos más pobres para que
dejen de venir y a poder ser se vayan algunos de los que ya
están aquí?, ¿decir que lo tiene que arreglar Madrid todo, que
esto es responsabilidad de Madrid? Miren, ¿por qué no se
ponen de acuerdo de una vez y deciden aplicar el plan que
aprobamos entre todos y solucionar los problemas de los
inmigrantes, de los pobres inmigrantes, en vez de marear la
perdiz y de dejar que el asunto se nos pudra a todos.
El gobierno de progreso no ha sido capaz de elaborar una
ley de drogas, no ha sido capaz de elaborar una ley de drogas
para nuestra comunidad. Otro tema sangrant e. Claro, el
problema es de competencias aquí, y además lo es, el problema
del tema de las drogas es que casi todas las instituciones
ponen dinero y hacen esfuerzos para arreglarlo; pero claro,
hace falta ordenar y aunar esos esfuerzos. Por eso era muy
necesaria una ley de drogas, ustedes la anunciaron, pero los
afectados y, sobre todo, sus familiares, la esperan. ¿Es cierto
que no se ha hecho por las contradicciones del pacto y por las
luchas internas por las competencias?
Miren, durante los años que gobernó el Partido Popular yo
recuerdo, porque ya llevo muchos años en esta cámara, que en
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estos debates siempre salían ustedes, los de la izquierda, salían
aquí y nos decían, al presidente de turno, usted nos viene aquí
con historias de que tenemos la renta per cápita más alta de
España, de que somos una comunidad que estamos por encima
de la media europea, que todos los índices de riqueza son
fantásticos, que todo nos va muy bien, pero claro ustedes se
olvidan una y otra vez de que aquí existen grandes bolsas de
pobreza y de marginación. Hombre, era un buen trabajo, ahora
que han llegado, el gobierno de progreso, han llegado ustedes
al poder; bueno, yo tengo que decir que en Baleares, según
datos de la propia Conselleria de Bienestar Social, hay unas
7.000 familias en situación de extrema pobreza y que, según
estudios de un conocido gabinete social, no publicados
todavía pero a punto de publicarse, más del 14% de la
población de Baleares, más del 14% se encuentra en situación
de marginación y exclusión social o con riesgo grave de caer en
ella.
Claro, la consellera de Bienestar Social, en un rasgo que la
honra, por cierto, dijo que se gastaba más dinero en publicidad
que en atenciones sociales. Es un buen camino para un
gobierno de progreso.
Un problema que también preocupa mucho dentro de lo que
son las atenciones sociales a nuestra sociedad y que de alguna
forma nos afecta a todos o acabará afectándonos, desde luego,
es el tratamiento de las personas mayores. Yo creo que es un
asunto que también debía de estar por encima de
consideraciones políticas o ideológicas, y una vez más tengo
que citar que el gobierno anterior hizo una seria apuesta por el
tema; empezó la construcción de dos centros, el de Felanitx y
Llucmajor, dos residencias, para tratar de paliarlo en la medida
en que le tocaba entonces gobernar. Ahora no se hace, este
gobierno no es partidario de construir residencias públicas, y
tampoco es partidario, que sería otra solución, de subvencionar
a las personas mayores o a sus familias sin suficientes medios
económicos para que vayan a residencias privadas, lo cual,
además, fomentaría la construcción de esas residencias
privadas. Bueno, ¿qué piensa este gobierno?
Miren, en la cuenta del 2001 que acaba de entrar en el
Parlamento, que nos han remitido ustedes, dice que a 31 de
diciembre del año pasado había 1.300 personas que esperan por
una plaza en una residencia de esta comunidad, 1.300 personas,
lo dicen ustedes, en la cuenta del año pasado. Bien, ¿y creen
ustedes que el problema se va a arreglar solo, que a esas 1.300
personas no sé qué solución les queda? Sí, desgraciadamente
esa es una muy mala solución. Y yo creo que ustedes deben de
aportar otras. En Ibiza y en Menorca se les traspasa la atención
social con la promesa de construir una residencia en cada una,
no se han empezado ni en Ibiza ni en Menorca. ¿Qué pasa? ¿A
qué esperan?
Bueno, podemos hablar también de discapacitados. Aún
estamos esperando que se inicie la construcción de un centro
para discapacitados físicos. Yo creo que, con una idea muy
buena, se quiso hacer aquí un centro de discapacitados físicos,
ya que prácticamente en toda España, salvo el de Toledo, no
los había. Y se compró un edificio para eso, edificio Juan
Crespí, un antiguo parque de automóviles del ejército, se

dispuso eso para hacer este centro de discapacitados físicos.
Han pasado tres años y medio y no se ha empezado, no se ha
hecho una obra, está como estaba, después de tres años y
medio. Pero ¿qué les pasa a ustedes con las obras, pero qué
problema tienen de hacer obras? Miren, es tan increíble que a
estas alturas y a pesar de que ya lo he denunciado en esta
tribuna más de una vez, todavía hay centros de algunas
consellerias a las que ni siquiera se les ha hecho una rampa, un
ascensor, alguna cosa para que una persona que llega en una
silla de ruedas pueda acceder, si siquiera han hecho eso,
incumpliendo, por cierto, la Ley de eliminación de barreras
arquitectónicas.
Seguimos, en relación con la mujer. Yo creo que la mujer,
está claro, lo tenemos todo claro, lo tenemos todos o lo
debíamos de tener, que tienen tanta capacidad como pueda
tenerla cualquier otro hombre, pero que tienen menos
oportunidades; menos oportunidades de empleo; que en un
empleo determinado les pagan un salario menor. También
estamos convencidos todos de que, desgraciadamente, están
sometidas a cargar con una serie de tareas domésticas y de los
hijos en situación claramente desigual. Y también sabemos que
resultan, en muchos casos, maltratadas. Se soluciona todo eso,
me pregunto yo, obligando a los partidos políticos a poner
unas cuantas diputadas en las listas electorales a esta cámara.
Bueno, ustedes creen que sí. Miren, nuestro grupo
parlamentario ha presentado una infinidad, tengo ahí ocho o
diez proposiciones para ayudar a la mujer, en esta cámara, de
tipo fiscal, de tipo de atenciones a familias con niños, con
ancianos, etc., no nos han aceptado ni una, no nos aceptan ni
una. Su respuesta es una ley paritaria por la cual, en el mejor de
los casos, en vez de haber las señoras que hay ahora, pues
habrá una docena más, habrán mejorado la situación de una
docena de mujeres, y nada más. ¿Eso es lo que han hecho
ustedes en tres años y medio en política de la mujer?
Bueno, mención aparte requiere decir también la pobre
gestión en materia de prevención de accidentes laborales, tema
en el que hemos empeorado de forma escalofriante.
(Remor de veus)
Bueno, hay que hablar también de educación y de sanidad
para cerrar este capítulo. Educación, un tema del cual por cierto
ustedes están orgullosísimos, se han tratado de revestir de una
importancia y de un éxito tremendo; estamos ante, pero lo
tenemos fresco, acaba de empezar un curso, y aquí se ha dicho
también hace un momento por algún otro interviniente, que
nunca se habían visto tantos problemas de inicio de curso
como los que se han visto ahora, nunca.
(Més remor de veus)
Se lo han dicho otros, soy el segundo que lo dice, no soy
el primero. Mire usted, la situación de la libre elección de centro
es sangrante, Sr. Conseller, sangrante, eso no tiene nombre, la
gente no quiere mandar a sus hijos al colegio que más les
gusta, y los poderes públicos tienen que hacer lo posible por
conseguir eso.
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(Aplaudiments)
Pero usted no sabe, usted no sabe o no quiere,
evidentemente. Qué voy a decir de los alumnos que se
encontraron los colegios en obras, no había profesores; en
Ibiza ha sido un verdadero desastre, no hay más que consultar
las hemerotecas y ver lo que ha sido, y están frescas, como
digo. Y para remate, tenemos otro asunto que yo estoy también
verdaderamente asombrado, tenemos el mayor índice de fracaso
escolar de España, lo tenemos y se reconoce, el Gobierno lo
reconoce; y se sale aquí y se habla y se dice: pues sí, tenemos
el mayor índice de fracaso escolar de España. Porque, claro,
aquí resulta que hay muchas oportunidades de trabajo, porque
el turismo, porque patatín, porque patatán; o sea, nos tenemos
que resignar a tener el mayor índice de fracaso escolar de
España. Por lo visto sí.
(Aplaudiments)
Y sanidad. Es que, claro, ayer nos dice usted que estamos
en la cola en materia de inversión sanitaria, que estábamos; sí,
claro, estábamos mientras gobernaba Don Felipe en Madrid.
Mire, en el año 96, las pesetas por paciente que había eran
55.000 pesetas por habitante, en la sanidad; estamos en 102.000,
hoy. Pero, claro, toda esa subida ha sido gracias a los
gobiernos del Partido Popular, nos tenían efectivamente
abandonados, totalmente abandonados.
Bueno, lo del servicio bucodental gratuito para los niños,
eso ya es para nota, eso ya se hace, esto que nos anunció ayer
el presidente que se empezaba el servicio bucodental para
niños, ya se hace, Sr. Antich, es que a usted le han informado
mal, pero ya se hace. Y además, por si fuera poco, la ministra de
Sanidad acaba de decir hace un mes que una de las
prestaciones básicas es la extensión del servicio bucodental
para todo el mundo, no sólo para los menores de 14 años,
prestaciones básicas, ustedes tendrán que hacerlo. Pero ¿qué
nos viene usted a contar aquí lo que van a hacer en materia
bucodental, Sr. Antich?
(Remor de veus)
Bueno, respecto a la gestión ordinaria, mire, se han
duplicado las esperas, en unos pocos meses, es increíble, yo,
es que si no me enseñan los datos no me lo creo, se han
duplicado las esperas. En ginecología hemos pasado de seis
meses a once o doce, y en traumatología hemos pasado a
cuatro meses, había 45 días, y hemos pasado a tres y cuatro
meses. Igualmente pasa con las esperas quirúrgicas, mire, el 1
de enero no había nadie que tuviera que esperar para una
operación más de seis meses, el día 1 de enero de este año,
cuando ustedes reciben las competencias, en este momento
hay 340 personas que tienen que esperar más de seis meses
para una operación.
Bueno, lo del hospital de Son Dureta yo tampoco me lo
creía, también lo tuve que ir a ver porque no me lo creía. O sea,
tienen ustedes un hospital nuevo recientito y que les pagan al
cien por cien, que es el Palma II, y resulta que en Son Dureta,
que ya estaba la gente un poco apretada, resulta que donde

4483

había tres camas ahora ponen cuatro. O sea que hacinan más a
la gente, sinceramente no entiendo porque, no me cabe en la
cabeza. Claro, eso sí, ahora van a gastarse 300 millones de
pesetas en publicidad, eso nos lo leían el otro día, ha salido en
el diario de la comunidad, 300 millones de pesetas en
publicidad.
Conclusión: yo creo que la nota que les van a poner los
ciudadanos, en lo que se refiere a su actuación en atenciones
sociales, sinceramente yo creo que va a ser muy baja.
Pero vamos a ver la gestión económica, porque claro, la
aspiración de un gobierno de progreso debe ser además la de
conseguir altos niveles de bienestar para todos, respetando la
teoría del Sr. Sampol, todos los respetos para la teoría del Sr.
Sampol, yo creo que lo suyo es que efectivamente mejoremos
en bienestar todos. Bueno, yo creo que la política del Govern
debía de ser allanar el camino a la iniciativa privada, porque la
iniciativa privada, la empresa, junto con la fuerza del trabajo,
con los trabajadores, son los que, efectivamente, hacen
progresar el bienestar social, de manera que parecía que tenía
que ser allanar el camino. Claro, lejos de allanar el camino se
han peleado ustedes con todos, no hay sector productivo en
esta comunidad en este momento que no esté peleado con
ustedes, ninguno, alguno no quieren ni hacerse una foto con
ustedes, que, vamos, ya es, insisto, de nota.
Y claro, la consecuencia ya no es tan cómica, la
consecuencia es que el crecimiento anual del PIB de Baleares,
que había sido del 7,1 en el 99, baja al 3,5 en el 2000, al 2,5 en el
2001, y ahora estamos en el 1,3; usted dijo ayer el 1,7, pero yo,
si me guío por los informes de los expertos de Sa Nostra, el 1,3,
porque si me tengo que llevar por otras cosas que hemos visto
o que han dicho otros expertos de bancos que no son cajas de
ahorros, hablan del 1,1, en el mejor de los casos, este año.
Claro, yo creo que debemos de hablar de turismo, y a mi me
da un poco de vergüenza, porque han salido tantos aquí de los
suyos a hablar de turismo, yo le hacía señas desde el escaño,
digo: me parece que peligra el escaño del Sr. Alomar, la plaza,
porque tiene usted consellers de turismo o aspirantes a
consellers de turismo tiene usted así, han salido aquí a hablar
del tema casi todos. El turismo, Sr. Antich, a mi modesto juicio
y a mi modesta forma de ver las cosas es una cuestión de
imagen, el turismo requiere sobre todo y fundamentalmente
imagen, buena imagen; un destino turístico que no tenga buena
imagen está perdido. Dígame usted si nos ha beneficiado en
algo que distintos miembros de su gobierno, y entre ellos el
propio conseller de Turismo, pues claro trasladar a los medios
de comunicación de nuestros principales origen turístico que
este es un destino con altos índices de contaminación, con una
urbanización totalmente descontrolada, que las carreteras
estaban saturadas, las playas invadidas y sucias, no había una
red eléctrica suficiente, ni agua o con agua salobre en los
grifos, o un exceso de basura que se amontona de cualquier
manera, y lleno de empresarios, y algo de eso iba usted todavía
ayer por ahí, lleno de empresarios turísticos explotadores y
desaprensivos. Y claro, lo peor de todo eso es que además la
culpa es de los visitantes, porque vienen demasiados y son
demasiado pobretones. Ustedes me dirán quien quiere ir de
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vacaciones a un sitio donde el medio ambiente está hecho un
asco, yo desde luego no, supongo que no hay nadie en su
sano juicio que quiera. Y más aun, quien quiere ir de
vacaciones a un sitio donde se le va a recibir mal, donde es un
adversario, un enemigo, alguien que viene a ensuciar y a
molestar; esta política se pone en pie, además, en un momento
en que, efectivamente, hay una recesión económica, sobre todo
en algunos sitios, como pasa en Alemania; en que, además, hay
problemas de terrorismo; que nuestros principales
competidores del Mediterráneo están resucitando.
Efectivamente, eso es así, pero se pone en pie esta política
turística en medio de eso, que era perfectamente conocido y
anunciado. Claro, se pueden maquillar los resultados, pero la
verdad es que cae todo estrepitosamente; es gasto turístico cae
de momento se piensa en el entorno del 7% y sigue
aumentando de una forma impresionante la diferencia entre los
turistas que vienen en invierno y los que vienen en verano.
Claro, todavía tenemos, dicen ustedes, la mayor ocupación
hotelera de España en el mes de agosto y en el mes de..., pero
la hemos tenido, la tenemos desde hace 30 años. La ocupación
hotelera no la tenemos que comparar con el resto de España
ahora, sino con cómo la teníamos el año pasado y el
antepasado y el otro, y llevamos años perdiendo eso.
Naturalmente, somo todavía los primeros gracias a que antes se
hacían buenas políticas turísticas y que durante muchos años
eso se hizo así.
(Aplaudiments i remor de veus)
Claro, ¿quienes pagan la factura? La factura, se dirá, no, la
pagan los grandes empresarios. No, la pagan los grandes
empresarios y los pequeños y los medianos, pero la pagan,
sobre todo, los trabajadores, eso no cabe duda, porque son el
punto más débil de la cadena, por consiguiente es por donde
rompe primero. De manera que si ahora se cierran más
establecimientos, si este invierno se van a abrir un 58%, creo
que he leído, de establecimientos menos que el año pasado en
los meses de temporada baja, eso va a suponer una pérdida de
ingresos muy importante. Y ya digo que a quien más va a
afectar es a quien menos tiene, como es natural.
El turismo arrastra a casi todos los demás sectores aquí,
desde luego al comercio. En política comercial se han pasado
ustedes también todo el tiempo haciendo que se peleen los
grandes con los pequeños, con los medianos, que si grandes
superficies, que si medias superficies, que si no sé qué; que si
superficies en zonas turísticas, que si esto son zonas turísticas
y pueden abrir más tiempo y estas no son zonas turísticas y no
tienen que abrir, y ahora va a haber las rebajas más atrás o más
adelante, y ahora las liquidaciones. Bueno, yo creo que todo
eso a lo que ha conducido es a una reducción clarísima de
ingresos.
Mire, según PIMECO, resulta que han bajado las ventas
este año 53,84% de los comercios, y según AFEDECO el 67,9.
Claro, el crecimiento del PIB en el sector servicios, en picado,
en tres años hemos pasado del 7,2 al 2, en picado. Supongo
que no era esa su intención, supongo que no era su intención,

evidentemente supongo que esa no era su intención, pero han
estado también desacertados en este tema.
La gestión ambiental se ha caracterizado por
enfrentamientos. Usted nos dice ayer que se han hecho no sé
cuántos parques naturales a favor de los propietarios, con el
acuerdo de los propietarios, por favor, Sr. Antich, lea usted los
diarios, oiga la radio o vea algún informativo porque está usted
bien despistado. No, mire, los propietarios se suben por las
paredes materialmente, oiga, les han hecho ustedes promesas
y ¿sabe sobre todo por qué? Porque les han hecho promesas
que no han cumplido: les han dicho que les iban a repartir
dinero, que esto, en fin, iban a vivir en un mundo maravilloso,
y naturalmente ahora están preocupados porque les repartan el
déficit, como pasa en Mondragó, por ejemplo. Les iban a
repartir dinero, ahí tengo el convenio. Y ¿sabe usted lo que les
preocupa? Esto, que se reparta el déficit, que hubo 14 millones
de déficit.
Bueno, de todas maneras hay que reconocer que en esto
también han hecho algo bien, he leído, y me parece muy bien,
es de futuro, han hecho no, harán, como casi todo lo que
ustedes anuncian, harán; pero bueno, hombre, es una buena
idea, van ustedes a hacer alfombras con la lana de los corderos
de Aubarca y Es Verger, enhorabuena.
Bueno, sobre la agricultura comprendo que haya pasado
usted de puntillas, Sr. Antich, porque claro, el sector está
francamente mal. Mire, en esa misma cuenta del 2001 que nos
acaban de remitir dice que en el 2001, a 31 de diciembre,
solamente se había gastado el 69% del presupuesto de
agricultura. O sea que la agricultura, que es un sector
absolutamente depauperado, que ha bajado el año pasado el
0,25% la renta agraria, que ya en el PIB de la comunidad es que
ni figura, vamos, prácticamente ni cuenta, resulta que ustedes
se gastan el 69%. Eso quiere decir que se han dejado de gastar
2.500 millones de pesetas.
Bueno, la construcción es un tema que a ustedes les va muy
bien ideológicamente venir aquí a hacer grandes discursos.
Pero, mire, la construcción es efectivamente un tema muy
importante, tiene un peso enorme en el PIB de la comunidad y,
en definitiva, en la creación de riqueza y en la creación de
empleo de esta comunidad. Bueno, yo, respecto a la
construcción, me iría y me iría a la ordenación del territorio,
porque al final es la política de ordenación del territorio la que
fija la política de construcción. Vamos a ver, porque yo ya
estoy mareado del tiempo que he estado aquí, todas esas horas,
yo estoy mareado. Se ha dicho que hay que hacer más campos
de golf, además tiene que haber diversificación turística, ahora
que han traído ustedes ese gabinete de expertos para que
finalmente, tarde, pero al final les enseñan a ustedes algo,
resulta que ahora han descubierto que hay que diversificar y
hacer productos distintos del sol y playa para ver si se atrae a
la gente. Muy bien, entonces ¿se quieren construir más campos
de golf o no se quieren construir más campos de golf? En Ibiza
están prohibidos, en Ibiza los prohibieron ustedes, por cierto
con los votos de toda esta cámara, menos los 28 nuestros, de
manera que no lo sé, pero en fin me gustaría que me lo aclarara,
que se lo aclarara a todo el mundo.
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Se ha dicho que se deben hacer más plazas en puertos
deportivos, el turismo náutico es muy importante; pero mientras
tanto se han machacado el puerto de Ciutadella, machacado, no
se hace absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa, se quieren
más plazas en puertos deportivos, más amarres o no?
Se propone mejorar la calidad del turismo, pero ¿cómo?
Díganos cómo. Ahora se propone un gran plan turístico, por
cierto que tiene gracia, tres años y seis meses después ahora
ofrecen ustedes un consenso político para hacer un gran plan
sobre turismo, eso llévelo usted al programa electoral, pero, por
favor, no nos lo traiga aquí ahora.
Segundas residencias, se pueden hacer segundas
residencias en el campo, interesa cerrar el tema de las segundas
residencias y en cambio abrir el de la construcción de
plurifamiliares en suelo urbano, o lo contrario; porque aquí
hemos pasado por todas las fases posibles. Mientras tanto aquí
hay quien se hace casas en el campo, por cierto y muy buenas
no, el Sr. Costa en Ibiza se hace una casa de aquí te espero, y
la Sra. Rosselló también en la falda de la sierra de Tramuntana
quiere hacerse una casa muy buena, usted ya la tiene una casa
en rústico, no sé si muy buena porque no me ha invitado
nunca, pero el día que me invite con mucho gust o lo
comprobaré, o el día que me invite el Sr. Sampol a la casa de ses
panades que tiene en Montuïri que también debe de ser muy
buena. Mire la construcción de viviendas de protección oficial,
tengo ahí un informe que dice que ostentamos el farolillo rojo
de todo el país, compartido con otra comunidad, otra
comunidad de progreso, Aragón.
Bueno infraestructuras. Claro podríamos decir, bueno el
Gobierno no impulsa obras y esto, pero no ha permitido, ha
hecho moratorias, pero las infraestructuras públicas que esas
sí elevan la calidad de vida en estas se ha volcado. Bueno yo
lo de carreteras es que ya no se si dejarlo por imposible, no han
sido ustedes capaces de acabar la carretera de la vía de cintura
hasta Son Ferriol, está sin acabar, se han acabado las obras del
hospital que es mucho más complicado, se lo aseguro y no han
sido capaces de acabar eso. Lo de la carretera de Valldemossa,
750 metros que se eternizan, por cierto que el conseller
Quetglas dijo en un periódico un día que es que había llovido
mucho y por eso se retrasaba. Yo no sé en Galicia y en Asturias
como hacen las carreteras porque allí sí que llueve. Bueno mire,
la carretera de Manacor y la de Inca-Alcúdia la gente está
desesperada, simple y llanamente desesperada, hagan algo,
háganlo como sea, desdoblen o dejen de desdoblar, pero hagan
algo por favor. Y hagan algo en la carretera de Ibiza-San
Antonio, la carretera de la muerte que la llaman ahí, les van a
pedir responsabilidades de otro tipo, Ibiza-San Antonio y no se
hace nada, nada de nada, la carretera de la muerte. Y que le voy
a decir ya de Menorca, por citar el desdoblamiento de Ferrerias,
que sigue durmiendo el sueños de los justos y naturalmente ni
se han planteado todavía desdoblar la carretera general la de
Mahón-Ciudadela...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. González Ortea vagi acabant per favor.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Sí, Sr. Presidente. Las infraestructuras hidráulicas tampoco
tienen suerte, las infraestructuras hidráulicas no tienen ninguna
suerte. Se podría haber arreglado definitivamente el problema
del agua, yo creo que se arreglará, con la ejecución del Plan
hidrológico y con la ejecución de unas desaladoras. Ustedes
no las han querido por estos celos de la conselleria y del
Gobierno con el ministro de Medio Ambiente, pero en definitiva
supongo que llegarán a arreglarse, porque claro no vamos a
estar aquí años infinitos mirando al cielo a ver si llueve, irá bien
y si este año toca sequía, pues entonces ya veremos que
hacemos. Lo que sí les pediría a ustedes es que por lo menos se
ocuparan de la conservación de depuradoras. En Ibiza están
desesperados con la conservación de las depuradores,
desesperados con la mala conservación, huele, esto sí que
huele, això sí que fa olor. Mire de encauzamientos de torrentes
qué vamos a decir, aquí seguimos expuestos a que caigan
cuatro gotas y todo el mundo se alarme porque haya un
desbordamiento del torrente, ¿hemos avanzado algo desde el
99? Dígame en qué, pero ahora también por celos y problemas
ni siquiera llegan ustedes a dejar que se ponga en marcha la
obra del torrente de Manacor, por celos con el ministro de
Medio Ambiente. Mire cuesta trabajo entender la ineficacia en
materia de obras que tienen ustedes, cuesta trabajo.
Transporte, sí en transporte han hecho alguna cosa, en el
transporte público han hecho alguna cosa, efectivamente. Mire
en transporte público han puesto un autobús que une Alaró
con el apeadero de tren de Alaró y además con un billete único
que permite a la gente de Alaró coger el autobús y el tren, está
bien y les aplaudo, me parece bien. Y han hecho otra cosa, que
hombre tiene tono menor pero también se lo aplaudo ningún
problema, han pintado algunos autobuses de rojo y amarillo,
para que se vean mejor desde lejos, me va bien, es una buena
medida. También han montado la Semana del Transporte
Público, al más puro estilo de los grandes almacenes. Bien ¿qué
más han hecho? Transporte público por carretera, ¿qué más han
hecho? ¿Díganme por favor qué más han hecho? ¿Ustedes
creen, la mano en el corazón, que los ciudadanos de Mallorca,
de Menorca, de Ibiza y Formentera consideran que se ha
mejorado el transporte público en autobús por carretera? Bueno
lo del tren, mire ayer cuando usted hablaba de ese autobús que
con 40 personas le metía 60, me he acordado del tren de Inca,
usted va poco Sr. Antich en el tren, porque a usted le llevan en
coche para las manifestaciones y luego va poco. El día del
Dijous Bo me parece que va en tren, pero nada más. Mire el tren
de Inca está así y la gente está bastante incómoda, porque hay
pocas frecuencias y hay un mal servicio, sin contar algo sobre
lo que aquí quisimos pasar por prudencia, por alto, pero que es
un mal borrón en la gestión del tren que fue el accidente de Sa
Pobla. Se ha despreciado en materia de trenes la posibilidad de
entrar en los programas de alta tecnología del Ministerio de
Obras Públicas, ofrecidos por el ministro, yo estaba allí, no me
lo han contado, yo estaba delante, lo han dejado pasar.
Y el tema del abastecimiento energético. Vamos a ver,
apliquemos simplemente el sentido común, no pensemos en
t ecnicismos, sentido común, vamos a ver ¿qué es mejor, traer el
gas con un sólo punto de abastecimiento por un sistema rígido,
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un tubo, y exclusivamente en un punto o tener una serie de
puntos de abastecimiento de gas, todos los posibles del mundo
y además de eso, no en vez de, además de tener gas así, tener
dos cables que nos unan con la península, uno por Mallorca y
otro por Ibiza que nos unan con la península. Es de sentido
común por una cuestión de seguridad y eficacia que es mucho
mejor el segundo sistema, ustedes lo bombardean y me temo
que lo van a estropear, lo van a estropear y es una pena es un
gran sistema...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. González Ortea vagi acabant per favor.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Acabo. Mire, Sr. Antich eso nos lleva al victimismo. El
Gobierno de Madrid es culpable para usted de que aquí ni se
hallan hecho carreteras, ni se ha avanzado en materia de
ferrocarriles, la carestía del transporte aéreo, nuestro el
problema de nuestro futuro energético, el problema del agua.
Todo es culpa de Madrid. Mire yo no estoy de acuerdo y si
tuviera tiempo se lo discutiría punto por punto, pero yo creo
que me voy a limitar a hacerle alguna pregunta. Vamos a ver,
¿por qué? Si es que eso fuera cierto, ¿por qué? Porque a
Baleares no y a otras comunidades sí y usted me dirá, hombre
es que el Gobierno de Madrid es del PP y nosotros somos...,
bueno no sé exactamente de qué, pero nosotros otros. Mire
usted, comunidades de otro signo en España hay unas cuantas
y no tienen el problema que tiene usted, yo me pregunto ¿qué
diablos tiene el Sr. Rodríguez Ibarra de Extremadura que no
tenga usted? ¿Qué tiene el Sr. Bono de Castilla-La Mancha que
no tenga usted? ¿Qué tiene el Sr. Arejes de Asturias que no
tenga usted? ¿Qué es lo que no tiene usted? El ministro, ya lo
sabía. Mire, Sr. Antich en el discurso escrito lo tengo, mire, lo
que me iban a decir, la perversa mano de Jaime Matas, lo tengo
en el discurso escrito, lo puedo enseñar, oiga usted no se ha
enterado de la película tampoco. Mire usted, ministros de esas
comunidades que he citado, del PP que están en el Gobierno
del Estado hay más y sin embargo naturalmente no les pasa.
No, yo creo que la respuesta a la pregunta es clara, usted Sr.
Antich, ustedes no saben negociar, no saben o lo que sería
mucho peor y no me atrevo a decirlo, no quieren. Supongo que
es que ustedes no saben y mire si usted quiere buscar los
300.000 millones del déficit de la balanza fiscal le voy a decir
dónde los tiene que buscar, Sr. Antich, búsquelos en el PER, en
ese que hacen ustedes y se van a las manifestaciones pidiendo
que se mantenga el PER, pues busque usted los 300.000
millones de pesetas que nos faltan aquí de la balanza fiscal en
el PER de sus compañeros Chaves, Rodríguez Ibarra y Bono,
búsquelos usted.
(aldarull a la sala)
Sr. Presidente del Govern las Baleares que ustedes
recibieron, pronto hará 4 años, eran unas Baleares prósperas,
unas Baleares con fe en su futuro, envidia de toda España y
prestigiadas en Europa. ¿Qué nos ha pasado para que sólo en
3 años y medio se instalen en nuestra sociedad el temor, la
depresión económica, el fantasma del paro, una renta

declinante, la falta de confianza en el futuro y los datos
negativos en los sectores que tiran de nuestra economía? Yo se
lo diré Sr. Antich, yo creo que desde el primer momento usted
y el pacto no supieron, ni quisieron ser el presidente y el
Gobierno de toda la comunidad autónoma, incluídos los que
nos les habíamos votado y que éramos casi la mitad de la
población. Ustedes asaltaron el poder con ganas de desquite
y empezaron a gobernar en contra de todo y de todos. El
cemento que cohesionó su Gobierno y el pacto no es otro que
evitar, a toda costa, que gobernara el Partido Popular y claro
por ello empezaron una sistemática política destinada a fracturar
la sociedad balear en sus puntos más sensibles y más
dinámicos, demonizaron el turismo y a nuestros mejores
clientes, demonizaron la construcción y las industrias auxiliares
que giran en su alrededor, demonizaron las buenas carreteras,
demonizaron las desaladoras, los campos de golf y los amarres
deportivos, enfrentaron a los comerciantes y han hecho de la
arrogancia y en algunas ocasiones del insulto, sus armas
principales contra el Gobierno de la nación. Y claro, así nos va,
con una población desencantada, un mundo rural y agrario al
que se le promete lo que no se le da. Un empresariado harto de
sentirse engañado y demonizado...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. González Ortea vagi acabant.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Acabo inmediatamente Sr. Presidente. Incapaz de
comprender como usted y otros miembros de su Gobierno les
maltratan cada vez que tienen que acudir a verles para negociar
alguna cosa. Nosotros, si tenemos el favor de las urnas,
haremos lo contrario de lo que han hecho ustedes, lo contrario,
no gobernaremos en contra de nadie, ni mucho menos de
ustedes. Nosotros no gastaremos el dinero público, Sr. Antich,
en la persecución judicial ni en la calumnia del adversario
político como hicieron ustedes con Jaime Matas...
(Aplaudiments)
Nosotros crearemos las condiciones y el clima que permita
a la sociedad civil recuperar su autoestima y la confianza que
ustedes han hecho disminuir. Culminaremos las infraestructuras
necesarias, con el máximo respeto al entorno, pero sin ningún
complejo. Nos sentaremos con los agentes turísticos, con
todos y propiciaremos nuevamente el acuerdo y la conjunción
de esfuerzos. Nosotros continuaremos con la ordenación del
territorio, a partir de las Directrices y nos dejaremos de palabras
vacías de contenido real, generadoras de inseguridad e
inquietud. Nosotros daremos solución a los problemas sociales
y a la inmigración, con firmeza pero con prudencia, con la ley en
la mano, como es nuestro estilo. Nosotros haremos, en fin, en
la forma y en el fondo lo contrario de lo que han hecho ustedes.
Tendremos que hacer un esfuerzo grande para hacer eso, pero
desde el PP lo haremos ya que tenemos ilusión, capacidad y
ganas. Sr. Antich, así es como nosotros vemos el estado de
nuestra autonomía, como dijo el ministro de Medio Ambiente
en Menorca, “nunca tan pocos habían hecho tanto daño a
tantos”.
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Gracias, Sr. Presidente.
(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. González Ortea en nom del Grup Popular.
Sr. President del Govern té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Ortea, miri vostè ha començant parlant de cases meves i de
cases referint-se a les meves cases i hauríem d’anar alerta a
obrir segons quin tipus de debat no fos cosa jo em vegi obligat
a parlar de les cases..., de la seva per exemple. Jo davant ca
nostra no n’han fet cap de Pla mirall especial, davant ca nostra
no han fet mai cap pla especial...
(aldarull a la sala)
Plans miralls en el meu poble quan jo era batle era quan es
feien els plans miralls i es feien per a l’interès general de la gent,
davant ca nostra no en varen fer cap. Quan vostè estava dins
el Govern, si algú va per Escorca veurà on estan els plans
mirall. Per tant, alerta quan parlam de cases.
Què té de diferent aquesta comunitat autònoma de les altres
comunitats autònomes de la resta d’Espanya perquè aquí no
ens arriben els doblers? Això ha estat una de les preguntes que
m’ha fet el Sr. Ortea. Bé idò jo els mostraré un petit exemple:
“actividades 2001, parque de maquinaría Ministerio de
Medio Ambiente”, tema d’activitats i actuacions que es fan
segons el Ministeri de Medi Ambient, perquè vostès vegin
quina és la diferència que tenen, és veritat que hi ha comunitats
autònomes que tenen també o han tengut persones que són
candidats, però clar no tenen el Sr. Matas, és molt diferent, és
molt diferent. Mirin, això és el mapa d’actuacions por cuencas
hidrográficas del 2001, això és mapa d’actuacions. En aquest
mapa surten tres llocs allà on el Ministeri de Medi Ambient no
ha actuat, tres i són: Portugal, Andorra i les Illes Balears...
(Rialles i aplaudiments)
Tres llocs allà on no s’ha actuat. Efectivament, tenim una
cosa molt diferent, el Sr. Matas és efectivament una cosa molt
diferent.
Després em demanen amb què hem gastat els doblers,
manejam 800.000 milions, tenim 15.000 funcionaris. Per cert,
15.000 funcionaris que quan nosaltres entràrem, home quan
vostès se’n varen anar hi havia molts de funcionaris que no ho
tenien molt clar, interins, gent que havia fet oposicions, tombat
pels tribunals, hem hagut, des de la comunitat autònoma, de
regularitzar tot allò que era la situació d’alguns d’aquests
funcionaris. Vostès havien fet, se’n recorden, vostè que ara les
lloa tant als funcionaris, vostès només feren una oposició, no
sé si era el 93 o 94 i que era d’unes 40 persones. Qui ha
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començat a fer oposicions i qui ha començat a tractar els
funcionaris així com toca hem estat nosaltres, Sr. González
Ortea, ara es fan oposicions així com toca, ara es fan oposicions
així com toca. I algú ha perdut tots els plets que hi ha posat,
tots, ho han provat de totes les maneres, per davant, a
l’inrevés, per damunt i per fora, sempre han perdut, sempre.
Com hem gastat els doblers? Bé el primer que vàrem fer, Sr.
González Ortea, va ser pagar els deutes, vostès..., clar el Sr.
González ha acabant dient: “ ahora venimos nosotros que
somos los buenos gestores, que dejamos estas Islas
fantásticamente”. Bé idò el primer que vàrem fer va ser pagar el
deute d’Isiquiema, d’un impost que vostès feren malament i
estam pagant prop de 25.000 milions de pessetes, 25.000 milions
de pessetes amb els quals haguéssim pogut fer molts
d’habitatges, trens fins a Cala Ratjada o trens fins a la
Universitat. Què hem fet Sr. González? Hem fet instituts,
colAlegis, 14 instituts i 16 colAlegis, més de 400 noves aules
s’hauran gestionat durant aquesta legislatura. No estaran totes
acabades, però hem invertit en escoles 17.000 milions de
pessetes, el Sr. González Ortea que surt i diu que en l’educació
todo el mundo está enfadado, tothom té problemes, etcètera. Jo
no dubt que no hi hagi problemes dins l’educació, perquè n’hi
ha, però inversió com la que ha feta aquest Govern en educació,
Sr. González Ortea no es recorda des de que hi va haver el Partit
Socialista, o del temps de la República. Durant tota la seva
època negra, pot estar ben segur que no se’n va fer res
absolutament, estam treballant des de l’educació en quantitat
i en qualitat, Sr. González Ortea, perquè efect ivament ens ha
toca afrontar un augment de població importantíssim, però un
augment de població que no ve només del temps que nosaltres
hi hem estat, el problema és que partíem de zero en moltes de
coses. Per tant, clar, l’esforç ha de ser doble, estam fent tots els
currículums nous, estam posant prop de 1.100 professors més,
s’està posant gent precisament per poder tractar el tema de la
immigració i de gent que ve d’altres països. S’han augmentat
els menjadors, s’han augmentat el tema d’acollida dels matins.
S’ha augmentat tot el que està relacionat en donar molta més
qualitat a l’educació i s’ha posat en marxa un programa
d’internet per a les escoles, per fer-les arribar la modernització,
quan vostès les tenien deixades de mans. Per tant, no parlin
d’educació.
El terreny social no ho tenen molt bé, perquè vostès són els
que quan nosaltres volíem fer una Conselleria de Benestar
Social deien que no era necessari, vostès ho tenien repartit, els
menors a Interior, no, no, els menors a Interior, clar vostès
relacionen això de problemes i tal i policia, clar els menors a
Interior, conec la seva forma de pensar, la conec perfectament,
els menors a Interior i després tres o quatre petites actuacions
per dins Presidència, quatre sopars i un poc de clientelisme i
quatre històries...
(Aldarull a la sala)
Jo sé que sap greu que et diguin la veritat, però és així.
Quatre sopars i quatre clientelismes i quatre històries...
(Aldarull a la sala)
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Jo comprenc que això sap greu, però aquí tothom ha
d’aguantar la seva espelma.

d’Alaró, de poder dur un autobús fins al tren des d’Alaró i ho
farem amb altres pobles.

Després vostè em diu que en habitatges públics som el
farolillo rojo i com ho ha mirat? Si ahir el director general
d’Habitatge era a Madrid a demanar que ens ampliïn la quota,
que ens estam passant de la quota. Vostès no es passaven,
tenien un sobrant de quota, perquè vostès feien un 4% dels
habitatges que els donaven des de l’Estat, 370 habitatges varen
moure vostès a l’anterior legislatura. Aquesta legislatura, 2.200
habitatges. Home com gastam els doblers, jo crec que es nota
la diferència, està claríssim.

Estam intentant planificar i donar una mica d’organització al
caos que vostès ens deixaren, a allò de just aquí surt un
autobús i just allà surt una concessió, just aquí surt un esclatasang i just allà surt un tren. Això és una concessió..., jo
comprenc que això vostès no ho entenen, perquè durant tot el
temps que hi varen ser no varen planificar res, vostès no
estaven per planificar res, perquè planificar com molt bé ha dit
el Sr. González Ortea era poner trabas, el més convenient era
laisser faire, laisser passer, això és la seva forma d’actuar.
Vostès intervencions en segons quin tipus de coses, ni la més
mínima. Que tenen un projecte d’ecotaxa dins el calaix i estan a
punt de treure-lo i ve l’hoteler de torn, el gros, i diu, esto ni
tocarlo idò ni tocarlo, no, no, aquesta és la realitat. I vaig
veure ahir que vostè demanava a veure què ara això d’agafar el
bou per les banyes, per cert ho va dir en català i li he de donar
l’enhorabona. Agafar el bou per les banyes, Sr. González Ortea
és això, és precisament tractar tots i cada un dels temes per
complicats que siguin i donar-los una solució, clar vostè em
parla d’uns temes que fan molt mal contestar-li a les bones.

(Aldarull a la sala)
Jo havia fet un pacte de no mencionar el Sr. Flaquer, però
clar si segueix així no em quedarà més remei.
Anem a veure tren, Vostè em parla de tren i diu que hem fet
en transport públic i vostè no se’n recorda, ara seriosament,
vostè quan parla d’alguns temes hauria d’anar alerta, vostè no
se’n recorda que aquesta comunitat autònoma deu ser l’única
on s’ha inaugurat una via que duia enlloc i que després
d’haver-la inaugurada la varen haver d’aixecar, no se’n recorda
d’això? I ara vostè ve a donar-nos explicacions, vostè no se’n
recorda que hi va haver un president de comunitat autònoma
que va dir, jo era dins la cambra i a més tenia tota la visió del
seu grup i mirava el Sr. Verger i el President va dir: “d’aquí a
unes setmanes tendrem un Pla de transport” i el Sr. Verger fa
ver així...
(Rialles)
...perquè sabia que era impossible, però clar era impossible
en unes setmanes fer això, però ni en setmanes, ni mesos, ni en
anys va arribar a fer res el Sr. Matas en relació al Pla de
transports. Per tant, en aquests moments hi ha un Pla de
transports posat, s’han augmentat un caramull de freqüències,
vostè que diu que no podem parlar amb cap empresari, que
ningú es vol fer fotos amb nosaltres, estam treballant de forma
clara amb els sindicats i els transportistes de regulars i que no
tenen cap problema amb nosaltres, a l’inrevés, diuen que a la fi
hi ha un Govern que se n’ha recordat d’ells, perquè clar això del
transport per a vostès era..., per què s’havien de preocupar pel
transport vostès? Vostès a fer autopistes, és el que més convé
per a vostès. Nosaltres sí que ens preocupam pel transport
públic, perquè creim que aquesta comunitat autònoma
necessita un altre nivell de creixement i per tant, necessita una
altra forma de fer les coses i en el tema del transport com li deia
s’han augmentat moltíssim les freqüències i en aquest moment
s’hi està treballant. En referència al tren, jo crec que s’ha fet
l’esforç d’acabar tot allò que era la via i per tant, el servei fins
a Sa Pobla, en aquests moments s’està fent fins a Manacor i ja
hi ha un tot un seguit de projectes estudiats que vostè coneix.
El Pla de transports preveu que l’any 2006 es pugui arribar a un
25% d’usuaris i per tant, per això estam intentant arribar a
acords amb els distints empresaris i les distintes concessions
perquè hi pugui haver un funcionament organitzat, perquè no
es faci la competència el tren amb el transport i amb això hi
vénen a bé i hi volen fer feina i per això hem fet coses com això

Vostè em parla de tot allò relacionat amb el gasoducte i em
diu que nosaltres no ens hem entès amb Madrid per aquest
tema. Home el primer que hauríem de deixar clar a la gent és que
per primera vegada aquesta comunitat autònoma ha fet una Pla
energètic, per primera vegada, no s’havia fet mai, vostès que ho
planifiquen tot i que ho fan tot tan bé i ara diuen que la gent els
espera perquè només en sentir l’olor de quan comencin les
votacions tothom correrà per votar-los a vostès, cosa que els
altres dubtam una mica. Però vostès, Sr. González Ortea, no
varen ser capaços amb un caramull d’anys de fer un Pla
energètic i nosaltres sí, però no només hem fet un Pla energètic
sinó que a més, ja hem presentat la documentació necessària i
el projecte necessari a l’Estat perquè ens tengués en compte a
l’hora de la planificació energètica. I ho hem presentat amb tota
la documentació, perquè l’hem presentat fent feina amb molta
gent de fora, molta gent que ens ha assessorat, molta gent que
ens ha ajudat a presentar una bona proposta i l’hem presentada
amb tants de documents com la va presentar qualsevol altra
comunitat autònoma. Però què ha passat? Idò jo li ho diré Sr.
González Ortea, ha passat que les Illes Balears som l’única
comunitat autònoma que no entra dins la planificació energètica
i això deu tenir alguna explicació, perquè si l’explicació és que
hay que estudiar a ver si además del gas hemos de poner
también el cable eléctrico, és una explicació molt poqueta
cosa, Sr. González Ortea. Efectivament és una explicació molt
poqueta cosa, perquè des de la comunitat autònoma de les Illes
Balears no ens negam el més mínim que s’estudiï tot allò que
s’hagi d’estudiar, nosaltres no estam en contra del cable
elèctric, home li vull recordar que el cable elèctric ha de tenir
anada i tornada i val 140.000 milions de pessetes, no el faran,
que ningú es cregui que l’Estat farà un cable elèctric per a
aquesta comunitat autònoma, no el faran, però serveix com a
excusa perquè les Illes Balears siguin l’únic lloc allà on la
planificació energètica de tot Espanya..., clar ja ho han vist
Portugal, Andorra i Balears, idò en la planificació energètica si
es feia un plànol sortiríem exactament els mateixos. Madrid,
Espanya no dóna gasoducte ni a Portugal, ni a Andorra, ni a
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Balears, som allà mateix. Sr. González Ortea, això només té una
explicació, que efectivament qualcú s’ha encarregat que a les
Illes Balears això no quedàs solucionat, i a més ens avisen i ens
ho diuen molt clar, ens ho diuen a la cara, Sr. González Ortea,
diuen: “Esto, enseguida que hayan pasado las elecciones, lo
vamos a solucionar”. Home! Lleialtat institucional, Sr. González
Ortea, poca, eh?, poca.
Però clar, qui parla del gasoducte parla d’altra..., perquè clar,
vostè diu: no tenemos que hablar de Madrid, però, clar, vostè,
de Madrid, llavors en parla quan li interessa. Per tant em deixarà
que jo també en parli totes les vegades que m’interessi parlarne. És que amb Madrid tenim un altre tema que és molt
important, que és el règim especial, Sr. González Ortea. A
Madrid el Partit Socialista va votar el règim especial,
efectivament, sí.
(Remor de veus)
A Madrid el Partit Socialista va votar a favor del règim
especial...
(Augmenta la remor de veus)
Sí, sí, sí... Sí.
Bé, bé, escoltin, el règim especial..., el règim especial, Sr.
González Ortea, no s’ha concretat en res absolutament. El règim
especial duim quatre anys des de l’aprovació, des de la
Conselleria d’Hisenda i des de les altres conselleries s’han fet
un caramull de cartes, s’han fet un caramull de reunions, s’han
fet un caramull d’iniciatives, i no s’ha contestat res
absolutament, i, home, el sentit comú et diu que bé, una vegada
pot ser poden dir que bé, no t’han escoltat; idò no ho has
sabut explicar i tal, però també vostè... És que, clar, vostè creu
que una vegada rere l’altra que et diguin que no és una cosa
lògica? Jo crec que hi ha una voluntat clara per part de l’Estat
de no complir aquesta llei, i vostès, si realment estimassin
aquest país, en lloc de posar-se de part d’aquells que ens
neguen això, s’haurien de posar de part nostra i, per tant,
s’haurien de posar al nostre favor, cosa que en aquests
moments no fan, i això ens està duent uns perjudicis molt
importants, perquè a la nostra comunitat aut ònoma hi ha una
gran carestia de vida i, per tant, que hi hagués actuacions quant
a mercaderies en relació a aquest tema, podria rebaixar aquesta
carestia de vida.
Ens du tota una sèrie de problemàtiques pel que fa al fet que
aquí l’Estat s’hauria de banyar en ajudar-nos a fer tota una sèrie
d’infraestructures, també dins el món del turisme. Per què les
hem de pagar totes nosaltres?, per què les Illes Balears han de
tenir només un pla d’excelAlència igual que té La Rioja, quan
resulta que les Illes Balears representen prop del 30% del
turisme d’aquesta comunitat autònoma? Per tant, se’ls
demanaria un poc més de responsabilitat. Hi ha assumptes que
són d’Estat.
Igual que amb la qüestió dels vols. Quan nosaltres
demanam les obligacions de servei públic, sobretot
importantíssimes per a les illes més petites, per a Menorca, per
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a Eivissa, importantíssim per a les illes més petites, i demanam
que es facin aquestes obligacions i s’augmentin els
descomptes vostès haurien d’estar de la nostra part i no hi
estan, i a mi m’hagués agradat sentir-li dir qualque cosa sobre
aquest tema, perquè clar, nosaltres hem fet un estudi -ja ho he
dit abans- que demostra que a Canàries, que s’han fet les
obligacions de servei públic, d’ençà que es varen fer els preus
han pujat només un 8%. La mitja dels preus a l’Estat ha pujat
un 22%. La mitja a l’Estat ha pujat un 22%, a Canàries ha pujat
un 8%, i els de Canàries es queixaven del fet que havia pujat un
8%. A les Illes Balears en els mateixos quatre anys ha pujat un
65%, un 65%. Clar, l’Estat no vol declarar les obligacions de
servei públic, l’Estat no vol els descomptes del 50% que
nosaltres demanam, i en canvi sí que protesta en contra de
l’ecotaxa. L’Estat no ens ajuda a resoldre el problema dels vols,
que és ell que té la competència, i en canvi sí que ens apuja les
taxes aeroportuàries, i resulta que vostès i l’Estat protesten per
l’ecotaxa, que és una cosa que ha quedar aquí i que finançarà
projectes per a les Illes Balears, i en canvi no els he sentit
protestar perquè s’hagin augmentat les taxes aèries, i s’ha
apujat i signifiquen més que l’ecotaxa. I no els he sentit obrir la
boca i aquests doblers se’n van cap allà. Jo no sé si són a
Andalusia o són a Castella-Lleó, però el cert és que se’n van
cap allà, i no els sentit dir ni una paraula. Vostès del que han
protestat és d’allò de l’ecotaxa, i he de dir que, clar, el que no
pot ser és que quan jo vaig a veure el Sr. Aznar em digui que
hem de ser corresponsables i que llavors resulti que quan
nosaltres actuam se’ns posin recursos.
No em parli de recursos d’inconstitucionalitat, perquè de
recursos d’inconstitucionalitat no hi ha cap actuació o
iniciativa important d’aquest govern que no tengui un recurs
d’inconstitucionalitat de l’Estat. Vostès han recorregut la Llei
de comerç, vostès han recorregut l’ecotaxa, vostès han
recorregut la Llei de consells insular. Fins ara, això que ho hem
fet malament, jo m’ho guardaria perquè fins ara els tribunals ens
han donat la raó; ja veurem com acaba, però fins ara ens han
donat la raó. Vostès han recorregut, vostès que parlen tant... -ja
en parlarem, de Bitel- vostès que parlen tant d’allò social han
estat fins i tot capaços, l’Estat ha estat fins i tot capaç de
recórrer una ajuda als pensionistes de pensions no
contributives, o sigui, a aqueixes persones que tenen difícil
arribar a final de mes, a aquestes persones que cobren unes
pensions baixíssimes, fins i tot a aquestes persones vostès han
recorregut l’ajuda que nosaltres els volem donar. I qualcú dins
el Congrés va dir allò de son cartillas de racionamiento, i la
veritat és que és molt trist haver de sentir això de vostè, Sr.
González Ortea, perquè aquesta gent, és vera que no és una
quantitat molt grossa, però li vull deixar ben clar que per a
aquesta gent és una quantitat ben important i que quan vostès
hi eren mai no els va arribar, mai els va arribar. Per tant, alerta en
emprar segons quin tipus de temes perquè efectivament no és
el que toca.
Vegem, vostè em parla d’immigració i, clar, vostè em diu què
hem fet amb tot allò de la immigració i que, clar, és que quan
vostè em parla d’immigració fa la impressió que és una
competència nostra, o vostè s’enfada perquè jo dic que és una
competència de l’Estat. Escolti, jo avui m’he cansat de deixar-ho
clar, ahir també ho vaig deixar; supòs que vostè ahir em degué

4490

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 104/fascicle 3/ 15, 16 i 17 d'octubre del 2002

escoltar, jo vaig deixar molt clar que jo no estava per les portes
obertes, que jo creia que la immigració s’havia de gestionar.
Escolti, jo puc estar per les portes obertes o tancades, però és
que jo no la clau, la clau la tenen vostès, la té l’Estat, la clau, és
ell que ha d’organitzar això. És una postura totalment hipòcrita
no fer res absolutament per regular i per gestionar i per
controlar aquesta qüestió i llavors voler donar la culpa al
d’enfront. Home!, és que això ja passa un poc de la mesura, això
ja passa la mesura, Sr. González Ortea. Aquí qui va fer una llei
d’estrangeria va ser el Partit Popular, va ser el Govern de
l’Estat, una llei d’estrangeria que deia que hi hauria tota una
sèrie de regulacions i, per tant, unes quotes, unes quotes que
no es compleixen, unes quotes que no es compleixen, i jo ni
tenc policia, ni tenc duanes, ni tenc cap tipus de competències
per fer-les complir, qui les té és l’Estat, i l’Estat no les fa
complir, i el que va recórrer el Govern no varen res les quotes,
eh?, no vulgui sortir aquí i enganar la gent, perquè vostè surt
aquí i vol enganar la gent. Nosaltres no vàrem recórrer...
(Aldarull a la sala)
No, no, escoltin, escoltin. Nosaltres no vàrem recórrer les
quotes, nosaltres hi estàvem totalment d’acord; nosaltres
vàrem recórrer tota una sèrie de temes que afectaven els Drets
Humans, que afectaven els drets humans de les persones.
(Remor de veus)
El dret d’associació, tota una sèrie de drets humans que ja
cap estat que es considera mínimament democràtic és capaç de
fer una legislació d’aquest tipus, i clar, la vàrem recórrer
nosaltres i les altres comunitats progressistes, però perquè
aquestes persones tenguessin el tractament com a persones
maldament no tenguin papers, perquè aquestes persones
tenguin el tractament com a persones maldament no tenguin
papers, i això és el que volem els progressistes. Els
progressistes volem que vostès ho gestionin i que si hi ha una
part que vostès no han gestionat i tenim persones aquí que no
tenen papers, que les tractem com a persones, però no ens
vulgui ara donar la culpa a nosaltres, a veure què hem fet.
Home!, nosaltres enguany hem gastat 400 milions de pessetes
amb el tema de la immigració i l’Estat ens n’ha fet arribar 19, 19
milions per una cosa que sobresurt..., és a dir, és una cosa que
sobresurt de les comunitats autònomes, és una cosa que l’Estat
hauria d’haver previst, és una cosa que l’Estat s’hauria d’haver
encarregat de coordinar amb totes les comunitats autònomes,
i l’Estat no ha fet res absolutament. 19 milions, 19 milions,
misèria, almoina, 19 milions. Això és la manera de tractar
aquests temes tan importants, i llavors surt aquí i ens vol donar
lliçons sobre el tema de la immigració. Només ens faltaria això!
Aquí s’han fet campanyes d’empadronament, creació
d’oficines d’informació i orientació a Inca, a Manacor, a Palma,
a Menorca, a Eivissa, habitatges per a treballadors temporals
del camp, servei de mediació d’habitatges de lloguer, servei
d’orientació laboral per a immigrants, garantir l’accés a
l’educació, campanyes d’accés als sistema sanitari i als serveis
socials, creació del servei sociosanitari d’atenció a la
prostitució... Escolti, s’han fet un caramull de coses, però és
que, a més, s’està fent un esforç des d’Educació i des de sanitat

per atendre tothom. Ja em diran vostès si queda ningú fora
escolaritzar per culpa d’aquest govern o si queda ningú fora
tractament sanitari per culpa d’aquest govern. Per tant no em
vengui amb aquestes històries. Amb els nostres pressuposts,
amb aquests pressuposts que vostès ens limiten quan ens
donen el sistema de finançament, amb aquests pressuposts que
vostès ens limiten quan ens donen el sistema de finançament,
amb els nostres pressuposts...
(Continua la remor de veus)
...amb els nostres pressuposts feim front a totes aquestes
coses. Vostès ens..., vostès... Bé.
Vostès posaren una clàusula de suficiència..., vostès
posaren una clàusula de suficiència al nostre sistema de
finançament, a nosaltres i a Madrid, i això només ens va costar
30.000 milions de pessetes que ens anirien molt bé per poder
resoldre moltíssims problemes que tenim, perquè nosaltres en
deu anys hem tengut un augment de població d’un 20%, i ells
ens han limitat els doblers perquè, com que teníem massa
població ens tocaven massa doblers, ells ens han limitat els
doblers però nosaltres continuam tenint la població i l’hem
d’atendre, aquesta població. Per tant, alerta al que deim perquè
la veritat, hi ha coses que no són massa de rebut. Per tant, en
el tema d’immigració menys sermons i menys lliçons, que
nosaltres no estam per lliçons, que estam fent feina intentant
donar solució a tots aquests problemes. I tot això de cine en
África i totes aquestes històries, no em vengui a contar
coverbos perquè això només són coverbos i historias para no
dormir.
Quant a la Llei de drogues és vera que no està feta. La Llei
de drogues ben aviat anirà al Consell de Govern, però també és
vera que aquí s’ha incrementat en un 70% el que vostès
gastaven en drogues i el que nosaltres hi gastam. Per tant,
perdoni’m, però tampoc no es tracta que vostès venguin a
donar-nos lliçons, és a dir, en el que és la lluita contra la droga
nosaltres hem augmentat un 70% les ajudes. És a dir, per tant
tampoc en aquest tema necessitam que vostè vengui a fer-nos
cap tipus de sermó.
I és vera que hi ha una situació, és vera que continua
havent-hi qüestions de marginació i pobresa, però també és
vera que en tot allò social hi ha hagut un impuls importantíssim
i que, per tant, tota aquesta gent en aquests moments té moltes
més possibilitats de poder trobar conhort des de les polítiques
de les institucions que quan vostès hi eren, que no n’hi havia,
de possibilitats, i això és així. És a dir, tant en temes d’habitatge,
com en qüestions de sanitat, com puguin ser centres de dia,
s’ha augmentat de forma importantíssima tota l’ajuda a domicili
i per tant tot el que és el servei d’assistents socials i
treballadores familiars, estam ajudant les famílies amb programa
com és el programa A ca vostra. En temes de discapacitats,
vostès diran el que vulguin, jo l’altre dia vaig estar parlant amb
ells i el que em deien els discapacitats és que no havien estat
tan contents mai del tractament que en aquests moments els
donam, i això és una cosa que és comprovable. El que em deien
les associacions de discapacitats és això, i els vaig tenir l’altre
dia al Consolat de la Mar, i no em venien a parlar d’això, em
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venien a parlar de la Lototrot, però de passada em varen fer
arribar això, efectivament.
(Remor de veus)
Sí, que és ver.
Bé, en relació a allò de la dona, clar, jo ja les he sentides,
nosaltres ja estam avesats a sentir els sermons que ens fan,
perquè vostès prediquen una cosa aquí i llavors en fan una
altra. Jo m’en record -se’n recorden vostès?- que ens deien
aquí: “Clar, això de la reforma de la Llei electoral no està gens
bé, perquè, i si un vol fer tota una llista de dones?, i clar,
aquesta llei ho prohibeix”, com que dir “nosaltres en això anam
bé i anam endavant”. Clar, i llavors un veu l’executiva del PP de
l’altre dia i diu que, home, una cosa són els sermons i l’altra són
les dones que es posen a les llistes, perquè tenc por que la
llista del PP, de 47, només n’hi hagués devers sis o set, de
dones, eh? Deu ser..., què és, una dona cada quatre?, o una
dona cada cinc? Aquesta és la sensibilitat que té el Partit
Popular en matèria de dones? Per tant, menys sermons. Jo
l’únic que vull recordar és que abans d’arribar nosaltres
l’Institut de la Dona no existia i en aquests moments hi ha
l’Institut de la Dona que fa un caramull de polítiques i que no
els les explicaré perquè crec que al final a vostès els importa
molt..., no els importa.
Bé, ja el més gros, Sr. González Ortea, el que jo ja no em
pensava sentir dins aquesta cambra és allò dels accidents
laborals. I a vostè quin papers li passen? O el meu conseller no
m’informa així com toca o realment vostès amb això dels
accidents...
(Aldarull a la sala)
...amb això dels accidents laborals ho tenen un poc
malament. És la primera vegada, la primera legislatura on
invertim la tendència, i el Sr. Grosske avui encara ho ha pogut
explicar aquí. És la primera vegada que s’inverteix la tendència.
Sempre hi havia hagut uns creixements importantíssims. Però
bé, les coses no ocorren perquè sí, les coses ocorren perquè hi
ha polítiques, perquè efectivament en aquests moments hi ha
tota una sèrie de polítiques de formació, hi ha polítiques
d’inspecció, també n’hi ha perquè també són necessàries; en
definitiva, quan nosaltres arribàrem en sinistralitat laboral es
gastaven 19 milions de pessetes i en aquests moments gastam
prop de 500 milions de pessetes. Per tant les coses no surten de
l’aire del cel, les coses surten perquè es planifiquen, es fa feina
i per tant es treuen les coses endavant. Per tant tampoc en això
ens digui què hem fet o què no hem fet.
Tema sanitat. Venga!, vegem el tema sanitat. Només
començaré per un exemple. L’altre dia teníem una reunió amb
l’Ajuntament de Palma perquè efectivament hi havia tota una
sèrie de qüestions que jo crec que s’han d’aclarir; per cert, ja
demostràrem un tarannà molt diferent al qual demostra el PP de
l’Estat amb nosaltres, el batle va tenir un problema, el president
va posar l’agenda a la seva disposició, es va posar una hora per
parla, ja tenim unes hores per poder parlar; per tant hi ha una
diferent forma de fer les coses. Jo he tengut problemes, ho he
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demanat al Sr. Aznar i estic escanyat perquè ho puc demanar 73
vegades però no hi ha ningú que m’escolti. Només per posar
un petit exemple: mentre nosaltres no teníem les competències
hi havia un acord en què els centres de salut i els PAC la
comunitat autònoma feia els de la part forana i l’INSALUD feia
els de dins Ciutat. Nosaltres n’hem fet, entre reformes i nous,
26, i a Palma s’ha posat un rètol, es va posar un rètol en tres
anys a Sant Agustí on deia que es faria unitat sanitària o un
centre de salut que començaria les obres l’any 2000. Només ho
dic per la diferent forma d’entendre les coses.
Nosaltres som -aquests que segons vostès ho feim tan
malament- els que hem avançat la posada en marxa de Son
Llàtzer, i jo els vull recordar que Son Llàtzer, a pesar que hi va
haver una brega i que jo al final no vaig anar a la inauguració
perquè resultava que la ministra per l’únic que m’ha telefonat
mai era per dir-me que ella volia tancar els discursos i que jo no
les havia de tancar, només vaig tenir aquesta relació amb la
ministra d’aquells moments, vostès resulta que quan obriren
Son Llàtzer l’obriren així com l’obriren: ni estava acabat tot el
tema de l’electricitat, ni estava acabat tot el tema de la
calefacció, ni estaven acabades no sé quantes coses, però clar,
l’havien d’inaugurar i el varen inaugurar, i varen fer un pla
d’obertura que, des que hem arribat nosaltres, ja l’hem superat,
i des que hem arribat nosaltres en aquests moments ja es té clar
que hi haurà una reforma de Son Dureta. Vostès feia moltíssim
de temps que parlaven d’això, però mai s’arribava a culminar
res. Nosaltres ja donam data, que començarem obres a Inca
l’any que ve; nosaltres ja donam dates que començarem tot allò
de Formentera; nosaltres donam dates que durem endavant
totes aquelles inversions que fa tant de temps que vostès
havien d’haver fet i tenien aturades.
És que quan nosaltres arribàrem, el primer dia que teníem les
competències, no feia un mes que teníem les competències i ja
en va sortir un que va dir que hi havia llistes d’espera de sis
mesos, i només feia un mes que nosaltres teníem les
competències, igual que si la culpa ja fos nostra. Vostès, la
mínima lleialtat i la mínima responsabilitat el que demanaven era
deixar fer una entrada dins la competència nostra amb una certa
tranquilAlitat i uns certs mesos, i vostès no ho han fet. Vostès
des del primer dia han donat canya.
Per això, Sr. González Ortea, per això tenim una diferent...
Vostè surt aquí i em diu que nosaltres som perseguidors i feim,
i no sé quantes coses. Vostès -i jo ho comprenc, així ho varen
dir en el congrés- vostès des del primer dia han cregut que éste
es un gobierno inmoral, va dir el seu líder, és immoral, i
nosaltres creim que un govern al qual dóna suport més gent
que a vostès, que representa més institucions que les que
vostès poden representar i que té més electors darrere, i que
dins aquesta cambra té el suport que té, que toca, jo crec que
és un govern ben moral perquè si no ja em dirà quantes
votacions han guanyat vostès per nosaltres ser tan immorals.
És a dir, per tant és un govern amb una moralitat i amb una
credibilitat increïble.
(Remor de veus)
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Quant a allò dels sectors, Sr. González Ortea, això que
nosaltres amb els sectors no podem parlar ningú y nadie se
quiere hacer una foto con nosotros. Home, és vera, és vera que
hi ha hagut certs senyors que han fet tot el possible per no ferse una foto amb nosaltres, i és vera, i jo crec que això ja no és
representatiu, ni molt manco, de tot el sector hoteler. Per tant
això sí que és un tema que crec que hauríem de deixar clar. Miri,
aquest govern divendres passat va firmar un nou impuls pel
Pacte per l’ocupació, un nou impuls pel Pacte per l’ocupació i
per l’economia productiva, cohesió social i economia
productiva. El va firmar aquest govern amb la CAEB, amb la
PIMEM, amb Comissions Obreres i amb UGT, i amb tota una
altra sèrie d’entitats que estan adherides a aquest pacte per
l’ocupació. Per tant aquest és un govern que s’asseu i parla les
coses amb els empresaris, i és vera que hi ha qualque federació
que ha posat per endavant els seus interessos o un determinat
tema i ha negat el diàleg en relació a tots els altres temes amb el
Govern, però això no passa amb la CAEB ni amb la PIMEM com
a tals, i no passa tampoc amb moltes altres patronals. Li estava
parlant de la patronal dels transports, li podria parlar de les
patronals que representen la part industrial, la part comercial,
etc., que estam treballant amb totes. L’altres dia vaig dinar al
Consolat de la Mar amb la patronal dels promotors i
constructors i els puc assegurar que vàrem dinar amb tota
tranquilAlitat i sense cap tipus de problema.
Per tant, no em vengui motos que aquest govern és un
govern..., no vulgui vendre aquí la crispació social que això, Sr.
González Ortea, no s’ho creu ningú. Ara vostè creu que a fora
la gent està tan crispada com vostè? No, la gent està molt
menys crispada que vostè, està molt més tranquilAla. Si l’únic
que està crispat aquí és vostè. Sap que li passa, a vostè, Sr.
González Ortea, o a vostès? Jo els ho diré, què els passa, jo els
ho diré: que si vostès no tenen una crisi vostès entren en crisi.
(Remor de veus)
Això és el que els passa, a vostès. Vostès necessiten una
crisi per dir que tot va malament, etc., però no n‘hi ha, de crisi.
Però no és que ho digui jo, ho diuen la CAEB i la PIMEM, i ho
diu tothom que té dos dits de seny en aquesta comunitat
autònoma, perquè els resultats en aquesta comunitat autònoma
són els que són, és a dir, hi ha més contractats que mai, els
salaris pugen, mitjana estatal de convenis 2,9, mitjana a Balears
3,4, rècord històric de creació d’empreses, tenim la taxa més alta
d’empreses actives per habitant, les exportacions augmenten
un 20,3%, és la comunitat autònoma amb el major percentatge
d’exportacions, taxa d’activitat femenina a Balears arribar a un
50%, 7,8 punts per damunt la mitjana, des del 99 la població
ocupada ha crescut un 13,4%, afiliats a la Seguretat Social
pujada del 3,08 entre l’agost del 2001 i agost del 2000... És a dir,
ningú no pot dir que aquesta sigui una comunitat autònoma
que estigui en crisi.
I no em surtin, jo ahir ja li ho deia en el discurs, amb el tema
del creixement del PIB, de si és un 1 o si és un 1,1 i tal. No és
determinant. Marroc creixerà el doble que Espanya.
(Remor de veus)

Marroc creixerà el doble que Espanya. No és el mateix, no,
però escoltin, escoltin i aprendran un poc. No és el mateix la
solidesa que pugui tenir l’economia a les Illes Balears que la
solidesa que puguin tenir una altra comunitat autònoma amb el
mateix nivell de creixement. Si vostès diuen a qualcú...; mirin,
l’altre dia hi havia aquí el catedràtic Fabià Estapé, i se li va
demanar si realment creia que aquí a les Illes Balears estàvem en
crisi, i va dir: “Crisi?, però si molts de països voldrien plorar
amb els vostres ulls; però si és una bestiesa parlar de crisi a un
lloc on tenim taxes inferiors d’atur del 5%”, i vostès estan
entestats en què aquí va tot malament.
Ara bé, això vol dir -això ja ho deia ahir- que vivim en el
millor dels mons possibles? No. Això vol dir que no és vera que
hi hagi una desacceleració? Sí, hi ha una desacceleració, i
aquesta desacceleració ve de l’11 de setembre, ve de la crisi
alemanya, i és una desacceleració que afecta una gran part del
món, efectivament, i que l’haurem de tractar, i per tant haurem
de seure amb els agents socials i haurem de veure quin tipus
d’actuacions duim a terme. Però també ja els avisava ahir que
no farem cap sortida esbojarrada cap endavant com hem fet
altres vegades, perquè estam cansats que cíclicament en
aquesta comunitat autònoma passin aquestes coses, estam
cansats que quan les coses van bé tot quedi anestesiat i per
tant no es tractin els problemes de fons, i quan les coses van
malament aquí haguem d’amollar totes les regnes, de
construcció, de dessaladores, d’autopistes, etcètera, tot això
que vostè troba que és de progrés i nosaltres trobam que és de
regrés, que trobam que s’ha d’actuar d’una altra manera.
Nosaltres creim que hi ha possibilitat d’arreglar les carreteres
sense necessitat de fer autopistes, això a Castella-La Manxa sí,
aquí no. Per tant, això és el que creim.
Per tant, efectivament, s’hauran de prendre tota una sèrie de
mesures i nosaltres estam treballant amb els distints actors. I
per això jo deia que era un bon moment, un moment en què no
tenim unes grans pressions, per poder arribar a tota una sèrie
d’acords, per poder pactar, i així ho hem fet en el pacte per
l’ocupació i així ho volem desenvolupar a nivell de tota una
sèrie de polítiques amb els empresaris i amb la CAEB, tota una
sèrie d’actuacions que vagin dirigides que aquest país tengui
un creixement més sostenible, més racional, més madur, més
socialment sostenible. I això és el que volem fer, però no ho
volem nosaltres mateixos, vostès han quedat tot sols, si això
també ens ho firma la CAEB, la PIMEM i els sindicats, això
també ens ho firma tota aquesta gent. I per tant, creim que
aquest és el camí que s’ha de dur a terme, i jo crec que el que
hem de saber és, precisament a un moment com aquest, saber
pactar tota una sèrie de polít iques, donar respostes a la
desacceleració, però, al mateix temps, seguir impulsant el nostre
projecte de qualitat, que és al que vostès sempre s’hi oposen.
Xerram de construcció, volen més construcció, volen més
autopistes, volen més passejos marítims a la vorera de mar,
etcètera, és a dir, per tant, efectivament, no passa res, si és que
no ens hauríem d’haver de discutir de segons quines maneres,
vostès tenen un model, nosaltres en tenim un altre; vostès
troben que amb segons quines coses no s’ha d’intervenir,
nosaltres trobam que una societat neoliberal que la deixam així,
salvatge, els que poden menys no poden viure, això és el que
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trobam nosaltres. I trobam que hi ha d’haver un govern que ha
de vetllar per ells, això és el que trobam; aquesta és la diferència
entre nosaltres i vostès. Nosaltres trobam que qualsevol tipus
d’actuació o de projecte que es dugui a terme, a més del tema
econòmic, del que guanyarem demà de matí, hem de saber quin
cost té a nivell mediambiental, i per això feim d’impactes
mediambientals; perquè volem una altra forma de créixer, perquè
ho volem fer d’una altra manera. I vostès han tengut setze a n y s
per tractar-ho això, però, clar, què havien d’anar a tractar,
vostès el que volien era el que teníem, i això ens duia al caos,
això ens duia a voler competir amb Croàcia o amb Tunis o
Turquia per preu, i no hi competirem perquè els costs són més
barats. I això significa impulsar la qualitat; i impulsar la qualitat
passa per ordenació del territori, passa per medi ambient i passa
per tot el pacte que jo vaig oferir l’altre dia. I el pacte que jo
vaig oferir l’altre dia i ho dic ben clarament, és a dir, escolti, no
ha acabat la legislatura, encara queden set mesos i el Govern
governa fins al darrer dia, i els empresaris, els hotelers que jo
sàpiga no es presenten a les eleccions, és a dir per tant no
s’han de preocupar el més mínim de si arriben eleccions o no
arriben eleccions. Els empresaris i el Govern s’han de preocupar
que qualsevol moment és bo per intentar trobar una solució als
problemes que hi ha.
I ahir vaig fer una cridada que el que no podia ser de cap de
les maneres és que un tema com l’ecotaxa deixàs fora de joc la
possibilitat de qualsevol enteniment amb altres tipus de
qüestions. I he de dir que vostès en aquest tema hi han ajudat
molt i, si no, Sr. González Ortea, en tornar sortir me digui a veure
si no és esperpèntic veure al Sr. Güemes, al Sr. Costa i al Sr.
Rato dient que a Madrid l’ocupació ha baixat un 10%, que a
Canàries ha baixat un 8% i que a les Illes Balears ha baixat un
8% i llavors el Sr. Costa afegir a baixa q u e “por tanto queda
muy claro que en Baleares se tiene que cambiar la política
turística”. I hem vist aquestes declaracions i hem vist tot tipus
de declaracions en contra del nostre país, purament i
simplement per fer partidisme; els ha estat ben igual, vostè que
me xerrava de imagen, els ha estat ben igual tirar per baix la
imatge de les Illes Balears per tal d’anar en contra del pacte de
progrés de les Illes Balears.
(Aldarull a la sala)
Vostès, l’únic interès que han tengut, i ho diré ben fort, és
veure com recuperaven el govern, tota la resta els ha estat
completament igual, com recuperaven el govern. I efectivament,
aquí s’han aturat multitud de propostes que, miri, els de Madrid
no són tan dolents, estic convençut que ha partit d’aquí, que
en molts de temes els de Madrid no haguessin dit que no si
d’aquí no hi hagués algú que hagués enviat el missatge esto
no; i això algú aquí dins ja ho ha esmentat una mica amb el
gasoducte, d’aquí va sortir gent a dir a Madrid que aturassin
tot el tema del gasoducte i els era igual el que havia dit el
Govern de les Illes Balears. Falta de lleialtat, mirar només els
interessos per recuperar el lloc, aquesta és la política que tenen
vostès i els puc assegurar que és una política molt baixa i molt
poc interessant per als ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears. Per això no estic tan convençut com vostè que tots
corrin per votar-los, perquè els han vist actuar durant aquesta
legislatura, els han vist posar traves, els han vist dir que no a
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tot i els han vist com el Govern de Madrid ha tengut una
obsessió total i absoluta amb el Govern de les Illes Balears,
aturant qualsevol tipus de tema. És a dir, per tant, això que
quedi ben clar, és a dir, el cop més gros a la imatge de les Illes
Balears ha estat, precisament, veure com els responsables de
turisme de l’Estat sortien criticant el Govern de les Illes Balears
i criticant la política turística del Govern de les Illes Balears,
aquest ha estat el cop més gros d’imatge que se n’han dut les
Illes Balears; igual que ho ha estat que tan sols ni se’n
recordassin d’enviar-nos doblers per fer campanyes. Igual que
ho és que no es posin d’acord amb nosaltres per fer segons
quins tipus de campanyes, que ens vulguin fer campanyes amb
les mateixes particularitats i característiques de tot l’Estat, fora
saber que això són unes illes. Igual que no és normal ni lògic
que la vigent, el que havia afectat l’11 de setembre tot el tema
dels vols, tot el que és el trànsit aeri, a Espanya ha pujat el
turisme per cotxe devers un 16 o un 17%, ha pujat el turisme per
tren i els vols han baixat. No hi ha hagut per part de l’Estat cap
tipus d’ajuda per sortir a camí a aquesta problemàtica, a
l’inrevés, ens han pujat les taxes aèries, això ha estat l’ajuda
que hem tengut de l’Estat.
I a vostès no els he sentit xerrar, vostès no han dit res
absolutament, vostès estaven tirant aquí castanyes a l’ecotaxa,
que els únics que protestaven de l’ecotaxa eren vostès i mitja
dotzena d’hotelers, perquè els clients l’han pagada fora tenir
cap tipus de problema, els clients han pagat l’ecotaxa fora
protestar. És més, estic molt content, hi va haver algú que va
cridar que tothom recorregués l’ecotaxa; l’altre dia varen sortir
les dades, hi ha prop de, més de la meitat dels empresaris
hotelers no han recorregut l’ecotaxa, l’han pagada. Això me
dóna esperances que hi comença a haver sentit comú i seny i
que per tant el camí és asseure’s i intentar treure polítiques per
tal de tirar endavant, de forma conjunta, tot el que sigui
promoció o el que puguin ser les altres nou iniciatives que
figuren en el pacte que vaig oferir l’altre dia. Els he de dir una
cosa, és molt trist que el president de la comunitat autònoma
estigui a Madrid, al seu estant, amb gent dins l’estant de la
comunitat autònoma i els hotelers i el ministre de Medi Ambient
estiguin dins l’estant de Canàries enfront; és una forma de fer
propaganda per a les Illes Balears un poc rara. Per tant, alerta
amb això de la imatge, Sr. González Ortea, que aquí se’n pot
parlar molt d’imatge. I el que ha suposat l’actuació d’aquests
senyors és realment impresentable.
Jo, bé, jo això no ho vull ni comentar, és a dir que el comerç
ha baixat un 70%, clar, vostès deuen sortir i ja tothom deu
haver tancat, perquè si el comerç ha baixat un 70% ja no deu
quedar cap tenda oberta; es poden dir animalades, però com
aquesta, ja tothom, tot deu estar de rebaixes, Sr. Sampol! No, jo
això no ho comentaré, que hi haurà comerç, que hi haurà hagut
zones en què hi haurà hagut baixades més importants que les
altres i que, des de la Conselleria de Comerç i Indústria estam
treballant amb ells per veure si és necessari a algunes zones fer
algunes campanyes o fer algunes actuacions; que hi ha zones
de Palma que amb les obres hi ha comerciants que,
efectivament, necessiten d’una determinada ajuda. I jo
comprenc, jo no critic les obres, jo comprenc que tot és
necessari, és a dir, però que és ver, jo no, no, no les critic les
obres, els ajuntaments a un moment donat o l’altre han de fer
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obres i per tant no és la meva, no és el meu “daixò” criticar les
obres; a més, tothom sap que jo i el batle de ciutat ens duim bé,
vull dir, es va veure a les darreres reunions que vàrem tenir. No
critic les obres, però sí que és vera que hi ha hagut comerciants
que les obres els han afectat i que per tant han anat a la
Conselleria de Comerç i miram a veure quin tipus d’actuacions
farem conjuntament amb ells. Però ningú ha dit que estigués en
crisi, i si realment estàvem perdent 70% la gent diria que està en
crisi.
Home, els propietaris es pugen per les parets i, sobretot, me
diu els de Mondragó; és vera que els de Mondragó hi ha coses
que sé que hi ha hagut reunions amb la conselleria perquè hi ha
coses que s’han de millorar. De totes formes, els de Mondragó,
quan es varen pujar per les parets és quan a uns a una
promotora li fallaren no sé quants de doblers i als propietaris
els varen prendre les finques així per la brava, quan només
cobraren uns i els altres no, aquí va ser quan els de Mondragó
s’enfadaren fort. I ara per ventura haurà de ser aquest govern
de progrés, a través de l’ecotaxa, qui doni solucions a tot el que
vostès varen espatllar. Perquè l’ecotaxa serveix per a aquestes
coses i per a moltes més, sap què significa l’ecotaxa, Sr.
González Ortea? 80.000 milions de pessetes en 10 anys, per
poder invertir en temes mediambientals, en cultura, en pagesia;
sap què significa l’ecotaxa? L’ecotaxa significa que per primera
vegada en aquesta comunitat autònoma el turisme, l’activitat
que mou més doblers, es fa solidari amb la pagesia, amb la
cultura, amb el medi ambient, amb les efectes negatius que ha
produït. L’ecotaxa és una revolució dins aquesta comunitat
autònoma.

l’entregàrem? El mes de desembre de l’any passat. Sap a quina
data som? Som en el mes d’octubre de l’any que ve davant. Sap
si ha començat el Ministeri de Medi Ambient? No, el Ministeri
de Medi Ambient no, no ha començat encara, fa onze mesos
que li hem entregat totes les expropiacions.
(Remor de veus)
No, no, no som nosaltres que hem de començar, no, és el
ministeri que ho ha d’adjudicar, és el ministeri. Sap com està Sa
Costera? Exactament igual, ara veurem quan començaran totes
aquestes coses. Per cert, varen prometre moltes dessaladores,
moltes d’històries i molt d’això i tanmateix, Sr. González Ortea,
vostès no feien comptes de gastar una punyetera pesseta a les
Illes Balears, perquè ho han demostrat. El que han gastat, això
sí, han gastat molts de doblers a fer passejos marítims, això sí
que li va bé al Sr. Matas, un ministre de Medi Ambient que el
que li va bé és posar molt de ciment i moltes pedres, aquestes
són les actuacions que li agrada fer i que duen a terme. Per tant,
no ens xerri d’inversions que s’han dut a terme aquí.
I jo crec que me queden poques coses per contestar-li, jo
crec que ja li he xerrat de tot. De totes formes, estic a la seva
disposició per a la rèplica.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Sr. González Ortea,
té la paraula durant deu minuts per replicar.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
I estic orgullós que s’hagi posat. I és més, i ahir ho vaig dir,
l’ecotaxa és la millor fórmula de promoció si no hi hagués hagut
les actituds de confrontació que alguns varen voler dur a terme
fins al final. Perquè en aquests moments molts dels majoristes
de viatges el que ens demanen és que anem a explicar els
projectes de l’ecotaxa; perquè el que volen són destins que
facin coses, destins moderns, destins innovadors, destins que
tirin endavant polítiques i això és el que fan les Illes Balears. I
això no ho havien fet mai, per no fer no feien ni campanyes, i
algú deia: és que no ho necessitàvem, és que no només hem de
fer campanyes quan les necessitam, hem de fer campanyes
també per empènyer el model turístic que volem, el producte
turístic que volem, per cridar el producte que nosaltres creim
que ha de venir aquí, i l’hem de fer conjuntament amb els
empresaris. Però no ho necessitàvem, no, és a dir, que vengui
qui vulgui; vull dir, no és això, no és això, Sr. González Ortea, és
d’una altra manera que es fan les coses.
Llavors surt aquí i me xerra de torrents i d’aigua, Sr.
González Ortea. Quin temps fa que posen damunt el pressupost
les mateixes coses; si el pressupost de l’Estat, el que és Sa
Costera, el torrent de Manador, les dessaladores no sé quantes,
això cada any ho posen, i llavors diuen: bé idò ara borreu i
torneu posar per a l’any que ve, i així anam. Però clar és que en
aquests moments és la primera vegada que el Govern de les
Illes Balears ha fet les feines. El Govern de les Illes Balears ha
fet totes les expropiacions del torrent de Manacor; sap quan

Bueno, Sr. Presidente, muchas gracias. Sr. Presidente del
Gobierno yo creo que sí que le quedaban muchas cosas por
contestarme, de las preguntas que yo le he hecho no me ha
contestado a casi nada.
Mi casa en Lluc, sí, es cierto, donde tengo una casa en Lluc
se hizo, en la urbanización que está esa casa, se hizo una obra
del Pla Mirall. Mire, el alcalde de Escorca ha andado bastante
más espabilado que el entonces alcalde de Algaida, que era
usted, y que ni siquiera pudo aprobar las normas subsidiarias
los años que lo fue, ni eso supo hacer usted.
(Alguns aplaudiments)
Mi alcalde, desde luego, fue bastante más espabilado.
Mire, el proyecto de las cuencas. Yo, a veces su ignorancia,
Sr. Antich, es enciclopédica; mire usted, las cuencas
hidrográficas que dependen del Estado son exclusivamente
aquellas que abarcan más de una comunidad autónoma. ¿Lo
entiende?
(Remor de veus)
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Y verá, en Baleares no hay cuenca hidrográfica que rebase
el ámbito de las islas, no llegamos a tocar a la península. ¿Lo
entiende? Por eso no estamos en ese plano.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Pero eso sí, no se preocupe, estamos en un plan hidrológico
con 40.000 millones de pesetas que ustedes rechazan.
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más que un anuncio incumplido”. ¿Le suena esto de anuncio
incumplido de este Govern? “Las prioridades políticas de
cualquier administración se demuestran con los presupuestos,
si el tren es una política prioritaria habría de tener unos
presupuestos suficientes para abordar las reformas que sirvan
para llevar a cabo aquello que se ha prometido. Los males del
t ransporte no se arreglan nada más poniendo una línea de tren
hasta Manacor” -que, por cierto, no han puesto todavía, claro-,
“sino gestionando bien el servicio.” El GOB, no yo.

(Remor de veus)
Mire, no me da tiempo a contestarle a todo, voy a
seleccionar las cosas mejor. La vivienda; ¿qué cómo digo yo
que ustedes, por favor, se han gastado en vivienda, nos viene
contando hace tres años que cuando estábamos nosotros sólo
se gastaba el 4%? Eso está inventado, eso es un invento puro
y duro, pero, porque se lo han contado y no se le ha olvidado,
en tres años lo ha repetido, sale en todos los debates del
estado de la comunidad. Mire, yo le voy a decir lo que pone
esta Asociación Nacional de Empresarios Gestores de
Cooperativas y Comunidades de Viviendas, que éstos no son
de aquí ni son del PP, y claro, fíjese usted, cuando hablan
éstos, por ejemplo, dicen: “Si nos atenemos a las viviendas
iniciadas, la oferta de VPO en el 2001 creció en 3000 viviendas,
lo que representa tal, tal... Sin embargo, hubo varias que se
mantuvieron por debajo de la cuota media, el farolillo rojo de
esa lamentable clasificación lo ostentan Aragón, con el 0,49%,
y Baleares, con el 3,76%.”
(Remor de veus)
Pero, no, yo, según la teoría de algunos socialistas, por
aquello de la proximidad y de que las cosas de proximidad
tienen más importancia, le voy a leer lo que dice un informe que
acaba de salir de Sa Nostra, un tomo así, sobre la situación
económica, de Sa Nostra, y dice, concretamente: “Si se compara
la estructura de la vivienda en las Baleares con el resto de
comunidades autónomas, se puede concluir etc., y punto 4, por
lo que hace al gasto público en política de viviendas, las
Baleares están a la cola del Estado”.
(Remor de veus)
Informe de Sa Nostra, de hace cuatro días, de Sa Nostra, es
bastante próximo, pregúntele a su secretario de organización o
asesor o no sé qué, pregúntele usted si le parece bastante
próximo el informe.
Mire usted, del tren, qué cómo me atrevo a hablar del tren,
el tren funciona de miedo. No, yo, mire, soy muy prudente, no
quise hacer lo que el GOB, porque el GOB es mucho más
sangrante, el GOB, no el PP ni yo, que estoy como es tan
indignado, no, no; mire, ust ed, el GOB, dice: “Queda un año
para acabar la legislatura y los resultados son pobres, una sola
frecuencia más en el tren de Inca, unos horarios absurdos que
tienen poco que ver con las necesidades actuales; nula
coordinación con otros transportes públicos, falta de
combinación con los pueblos que tienen las estaciones fuera;
estaciones absolutamente muertas. El impulso del transporte
público era una prioridad del Govern que, al final, no ha sido

Tren, para qué decirles que ni siquiera han sido capaces de
hacer el proyecto; ¿cómo el proyecto? El estudio de trazado de
sa Pobla-Alcúdia, si siquiera han sido capaces, y estaban
comprometidos de hacerlo y aprobado por este Parlamento por
una propuesta de resolución, por unanimidad.
Inauguraciones, me dice usted inauguraciones del PP.
Hombre, Sr. Antich, por favor, no me hable de inauguración en
el PP, usted ha ido a inaugurar dos veces su Oficina de Turismo
de Berlín, y supongo que en la próxima ITB volverá, y la
inaugurará por tercera vez. Pero lo último es esto, me ha llegado
la invitación, muchas gracias, por cierto; porque me llega la
inauguración para el próximo día de 7 de noviembre, del Parc
Bit; ustedes van a inaugurar otra vez el Parc Bit, van a
inaugurar el Parc Bit y me habla de inauguraciones.
Bueno, lototrote; hombre, de la lototrote, Sr. Antich, tengo
cosas aquí, tengo una cosa muy buena, dice, es una salutación
del presidente Antich en el gran premio de criadores de los
cinco años, del año pasado, que, por cierto, no pagaron, el
Gobierno tenía que pagar y no pagó; pero, entre otras cosas, en
la foto, sale la foto del Sr. Presidente, y dice: “Este año, más
que nunca, podemos dar fe de que el futuro del trote está
garantizado. La aprobación por parte del Gobierno de las Islas
Baleares de la lototrote es una prueba de ello y una apuesta por
esta modalidad deportiva.” ¡Vale, vale, muy bien! Por cierto,
¿qué ha pasado con la lototrote? ¿Es un grupo de presión lo de
la ONCE? No es un grupo de presión, porque ayer hablaba
usted de grupo de presión, no sé si los de la ONCE que no
tienen nada que ver, y que juegan a que está usted también en
materia de acción social, no lo sé si han hecho de grupo de
presión. ¿O ha sido Zapatero? Porque a lo mejor en Madrid
también tiran algún tiro por aquí y ha sido el Sr. Zapatero; el
caso es que desde luego ha reculado usted, y cómo ha
reculado, caray!
Bueno, recursos. Mire, yo tengo todos los recursos que
ustedes han presentado, y están empatados el Estado con
ustedes y ustedes con el Estado, pero eso, no lo digo con
ninguna intencionalidad extraña; claro, sus servicios han
encontrado que había razones para poner recursos a leyes de
inconstitucionalidad, a leyes del Estado, pues las han puesto,
bendito sea Dios, muy bien; igual que si los servicios del
Estado encuentran que hay para ponerles recursos a ustedes.
Por cierto, no los han ganado todos, el caso Bitel y el caso
Formentera no los han ganado.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
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Y por cierto, también Sr. Antich, usted me habla de bajeza
política; eso sí que es bajeza política, eso es bajeza política, me
cuente usted otras historias de si aquí hay manos negras
mandando informes a Madrid. No, aquí lo que hay es dinero
público, 14 millones de momento que sepamos, pero lo
averiguaremos todo, porque tenemos la obligación y el
compromiso ante los ciudadanos de esta comunidad de saber
cuánto se han gastado ustedes, de dinero público, en este
asunto. De momento, en un perito van por 14 millones de
pesetas.
Muy bien, inmigración, me dice usted que cómo hablo de
inmigración y que la inmigración, en fin, es cosa del Estado, no
acabo de entenderle; en definitiva, usted no se pronuncia. Yo
le he hecho algunas preguntas, que me parece que están en el
ánimo de todos, porque claro, la gente oye, lee, ve las
declaraciones de unos y de otros, del conseller, de
representantes de los partidos políticos que le apoyan; y claro,
la gente quiere saber a qué atenerse. Y este debate es bueno
para que la gente sepa a qué atenerse; yo le he preguntado,
papeles para todos, qué hay que hacer, y usted me sale con
historias. Y me dice que han hecho mucho del Plan de
inmigración que aprobamos aquí todos, y me cita dos cosas: las
viviendas, estas viviendas para trabajadores temporales que
consistía en un 50% de la inversión. ¿Sabe usted que no se ha
solicit ado ninguna? Fíjense si han andado acertados, ni una
sola vivienda de esas se ha solicitado. Segunda cuestión,
contingentes, bueno usted no sé cómo los llama...

encontrado, durante ese debate y el otro y el otro, estamos,
llevamos cuatro debates con el tema ese.
Mire, deje de esconder su incompetencia en el victimismo,
olvídese, reconozca que no sabe, no puede o no quiere.
Mujer. Me dice usted que en el Congreso del PP que había
pocas mujeres en el comité. Oiga, Sr. Antich, mire, a usted ya le
han cambiado tres consejeros, dos consejeros y una consejera,
le han cambiado al Sr. Mayol por el Sr. Morro; le han cambiado
al Sr. Ferrer por el Sr. Quetglas, ese lo cambió usted, me parece,
ese sí, el otro se lo han cambiado y éste se lo cambia usted, y
la Sra. Ramón por el Sr. Villalonga. Ha perdido usted, ya ve,
sólo tenía una de tres, la ha perdido, ¿por qué no ha nombrado
tres mujeres? Y ahora ¿quiere que le haga una apuesta? Vamos
a hacer una apuesta, venga, yo creo que vale la pena, ¿qué
quiere usted, una comida, de esas pacíficas?, porque yo le
prometo que en las comidas tampoco me lío a puñetazos con
nadie, porque dice que ha tenido una comida con los hoteleros
o con los comerciantes o no sé quien y que, en fin, que fue una
comida pacífica; le prometo que si usted me invitase a comer,
que nunca ha tenido este detalle, pero si me invitase a comer,
le prometo que no me liaría a puñetazos con usted. Bueno, pues
mire usted, le hago una apuesta, una comida; ahora, se va a ir
el Sr. Grosske, ahora me he despistado porque como el Sr.
Grosske unas veces hace de Gobierno y otras veces hace de
diputado, pues ahora no le encontraba, Sr. Grosske, que ahora
está en pleno ejercicio de conseller; el Sr. Grosske se va,
¿apostamos una comida que no pone una mujer en su lugar?

(Remor de veus)
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Usted, como está obsesionado, los llama cupos, hombre, lo
de cupos déjelo usted para el urbanismo, contingentes. Mire,
los contingentes de los trabajadores inmigrantes, según la Ley
de inmigración, los marca el Estado, a través del Consejo de
Administración, de acuerdo con las peticiones de las
comunidades autónomas. Ahí es donde usted puede intervenir
en la Ley de inmigración; ¿sabe cuántos ha pedido usted, qué
contingentes, esta comunidad autónoma? Ninguna, cero.
(Remor de veus)
Me dice que no le hable de inmigración y de lo que no
hacen, naturalmente que no hacen.
Mire, victimismo, yo del victimismo...
(Més remor de veus)
...le voy simplemente, porque claro, la verdad es que cansa,
cansa un año y otro oírle a usted hablar de Madrid. Mire, ya se
lo leí me parece en otro debate, hace tiempo, pero el 10 de
noviembre, el 9 de noviembre del 99, en el primer debate del
estado de la comunidad, dice usted textualmente: “Pero quiero
hacer una consideración, no caeré en la práctica indigna del
sistema democrático, el victimismo, aquél victimismo lloroso
que tan bien conocemos en esta cámara cuando aquí
gobernaba el PP y en Madrid los socialistas; no devolveré la
pelota, no tornaré la pilota. Espero encontrar la ocasión
durante el debate para seguir con eso.” Ya lo creo que ha

Accidentes de trabajo, que debe ser por esto que está el Sr.
Grosske ahí preparado. Mire usted, claro, lo que no se puede
hacer es decir, bueno, este año estamos bajando los accidentes
de trabajo. Hombre claro, primero subieron a la estratosfera y
ahora ustedes, este año, que no ha acabado todavía, dicen que
los están bajando. Mire, los datos son tremendos, tremendos
además; yo dije que era escalofriante y lo es. Accidentes
mortales: en el año 99 hubo 9 accidentes mortales en esta
comunidad autónoma. En el año 2000 hubo 16 accidentes
mortales, en el 2001, el año pasado, hubo 23 accidentes
mortales, es decir pasamos de 9 a 23, en dos años, claro, que
usted ahora me diga que las cosas van mejor que el año
pasado, pues no lo sé, ojalá sea así, de momento, Sr. Antich, su
política en materia de prevención de accidentes de trabajo es
escalofriante. Y claro, la prueba de su poco interés en este tema,
la tenemos más recientemente. El conseller de Turismo inicia
una obra de reparación de un molino en Llubí, esa obra de
reparación del molino en Llubí resulta que, según las propias
manifestaciones del conseller de Trabajo, se lleva a cabo en
muy malas condiciones de seguridad y, como consecuencia de
eso, resulta que hay una víctima, una persona herida grave.
Aquí no pasa nada, el conseller de Trabajo al que el otro día le
hace una pregunta un diputado de mi grupo, dice que no, que
están haciendo una investigación porque, nos dice, "reconozco
que las cosas no estaban bien, no soy como ustedes que, claro,
cuando había una cosas de éstas, se les preguntaba y decían,
vamos a hacer una investigación, pero, bueno, la hacían
ustedes y no era fiable, pero ahora la hago yo, y como la
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hacemos nosotros, la investigación va a ser buena". Esperemos
los resultados de esa investigación y esperemos a ver si hay
alguna responsabilidad política, porque si ustedes fueran como
tendrían que ser, tendría que haber alguna responsabilidad
política y ya por incumplir de esta manera la legislación de
prevención en materia de riesgos y accidentes de trabajo,
precisamente en una obra de una conselleria.
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Todos, todos, absolutamente en todos los ratios o los
índices que señala la Cámara de Comercio retrocedemos con
relación al resto del país.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. González Ortea, vagi acabant.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Sr. González Ortea, vagi acabant.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Muy bien, voy acabando. Sectores -voy acabando, Sr.
Presidente, enseguida, deme un par de minutos y listo. Vamos
a ver, mire usted, con los sectores está usted, vamos, a piñón
partido. Dice, tengo aquí unos recortes de prensa, pero son de
los últimos días, eh?, palabra, de los últimos días, creo que de
dos o tres días nada más. Dicen: "Los trabajadores del Hospital
de Manacor rompen con la gerencia y se movilizan", "Una
sentencia recoge que GESMA no cumple el acuerdo de trabajo
estable", "Los caballistas rechazan entrevistarse con Antich",
"Asaja también se suma a la manifestación convocada por el
sector del trote contra Antich", "El sector vitícola estudia
acciones de protesta por la falta de ayudas", "Los payeses
sacarán los tractores contra el Govern", "Los propietarios
llevan al Govern a los tribunales por la ley de biodiversidad" y
"Los expositores -se refieren a Habitat, ¿dónde está el otro
conseller diputado?- dicen que han visitado Habitat 5
profesionales y no 5.000, como asegura el Gobierno, acusan a
Sampol de estafa y de falsedad en los datos de asistencia". Ahí
es nada. Todo esto en dos o tres días, fíjese usted cómo se
lleva con los sectores sociales, me cuenta usted que va muy
bien.
Por cierto, una cuestión, no, el Sr. Matas nunca dijo que
este gobierno fuese inmoral, no, es que, claro, vuelvo a decir
que su ignorancia es enciclopédica, lo que dijo es que era
ilegítimo, legal pero ilegítimo, no tiene nada que ver con la
moral, Sr. Antich, absolutamente nada que ver.
Mire usted, bueno, en Turismo más victimismo, les ofrecen
4 millones de euros, nada menos, y los planes de excelencia
correspondientes, y resulta que más victimismo.
Situación de la comunidad autónoma, Cámara de Comercio
de aquí, no me la he sacado de ningún sitio, Cámara de
Comercio, con quien también se llevan ustedes a partir un
piñón, según dice usted, previsiones del 2000, cifra de
negocios total de Baleares, pasa de ser la 15 a la 17ª comunidad
autónoma, un descenso de 4 puestos. Cifra de negocio interior,
Baleares sufre un descenso de 2 puestos. Cifra de negocio
exterior, un descenso de 2 puestos. Empleo, Baleares un
descenso de 7 puestos. Inversión, Baleares ocupa el lugar 16,
o sea un descenso de 8 puestos. Clima empresarial, Baleares
ocupaba el 15, o sea un descenso de 4 puestos.

Sí, acabo. Acabo, si quiere usted, nada más que dos cosas.
Primero, lo de comercio se equivoca, no me oyó bien, claro, es
que no me escucha, perdóneme, Sr. Presidente, pero es que no
me está escuchando. Mire, de comercio no le dije que hubieran
perdido el comercio un 53,80% ni un 67,80, no le dije eso ...
(Remor de veus)
... no se han enterado, le dije que el porcentaje de comercios
que han venido menos son, según PIMECO, un 53,84, y, según
AFEDECO, un 67,90, ¿lo comprende?
(Aldarull a la sala)
Eso es. Bueno.
Ecotasa. Ecotasa, es la solución universal. Antonio Ortega,
consejero de Turismo de Andalucía, "ha sido una apuesta
arriesgada, injusta en estos momentos". J.C. Becerra, consejero
de Canarias, "importarla dañaría nuestra imagen". Xavier Civit,
conseller de Catalunya, "se intentarían buscar otras vías
alternativas". Robrego, conseller de Valencia, "no es la mejor
forma por discriminatoria". Pero esto es lo que opinan los
demás de esta maravilla, de esta revolución en el turismo que es
la ecotasa.
Por lo visto, todos los demás son tontos menos nosotros o
menos este gobierno que son especialmente inteligentes.
Y finalmente y para acabar, Sr. Antich, mire usted, con el
dinero de la ecotasa y con lo demás, y con el resto del dinero,
ustedes han hecho muy poca cosa en estos tres años y medio,
muy poca cosa, han hecho cosas, no le voy a decir que no,
pero muy poca cosa, mucho menos de lo que se podía hacer
con 800.000 millones de pesetas. Pero sobre todo lo que han
hecho es gastarlos en autobombo y en publicidad, las cifras de
publicidad que manejan ustedes son, eso sí, también
escalofriantes, y ustedes han montado todo lo de la ecotasa
para tener más dinero para más publicidad. Mire usted, la
promoción de la ecotasa ni siquiera la han hecho bien,
demuestra que no era una promoción turística, sino que era una
promoción electoral, ustedes han puesto vallas por las calles de
los pueblos y las ciudades de Baleares, ustedes han puesto
anuncios en los periódicos locales, en las televisiones locales,
en las radios locales, en catalán y en castellano, ustedes no se
dirigían al visitante, ustedes no hacían promoción turística,
ustedes hacían lo único que, eso sí, han hecho y a conciencia,
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gastar dinero en publicidad y tratar con la publicidad de que la
gente menos avisada estuviera por votarles a ustedes el año
que viene. Pero la gente es mucho más lista de lo que ustedes
creen, y por más dinero que gasten en publicidad, yo creo que
en mayo del año que viene nos veremos en situación bastente
distinta.

papers a una determinada trobada urbanística; quan es va
demostrar que tenien una portada diferent, s'inventaren que els
havia donat el conseller de Medi Ambient al Sr. Matas; i
nosaltres encara no entenem perquè és que el Sr. Matas a mi em
feia així dient "vostès també tenen Bareas". Per tant, nosaltres
encara tenim molts dubtes sobre aquesta qüestió, els tribunals
ja en parlaran.

Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Aldarull a la sala)
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Els tribunals ja en parlaran. Els tribunals ja en parlaran.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Sr. President del Govern,
té la paraula per contrareplicar i tancar el debat.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Antich i Oliver):

En relació amb les altres coses, Sr. González Ortea, la veritat
és que m'ha dit vostè molt poques coses noves, poques coses.
Jo em pensava que vostè vendria a això, precisament, quatre
coses de la ONCE, a veure si ... no li mereix respecte, a mi sí que
em mereix respecte, la ONCE i les desset associacions de
discapacitats que vengueren amb ella.
(Se sent algú que diu: "No xerram d'això)

Sr. President, senyores i senyors diputats. Una cosa sí que
li he de reconèixer, que el batle d'Escorca anava molt més viu
que no jo, perquè clar, ara em sembla que està imputat per inflar
el cens, i clar, s'assegurava més els vots que jo, i crec que això
es veurà no sé si és la setmana que ve, que hi ha el judici.
Efectivament, crec que anava molt més viu que jo, perquè jo,
això, no ho vaig fer mai. I, Sr. González Ortea, ja es veurà què ha
passat amb tot això d'Escorca, perquè no només hi ha el tema
del Mapau, no sé si algun de vostès, alguns dels Ortea que
també s'hi va empadronar. Això ho sabrem, ja ho veurem, es
veurà al lloc que toca.
Alerta amb això dels judicis, alerta, perquè, ara els contaré
una cosa. Morati, saben qui és Morati?, bé, idò Morati és el
president de l'Inter, de l'Inter de Milà, en Morati, i fa un parell
de mesos deia "Ronaldo es nuestro por ahora", i ara, on és
Ronaldo? On és?
(Rialles)
Ja no és de l'Inter, Ronaldo. Per tant, alerta amb el "por
ahora", i no passin pena, investiguin, investiguin tot el que
s'hagi d'investigar. A nosaltres que s'investiguin les coses no
ens fan cap por ni una, ara, els dic una cosa, si cada vegada
que hi ha hagut una resolució judicial i han sortit vostès i han
dit que jo havia de demanar perdó, jo hagués demanat perdó, i
llavors hi ha hagut una altra resolució judicial que ha tornar a
anar en contra de la primera, si jo hagués demanat perdó cada
vegada, ja pareixeria que resava el rosari, eh?, pareixeria que res
el rosari. Alerta que res de tot això no ha acabat, aquest jutge
és la segona vegada, efectivament amb el cas Bitel, és la segona
vegada que s'arxiva, però alerta que la primera vegada ja li varen
alçar l'arxiu. Per tant, els tribunals que facin la feina i que facin
el que han de fer. De totes formes, a mi em continuen quedant
coses poc clares en relació amb el cas Bitel. M'hagués agradat
molt, Sr. González Ortea, que hagués sortit aquí i m'hagués dit
a veure qui era qui va donar al Sr. Huguet els papers, això
m'hagués agradat molt, perquè se'n recordaran que han arribat
a donar fins a tres versions de com havien arribat els papers,
primer va sortir un diputat que va dir que s'havien donat els

La ONCE i les desset associacions de discapacitats que
vengueren amb ella.
I escolti, m'ha demanat pel tema de la Lototrot, la Lototrot es
va treure i va quedar deserta, perquè l'empresa que es va
presentar no complia els requisits, no complia els requisits, i
mentrestant han vengut tan PIMEM com tota una sèrie
d'associacions de discapacitats a parlar amb nosaltres i ens han
dit que això podia crear tota una sèrie de problemes, i nosaltres,
efectivament, hem escoltat tothom i creim que si hi ha aquest
conflicte d'interessos, el millor és ajudar els cavallistes i el trot
d'una altra manera que no sigui a través de la Lototrot. I si jo ho
vaig prometre una vegada i efectivament té problemes i m'he
equivocat, miri, dic que m'he equivocat, i no tenc cap problema
ni un, i rectific, i s'ha acabat. Però no m'equivocaré dues
vegades.
(Aldarull a la sala)
Així de clar. Si m'equivoc, rectific i dic que m'he equivocat,
però no m'equivocaré dues vegades. Per tant, que li quedi clar.
I no és ver que feim victimisme, li he dit que vaig anar a parlar
amb el Sr. Acebes i ell va contestar la nostra cridada i ens va
atendre, i va dir que donaria solucions als problemes, i jo no he
tengut cap tipus de problema amb el Sr. Acebes, amb els que he
tengut problemes és amb aquells als quals he demanat que em
rebessin i no m'han rebut, amb aquests he tengut problemes,
per cert molts, massa, per a una comunitat autònoma com la de
les Illes Balears, he tengut problemes amb els que ens han
enviat missatges des de Madrid i ens han dit que el turisme, en
plena temporada turística, han anat dient des de Madrid que la
temporada turística a les Illes Balears era una catàstrofe, quan
érem els que teníem la millor ocupació de tot Espanya. Això no
té nom, no té nom. Han estat dient des de Madrid que les Illes
Balears era una catàstrofe el turisme, i ho han estat dient quan
nosaltres teníem l'ocupació més bona d'Espanya, i això no té
nom. I vostès, vostès els han fet costat a aquests.
(Aldarull)
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I ara em ve a dir que vostè està preocupat pels comerciants,
vostè s'havia d'haver preocupat abans pels comerciants, vostè
havia d'haver avisat als seus de Madrid perquè deixassin de fer
aquestes fantasmades. Perquè això sí que ha afectat la imatge
de les Illes Balears, que un govern de l'Estat vagi dient que a
les Illes Balears les coses van malament, quan té la millor
ocupació de tota Espanya. Això sí que fa mal. Per tant, no em
vengui amb històries.

acaba havent-hi govern progressista. I això ara els ha agafat
una mica de sorpresa. No, no s'han de sorprendre, perquè això
va per llarg, va per llarg, no acabarem en aquesta legislatura. Ja
ho vaig dir ahir, tenim una feinada, tenim una feinada, ahir ho
vaig explicar, tenim una feinada. El model no es canvia en dos
dies, el model que nosaltres volem impulsar, Sr. González Ortea,
perdoni'm, però el model que volem impulsar no es canvia en
dos dies i, per tant, una legislatura no basta.

També em diu que sobre l'ecotaxa, n'hi ha, no sé quants, el
conseller d'Andalusia, que és del Partit Andalusista, el
conseller de no sé on i tal, miri, la comissària europea de Medi
Ambient ha dit que l'ecotaxa era una cosa extraordinària, la
comissària europea de Medi Ambient, que era una cosa
extraordinària. El ministre de Medi Ambient alemany ha dit que
l'ecotaxa era una cosa extraordinària, l'exambaixador alemany,
que ara l'han llevat però que fins fa poc era l'ambaixador, ha dir
que l'ecotaxa era una cosa extraordinària.

I recordi, Sr. González Ortea, dues fites clares, dues fites
clares, que el creixement econòmic sigui compatible amb la
nostra terra, amb la nostra identitat i amb el medi ambient, que
el creixement econòmic signifiqui benestar social, aquestes són
les dues fites, i qualsevol desacceleració momentània,
qualsevol conjuntura no ens farà fugir d'aquest projecte.
Nosaltres continuarem tirant endavant aquest projecte. I,
efectivament, si en algunes coses hi hem d'intervenir, perquè es
tracta d'assegurar segons quins tipus de coses a la gent, hi
intervendrem, no ho dubti, crec que aquesta és la millor manera
d'actuar.

(Aldarull)
I així una llista increïble. Però no tenim tant de temps.
Per cert, Sr. Josep Oliver Marí, president de l'organització
empresarial de la CAEB, "jo crec que som en bon camí, perquè
realment hem anat reduint la sinistralitat, jo crec que som en el
bon camí, s'ha fet una bona feina".
(Aldarull)
El president de la CAEB, per tant, alerta, alerta a usar
segons quins tipus de ...
I quant al tema de les dones, no em venguin amb històries
de consellers, jo vaig veure a l'executiva 47 persones, per cert,
ja els avís, nosaltres no ho podem fer, dins el nostre local, la
nostra executiva no es podria reunir amb tantes persones, no hi
caben, i això que l'acabam d'estrenar, 47 persones, no hi caben
dins el nostre local. De 47 persones, 6 dones, 6 o 7 dones, Sr.
González Ortea, això, això, mirin, el mateix dia que hi havia el
congrés del PP, nosaltres teníem comitè federal, el meu partit, i
vàrem aprovar la llista, la comissió de llistes que era de 9
p ersones, 5 dones i 4 homes. 47 homes, 6 dones. No, no, jo crec
que més clar, aigua.

Ara, també li dic que crec que per a bé d'aquest país, seria
necessari que hi hagués un enteniment amb tota una sèrie de
qüestions, i per això ja ahir feia la proposta que feia, crec que si
és possible fer pactes per a l'ocupació amb CAEB, amb PIMEM,
amb els sindicats, si és possible parlar amb els empresaris del
transport, si és possible parlar amb els comerciants, amb els
industrials, amb el món empresarial en general, crec que també
ha de ser possible, al marge de l'ecotaxa, poder parlar amb el
sector turístic, amb el sindicats i amb totes aquelles persones
que siguin importants per poder sumar esforços i arribar a
aquest gran acord. Crec que els empresaris i els sindicats, amb
el pacte per a l'ocupació, ja han deixat molt clar quins són els
objectius que hem de perseguir, crec que comparteixen
plenament aquest nou model de país que jo explicava ahir. Hi
ha alguna federació que encara no, però pot estar ben segur
que les portes del Govern de les Illes Balears continuaran
oberta de bat a bat perquè aquest enteniment sigui possible i
que jo, com a president, a pesar de tot el que hi ha hagut enrera,
faré tots els possibles perquè aquest enteniment sigui possible,
perquè això és bo per al meu país, i jo mir per al meu país.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)

(Aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Jo crec que estam ben igual que quan vàrem començar i li
p uc assegurar que em sap greu. Sr. Flaquer, tranquilAlitzi's, que
ja acab, ja acab, tranquil, tranquil. I vostè havia aguantat molt
bé, s'ha "desmadrat" al final, només.
En una paraula, crec que vostè ha tocat dos o tres temes,
que continuen fent exactament la mateixa política que han fet
durant tota aquesta legislatura, crec que no és la política que
pertoca ni la que esperen precisament els seus votants, vostès
han estat exercint el partit del no, que tot està malament, que és
un govern ilAlegítim, que no s'entenen, i clar, al final han de fer
l'sprint, perquè han vist que sí que ens hem entès, que no s'ha
espanyat, que hem durat els quatre anys i que per tant això

Moltes gràcies, Sr. President del Govern.
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D'ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):
Deman la paraula per alAlusions personal que poden afectar
la meva honestedat, quedarà escrit al Diari de Sessions que puc
haver falsejat unes enquestes realitzades a Fires i Congressos,
i deman el temps que em permet el Reglament per poder
respondre a aquesta acusació. Quedarà escrit al Diari de
Sessions, i crec que meresc una oportunitat.
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EL SR. PRESIDENT:
Això ho ha dit el president del Govern?
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D'ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):
Ho ha dit el Sr. González Ortea.
EL SR. PRESIDENT:
Em demana ara la paraula per alAlusions, però de totes
maneres, ja que són les 22,14 hores, avui crec que podem fer un
exercici de flexibilitat, ja que em sembla, ... Sr. Huguet, em
demana la paraula.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Sí, Sr. President. Jo li deman la paraula també per aclarir una
cosa. Al Sr. Huguet, Joan, no li van lliurar mai cap paper de
Bitel. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Huguet, Joan. Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Sí, Sr. Presidente. Es para aclarar una cosa, no he hecho
ninguna acusación al Sr. Sampol, me he limitado a leer unos
titulares de periódico que con mucho gusto paso a la
Presidencia y al Sr. Sampol. Son unos titulares de periódico en
los cuales, lógicamente, yo no tengo arte ni parte. Me he
limitado a leerlos. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. González Ortea. Bé, idò aplicarem una norma, ya
que el Sr. Huguet Rotger no ha demanat la paraula per alusión,
Sr. Sampol, el president del Govern ha tancat el debat. El Sr.
González Ortea havia parlat abans, ha donat una explicació
adient, i crec que en aquest punt podem deixar el debat de la
comunitat.
Així i tot hem aconseguit fer les 22,15. Els grups tenen trenta
minuts per presentar propostes de resolució, i a les 22 hores i
50 minuts es reunirà la Mesa per qualificar-les.
Se suspèn la sessió fins demà a les 11 hores.
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EL SR. PRESIDENT:
Senyores isenyors diputats, reprenem la sessió del debat de
política general de la comunitat i començarem el debat de les
propostes de resolució presentades pels diversos grups
parlamentaris, derivades del debat que es va substanciar ahir.
Les intervencions es faran de menora major. Per tant, correspon
la primera intervenció de presentació de les seves propostes de
resolució al Sr. Santiago Ferrer de la Coalició d’Organitzacions
Progressistes de Formentera que té la paraula durant 5 minuts.

transport marítim, però és evident que unes Illes que tenen una
barrera d’entrada natural com és la grandària i que permet que
aquests monopolis es conformin de manera natural, la defensa
de la competència és un factor importantíssim que
l’Administració ha de cuidar en benefici dels ciutadans i
ciutadanes d’aquestes Illes iespecialment,comesmentava ahir,
en beneficidels ciutadans i ciutadanes de Formentera que veuen
com el transport marítim es converteix en un monopoli i en una
trava a la nostra mobilitat i a tot allò que afecti a la nostra
economia.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment del Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears
perquè facin les gestions al seu abast per tal d’assolir rebaixes
en les taxes que s’apliquen als passatgers i a les mercaderies
de la línia entre Formentera i Eivissa, i en especial a fer
efectives les previsions establertes a la Llei de Règim Especial
de les Illes Balears.

La darrera proposta de resolució que presentam, també amb
el comp romís i per tant, amb la nostra satisfacció amb el
compromís del President de Govern, és que es presenti per part
del Govern de les Illes Balears els projectes que desenvolupen
les conclusions que va arribar la comissió mixta que estudiava
la situació sanitària de Formentera. Per tant, aquestes són les
propostes que presentam a la seva consideració.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació dels Serveis de defensa de la
competència de les Illes Balears, d’acord amb el previst a la
Llei 1/200 2, de 21 de febrer, de coordinació de les
competències de l’Estat i les comunitats autònomes en matèria
de defensa de la competència.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament els projectes que
desenvolupen les conclusions a què va arribar la comissió
mixta Govern, Consell, Ajuntament i Ministeri que estudià la
situació sanitària a Formentera.
EL SR. FERRER I COSTA:
Bon dia senyores i senyors diputats. Sr. President, coneixen
ja la propostes que els hem presentat, les tenen tots vostès i per
fer-ne un repàs ràpid diré que la primera el que vol és intentar
instar el Ministeri de Foment i el nostre Govern, per tal de fer
gestions amb els representants que tenen nombrats dins el
consell d’administració de l’Autoritat Portuària, per tal que les
taxes que s’apliquen a passatgers i també a mercaderies entre la
línia de Formentera i Eivissa puguin baixar i per tant, es pugui
intentar llevar aquest greuge que suposa per als formenterers
aquesta doble imposició del fet que tot allò que arriba està taxat
dues vegades, amb molts de casos. També evidentment que es
facin efectives les previsions que estan establertes a la Llei de
Règim Especial de les Illes Balears. Per tant, missatge adreçat
exclusivament cap el Govern de l’Estat que és qui l’ha de
desenvolupar i en aquest moment no ho fa.
La segona proposta de resolució que presentam en aquesta
cambra és instar el Govern de les Illes Balears a la creació dels
Serveis de defensa de la competència, tal i com ja esmentàrem
ahir en el nostre discurs, d’acord a una sentència del Tribunal
Constitucional, em sembla, allà on es donava la raó a la
Generalitat de Catalunya, que en primera instància havia volgut
crear els seus propis Serveis de defensa de la competència i va
instar un conflicte jurisdiccional, llavors l’Estat es va veure
obligat a promulgar una llei que varen aprovar les Corts
Generals no fa massa temps i que va fer l’entrada efectiva en el
juliol d’enguany i que permet que la nostra comunitat autònoma
pugui crear els seus propis Serveis de defensa de la
competència. Evidentment jo ahir ho lligava al tema del

Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ferrer per la seva intervenció. Grups que
volen intervenir per fixar posicions? El Sr. Buele en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.
EL SR. BUELE I RAMIS:
Gràcies, Sr. President. Per anunciar que el Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista davant d’aquestes
tres propostes de resolució, derivades del debat sobre política
general del Govern que ha presentat el portaveu del Grup
Parlamentari Mixt el Sr. Santiago Ferrer. En aquestes propostes,
una de les quals va adreçada conjuntament al Ministeri de
Foment i al Govern de les Illes Balears i les altres dues al
Govern de les Illes Balears, hi pensam donar el nostre suport
perquè entenem que aquesta rebaixa a les taxes aplicades a
passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa és una
proposta en la qual el PSM hi està totalment d’acord, la creació
del servei que coordini les competències de l’Estat i de les
comunitats autònomes també. De la mateixa manera que tot allò
que fa referència a una millora de la situació sa n i t à r i a a
Formentera.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Buele per la seva intervenció. Sra. Sofia
Hernanz té la paraula.
LA SRA. HERNANZ I COSTA:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Únicamente para manifestar la postura del Grupo Parlamentario
Socialista respecto a estas tres propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Mixto. Entendemos que las dos
primeras tienen relación y la primera de ellas va referida a
solucionar un problema que entendemos que para la isla de
Formentera es fundamental y es la mejora en el transporte
marítimo, tanto en el propio transporte como en el precio de
este. También decía que iba ligada de alguna manera la creación
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del Servicio de defensa de la competencia, que será el que en el
futuro podrá evitar situaciones como las que ahora perjudican al
transporte marítimo se repitan. Y desde luego la tercera, porque
entendemos que todo aquello que se traduzca en una mejora de
los servicios sanitarios, en este caso en la isla de Formentera,
debe ser no sólo apoyado sino también impulsado de manera
muy especial desde este Parlamento.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Hernanz en nom del Grup Socialista. Sr.
Marí Tur en nom del Grup Popular té la paraula.
EL SR. MARÍ I TUR:
Gràcies, Sr. President. El Grup Popular donarà suport a les
tres propostes de resolució presentades pel diputat del Grup
Mixt que representa Formentera. Nosaltres entenem qu e
aquestes tres propostes són bones per a l’illa menor de les
Pitiüses i per tant, li donarem el nostre suport. Només fer
esment en concret a allò que fa referència al punt 3, que parla de
les conclusions que varen arribar la comissió mixta, ministeri,
Govern, consell i ajuntament. Dir que malgrat que les hem
demanat encara no tenim aquestes conclusions i esperam que
ens ho farà arribar quan ho trobi oportú. Sr. Ferrer, dir-li que de
la mateixa manera que el Grup Popular vota a favor de les seves
proposicions, perquè entenemque van en beneficien concret de
Formentera i també esperam que les propostes del Grup Popular
que van en benefici de Formentera trobin la mateixa resposta
per part seva.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Dir a les senyores i senyors
diputats que les propostes presentades pels grups parlamentaris
i admeses per la Mesa, que són totes les que s’estan debatent,
estan transcrites literalment en el Diari de Sessions abans de
l’inici de la defensa de les mateixes, que estam fent ara. El Sr.
Nadal en nom d’Unió Mallorquina Grup Mixt té la paraula.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears perquè, en l’àmbit de les seves
respectives competències, realitzin les gestions necessàries per
tal que en el termini més curt possible es dotin adequadament
les places dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat i de la
Policia Local.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, en l’àmbit de les seves competències,
estableixi els mecanismes perquè en el termini més curt
possible es liquidin de manera satisfactòria els expedients
d’expropiació pendents derivats de la construcció de
carreteres.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, en l’àmbit de les seves competències, iniciï el
procés que condueixi a l’aprovació de la llei de capitalitat de
la ciutat de Palma.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, en l’àmbit de les seves competències, solucioni
de manera definitiva i urgent el finançament del trot balear i
de les seves activitats relacionades, especialment l’àmbit
agrícola i ramader.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, en l’àmbit de les seves competències, iniciï els
tràmits que condueixin a la reforma de l’Estatut d’Autonomia
en el sentit d’igualar la nostra comunitat autònoma a aquelles
que la Constitució denominava comunitats històriques.
6. El Parlament de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves
competències, promourà l’inici dels tràmits que condueixin a
l’adequació del Senat a la realitat històrica i plurinacional de
l’Estat.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina ha presentat sis propostes de resolució.La primera
d’elles pretén que aquest Parlament insti el Govern de l’Estat i
el Govern de les Illes Balears perquè realitzin les gestions
necessaris per tal que en el termini més curt possible es dotin
adequadament les places dels cossos i forces de seguretat, de
l’Estat i les policies locals dels ajuntaments d’aquestes Illes.
Pensem que un dels problemes més importants que perceben
els ciutadans d’aquestes Illes és el de la seguretat ciutadana i és
veritat que per ventura tota la competència no és una
competència que sigui del Govern de les Illes, perquè també hi
està implicat el Govern central, però nosaltres no ens podem
q uedar sense fer res. És bo començar a parlar d’una policia
autonòmica, però mentre esperam hem de fer alguna cosa i el
que hem de fer és demanar i exigir que es cobreixin les places
que actualment són vacants, que es dotin convenientment la
retribució de les persones que han d’ocupar aquestes places
perquè no hi hagi la important rotació que tenen i que les
deixen, en moltes ocasions, una altra vegada vacants i que els
efectius que tenguin de la policia de l’Estat i de la policia local
surtin en el carrer. La gent no té la sensació de seguretat, la gent
té problemes a les platges, la gent deixa la tovallola i la borsa
se’n va a nedar i quan torna ja no la troba. A determinats indrets
hi ha bandes organitzades de trileros, lladres que entren a
domicilis de zones turístiques, hi ha situacions que són poc
tranquilAlitzadores a algunes zones de Palma i des d’aquest
Parlament hem de prendre mesures, perquè pensem que això
també afecta la imatge de les nostres Illes.
La segona proposta de resolució insta el Govern de les Illes
perquè liquidi en el més curt termini possible i de manera
satisfactòria els expedients d’expropiació pendents derivats de
la construcció de noves carreteres. Fa ben poc que en aquest
Parlament vàrem aprovar la transferència de competències en
matèria de carreteres en els distints consells, en aquell moment
hi havia una esmena del Grup Popular que demanava que els
efectes d’aquestes expropiacions fossin a partir de la data de
l’entrada en vigor de la llei. Per part del conseller que hi havia
en aquell moment, el Sr. Ferrer, es varen donar garanties als tres
consells que el Govern assumiria aquestes expropiacions i ara
quan les transferències han estat efectives, pareixque ningú se’n
recorda d’aquells compromisos. Actualment a Mallorca es
deuen quasi 2.500 milions de pessetes per expropiacions i el que
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no podemdir als ciutadans és que hauran de seguir esperant per
cobrar aquestes expropiacions. No és la solució diferir-les en el
temps,no és una solució emprar els doblers que hi ha consignats
per a les expropiacions de les carreteres que s’estan fent en
aquest moment i deixar-los per fer en el futur. S’ha de donar una
solució i l’hem de donar per a tots els ciutadans en aquest
moment.
La tercera proposta és instar el Govern perquè iniciï el
procés que condueixi a l’aprovació d’una Llei de capitalitat per
a la ciutat de Palma. La solAlicitud de la carta de municipal per
a Palma té una sòlida base en la carta europea de l’autonomia
local feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, que considera
les entitats locals com a uns dels principals fonaments del règim
democràtic. De la mateixa manera la Constitució defineix la
garantia institucional de l’autonomia local com a uns dels eixos
bàsics del nostre sistema democràtic. Ha arribat l’hora de
reconèixer Palma, no només de fet, sinó també de dret com a la
capital de la nostra comunitat, una capital de tots i per a tots,
que ha de gaudir dels millors serveis i infraestructures, en
benefici de tots els habitants d’aquesta comunitat. En
l’aprovació d’un règim especial, que sense demanar privilegis
li posi a l’abast un instrument jurídic que li permeti un
desenvolupament harmònic, d’acord amb les demandes de la
ciutadania i dels milions de visitants que anualment hi passen.
Una ciutat oberta a la resta de ciutats i pobles de les Illes, que
desitja compartir amb aquests la prestació de determinats
serveis com a casa comuna a tots els habitants de la nostra
comunitat. Per tot això, Unió Mallorquina donarà s u p o r t a
aquesta aprovació de la Llei de capitalitat.
La quarta és instar el Govern a solucionar de manera
definitiva i urgent el finançament del trot balear i de les seves
activitats relacionades especialment en l’àmbit agrícola i
ramader. El President de les Illes Balears tenia un compromís,
ahir des d’aquesta tribuna algú li ho va recordar, tenia un
compromís per solucionar de manera definitiva el tema del trot
en aquestes Illes, no és una demanda contra els altres esports,
no, s’ha de solucionar el tema del finançament dels altres
esports que existeixen a l’illa, però el tema d’un esport tan
important com és el trot per a les nostres Illes...

tenim l’experiència que quan aquí governen uns i altres són a
Madrid no ens donen allò que ens pertany i quan és a l’inrevés,
que uns estan aquí i els altres allà, tampoc ens ho donen. Hem
de cercar un sistema per poder negociar, de poder reclamar allò
que ens pertany en condicions d’igualtat i l’única solució per
això és adequar el Senat com a realitat territorial de l’Estat i la
realitat plurinacional de l’Estat.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nadal per la seva intervenció en nom
d’Unió Mallorquina Grup Mixt. Grups que volen intervenir? Sr.
Buele en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista.
EL SR. BUELE I RAMIS:
Gràcies, Sr. President. Fixam la nostra pos ició en funció
d’aquestes sis propostes de resolució que ha presentat el diputat
portaveu d’UM sobre uns assumptes allà on el nostre grup està
d’acord, al marge de les motivacions, argumentacions o
consideracions generals que ha presentat el portaveu d’UM,
compartim el contingut de totes i cadascuna d’aquestes
propostes, perquè es tracta de sis assumptes que consideram
d’importància. El primer adreçat al Govern de l’Estat i al
Govern de les Illes Balears, els quatre següents adreçats al
Govern de les Illes Balears i el darrer a aquest mateix
Parlament.
Ens sembla que val la pena donar suport a la dotació
adequada dels cossos i forces de seguretat de l’Estat i de la
policia local. Que es liquidin d’una manera satisfactòria els
expedients d’expropiació pendents derivats de la construcció de
carreteres. Que s’aprovi la Llei de capitalitat de la ciutat de
Palma. Que es financiï el trot balear. Que es reformi l’Estatut
d’Autonomia. I l’adequació del Senat a la realitat territorial i
plurinacional de l’Estat.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Nadal vagi acabant.

Moltes gràcies, Sr. Buele per la seva intervenció en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista. Sra. Amer en nom del Grup
Socialista té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:
LA SRA. AMER I RIERA:
Gràcies, Sr. President. Ara mateix. Un tema tan important
per la seva relació amb el tema de l’agricultura, la ramaderia i
la defensa del paisatge. S’ha de trobaruna solució definitiva per
a aquest tema.
I finalment dues propostes de resolució relacionades amb la
reforma de l’Estatut i l’assumpció de les comp etències. A
l’Estat espanyol hi ha comunitats de dues categories, hi ha
comunitats de primera i de segona i nosaltres tenim dret a ser
comunitat de primera i aspiram a ser igual de bons i que els
nostres tenguin els mateixos drets que tenen els ciutadans de la
resta de l’Estat. Per això i per poder discutir d’aquestes coses en
condicions d’igualtat, perquè nosaltres com que som una
comunitat que tenim pocs habitants i a més una comunitat lluny
enmig de la mar i que quan governen uns o altres no ens fan cas,

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Anunciam per part del Grup Parlamentari Socialista el vot
favorable a les propostes de resolució que ha presentat el Grup
Parlamentari Mixt UM.
En primer lloc plantegen un tema com és el de la suficient
dotació dels cossos i forces de la seguretat de l’Estat, prou
debatut en aquest debat de política general. S’han de cobrir
evidentment les places vacants, s’ha d’actualitzar la plantilla i
allò que esmentava el seu portaveu, hem de dona seguretat i
tranquil Alitat als residents, però també als nostres visitants i
evidentment també els equips tècnics i la suficient retribució o
homologació amb altres comunitats que s’ha fet menció en
aquest debat.
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En segon lloc s’ha referit a la segona proposta de resolució
per a la liquidació dels expedients d’expropiació per a la
construcció de carreteres. Ha de permetre evidentment aquesta
aprovació el compromís i evitar molèsties als ciutadans de les
nostres Illes. Per tant, resoldre satisfactòriament aquest
cobrament dels expedients d’expropiació endarrerits.
En tercer lloc el Parlament evidentment ja s’ha pronunciat
en relació a l’estudi de la Llei de capitalitat i des del Grup
Parlamentari Socialista votarem favorablement que el Govern,
evidentment dins l’àmbit de les seves competències, iniciï el
procés per aprovar aquesta llei de capitalitat per a Palma.
Amb molta satisfacció aquesta diputada, en nom del Grup
Socialista, defensa el finançament, en aquest cas d’una de les
activitats més arrelades als costums de les nostres Illes, ens
referim al trot. Ben segur que el Govern assumeix aquest
compromís i que es veurà reflectit amb aquest finançament
estable que ben segur hi haurà de ser per a aquests propers anys.
Indicar, com no podria ser d’altra manera, que compartim
que la nostra comunitat autònoma de les Illes Balears es pugui
igualar en l’àmbit de les seves competències a les denominades
comunitats històriques.
I ja per acabar aquest debat sobre l’acció política i de
Govern, s’ha manifestat clarament en el discurs del President
Antich que el Senat esdevengui un autèntica cambra de
representació territorial i per tant, que el Parlament iniciï
aquests tràmits que condueixin cap a aquest objectiu.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Amer en nom del Grup Socialista. Sr.
Font en nom del Grup Popular té la paraula.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Surt per
fixar la posició en nom del Grup Popular a les propo s t e s d e
resolució d’Unió Mallorquina. Anem directament a elles, el que
sí ens agradaria dir a tots els diputats i diputades que formen el
pacte, és que vostès després de dos dies de debat el més
important és que quan varen arribar al 99 varen trobar un arbre
ben arrelat de bon de veres i per molt que li hagin volgut llevar
branques vostès, aquest arbre ho ha aguantat, això els ha de
quedar ben clar. És l’arbre que varen trobar durant 16 anys que
ha fet possible arribar fins aquí...
(Remor de veus)
...veig que al Sr. Diéguez li sap greu, però miri m’és igual.
Unió Mallorquina demana al Parlament que en un termini el
més curt possible es dotin adequadament les places de cossos i
forces de seguretat de l’Estat.Estamencantats, es veu que vostè
està d’acord en la reunió que va tenir lloc ara fa pocs dies, el
Ministre Acebes amb el President Antich, la qual cosa ve a les
nostres i lògicament li direm que sí, en tot cas ve a les nostres,
cap problema ni un, és complir amb allò que ens hem
compromès.
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La segona és que el Parlament de les Illes Balears insti
també el Govern que liquidi de manera satis factòria tots els
expedients d’expropiació. Miri, Sr. Nadal, això demostra que la
feina del Partit Popular al llarg d’aquests tres anys i cinc mesos
aquí sempre ha estat honesta, baldament ahir el Sr. Antich ens
acusés del contrari, que és molt greu i s’ho hauria de fer mirar
a això. L’any passat quan discutíem la Llei de transferències de
carreteres en el consell, el nostre portaveu José Maria González
Ortea, en ponència, en comissió i aquí en el ple els va avisar a
tots vostès que la llei no tenia en compte res de les
expropiacions iara vostès demanen això, vénen a les nostres. La
nostra honestedat quan hi va haver eltraspàs de carreteres, que
vostès no se’n fiaven, ara aquí a vostès no els queda més remei
que venir-ho a demanar, lògicament votarem a favor perquè
això és també donar la raó al Partit Popular quan els ho va dir en
la Llei de transferències de carreteres. Però quan ho diu el Partit
Popular pareix que ho diu en Lucífer, no el Partit Popular pensa
en els ciutadans, no només pels que estam aquí dins. Són
simpàtiques les propostes de resolució d’Unió Mallorquina.
Tercera, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè obri el procés de la Llei de capitalitat. Molt bé, vostè sap
que hi ha aquí dins, entrada, una llei municipal i que no fa ni
referència. El victimisme del Sr. Antich de Madrid cap a ell el
pot contar multiplicar per quatre el batle de Palma cap al el
Govern balear. I en canvi aquí, amb un morro increïble, són
capaços de mirar aquí i mirar cap allà, amb una vehemència de
mil dimonis i fent-nos renou, el Sr. Antich que no és aquí.
Senyores membres del pacte, el que vostès han fet amb
l’Ajuntament de Palma durant aquests 4 anys no té perdó, els
han fet passar pel sedàs i això és la realitat de Balears, això és
la realitat d’un debat de l’estat de l’autonomia d’aquesta terra i
no delcontroldelGovern de Madrid que és allò que han intentat
canviar al llarg de 48 hores. Sr. Nadal, li votarem a favor no es
preocupi.
Quart, aquí m’ha d’explicar Sr. Nadal si Unió Mallorquina
ha canviat de postura, lototrot. No surt enlloc i ara hem escoltat
la portaveu delPSOE que ells estan encantats que arribin ajudes
al trot perquè és l’esport nacional. Miri el meu padrí va tenir un
cavall que va guanyar el Gran Premi, és a dir, hi estic ficat dins
els cavalls, ho domin, però mai havia sentit tanta gent que
estigués a favor dels cavalls, pareix que això du vots i pas pena
que malmenem els pagesos que tenen cavalls,o els senyors que
no són pagesos i tenen cavalls, o les persones que no són
pagesos i tenen cavalls. Pas pena, pas pena, la manipulació que
s’està fent és preocupant. Sr. Nadal, renuncien a la lototrot
vostès amb aquesta proposta de resolució? Seria important,
perquè sinó el ridícul que haurien fet vostès seria d’escàndol,
com pot suposar que arribin ajudes al trot nosaltres hi estam a
favor, cap problema ni un, ho hem demostrat en el consell,
mitjançant declaracions de tots els portaveus, de tots, però el
que passa és que nosaltres no tenim pressions de ningú, de cap
grup, no importa que faci uhh!, senyor de Formentera, surtiaquí
i digui de qui. El Sr. Antich no va tenir el salero de dir qui
l’havia pressionat, va dir que s’havia equivocat, però per què?
Perquè l’han fet tornar enrera, l’han fet tornar enrera des de
Madrid i ho dic i ho sé cert. De la mateixa manera que ell va dir
que sabia cert no se què d’una reunió d’un diputat, per l’amor de
Déu! O fa comptes que la paraula del President és més
important que la de qualsevol ciutadà de Balears, fins aquí hem
arribat, hem de saber qui ha darrera la lototrot, hem de saber
quins interessos han mogut al Sr. Antich que després de la
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presentació l’any passat del premi de criadors de 5 anys allà on
surt, ho va llegir el nostre portaveu ahir, que ja teníem lototrot,
com és que al cap d’un any no tenim lototrot, perquè el premi de
5 anys torna a ser diumenge que ve, passarà un any exacte, què
passa? Ho expliquin. Nosaltres Sr. Nadal li votarem a favor. Els
faig un poc de renou però ja en duim quatre que els votarem a
favor, però és la veritat, perquè nosaltres la feina l’hem feta,
amb aquestes qüestions hem estat pioners i si no hem estat
pioners hem estat al seu costat, Sr. Nadal.
Cinquena, és oportunista a més no poder, ara tothom li ha
pegat una febre de reformar l’Estatut. Arriben les eleccions i
com que no hi ha compte de resultats, han de tornar al recurs
antic de la reivindicació per manca d’idees i per manca,
sobretot, de gestió. Vostès han fracassat durant tres anys i quatre
mesos en la gestió i han de tornar com sempre, s’han de
retroalimentar de les propostes de fa 20 anys de lluita cruel,
acab Sr. President veig que acaba el temps. Sr. Nadal, no és el
moment, nosaltres hem iniciat aquest moment d’aquesta
reforma, on? A un congrés, en una ponència, està negre damunt
blanc, però per oportunisme no jugarem, ja hi haurà el seu dia,
això són els Jocs Florals,entre la tramitació dels pressuposts, no
sé si arribaran a dur això de la biodiversitat i tot el tinglado,
perquè els Verds han d’acabar a tenir allò que els toca. No hi ha
temps, d’aquí a 5 mesos el Parlament s’ha acabat, no d’aquí 7
que hi ha eleccions, d’aquí 5. Això és voler quedar bé de cara a
la galeria i s’ha acabat senyors, d’imatge vostès en duen 3 anys
i 4 mesos i s’ha acabat d’imatges, els mallorquins, menorquins,
eivissencs i els formenterers volen fets i això no són fets...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font vagi acabant.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Acab. Però li faig saber una cosa, com que nosaltres ho
tenim a la nostra ponència en el nostre darrer congrés, nosaltres
ens abstendrem, perquè no estamen contra que s’estudiï, de cap
manera.
I sisena, que el Parlament de les Illes Balears en l’àmbit de
les seves competències ha de promoure l’inici dels tràmits que
condueixin a l’adequació del Senat a la realitat territorial i
plurinacional de l’Estat li votarem que sí, ens sembla molt bé i
creim que és bo aprofundir dins aquesta línia.
Crec que si és capaç de contestar-me a això de la lototrot, els
oportunismes polítics és igual, són medalles que es posaren per
la seva campanya i no passa res. Però el tema de la lototrot i la
caparrudesa de no voler en cap moment aquella esmena referent
a allò que s’havia de pagar d’expropiacions, estaria bé que
aquest Parlament sentís allò que en pensa.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Font per la seva intervenció. Sr. Nadal,
em sap greu però no hi ha torn de rèplica ni contrarèplica en
aquest debat. De totes maneres abans de la votació pot informar

al Sr. Font de les seves intencions, de manera que puguin
decidir el vot que considerin oportú.
Per part del Gru p Parlamentari d’Esquerra Unida i
Ecologista el Sr. Ramon té la paraula per defensar les seves
propostes de resolució per un temps de 10 minuts.
1. El Parlament de les Illes Balears celebra que en la
tramitació al Congrés dels Diputats del Decret 5/2002, de
medidas urgentes para la reforma del sistema de protección
del desempleo, s’hagi decidit retornar les prestacions als
treballadors fixos discontinus. Així mateix, insta el Govern de
l’Estat a constituir de manera immediata la comissió prevista
a l’article 32 del REB i a adoptar les mesures necessàries per
evitar perjudicis als treballadors afectats per la vigència del
Decret.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dotar de mitjans humans i materials suficients la
Inspecció de Treball de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a prendre les mesures adien ts per millorar els
finançament dels ajuntaments, de tal manera que aquests
puguin respondre a les noves necessitats que es plantegen per
millorar la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes dels seus
municipis. Aquestes mesures s’hauran de consensuar amb la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a retirar els plans directors dels aeroports de les Illes
Balears i a acordar la gestió d’aquests amb el Govern de les
Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a declarar obligació de servei públic de les
comunicacions aèries entre les Illes i d’aquestes amb la
península, per tal que quedin garantides les freqüències
suficients i a preus raonables.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dur endavant les modificacions legislatives
necessàries que permetin l’accés als descomptes de viatges per
residència dels ciutadans i les ciutadanes de les Balears,
independentment del seu origen.
7. El Parlament de les Illes Balears manifesta que la via
diplomàtica és la manera de resoldre els conflictes
internacionals i rebutja l’ús de la força militar per imposar la
dominació d’un país sobre altres. En aquest sentit, insta el
Govern de l’Estat a treballar per trobar una solució
diplomàtica a la crisi d’Iraq en el marc de les Nacions Unides
que impedeixi l’atac dels EEUU a aquest país.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a augmentar els recursos humans i materials de l’INEM
a Balears que permetin el compliment de les seves
competències amb criteris de màxim servei als ciutadans
demandants de prestació per desocupació, donades les
característiques específiques del mercat de treball de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer un esforç de recuperació de dinàmiques unitàries
de totes les forces democràtiques en la lluita contra el
terrorisme, tot i respectant les diferents opcions, cercant els
plantejaments coincidents que puguin ajudar a acabar amb
aquesta lacra terrorista.
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es va aprovar una proposició, en aquest parlament, fa uns
mesos, d’instar el Govern central perquè la posàs a Eivissa per
atendre Eivissa i Formentera. Des del Grup Parlamentari
Popular ens deien que la retiràssim perquè allò ja estava fet; idò
no, continua sense estar fet, i en conjunt a totes les Illes és molt
insuficient i es demana aquesta major aportació del Govern de
l’Estat.

EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida iEcologista presenta 9 propostes
de resolució a aquest debat i esperam i comptam amb el suport
de la resta de grups d’aquest Parlament.
La primera de les propostes de resolució, tornam a portar en
aquest Parlament una qüestió que ja havia vengut, allò que en
llenguatge popular es coneix com el decretazo, el decret de
mesures urgents de la reforma del sistema de protecció de la
desocupació que està en vigor, perquè es va aprovar, entenem
nosaltres, de manera inconstitucional però es va aprovar per
decret, està en vigor i suposa una retallada importantíssima de
drets històrics dels treballadors i en concret dels treballadors
fixes discontinus. Aquest Parlament ja es va pronunciar en
contra i ara la proposició que duim aquí és celebrar que s’hagin
obert negociacions i que en eltràmit en el Congrés dels Diputats
s’estiguin introduint tals modificacions que en la pràctica, a
pesar que el Govern del Sr. Aznar no fa cap rectificació, a la
pràctica ho deixen anulAlat o quasi anulAlat. O sigui que allò que
es llevava als treballadors, ara es retorna, ja és bo saber això,
això ho diuen des del propi Govern, que es retornen totes
aquestes coses i és bo saber-ho tenint en compte que aquí
s’havia negat, aquí en el carrer, en anuncis, en premsa, en
comunicats, s’havia negat sistemàticament que hi hagués
qualsevol retallada dels drets dels treballadors en general i dels
treballadors fixes discontinus en concret. Ja és bo que es faci
aquesta rectificació, a nosaltres ens sembla molt bé i ens sembla
molt bé que la gran mobilització de la vaga general del 20 de
juny sigui la que hagi portat aquesta rectificació, aquella vaga
general que tampoc va existir, però entre altres coses liva costar
el càrrec al ministre de Treball i al ministre, no sé exactament
com es deia el ministeri, però era el que feia intoxicació i
propaganda en aquells temps. Per celebrar que això torni enrera
i reclamar al mateix temps que d’una vegada l’article 32 del
REB, així com els altres, però l’article 32 s’apliqui perquè es
puguin constituir les comissions i els treballs que allí es preveu
en relació a la problemàtica general dels fixos discontinus.
Un últim punt dins d’aquesta proposta és evitar perjudicis
als treballadors afectats per la vigència d’aquest decret, perquè
ja hi ha hagut treballadors fixos discontinus a qui se’ls han
denegat prestacions, ja hi ha hagut treballadors que han estat
acomiadats i han cobrat més del que es cobrava abans, i ja hi ha
hagut també un magistrat que ha declarat una nulAlitat radical en
aplicació d’aquest decret. Per tant, celebrar que això es torni
enrere, però mentrestant que no afectin, aquests perjudicis, als
treballadors.
Segona qüestió, també d’àmbit laboral. Instar el Govern de
l’Estat que doti dels mitjans humans i materials suficients per a
la Inspecció de Treball. La Inspecció de Treball és molt
insuficient en el conjunt de les Illes:a Menorca hi ha inspecció
però no disposen dels mitjans necessaris, la seu central a Palma
és absolutament insuficient i a Eivissa no en tenim. Aquí també

També en feim una, la número 3, en relació al finançament
dels ajuntaments. No ens definim per una cosa en concret, no
deim sí ni no a aquest projecte de llei que s’ha presentat des del
Grup Parlamentari Popular i que pot tenir aspectes bastant
perillosos perquè s’eliminen fonts de finançament dels
ajuntaments. Què demanam aquí? Primer, que es dotin els
ajuntaments de mitjans econòmics necessaris perquè fins ara són
molt insuficients, i que es faci per acord, que no s’imposin per
majories i que es compti absolutament amb la opinió i
consensuant amb la Federació de Municipis i Províncies.
La número 4 crec que és molt reiterativa. Ja hem presentat
altres vegades coses semblants, però és demanar una vegada
més al Ministeri de Foment que retiri els plans directors dels
aeroports de les Illes Baleares, plans directors absolutament
abusius, exagerats i, sobretot, fets d’esquena i en contra de la
voluntat del govern legítim de les Illes Balears. Que això es
retiri i que la gestió s’acordi amb el nostre govern, amb el
Govern de les Illes Balears, per la fórmula que sigui. Pensam
que l’Estat no ha d’imposar-nos, al marge de la voluntat de les
nostres institucions, aquests plans directors ni la gestió
d’aquests aeroports, i esper que si no hi ha voluntat, que de
moment no es manifesta aquesta voluntat, també, com en el cas
del conegut com a decretazo, les mobilitzacions populars que
s’estan preparant a diferents llocs serveixin per fer canviar
d’idea el Govern central.
La número 5 -també una vegada més, però bé, és que no ho
tenim, no ens ho volen donar- és la declaració d’obligació de
servei públic de les comunicacions aèries entre les Illes i entre
les Illes i la península. Una vegada més, després de tot el que es
va dir en el debat d’ahir jo crec que no fa falta insistir-hi molt
més. Pensam que és una reclamació absolutament justa, que el
conjunt dels ciutadans de les Illes Balears estan d’acord i la
volen, i pateixen les discriminacions i els perjudicis que patim
a l’hora de comunicar-nos per via aèria, i a més és que és un
imperatiu legal que, com en altres casos, com en el cas del REB,
s’incompleix sistemàticament. Idò bé, demanam que es faci
això, que es compleixi la llei d’una vegada.
Número 6, també en relació als viatges, els descomptes als
residents a les Illes Balears. Independentment que s’hauria
d’augmentar aquest percentatge de descompte, hi ha ciutadans
de les Illes Balears residents legals aquí, que paguen els
impostos aquí, que treballen, que viuen aquí, que no gaudeixen
de descomptes; estam parlant dels ciutadans que no són
comunitaris, que no són de la Unió Europea, siguin residents de
procedència europea, que tenen aquí fixada la residència, siguin
residents d’altres llocs, immigrants, el que sigui, però hi ha un
percentatge important, ja dic, de ciutadans residents legals, que
treballen aquí, viuen aquí, paguen aquí els impostos però no
gaudeixen d’aquests descomptes. Per tant, demanam que ells
també en puguin gaudir.
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Número 7. Parlam d’Iraq. Potser, bé, queda una mica lluny.
Jo crec que també en el debat d’ahir es va veure, a part que
sempre una guerra, un atac, és una cosa absolutament
indesitjable els efectes que tendria sobre l’economia segurament
de tot Europa però molt especialment per a la nostra, seria
absolutament greu. Demanam que el nostre govern espanyol, el
Govern de l’Estat,en comptes d’alinear-se sistemàticament a les
ordres del Sr. Bush i dels falcons de Washington, faci, com fan
altres governs europeus, per cert, que faci altres gestions, altres
polítiques per tractar d’evitar que es produeixi un atac de les
forces d’Estats Units i tal vegada d’altres potències sobre Iraq
i sobre la població d’Iraq, i que es resolguin per la via
diplomàtica, per la via de les Nacions Unides. En aquest sentit
jo voldria dir, perquè també per justificar les guerres sempre hi
ha campanyes de desinformació i d’intoxicació, que el
negociador, elcap dels inspectors de les Nacions Unides que ha
de controlar l’armament d’Iraq va arribar a un acord amb el
propi govern d’Iraq, i s’està boicotejant per altres coses, i
voldria també ensenyar un diari, que no és precisament dels més
pròxims alnostre grup,on l’inspector espanyol que va participar
anteriorment a Iraq diu: “Nunca hemos encontrado armas
prohibidas y es difícil que las haya”. També diu que sempre es
mogueren amb llibertat, també diu que hi havia inspectors que
es dedicaven a espiar.
(Remor de veus)
No, perquè el Govern de l’Estat espanyol dóna suport
absolutament a la política del Sr. Bush, militarista, d’atacar Iraq.
Per tant, demanam que jugui un altre paper internacional el Sr.
Aznar.
(Més remor de veus)
Per últim, la número 8, que l’INEM augmenti els seus
recursos humans tal com ha fet el SOIB, el Servei d’Ocupació
de les Illes Balears, perquè ara que estam a final de temporada
es doni una atenció correcta als treballadors que reclamen les
prestacions per desocupació.
I l’última de totes és solAlicitar del Govern de l’Estat que faci
un esforç de recuperació de dinàmiques unitàries en la lluita
contra el terrorisme i que no es dediqui a criminalitzar a forces
polítiques democràtiques que, s’estigui o no d’acord amb els
seus plantejaments, són absolutament legítimes, són
democràtiques i s’ha de comptar d’una manera imperiosa amb
elles en qualsevol solució del tema del greu problema del
terrorisme. Per tant, que es compti amb els partits i amb les
institucions, i que no es dediquin d’una manera simplista i
bastant grollera a identificar qualsevol que discrepi del projecte
d’Estat que té el Partit Popular a equiparar-lo amb els grups que
donen suport o que no condemnen el terrorisme. Crec que és
una cosa molt greu i la unitat que hi havia hagut en altres
moments de totes les forces democràtiques contra el terrorisme
és una necessitat imperiosa que es recuperi, perquè si no no hi
haurà solucions a aquest problema.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ramon, per la seva intervenció en nom
del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista. Grups que vulg uin

intervenir en fixació de posicions? Sr. Nadal, en nom d’Unió
Mallorquina, Grup Mixt.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Unió Mallorquina donarà suport a les
propostes presentades pel diputat Sr. Miquel Ramon.
Especialment estam d’acord, molt d’acord, amb les propostes
que es refereixen al finançament, tant la 2, dotar de mitjans
materials, com la 3, que és que els nostres ajuntaments tenguin
una finançació adient. També estam d’acord amb la número 4,
que es refereix a la retirada dels plans directors d’aeroports de
les Illes, que no deixen de ser una ingerència més de l’Estat
central dins el que hauria de ser la nostra economia.
Sr. Miquel Ramon, nosaltres, que li donarem suport a totes
les propostes, no ho farem cridant ni fent massa renou, perquè
li donarem suport. Altres donen suport a les propostes i pareix
que no en donen, i pareix que ho han de demostrar cridant més
que els altres, i no per cridar més es té més raó. Hi ha altres
grups que no deuen escoltar les intervencions, perquè quan el
diputat que ara parla ha reconegut determinades coses a la
tribuna, després ells retreuen que no s’han reconegudes. Si
escoltassin no haurien de fer segons quines intervencions.
Li vull assegurar, Sr. Miquel Ramon, que nosaltres entenem
les discrepàncies ique des d’Unió Mallorquina donarem suport
a les seves propostes sense renunciar a res, a res de les nostres
propostes que hem presentat aquí, ni tan sols a la reforma de
l’Estatut que, encara que vostè no la proposi, hi ha propostes
que hi fan molta referència. A Unió Mallorquina moltes vegades
ens ha passat això, que hem fet propostes fa molt de temps i que
amb el temps hi ha gent que arriba a les nostres propostes, però
quan les proposàremens deien que eren bogeries. Jo record que
quan en aquest parlament es va tramitar la Llei de consells
pareixia que només servia per solucionar els problemes de
determinats diputats o de determinades persones i ara he vist, a
mitjans de comunicació de nivell nacional, que ja destacats
membres de partits que governen a nivell nacional ja proposen
el mateix que va proposar en el seu moment Unió Mallorquina.
Ben segur que el temps ens acabarà donant la raó.
Moltes gràcies, Sr. Ramon.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nadal, en nom d’Unió Mallorquina, Grup
Mixt. Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista,
té la paraula.
EL SR. BUELE I RAMIS:
Gràcies, Sr. President. Donam suport des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista a totes i cadascuna
d’aquestes nou propostes de resolució que ha presentat el
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista,
el Sr. Miquel Ramon. Ens hem fixat que són nou propostes de
resolució que totes elles van adreçades al fet que aquest
Parlament insti el Govern de l’Estat a prendre determinades
mesures, unes mesures que nosaltres valoram com a molt
favorables , en determinats aspectes que afecten determinats
sectors o àmbits d’aquest país nostre que són les Illes Balears.
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Per això nosaltres estam d’acord amb la proposta que ens fa
el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista a favor
d’una lluita democràtica contra el terrorisme, els recursos
humans i materials de l’INEM, la solució diplomàtica a la crisi
d’Iraq en el marc de Nacions Unides, els descomptes de viatges
per residència, les comunicacions aèries entre illes i entre
aquestes i la península, la gestió dels aeroports illencs, el
finançament dels ajuntaments illencs, la Inspecció de Treball o
els treballadors fixos discontinus.Totes aquestes són propostes
que des del nostre grup parlamentari veim com a propostes de
resolució que consideram que contribueixen políticament a
enfortir pràctiques profundament democràtiques en aquest país
nostre. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Buele, per la seva intervenció. El Sr.
Pons, Tirs Pons, en nom del Grup Socialista té la paraula.
EL SR. PONS I PONS:
Sí, Sr. President, gràcies. Senyores diputades i senyors
diputats, les propostes presentades per Esquerra Unida i
Ecologista es poden dividir en quatre blocs, en quatre motius,
algun d’ells prou especial, però tots relacionats amb una situació
que tenim avui aquí i que patim tots els ciutadans.
Tres -1, 2 i 8- estan relacionades amb la situació dels
treballadors, amb una manca de recursos per part de les
inspeccions i també de l’INEM, quan tenim en aquestes illes
puntes de feina prou notables que estan motivades pel tipus
d’indústria, de treball que tenim aquí. Segon bloc, la situació de
la finançació d’ajuntaments, que després de l’anunci de la
desaparició de l’impost d’activitats econòmiques sense saber
quina és l’alternativa poden deixar alguns ajuntaments
menyscabats en les seves possibilitats per donar contestació a
les necessitats que tenen els seus ciutadans; per tant sembla que
és una reflexió necessària, és una petició necessària.
Un altre bloc està relacionat amb el transport aeri, que va ser
prou debatut ahir, però que és evident que les rebaixes, fins i tot
del 33%, als ciutadans de la Unió Europea que són residents
aquí no han motivat en absolut una baixa del preu dels vols; no
està justificat, creim nosaltres, ni per un augment del
combustible ni per altres tipus d’augment, per tant la declaració
de servei públic, la declaració obligatòria de servei públic quant
als vols és una necessitat. Però fins a quin punt aquesta
necessitat ha de ser només per als habitants de la Unió Europea,
quan som tots els que vivim aquí els que patimaquesta situació?
Per tant, sembla assenyat, o almanco vostès han de considerar
que és igualitari perquè són tots els ciutadans d’aquestes illes els
que patimla mateixa situació quant a carestia dels bitllets d’avió
per sortir o entrar a ca nostra.
I un d’especial per falta de competències que té la comunitat
autònoma però que ens sembla prou assenyada. Dues. Una es
referent a la discussió que hi ha sobre la situació de terrorisme
en el nostre país,que ha conduït a enfrontaments que poden ser
fins i tot innecessaris perquè no estan motivats per actuacions
concretes sinó per emissió de postures polítiques o de
pensaments que no, perquè no coincideixin amb els nostres, han
de motivar la seva demonització. La lluita contra el terrorisme
crec que ha de ser acceptada per totes les forces polítiques amb
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presència en aquest país, menys -òbviament- les que es
dediquen al terrorisme, la utilització de la violència, per damunt
de les diferències que hi pugui haver fins i tot en el concepte del
que ha de ser l’Estat espanyol. No em preocupa massa tenir en
aquest país un grup polític que es declari independentista quant
a la seva nació o part de l’Estat espanyol mentre estigui assegut
a un lloc on se li respecti el dret a explicar quina és la seva
postura mentre defensi les seves idees amb la paraula. Tots
aquests grups sembla que seria correcte que arribassin a un
pacte de ferro, no de ferro, un pacte de cotó, que és més bla,
però més ferm, per poder lluitar tots junts en contra d’aquesta
lacra que des de fa massa anys fereix la societat espanyola.
I per últim n’hi ha una de singular que, no perquè no
tenguem competències la comunitat autònoma sobre política
exterior, deixa de tenir la seva raó, que és la manifestació que
l’atac a Iraq..., una petició, i és suau i jo crec que està redactada
amb una cura admirable, la solAlicitud perquè, primer de tot,
s’esgotin els camins de la diplomàcia i de la discussió abans
d’aliar el nostre país a un atac en contra d’un país, sigui Iraq o
sigui un altre declarat protector del terrorisme internacional. La
situació que hi ha al món ha canviat, la situació de guerra freda
està superada i aquella por que es tenien un a l’altre sabent
perfectament que el que atacava en sortia amb la cara rompuda,
ha donat una situació diferent, i no és només per l’amenaça del
bombardeig d’Iraq, basta llegir el document que ha entrat al
Congrés de Representants dels Estats Units: l’estratègia de
seguretat nacional dels Estats Units d’Amèrica, firmada per la
Sra. Condolezza Rice, que és prou explícit en els seus conceptes
fonamentals delque pot motivar la intervenció dels Estats Units,
i òbviament va en contra de la mateixa existència de les Nacions
Unides, va en contra del pacte, fins i tot, de l’OTAN i
òbviament va en contra de les resolucions o del pensament, de
les idees que es poden defensar des de la Unió Europa. En una
situació com aquesta, convertir un país en el sol gendarme de
l’ordre universal i en eldistribuïdorde bondats i maldats segons
les idees, ens sembla prou perillós. Hi ha altres països de la
Unió Europea que han defensat profundament que primer de tot
hi havia d’haver resolucio ns fermes de l’Organització de
Nacions Unides i no hi ha motius, perquè ja no és una guerra
contra un país, és una guerra contra una ideologia, contra...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pons, vagi acabant, per favor.
EL SR. PONS I PONS:
...una religió i contra persones.
Són motius suficients per votar a favord’aquestes propostes,
pensant que un món millor no pot estar basat en la força d’uns
sobre els altres.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Pons. Sr. Huguet Sintes..., ah, no! Sr.
Gornés i Hachero té la paraula en nom del Grup Popular.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
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Gràcies, Sr. President. En primer lloc exposaré la posició del
Partit Popular respecte a les propostes d’Esquerra Unida.
Votarem que sí a les número 2, 3, 8 i 9, ens abstendrem a la
número 6, votarem que no a la 1 i a la 4, i en principi la idea és
fer una transacció a la 5 i a la 7, si se’ns accepten els comentaris
i les reflexions que exposarem a continuació.
Respecte al punt primer, li hem de dir que la decisió és
prèvia a la tramitació en el Congrés dels Diputats, de fer
aquestes modificacions. És a dir, que no hemde celebrar res que
durant la tramitació en el Congrés s’afegeixin una sèrie de
disposicions,perquè des del Partit Popularsempre hemdefensat
el diàleg amb totes les forces sindicals,amb els agents sindicals,
i açò no és que es digui ara, sinó que s’ha dit des de sempre, i
asseure’s amb els sindicats és una cosa que és norma
pràcticament per part del Partit Popular. És a dir, que no ens
hem d’estranyar d’açò. Respecte a la constitució de la comissió
prevista a l’article 32 del REB, li hem de dir i vostè ho ha de
saber que està aprovat des de fa més d’un any, és una cosa que
està en marxa i ara no entenem per què se’ns ve aquí a insistir
en una cosa que ja està feta. Per tant, votarem que no.
En el punt 2, el tema de la Inspecció de Treball, nosaltres
estam per millorar la seguretat en el treball, sobretot ja que s’ha
vist que les polítiques que desenvolupa Esquerra Unida no tenen
massa èxit sobretot quant a la mortalitat en els accidents de
treball a les nostres illes, és a dir, és una evidència palpable i és
per açò que entenem que està bé demanar reforç a l’Estat en
aquest sentit. Si la proposta ve per al cas específic d’Eivissa,
una cosa que vostè no ha dit aquí però que jo diré perquè en
quedi constància en el Diari de Sessions, sàpiga que en plantilla
hi ha una plaça que no s’ha cobert encara emperò que hi és; és
a dir, que el ministeri ha posat la seva part perquè aquesta
qüestió pugui quedar ben resolta a l’illa d’Eivissa.
En el punt número 4 votarem que no perquè entenem que els
plans directors són necessaris per l’operativitat dels aeroports,
i s’ha de dir que aquests plans són versàtils des del moment en
què s’adapten a la demanda real d’aquestes infraestructures.
Respecte a la gestió -i vostè ho hauria de saber- els aeroports
són d’interès general i estan gestionats, com sap també,
directament per part de l’Estat. No hi ha competència possible
en aquesta matèria a les nostres illes. Ve recollit a la Constitució
i al nostre Estatut d’Autonomia. Açò no vol dir, però, que el
Partit Popular no vegi bé que en un futur aquest pr o c é s d e
participació en la gestió dels aeroports es pugui obrir i es pugui
plantejar d’una forma seriosa.
Respecte al punt número 5, ja li he dit abans del ple que li
presentaríemuna esmena, una proposta de transacció en elsentit
d’afegir, després de “declarar l’obligació de servei públic”,
afegir “a aquelles línies aèries que ho requereixin”, perquè
nosaltres entenemque aquest servei, aquesta obligació de servei
públic no pot ser objecte d’una forma indiscriminada de totes les
línies, sinó que ens hem de concentrar més especialment sobre
aquelles que puguin ser deficitàries i que ho necessitin realment.
Hem d’aprendre dels errors, hem d’aprendre de les experiències
que altres comunitats autònomes han pogut tenir, sobretot en els
darrers mesos. El cas paradigmàtic de qual vostès sempre
s’omplen la boca, el cas de Canàries, bé, la companyia Binter,
fruit precisament de polítiques semblants a les que vostès estan
proposant, ha acabat amb un forat de més de 7.000 milions de
pessetes. És a dir, que hauríem de ser bastant prudents, actuar

amb la precaució necessària per tal que aquest plantejament no
passi aquí i disposar de les mesures correctores que facin falta
per tal que les nostres illes tenguin finalment el servei de línies
aèries i de transport que realment ens mereixem. És a dir, que
nosaltres estam per estudiar, que el Govern central i la
comu nitat autònoma estudiïn quines són aquelles línies que
justificadament necessitin aquestes ajudes,però no d’una forma
indiscriminada, com he dit abans.
Respecte al punt número 6, bé, nosaltres aquí la veritat és
que després d’haver-ho llegit diverses vegades no ens quedava
clar, perquè pel que fa a redacció entenem que hi falta..., vaja,
que no està ben redactat, perquè no sabíemsi els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears,independentment delseu origen,
implicava origen de naixement o implicava origen de punt de
sortida, no sabíem si és que un natural de les Illes que surti de
Santiago o al revés. Vostè ho ha intentat aclarir un poquet, però
així i tot vostè sap també que aquesta és una proposta utòpica,
com moltes de les que presenta Esquerra Unida. Vostè sap que
aquesta qüestió està perfectament reglada per les diverses
directives de la Unió Europea sobre les polítiques de no
discriminació dels ciutadans de l’àmbit de la Unió Europea...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Gornés, vagi acabant.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
...i en aquest sentit nosaltres farem una abstenció en aquest
punt.
Respecte al punt número 7, la crisi d’Iraq, bé, nosaltres
també li hem proposat una esmena que en lloc de dir
“impedeixi” la proposta és dir que digui que “tracti d’evitar”. És
aquesta una proposta coixí que no entenem massa bé que fa aquí
dins en un debat sobre l’estat de la nostra comunitat autònoma,
un tema que és més propi d’altres àmbits. Està bé que en
puguem parlar però, bé, una proposta de resolució aquí sembla
que hem fet un tallar i copiar d’un altre document i que l’hem
plasmada aquí perquè quedi bonic. I evidentment nosaltres
entenem que les solucions diplomàtiques s’han d’emprendre,
s’ha d’evitar qualsevol tipus de confrontació, però bé, ara
mateix aquí no és el lloc adequat per tractar aquests temes. Per
tant li demanam aquesta transacció que entenem nosaltres que
millora el text.
I finalment, i acab ja tot d’una, el punt número 9. Nosaltres
volem que quedi clar que estam contents que el Partit
Comunista presenti aquesta proposta aquí, el Partit Comunista
que, com tots sabem, té una tradició democràtica extensíssima,
sobretot abans de la caiguda del mur de Berlín, i quedi molt clar
que nosaltres li donamsuport perquè entenem, i voldria que ens
ho pogués aclarir vostè, entenem que HB no és un partit
democràtic ique vostès no ho contemplen en aquesta proposta,
perquè...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Gornés, vagi acabant, per favor.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
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Sí. Entenem que fa falta tota aquesta conjunció de esforços
per tal d'acabar amb el perill que corren les vides de tots aquells
que no són nacionalistes al País Basc. Vostès que formen part
d'un govern nacionalista, que entenemnosaltres que no disposa
de totes les mesures pertinents per tal d'ajudar que hi hagi més
protecció i més seguretat ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Gornés, té trenta segons per acabar. Està fixant posició
de vot.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Estic fixant posició de vot, estic explicant ...
EL SR. PRESIDENT:
No està explicant. Li don trenta segons per acabar.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Li votarem que sí, però quedi clar que és amb aquestes
condicions de vot. I res més, gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sr. Ramon, li han fet dues
p ropostes de transacció que m'ha de dir si accepta o no,
únicament, no hi ha debat. Simplement m'ha de dir si accepta les
propostes de transacció respecte del núm. 5, allà on diu "
comunicacions aèries", s'ha d'afegir "que ho requereixin".
Després, li han fet una altra proposta de transacció, que és
canviar la paraula de la darrera línia de la proposta 7, que és
"impedeixi" per "eviti". Si les accepta o no.
EL SR. RAMON I JUAN:
Sí, Sr. President. L'esmena que fan a la proposta 5 no
l'acceptam, perquè entenem que devaluaria el contingut. I agrair
al Sr. Gornés que, pel que fa al tema d'Iraq, faci aquesta
transacció que sí l'acceptaríem i, per tant, que consideri que val
la pena que es tractin aquests temes. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Així, a la proposta de resolució 7 substituiria la
paraula "impedeixi" per "eviti", És així, Sr. Gornés? Molt bé.
Doncs debatudes les propostes de resolució presentades pel
Grup d'Esquerra Unida i Ecologista, passaríem a les propostes
de resolució presentades pelGrup delPSM-EntesaNacionalista.
Per defensar les propostes de resolució, té la paraula el Sr.
Diputat Antoni Alorda, per deu minuts.
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2. El Parlament de les Illes Balears constata la existència
d’una situació de paràlisi i de retrocés en el desenvolupament
autonòmic, del que en són un clar exponent tant la legislació
estatal que lamina les competències estatutàries , com la
obstrucció reiterada al traspàs de serveis pendents.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que per el
necessari increment de les cotes actuals d’autogovern cal
instar al Govern de l'Estat:
a) Que es faci efectiva la transferència de totes les
competències i els serveis pendents i atribuïts a la comunitat
autònoma pel vigent Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
b) Obtenir mitjançant l’aplicació de l’article 150.2 de la
Constitució espanyola, les matèries susceptibles d’ésser
assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
d’una manera permanent.
c) Modificar les lleis estatals de caràcter bàsic que limiten
l’autogovern.
d) La presència i la participació directa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en els òrgans i les institucions de
la Unió Europea.
4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a crear un model audiovisual propi per tal de
fomentarla identitat cultural i lingüística, i afavorir a l'ensems
la integració de la gent nouvinguda a les nostres Illes.
5. El Parlament de les Illes Balears, per tal de donar la
importància que es mereix al transport públic:
- Insta al Govern de l'Estat a declarar de servei públic les
connexions aèries entre les Illes i entre les Illes i la Península.
- Insta al Govern de les Illes Balears a equiparar les taxes
dels ports competència del Govern amb els de competència de
l’Estat.
- Insta al Govern de les Illes Balears a seguir en la millora
del transport ferroviari incrementant les freqüències de les
línies ja existents.
6. El Parlament de les Illes Balears, per tal de mantenir
l'autonomia financera dels ajuntaments, insta al Govern de
l'Estat:
- A que la reforma de la llei d'hisendes locals no suposi, en
cap cas, una pèrdua de recursos als ajuntaments.
- A reduir el pagament dels imposts estatals a les
corporacions locals.
7. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a implantar l'accés lliure i gratuït de la gent
usuària de la xarxa d'internet a l'edició digital del Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

1. El Parlament de les Illes Balears crearà, en un termini
no superior a un mes, una Ponència d'estudi de Reforma de
l'Estatut. L'objectiu d'aquesta reforma serà capacitar la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per assolir el màxim
sostre d'autogovern que permet l'ordenament jurídic vigent,
inclosa la policia autonòmica.

Gràcies,Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Són just 7 propostes de resolució.
La primera i possiblement la més rellevant de les que
pretenem, segur que no els vendrà de nou, m'estranya sentir
parlard'oportunisme quan fa tants d'anys que es debat el mateix,
que és tenir un estatut que treguitot elprofit de l'autogovern que
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permet la Constitució Espanyola del 78, que fa ja 25 anys que
permet un marge d'autogovern superior al que tenim, i que no
entenem per què no li volem treure tot el suc. L'any 91 hi va
haver una entesa important en aquesta cambra per treure-li, ha
plogut també de llavors ençà i no entenem que puguem tornar
enrera del que el poble sobirà va decidir en aquesta cambra un
dia, i ara sembla que torna haver-hi el suport suficient per
tornar-ho dur a Madrid. Crec que és important reafirmar-nos-hi,
i hem de pensar que no s'hi podran tornar a negar. No s'entén
per quina legitimitat democràtica, ciutadans de Castella,
d'Andalusia, de Múrcia, de Madrid, puguin dir a les Illes Balears
quin autogovern han de tenir si el permès està contemplat dins
la Constitució.
Malauradament la reforma de l'any 98 no va ser suficient, no
era prou ambiciosa i, de totes maneres, significa una gran passa
endavant, que era la pròpia exposició de motius que ja en aquell
moment deia, la citaré textualment, "En cap cas no pot ser
considerada com un punt i final la reforma del 98 en les
aspiracions d'autogovern, sinó un punt i seguit que permeti
continuar treballant en endavant per tal d'arribar a assolir la
quota de participació política que per a la nostra història ens
correspon". És a dir que el Parlament reconeix que no vol
l'autonomia que a la història ens correspon, però diu un altre dia
vendrem. Bé, jo crec que ja ha arribat l'altre dia, crec que ja
aquell dia havia arribat, però, en qualsevol cas, ara és l'hora. No
sé si és per la història que ens correspon, però si el poble la vol,
com a demòcrata sí que tenc clar, que més enllà d'apelAlar a la
història, el que vulgui el poble tendrà dret a tenir-ho, un poble
que evidentment no té 16 anys, ni en té 20, sinó que té segles i
té les arrels prou fondes com perquè no les se'n dugués ni el
franquisme, ni, evidentment, evidentment, 16 anys de govern
popular, no se les en va dur res, el poble hi és, és sa i té dret a
demanar el que li pertoca. Per descomptat no té 16 anys de vida.
Per tant, el plantejament que feim és molt simple, el màxim
autogovern que permet la Constitució, fins i tot jo crec que el
que podríem intentar és fugir de la farragosa llista, si fos
possible fins i tot, i senzillament dir que l'Estat es quedi amb
allò que la Constitució li reserva, amb l'abast que la Constitució
li reserva, la resta ho durà la comunitat autònoma. És un
plantejament clar, senzill i que dut a bon port ens permetria
l'administració única i ens permetria realment un autogovern
amb cara i ulls.
No hi ha dubte que les polítiques de seguretat són molt
importants, a posta les citam especialment, perquè han estat
també protagonistes en aquest debat, la policia, però també
institucions penitenciàries,trànsit, són molt importants, perquè
un país no només ha de dictar normes, sinó que ha de tenir
capacitat per fer-les complir, si no la dependència és certament
excessiva. Desgraciadament, quan hi creia el PP no hi va creure
el PSOE, ara sembla que hi creu el PSOE, afortunadament,
sembla que no hi creu el PP, confiem que tots ens hi trobem i
que en la defensa de l'autogovern i d'aquest model que a un
moment o a l'altre tots hem compartit, sigui realment el que tiri
endavant i que no sigui anecdòtic el color polític que hi hagi a
l'Estat perquè aquests plantejaments arribin a bon port.
Per altra banda, jo crec que sempre que es parla de seguretat
és inevitable des d'un punt de vista progressista fer-ne una
referència, el tema de seguretat no és estrictament d'ordre
públic, el tema de seguretat són totes les polítiques que hi han

de convenir i no hi ha dubte que qui té la resta de polítiques, la
planificació en general de les polítiques, que sigui el Govern de
les Illes Balears, podria treure moltes sinergies si també tengués
la d'ordre públic. Per tant, és imprescindible per eficàcia, per
autogovern, per democràcia que aquesta competència arribi, i
arribi aviat.
L'altre gran bloc, el de la suficiència financera, l'Agència
Tributària, el concert, ho deia ahir Pere Sampol, és evident que
sense autonomia financera, sense recursos no hi ha veritable
autogovern, i, per tant, això és el que hem de reivindicar. També
un altre element que l'any 91 estàvem d'acord amb el Partit
Popular i que de llavors ençà, sobretot d'ençà que tenen el
govern de l'Estat, sembla que fins i tot ridiculitzen, cosa que els
agrairíem que canviassin el to i realment es posas sin al
capdavant de la reivindicació d'autogovern en els nivells que
considerin oportuns, però realment al davant ino aplaudint cada
vegada a la trinxera allò que la defensa quant a l'Estat ens lleva
alguna de les competències a què tenim tot el dret.
Aquest és l'altre bloc, precisament, de punts, el segon i el
tercer de les nostres propostes de resolució que, a part de la
reforma de l'Estatut, demanam un plantejament lleial per part de
l'Estat a les competències que ja tenim. Demanam que no
s'apliquin les lleis bàsiques per arribar fins al darrer reducte de
la regulació, demanam que la coartada europea no serveixi per
recuperar competències ja transferides i una munió
d'instruments, de fórmules poc lleials, de males fórmules, per
limitar l'autonomia política. Per tant, això és el que demanam i
encara anam més enllà. Demanam que també s'utilitzin les
fórmules de delegació, les fórmules d'entrada dins els òrgans de
la Unió Europea en la línia dels estats federals, perquè realment
tenguem el protagonisme que ens correspon. Ports i aeroports,
per dir-ne una de molt important del 150.2, indiscutiblement es
pot cedir, tant era així que els mateixos parlamentaris a l'Estatut
del 98 varen fer el gest de posar-lo específicament a l'article 12
per veure sipassava. Vostès recordaran que continua imposant
que seran de la competència de la comunitat autònoma els ports
i aeroports amb qualificació d'interès general, són els de l'Estat,
però no varen haver d'afegir quan l'Estat no se'n reservi la
gestió. Era un gest per veure si l'Estat deixaria de reservar-se la
gestió, nosaltres vàrem aplaudir aquest consens en incorporar
aquest punt de l'article 12, ara pel que he sentit realment estam
bastant enfora del consens del 98 que ja era un consens de
mínims minimorum i que nosaltres, desgraciadament, no ens hi
vàrem poder sumar a aquella entesa PP-PSOE d'una altra
empenta pactada a Madrid.
Dins aquest mateix bloc el que demanam és que les
competències que ja són no stres, les que ja són nostres,
administració de l'Administració de Justícia, per dir la més
important, senzillament l'Estat tengui la lleialtat d'entregar-la.
És un poquet absurd haver de dur aquestes propostes avui en
aquesta cambra, la pròpia lleialtat institucional hauria de dur
que en aquest moment ja tota l'Administració de Justícia
estigués transferida, la competència, insistesc, és ja de la
comunitat autònoma, i pensam que és ben hora de posar-hi mà.
No em dedicaré a dir quins són els problemes que té la Justícia,
crec que tots en som ben conscients, alguns els viu en pròpia
carn, a més a més, per tant la lentitud, la manca de mitjans i per
molta de professionalitat que s'hi posi, realment un repte
fonamental dins un estat de dret, que és l'Administració de
Justícia, en aquest moment no funciona. No funciona, inosaltres
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volem tenir el maldecap d'haver-la de solucionar. Aquesta és la
nostra aposta, i confiam que si hi ha lleialtat arribi aviat.
El punt 4 també apunta una de les claus de les nostres
propostes i hi va fer peu fiter Pere Sampol en la seva
intervenció, que és el tema del model audiovisual propi. Hem de
celebrar que hi hagi ja un consens que això és necessari, és
importantíssima la funció que han dut els mitjans audiovisuals
actuals, propis, però pensam que aquesta és una feina encara
insuficient, no crec que a ningú li hagin d'explicar la
importància dels audiovisuals a un país, la importància en la
cohesió,és destacable la quantitat de personatges que només són
coneguts fins allà on arriben una televisió determinada, de l'altra
banda de la televisió no els coneix ningú, però realment és un
element de cohesió important i aquest és un element que
apuntam, tamb é, a favor de la integració, com una màquina,
com una metabolitzadora de diferència, sempre amb gran
respecte a la interculturalitat, a les aportacions que fa tothom, al
sincretisme, perquè així és com es crea un país, i no a partir de
la aculturalització i a partir de la despersonalització.
En el punt 5, molt ràpidament, una aposta pel transport
públic, primer al Govern de l'Estat, només esmentam,
evidentment, com els propis de les resolucions d'aquests tipus,
als serveis públics ja s'hi ha fet prou esment, és imprescindible
qu e les connexions aèries tenguin aquesta garantia. També
pensam que s'ha de fer un esforç amb les taxes dels ports
competència del Govern, en aquest cas el Govern és qui s'ha de
comprometre a baixar-les, crec que és molt positiu que avui
haguem arribat a aquesta entesa, i una que he de destacar, tant
des del PSM fins i tot i com a habitant de la zona d'Inca, de la
ciutat d'Inca, aquest compromís d'incrementarles freqüències de
transport ferroviari, crec que és imprescindible, es va esmentar
també, ha sortit aquests dies en el debat, i aquest compromís que
sempre és delicat, que sempre és difícil, però que un govern que
vol jugar a favor del transport públic no li queda més remei que
usar aquestes freqüències, creim que és molt positiu i ens hem
de congratular si s'aprova aquesta resolució.
El punt 6 expressa la preocupació que hem tengut perquè el
protagonisme creixent que ha de tenir l'administració local, els
ajuntaments, necess iten d'autonomia financera. Certament,
també tenim una preocupació que el fons de compensació
municipal encara no s'hagi executat, és imprescindible que es
faci dins enguany, queden aquests dos mesos per fer-ho, és una
aporta important d'aquest govern a favordels ajuntaments,però
a aquest mateix s'hi suma, ara, aquesta llei d'hisendes locals que
diu molt clarament el que es llevarà, però diu molt poc
clarament elque es posarà. Ens preocupa que no perdin recursos
els ajuntaments iaquesta és la nostra aposta, amb independència
que l'IAE sigui un impost malgarbat des del principi, que per
ventura val la pena fer-hi una bona reflexió, fins i tot sicalgués
sobre la seva eliminació, però, evidentment, mai, mai de mai
que els ajuntaments hi perdin autonomia financera i autonomia
de gestió dels seus imposts, autonomia política també en
matèria fiscal.
I, per últim, un recordatori d'una moció ja aprovada en
aquest parlament, que ha costat dur-la a terme, elcompromís del
Govern hi és i confiam que aquesta legislatura ha d'acabar de
culminar i creim que el veurem, és molt important per a la
democràcia, i pensam que és un gest a la participació política,
un gest a l'obertura i un gest a la transparència que el Butlletí
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Oficial de les Illes Balears sigui gratuït per a tots els usuaris
d'Internet, Creim que, evidentment, això també s'ha d'afegir al
BOE, s'hauria d'afegir a totes les colAleccions jurídiques, el
sistema, tot allò que regula les normes i les regles del joc i la
participació dels ciutadans que fos el més assequible, el més
fàcil, amb les interfícies també més senzilles possibles, perquè
tothom li perdi el respecte i, senzillament, acabi sabent quines
són les regles del joc.
Moltes gràcies,Sr. President, per la seva benevolència iacab
la meva intervenció. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Alorda per la seva intervenció en nom
del Grup PSM-Entesa Nacionalista. Grups que vulguin
intervenir per fixar posició? El Sr. Cànoves, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.
EL SR. CÀNOVES I ROTGER:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Elnostre
grup, el Grup Parlamentari Socialista donarà suport a les 7
propostes de resolució que ha presentat el Grup PSM-Entesa
Nacionalista.
Veim adequada la creació, com demana la primera proposta,
d'una ponència per reformar l'Estatut, és a dir per capacitar la
nostra comunitat autònoma per tal d'accedir al màxim sostre
d'autogovern en aquesta comunitat. Ara bé, tots sabem que en
aquests moments els vents no ens són favorables, crec, i vostè
ho sap tan bé com nosaltres, que haurem d'esperar aquest canvi
de govern que s'anuncia per al 2004, que anuncien totes les
enquestes, estic parlant d'una reforma a nivell d'Estat, perquè,
com vostè sap, en el si del PSOE, dels nous vents que corrent
dins el PSOE, s'està treballant fermament en la constitució d'un
estat federal, i a vostè li consta. Per tant, jo crec que dins el
marc d'una constitució d'un estat federal, una passa més d'aquell
model d'estatut de l'estat de les autonomies, que va ser un títol
no tancat correctament, i prova d'això és l'article que vostè ha
esmentat i esmenta a les seves propostes de resolució, l'article
150.2 és una de les proves més evidents que el títol VIII és un
títol obert, i jo en això no defens títols tancats, perquè la vida és
dinàmica i les solucions han de ser dinàmiques, també, però el
títol VIII va quedar a mig camí, va ser una solució de
compromís en aquell moment i jo crec que la societat en aquests
moments és madura, políticament no, perquè tenim uns
governants que en aquests moments, com vostè diu a la seva
segona proposta de resolució, denuncia, en aquests moments
patim una paràlisii un retrocés en el que és el desenvolupament
de l'estat de les autonomies, però esperam que a partir del 2004
això se solucioni i, dins un marc federal, hi caben totes les seves
propostes de resolució perfectament.
El president en el seu discurs ja va fer esment clar que la
diversitat és el que enriqueix Espanya, i que la diversitat no ens
ha de fer por ni ens fa por, als socialistes, la diversitat
precisament és el que enriqueix i el que uneix, el federalisme el
que significa és unió i llibertat o, més aviat unió amb llibertat,
subratllant la paraula "llibertat" i, per tant, dins aquesta
diversitat, amb aquesta unió amb la llibertat de tots els territoris
d'aquest estat espanyol, precisament les persones i els grups que
pensen que precisament això és el que empobreix i afebleix
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Espanya, crec que van equivocats. Les persones i els pobles
madurs que conformen aquest territori, aquest estat espanyol,
tenen de cada dia més clar que realment és la defensa d'aquesta
diversitat, de l'especificitat de cada territori, el que enforteix
realment una identitat d'Espanya.
Quant a la policia autonòmica, també li donam suport, en
aquests moments també vivim un retrocés clar i llampant del
que és la seguretat, i en un territori que viu del turisme, com són
les Illes Balears, és fonamental la seguretat, és prioritària, és
absolutament prioritària, i en aquests moments vivim, com dic,
aquest retrocés, i per tant creim, com creu el president, que ho
va dir al seu discurs clarament, creim que és important
implantar i començar a parlar de la policia autonòmica.
Quant al model audiovisual, vostè ha esmentat les paraules
del Sr. Sampol, jo li llegiré també les paraules del Sr. Antich,
que també es va comprometre clarament i, per tant, és un
compromís d'aquest govern, "la identitat d'un país passa en el
segle de la globalització per l'ús de les noves tecnologies i
també pels mitjans de comunicació audiovisuals, el nou model
de país necessita mitjans audiovisuals públics ipropis".Pertant,
jo crec que ja és un compromís públic llançat al debat més
solemne que té aquesta cambra, i per tant també donam suport
a aquesta proposta concreta.
Quant a la declaració de servei públic, jo crec que ja en
altres debats s'ha esmentat. Basta recordar la discriminació que
pateixen aquestes illes respecte de les Canàries, per posar un
exemple, les Canàries des que es va implantar el servei públic,
l'obligació de servei públic, els vols han pujat un 8%, aquí han
pujat un 65%, i això per si mateix ja ho diu tot.
Respecte de la discriminació flagrant que també patim a les
Illes quant al tema ferroviari, també n'hem parlat bastants
vegades a diferents debats, i no ho esmentaré. Igual que no
esmentaré el tema del REB, perquè ja s'ha dit massa vegades.
Però sí que de la participació de l'Estat, que puja a nivell
ferroviari més d'un bilió de pessetes -amb b alta-, aquí realment
hi hem participat tan sols 50 milions per a un projecte d'un
tramvia a Palma, una participació ridícula, una vegada més, de
l'Estat, del fons que disposa l'Estat per renovar i per millorar
totes les xarxes ferroviàries de l'Estat espanyol. Per tant, és
difícil fer més esforç del que està fent el Govern d'aquestes illes
quant a la millora del tren, i estic completament d'acord amb
vostè, que s'han d'incrementar les freqüències, i sé, em consta,
que el Govern està fent un esforç més enllà de les seves
possibilitats financeres per millorar també les freqüències,
perquè això millora la qualitat i dóna més oportunitats als que
volen utilitzar el transport públic. Moltes vegades un utilitza el
transport públic en funció de les freqüències que li ofereix el
servei públic, i no en funció d'altres tipus de ...
I quant al finançament. Bé, ara en aquests moments estam
vivint un cas que pot ser paradigmàtic, que és el de l'IAE. Jo
esper que aquest cas no sigui una proposta únicament i
exclusivament electoralista en detriment de les arques
municipals, esperem que no sigui això, perquè si ho és realment
diu molt poc a favor dels governants actuals a nivell de l'Estat,
esperem que els ajuntaments no vegin un detriment quant al seu
finançament, perquè això seria escandalós.

I quant al butlletí, també hi donam suport, té tota la raó, el
BOE, el BOIB haurien de ser de servei públic, en aquests
moments hi ha un compromís per part del Govern d'aquesta
comunitat de donar accés lliure i gratuït a través d'Internet, però
jo crec que hauríem d'arribar en futurs exercicis més enllà, és a
dir que si el BOIB en paper també continua, també hauria de ser
un servei públic i gratuït, el BOE també i moltes colAleccions
legislatives, perquè no siguin una sèrie de diaris d'ús restringit
per a una sèrie d'entesos, hauria de ser un diari més assequible
a tot el poble.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Cànoves per la seva intervenció en nom
del Grup Socialista. Sr. Huguet Rotger, té la paraula en nom del
Grup Popular.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Podríem començar dient abus non est usus, set corruptela. Som
en el debat d'una certa corruptelA la en el que ha funcionat
aquests tres dies, on han pogut veure una exposició i també que
membres del Govern que no es poden desvincular de ser
membres del Govern, i ja és la quarta vegada que açò passa, i jo
vaig demanar que se'm tragués un exemple en aquesta cambra
a quin altre parlament passava açò, demanaven comptes a aquell
govern al qual pertanyien, però enguany encara han anat més
enfora. Aquesta corruptelAla, que té suport, diguéssim, en el
Reglament, perquè sino està prohibit es permet, arriba al punt
que les seves intervencions es fonamenten en papers, en
documentació i en dossiers que fabriquen a les seves mateixes
conselleries. I avui arribam al debat que hauria de ser realment
important després del debat de l'estat de la comunitat, que és el
de les resolucions,perquè els altres dos dies feim el debat de les
opinions, totes respectables, però les resolucions són aquelles
que vinculen, que fermen, que posen compromís damunt la
taula. I aquí és on tal vegada el Govern tendria més paper per
intervenir, qualsevol dels seus membres, perquè hi haurà
resolucions que els podran vincular.
Jo tenc molt de respecte a totes les propostes que ha
presentat el PSM, i ells ho saben perfectament, només n'ha
presentades de temes que, personalment, m'agrad e n ,
m'apassionen, potser no hi hagi punts de coincidència, però
sempre he estat obert al diàleg. Jo l'anim, Sr. Alorda, que vostè
insti el Govern que presenti una comunicació en aquest
parlament sobre política autonòmica, estrictament sobre política
autonòmica, desenvolupament estatutari, i no ventilar ni més ni
menys amb una resolució que aquí es formi una ponència, vostè
sap que açò és fer retxes dins l'aigua, vostè sap que es pot
constituir la ponència, que s'haurà de fer un calendari de feina,
però que no faran res, perquè les eleccions són demà, i decauen
totes aquelles coses que no han acabat la seva tramitació, en
acabar una legislatura, decauen, i s'ha de tornar a començar.
Vostè açò ho sap.
A mi em sembla molt bé la proposta, Sr. Alorda, perfecte,
em sembla tan bé que ens hi abstendrem, però volem caure dins
aquest joc, jo li deman a vostè, com farem nosaltres, que dugui
aquesta proposta al programa electoral o que presenti una
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comunicació. Açò quant al primer punt. Quant al primer punt
que després, si un el llegeix amb un sentit un poc crític, vostè
em dirà que ho llegesc amb un sentit un poc de miopia, en
aquest cas, sembla que tota la ponència només serà, sobretot,
per la policia, la policia autonòmica, que és la referència, jo no
dic que no sigui necessari o que no sigui important, però
aprofundim molt més i no només en aquest punt concret, crec
que aquí s'han quedat curts.
Quant a la segona proposta, què vol que li digui?, quina
situació de paràlisi?, vostè té les dades clares de com estava
aquesta comunitat autònoma abans del 96 en matèria de
competències i en matèria de finançament i com està aquesta
comunitat autònoma, des del 96 a avui, en matèria de
competències i finançament?
(Alguns aplaudiments)
És en açò que vull entrar. El balanç és des que tenim Estatut
d'Autonomia, aquest és el balanç. PSM i PP, sent govern i sent
oposició, hem estat molt enfora de vegades, però també hem
sabut plorar junts quan aquí hi havia sequera en matèria de
competències i en matèria de finançament, sequera total i
absoluta, i no vull utilitzar discursos que compartesc amb un
anterior company seu com és el Sr. López Casasnovas o el Sr.
Sampol quan era a l'oposició, referits a aquest tema i al Partit
Socialista. Aquí no podem jugar més a aquesta hipocresia. O
tots aprofundim des de la nostra posició en aquest debat i en
aquest discurs o, si no, no avançarem, no avançarem.
Mirin, la reforma de l'Estatut, ben igual que la reforma de la
Constitució, està prevista a l'Estatut i a la mateixa Constitució,
però té uns mecanismes, uns mecanismes que forçosament hem
de complir i que nosaltres gustosament volem complir, perquè
l'article 2 de la Constitució Espanyola diu el que diu, tal vegada
no diu el que a vostès els agradaria que digués, però diu el que
diu,ia partir d'aquí, tot el procés que es pugui desenvolupars'ha
de desenvolupar, ni més ni menys, que amb un gran pacte
polític i social, i no amb una bandera de guerra o
d'enfrontament. No tenguem un cavall desbocat perquè hi
podem perdre, i hi podem perdre tots, jo apel al seny que fins
ara, en les diferències,han tingut les diferents etapes històriques
que s'han viscut en aquesta comunitat, en reformes d'Estatut, en
lleis de consells, etc., etc., perquè si no jugam amb foc, i certes
postures que no em correspon relatar a mi aquí, no els acab
d'entendre de certs partits polítics. Nosaltres no hi volem passar
per aquesta vergonya, ja veurem després qui és que actua al
dictado de Madrid en dir una cosa aquí i fer una cosa a l'altra
banda, ja ho veurem.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Huguet, per favor, vagi fixant posició, és al primer punt,
està excedit d'uns minuts ...

EL SR. HUGUET I ROTGER:
Home, jo crec que la importància i la valoració de la
resolució la dóna el diputat que parla, el primer punt és tan
important que als altres podré dir senzillament, al punt tal, tal,
tal, votam que sí.
EL SR. PRESIDENT:
.... està excedit de temps bastant, ja.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Bé, supòs que no em descomptarà el temps d'aquesta
discussió entre vostè i jo.
En qualsevol cas, queda clar que el primer punt és una
abstenció. Queda clar que al segon punt, tal comestà redactat,
nosaltres no el podemassumir, sidigués que hi ha hagut un gran
avanç i que encara necessitam més, però paràlisi? No. Punt 3
apartat a), sí. Apartat b), si anam cap a la reforma de l'Estatut no
apliquen l'article 150.2, anem al més no al menys. Per tant, fora.
Punt 4, crear un model audiovisual propi, miri, jo ahir vaig
arribar i encara vaig tenir paciència de posar la tele. Dic, bé, què
som en temps de Franco o on som? El Nodo del Govern balear,
vaig veure el Nodo, abans dels informatius, et passen un Nodo,
que és un cartutxque envien les conselleries de propaganda de
cada conselleria, sí, ahir concretament va ser Obres Públiques,
sistema produït per la Conselleria d'Obres Públiques, sísenyor,
cada dia. Bé, un sistema audiovisual propi què és per fernodos?,
cadascú el seu? Miri, jo els inst a una altra cosa, ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Huguet, vagi acabant.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Sí. Propi, però amb tots els mitjans independents que
existeixen, arribin a acords, arribin a convenis, no creïn la seva
pròpia estructura i la seva pròpia plataforma de propaganda, no
ho facin, a més de costar molt sempre és deficitari quan és
públic.
Punt 5, transacció. Si vostè m'accepta "que així ho
requereixin", les línies aèries, votarem que sí, "que així ho
requereixin", no poden ser totes. Una, l'altra, sempre que sigui
a la baixa, l'equiparació de taxes sí, però sempre que sigui a la
baixa, equiparar les taxes del Govern balear amb les de l'Estat
espanyol si ha de ser a l'alça, no, si és a la baixa, sí. Una altra
transacció, la segona. I votarem que sí. La tercera, instar el
Govern de les Illes Balears a continuar la millora de transport
ferroviari, sí. El punt 6 tot sí i el 7 tot sí.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, moltes gràcies.

Fix posició. És que el primer punt és tan ...

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

És molt important, però necessitam saber la seva posició, la
del seu grup.
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Moltes gràcies, Sr. Huguet, però li he de fer una pregunta.
Als apartats c) i d) de la proposta 3?
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EL SR. HUGUET I ROTGER:

prioritzades per les institucions competents de la Comunitat
Autònoma (Govern de les Illes Balears i consells insulars).

Sí, miri. Al punt 5è, no?
EL SR. PRESIDENT:
Ha desglossat l'a) i el b), però al punt 3, el c) i el d) Hi estan
d'acord, no hi estan d'acord?
EL SR. HUGUET I ROTGER:
No, no i no.
EL SR. PRESIDENT:
Bé, gràcies, Sr. Huguet.
Sr. Alorda, li han fet dues propostes de transacció al punt 5,
afegir a les connexions aèries que ho requereixin i equiparació
de les taxes a la baixa. Les poden acceptar, no les accepten?

- A cofinançar, en un mínim d’un 50%, les inversions
ferroviàries, incloent-hi la seva expansió a les illes que avui no
en disposen, que programi i financiï el Govern de les Illes
Balears, d’acord amb el que preveu la Llei de Règim Especial
de les Illes Balears.
- A colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears en el
finançament de les infraestructures i millora de serveis prevists
al Pla de transport per carretera de les Illes Balears.
- A declarar i finançar les obligacions de servei públic per
als vols interinsular, i entre illes i la península, en els termes
legalment establerts.
- A incrementar el descompte del preu dels bitllets als
passatgers residents fins al 50%, tant en el trànsit aeri com
marítim i tant als viatges interinsulars, com en els enllaços
amb la península.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Bé, sobre les taxes, un poc sorprès,
perquè ens pareixia, quan hem vist la 29 del Grup Popular que
pràcticament és idèntica, i no diu res de baixar ni a la baixa. Jo
crec que delque es tracta és que no hi hagi greuges comparatius
i ens semblaria que pot quedar tal i com està. En qualsevol cas,
evidentment, aquesta és la intenció i li diríem que dins aquesta
línia i nosaltres votam la 29, quedaria, el conjunt, quedaria entès
així. Li demanam que repensi la transacció, però nosaltres no la
mantenim, mantendrem el redactat que tenim.
I per a l’altra, li demanam no, perquè moix escaldat tal
vegada d’aigua freda tem, però haver d’aclarir quins són els
serveis públics que són necessaris, és evident que no s’ha de
declarar servei públic el que no ho és, però fitar tant podria
parèixer que podria haver-n’hi que n’hi hagués cap. Per tan,
davant el dubte, no li posarem, tot i que, també me sembla de
sentit comú, que només s’han de fer els que siguin necessaris.
Per tant, com que podria dir més del que senzillament vol dir,
per sentit comú, tampoc no li admetem.
Però, vaja, li agraesc l’esforç d’haver-les presentat. Moltes
gràcies.

- A incrementar la quantitat dedicada a subvencionar el
transport de mercaderies fins arribar al 2003 als 6 milions
d’euros atès que la quantitat actual és insuficient.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol perquè doni compliment a l’establert a
l’article 32 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de Règim
Especial de les Illes Balears i, en colAlaboració amb el Govern
de les Illes Balears, analitzi les especials circumstàncies del
mercat laboral a les Illes Balears i adopti mesures que
permetin una major atenció a la problemàtica dels treballadors
fixos discontinus –amb especial atenció als de “jornada
irregular”-, els quals presenten peculiaritats pròpies i
específiques no comparables amb altres comunitats autònomes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l’Estat espanyol:
- Cobrir totes les vacants existents als cossos i forces de
seguretat de l’Estat a les Balears.
- Actualitzar la plantilla dels cossosi forces de seguretat de
l’Estat a Balears, tenint en compte la realitat turística de les
Illes.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Alorda. En definitiva, no admeten cap de
les dues transaccions proposades.

- Elaborar un pla d’inversions per modernitzar equips,
vehicles, informàtica i quarters de la Pol icia Nacional i la
Guardia Civil.

Passam a les propostes de resolució plantejades pel Grup
Socialista. I per defensar les propostes de resolució, la diputada
Sra. Francina Armengol té la paraula durant deu minuts.

- Homologar les retribucions del personal dels cossos i
forces de seguretat, equiparant-los amb els que reben a les
Illes Canàries.

1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l’Estat espanyol a c o l A l aborar amb el Govern de les Illes
Balears en el finançament de les infraestructures i serveis de
transport, i en particular:

- Elaboració d’un pla especial per les zones turístiques i
posar en marxa el Servei d’atenció al turista ja existent a
Madrid, Barcelona i Las Palmas, a les Illes Balears.

- A dedicar el fons prevists al Conveni de Carreteres al
finançament de les infraestructures viàries estratègiques

- Posar en marxa bases de dades conjuntes entre els cossos
i forces de seguretat de l’Estat i les policies locals de Balears.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 104/fascicle 4/ 15, 16 i 17 d'octubre del 2002

- Revisar el finançament dels ajuntaments, tenint en compte
el cost afegit que per les hisen des municipals suposen els
serveis extraordinaris que han de realitzar les policies locals,
destinats a cobrir incidents que per falta de mitjans no poden
atendre les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’espanyol a desbloquejar l’actual paràlisi que afecta a la
relació amb el Govern de les Illes Balears per tal de no
continuar perjudicant als ciutadans i ciutadanes d'aquestes
illes i permetre l’acompliment de les llei s 54/97 (del sector
elèctric), 34/98 (d’hidrocarburs) així com la llei 30/98, de
Règim Especial per a les Illes Balears, en especial al que fa
referència a les següents infraestructures: el gasoducte
d’interconnexió entre la península i les illes i l’oleoducte
d’interconnexió del Port de Maó amb la zona reservada per
emmagatzematge de combustibles per a Menorca.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir un procés de diàleg en totes les forces
polítiques amb la finalitat de crear el marc normatiu adequat
per impulsar la creació d’una policia autonòmica.
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que s’està treballant durant aquests tres anys de govern; i un
gran pacte d’impuls per a un creixement sostenible a les Illes
Balears i que cohesioni la nostra societat. En canvi, hem pogut
veure, com a oposició, un grup crispat, allunyat de la realitat
social; un grup que no ha pogut presentar, tot i que a Madrid el
Sr. Aznar demana contínuament que els altres grups presentin
alternativa, nosaltres no hem pogut valorar cap alternativa que
presenti el Grup Popular, no ha pogut marcar en aquest debat
quina línia política tenia, per tant hem entès que segueixen
plantejant, com a futur de les Illes Balears, la mateixa política
que varen fer durant setze anys, quan governaven el Govern de
les Illes Balears; una política que ens ha dut a la situació que es
troben avui les Illes Balears, una situació que ha estat
denunciada per tots els grups parlamentaris, una situació de
massificació...
(Remor de veus)
Es posin tranquils, jo estic exposant la situació real de les
Illes Balears, de passat, de present i de futur, crec que és el que
ens pertoca com a grup parlamentari.
(Continua la remor de veus)

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol perquè, com a conseqüència de la supressió
parcial de l’impost d’activitats econòmiques, i en compliment
de l’establert en l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, establ eixi
fórmules de compensació adequades a favor de les entitats
locals que evitin una minva de recursos que puguin posar en
perill la prestació de serveis per part de les corporacions
locals. A la vegada també insta el Govern de l’Estat Espanyol
perquè dissenyi un nou model de finançament de les
Corporacions Locals que incrementi significativament els
recursos estatals que actualment es destinen a aquestes
administracions.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a promoure els canvis legislatius necessaris
per tal que el Senat esdevengui l’autèntica cambra de
representació territorial. I que de manera urgent reguli la
participació de les comunitats autònomes al Consell de la Unió
Europea.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Gràcies,Sr. President,senyors diputats, senyores diputades.
Som aquí realment, com deia el Sr. Huguet, en el dia on els
grups parlamentaris proposen les seves propostes de resolució,
una mica conclusió deldebat que hemtengut durant aquests dos
dies. Abans de presentar les propostes de resolució que fa el
Grup Parlamentari Socialista, volia dir que per plantejar-les, tal
i com les hem plantejat, hem valorat molt els dos dies de debat
en aquesta cambra; hem valorat la situació que tenim, política
i social, a les Illes Balears, i envers aquesta gran programació
proposam a la cambra 7 propostes de resolució.
En aquest debat d’aquests dos dies, hem pogut veure per la
intervenció del President del Govern de les Illes Balears que ha
presentat un projecte clar de present i de futur per a les Illes
Balears, un projecte compromès amb els ciutadans i ciutadanes
de les Illes Balears i on s’han pogut oferir dos grans pactes per
al futur de Balears: un quant a la qualitat turística, fet amb el

(Petita pausa)
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, per favor, guardin un poc
d’atenció a l’orador.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Molt bé. Davant aquesta situació de debat parlamentari, on
hem pogut, repetesc, com deia, examinar un projecte d’un
govern plural, de present i de futur per a les Illes Balears, i un
projecte d’un grup de l’oposició crispat i que no presenta una
alternativa ni de present ni de futur, hem pogut comprovar que
segueixen plantejant la política dels setze anys que varen
governar a les Illes Balears, una política que ens ha dut a
aquesta situació actual de l’any 99, on tothom es queixa de la
gran massificació, del creixement insostenible de les Illes
Balears, de la manca de previsió de futur per als problemes
estructurals de les Illes Balears. I per això basta un botó, aquí ha
sortit un portaveu del Grup Popular dient que en el 99 teníem
unes arrels fortes, basta posar, per exemple, que en setze anys
no varen ser capaços de presentarun pla energètic de solució de
l’energia per a les Illes Balears.
Vist tot aquest panorama, presentam 7 propostes de
resolució en el sentit del que creim més urgent solucionar a les
Illes Balears, que és la relació amb el Govern del Sr. Aznar. I
els presentam 7 propostes de resolució d’injustícies contra els
ciutadans de les Illes Balears; esperam el seu suport, perquè
creim que són vostès, parlamentaris de les Illes Balears, i per
tant, en teoria, haurien de defensar els interessos dels ciutadans
i ciutadanes de les Illes Balears, i per això els presentam
aquestes 7 propostes de resolució.
(Remor de veus)
La primera proposta de resolució és quant a les inversions en
infraestructures i transport públic, dues assignatures pendents en
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aquesta comunitat autònoma. Demanam que els fons prevists en
el conveni de carreteres siguin prioritzats estratègicament pel
Govern estatal, amb les institucions competents en carreteres,
que són la comunitat autònoma i els consells insulars.
Demanam que es cofinanciïn, amb un mínim d’un 50%, les
inversions ferroviàries que s’han de fer a les Illes Balears. Tots
recordam el Pla ferroviari del Govern estatal, de 6 bilions de
pessetes, on varen tocar 0 pessetes per a les Illes Balears; 50
milions a l’Ajuntament de Palma per fer un estudi de tren, que
no ha realitzat, per cert.
Demanam també que es colAlabori amb el Govern de les Illes
Balears en el finançament del Pla de transports de les Illes
Balears. Per cert, un pla que en setze anys tampoc no s’havia
elaborat mai.
Demanam declarar i finançar les obligacions de serveis
públics per a vols interinsulars i entre illes i la península. És un
tema que ha estat molt tocat en aquest Parlament i que ja anava
a la Llei d’acompanyament del pressupost estatal a l’any 97 i
que ha estat incomplert pel Govern del Sr. Aznar.
Demanam que s’incrementi el descompte dels preus dels
bitllets al 50% i que s’incrementi la quantitat dedicada a
subvencionar el transport de mercaderies. Tot això són coses
que beneficiarien de ple els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears.
En el punt 2, com no pot ser d’una altra manera, seguim
demanant el compliment de la Llei de règim especial de les Illes
Balears. Una llei que, evidentment, és d’obligat compliment pel
Govern del Sr. Aznar i que compleix; que està aprovada des de
l’any 98, som a l’any 2002 i que no s’ha complert.
En el punt 2 feim referència específica a la figura dels fixos
discontinus, per cert, després de la marxa enrera del decretazo
del Govern del Sr. Aznar, tal vegada, per ventura, ara se’n donin
compte que és bo seure-se i negociar amb la comunitat
autònoma, amb el Govern de les Illes Balears la figura dels sis
fixos discontinus.
En el punt 3 feim referència al tema de la seguretat. També
un plantejament que s’ha fet aquí durant aquest debat aquests
dos dies. Quant a la seguretat, hi ha unes obligacions que té el
Govern de l’Estat i que compleix. Després hi ha un anunci del
Govern del Sr. Aznar que eliminarà la inseguretat ciutadana o
barrerá de delincuentes las calles. La qüestió és que, durant els
anys del Govern del Partit Populara l’Estat espanyol, s’han anat
minvant les forces de seguretat de l’Estat, amb el que això,
evidentment, ha promocionat una major inseguretat ciutadana.
I ara, de cop, intenten resoldre-ho com a proposta electoralista.
Nosaltres creim que l’Estat té l’obligació de cobrir les
vacants existents en els cossos i forces de seguretat de l’Estat;
d’actualitzarla plantilla dels cossos de seguretat,atenent que les
Illes Balears som una comunitat autònoma turística; s’ha
d’elaborar un pla d’inversions per modernitzar els equips, els
vehicles, informàtica i quarters de la policia nacional i de la
Guàrdia Civil. Per cert, podem llegir avui als mitjans de
comunicació que, fins i tot un batle del Partit Popular, de la
meva ciutat d’Inca, fa quinze anys que demana el quarter de la
Guàrdia Civil, i diu: “Estic empegueït de l’actitud del Ministeri

de Foment.” Nosaltres li donam suport, Sr. Rotger, perquè
aquesta situació no pot seguir repetint-se d’aquesta manera.
Homologar les retribucions delpersonaldels cossos i forces
de seguretat, equiparar-los amb els de Canàries. No pot ser de
cap manera que aquí el plus d’insularitat sigui 6.000 pessetes i
a Canàries sigui 60.000, tenint en compte la forma de vida que
tenim a les Illes Balears. És molt rar que qualcú vulgui venir a
aquest destí amb aquesta prestació econòmica.
Posar en marxa les bases de dades conjuntes entre els
diferents cossos de seguretat i revisar el finançament dels
ajuntaments. Hem de tenir en compte que els ajuntaments en
aquest moment assumeixen moltes despeses que corresponen a
l’Estat en manteniment dels quarters de la Guàrdia Civil.
Volem una colAlaboració del Govern de l’Estat i evidentment
també ens agradaria, com no, la colAlaboració de la Delegada del
Govern, que no s’ha dignat a presentar-se a les meses de
seguretat que s’han establert per promocionar quines coses
s’han de fer a les Illes Balears.
Demanam també, en el punt 5, l’estudi de la policia
autonòmica. Creim que és hora que les Illes Balears, que aquest
Parlament pugui regular l’Estatut, de forma que si a un moment
hem de plantejar el fet de tenir policia autonòmica tenguem
l’Estatut ben preparat per poder-ho assumir.
Quant a la proposta número 4, és el tema flagrant de l’atac
del Govern estatal en contra de les Illes Balears en la qüestió del
gasoducte. Els deia alprincipi: vostès en setze anys no varen ser
capaços de plantejar un pla energètic, aquí el Govern de les Illes
Balears, amb tres anys i pocs mesos, ja té el pla energètic, té
totes les documentacions presentades a Madrid,inomés per una
actitud totalment partidista, com ha quedat molt palès en
aquesta cambra, ha renunciat invertir a les Illes Balears. Ha
presentat al Consell de Ministres la planificació energètica
d’Espanya i Balears ha rebut 0 pessetes. Nosaltres creim que és
totalment injust, que és un problema que afecta molt
directament les butxaques dels nostres ciutadans i dels nostres
empresaris i que no es pot assumir de cap manera aquesta forma
d’entendre la democràcia que té el Govern del Partit Popular.
Quant a la proposta número 6, un altre atac directe als
finançaments dels ajuntaments. Nosaltres creimque la proposta
del Govern del Sr. Aznar que, per cert, ja es va fer a la passada
campanya electoral, d’eliminar l’IAE, ha de presentar clarament
quines compensacions econòmiques tendran els ajuntaments per
poder fer front a la despesa. El que no pot ser de cap de les
maneres és que es llevi l’ingrés de l’IAE i que no es digui quina
compensació econòmica hi haurà. Hem de pensar que hi ha
molts d’ajuntaments que depenen clarament d’aquests ingressos.
I de passada, ja que xerram d’hisendes locals, creim que,
d’una vegada per totes, el Govern de l’Estat hauria de fer un
plantejament de finançament local. Sempre, i crec que tots els
grups polítics, ens omplim la boca de dir que l’ajuntament és la
institució més propera al ciutadà, i és cert. Per tant, si és la més
propera és la que li arriben més aviat els problemes i el que hem
de tenir clar és que ha de tenir solucionat els problemes de
finançament, per tal de poder donar solució a aquests
problemes.
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I en el punt 7, demanam, com sempre durant aquests debats
de la comunitat autònoma, la reforma del Senat espanyol i la
regulació de la participació de les comunitats autònomes a la
Unió Europea. Jo crec que ho explicava molt bé el president del
Govern de les Illes Balears durant aquests dos dies de debat. A
nosaltres no ens interessen reunions bilaterals, govern-comunitat
autònoma, a nosaltres ens interessatenir un Senat que sigui una
vertadera representació territorial, on tots els presidents de
comunitats autònomes puguin proposar els seus problemes de
cada comunitat autònoma, i puguin influir, de forma directa,
damunt les lleis que s’aproven a nivell estatal, que afecten i
lleven, normalment, competències a les comunitats autònomes.
Per tant, nosaltres creim que això és la idea de futur, que és el
que ens manca per convertir-nos en un estat federal; ens alegra
que avui el Sr. Font hagi anunciat el vot a favor d’una proposta
de resolució molt semblant d’UM. És estrany que amb això
diguin vostès aquí que estan a favor, però que governin a l’Estat
i no plantegin ni tan sols, no la reforma de la Constitució pel
Senat, sinó que ni tan sols deixen fer el debat de presidents
autonòmics, que són d’obligat compliment anual i que no es fan
des que hi ha el Govern del Partit Popular; però bé, celebram
que vostès se sumin a aquest projecte federalista de l’Estat.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Armengol, per la seva intervenció, en
nom del Grup Socialista. En torn de fixació de posicions, grups
que vulguin intervenir? Sra. Vadell, en nom del Grup del PSMEntesa Nacionalista, té la paraula.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Armengol, des del PSM-Entesa Nacionalista coincidim amb
totes i cadascuna de les propostes de resolució que vostès han
presentat, totes elles a un moment determinat, a un moment o a
l’altre d’aquest debat, s’han anat sentint les mateixes
reivindicacions, i per tant la intenció i les intervencions dels
nostres portaveus ja han manifestat d’aprovar-les, però de totes
maneres creimque les propostes que vostès presenten estan més
concretades en diferents punts.
En primer lloc, la primera, que fa referència a
infraestructures i transports, és simplement un compliment del
REB, jo crec que la majoria de les propostes que vostès han
presentat es podrien simplificar molt simplement dient que
volen i volem tots que s’acompleixi el REB, a l’article 16, a
l’article 10, a l’article 3, a l’article 7 de la Llei de règim especial
diuen que l’Estat ha de posar els mecanismes necessaris per
poder finançar i colAlaborar amb la comunitat de les Illes
Balears, per finançar les infraestructures, per finançar els
transports i també per finançar els descomptes dels residents
entre illes, per als viatges entre illes, tant de viatgers com de
mercaderies. Per tant, nosaltres donam suport a aquest punt de
la seva proposta.
Quant a la segona, que fa referència al mercat laboral, també
l’article 32 del REB en parla, i parla de què s’han de reunir unes
comissions mixtes per tractar-lo. Nosaltres no sabem si s’han
reunit o no s’han reunit, però en cas que s’hagin reunit no hi ha
hagut acords, perquè no s’ha especificat al decret i al
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contradecret les particularitats laborals de les Illes Balears i ens
han uniformitzat amb totes les altres comunitats de l’Estat
espanyol i no han especificat de cap de les maneres les
característiques laborals que tenim aquí a les Illes Balears.
També estam d’acord, com ja hi hem estat amb la proposta
que ha presentat Esquerra Unida, que és necessari que es
regularitzi i que es colAlabori per a aquest tractament especial
dels fixos discontinus, que són tan freqüents dins el mercat
laboral de les Balears.
Quant al punt 3, que fa referència als cossos i forces de
seguretat, vostè m’ha parlat i ha explicat un exemple de la seva
ciutat d’Inca, jo li contaré un altre exemple de la ciutat de
Manacor quant a la precarietat de les instalAlacions que pateixen
els cossos de seguretat de l’Estat. La comissaria de policia de
Manacor està en un estat lamentable, però des de fa molts
d’anys; deu fer aproximadament deu anys, jo crec que les passa,
que l’ajuntament va cedir un solar perquè es construís una
comissaria nova i curiosament ja ha revertit una altra vegada
aquest solar a l’Ajuntament de Manacor; va haver de tornar
iniciar el tràmit per tornar-lo cedir una altra vegada al ministeri
i encara estam igual. Fa tres anys, amb molta d’alegria per part
del comissari, va entregar el projecte que ja estava fet per a la
construcció d’aquesta comissaria, l’ajuntament li va autoritzar
les obres i encara no han posat ni la primera pedra. Per tant, es
una vergonya que tots estiguem reclamant més seguretat,
estiguem reclamant més nivell de vida, un nivell de vida per als
ciutadans que, en definit iva, passa per la seguretat dels
ciutadans, i en canvi no puguem oferir a les persones que ens
han de defensar i que han de vetllar perquè els ciutadans
estiguem més protegits,que ho hagin de fer amb una precarietat
total, no només en número de persones, sinó en instalAlacions.
Per tant, també li votarem a favor de tots els punts que hi ha a
l’apartat número 3.
Quant al número 4, ja n’hem parlat i hem sentit moltes
reivindicacions; el seu president o el president de la comunitat
va mostrar un mapa allà on hi havia 0 d’inversions en qüestió
d’energia. I també, segons el REB, s’ha de constituir una
comissió conjunta per tractar aquest tema; i sobretot el que ha
de fer aquesta comissió conjunta és respectar la voluntat dels
ciutadans de les Illes Balears representats pel seu Govern.
Després, parla també de la policia autonòmica, també ja això
coincideix amb una de les propostes que ha defensat el nostre
portaveu, ja dins un marc més general, que és la reforma de
l’Estatut, que també parlava, específicament, de la policia
autonòmica. Això és una reivindicació de l’autogovern que
nosaltres reclamam des de fa tant de temps.
I després, la número 5 ens parla del finançament de les
corporacions locals. No sé si amb una actitud absolutament
electoralista, ara està perdonant, l’Estat espanyol vol perdonar
l’IAE als petits comerciants i no dóna cap alternativa, sobretot
als ajuntaments petits, perquè aquest finançament sigui
compensat d’una altra manera. Sí que arbitra mecanismes per
als municipis de més de 100.000 habitants, però diu que ajudarà
els més petits, però no diu com. Per tant, creim que és
interessant i necessari que es garanteixin els recursos de les
corporacions locals.
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I quant al número 7, que parla de la reforma del Senat, jo
crec que el PSM no ha de reafirmar-se, una vegada més, en la
seva voluntat, ja que aquí en el Parlament hi ha propostes
presentades pel nostre grup, avançades en aquest sentit.
Per tant, Sra. Armengol, per part del Grup nacionalista
PSM-Entesa Nacionalista, li donam suport a totes i a cadascuna
de les set propostes que han presentat.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Vadell, en nom del Grup del PSMEntesa Nacionalista. La Sra. Sugrañes, en nom del Grup
Popular, té la paraula.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
No, gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, vostè parla que
estem crispats aquí, bé, vostè ha sortit aquí comuna exhalació.
Jo ara començ a entendre com vostè va obtenir elresultat que va
obtenir al seu poble a Inca, van quedar tranquils si arriba a sortir
vostè, mare de Déu.
Bé, vostè ha dit: vostès estan aquí per defensarels interessos
dels ciutadans a Balears. Miri, jo entraré a discutir el tema de
propostes de resolució, no vendré aquí a fer un míting, però em
permetrà que amb l’entrada que ha vostè jo n’hi puc dir un
parell. Miri, defensaremels interessos dels ciutadans de Balears,
comencen bé també, què és que per defensar els interessos dels
ciutadans ara veurem el que ens costarà d’aquest darrerque ens
ha sortit al nomenament d’Illes Balears com regió europea del
2003, quant costarà això? Ja ho veurem, ja ho demanarem.
La diferència entre vostès i nosaltres és que aquí s’agafen,
es lleven imposts i es redueixen; allà l’únic que fan és crear i
pujar-los, aquesta és la diferència.
Quant a les propostes de resolució, dir-li que, bé, aquí és el
debat de la comunitat autònoma, jo em pensava que les
propostes de resolució serien centrades en aquest Govern; aquí
al Parlament no s’insta que el Govern que faci res de res, com
sempre i seguint la teoria i el discurs del victimisme, ho passem
tot a Madrid, que Madrid ens ho solucioni tot perquè aquí som
incapaços de solucionar res, això és el que fan vostès.
Nosaltres, a les propostes de resolució votarem que no a la
primera, a l’apartat 1. Per què? Escolti’m a aquestes alçades
parlar del conveni de carreteres, no li vendré a explicar què és
un conveni; el conveni hi és, vostès han estat incapaços de
gestionar i de fer les carreteres. No toquin res ara, més val que
no toquin res, perquè nosaltres quan arribem, el canvi que es
produirà en el 2003, nosaltres ja ho farem i farem les carreteres
que volen els nostres ciutadans, seguretat i capacitat. Les
carreteres que volen ells, no les que volen vostès que no ens
portaran a cap banda.
A veure, què més ve aquí? La número 4, votarem que no
perquè no hi ha res pitjor que falsedats i mitges veritats, i com
sempre vostès a fer victimisme d’aquesta situació, són
incapaços d’aclarir el tema aquí i han de passar la pilota a
Madrid.

I també votarem en contra a l’apartat 7è, a la tercera línia, al
final, on comença “... i que de manera urgent reguli la
participació de les comunitats autònomes en el Consell de la
Unió Europea.” Aquest trosset és el que votaríem en contra,
perquè no és un tema -bé, jo ho dic, després vostès facin el que
vulguin, com sempre. Nosaltres els diem això perquè creiem
que aquí no és el moment o el lloc per aclarir aquest tema.
Votaríem una abstenció al cinquè i tampoc no m’allargaré,
perquè ja ho ha explicat el meu company, és més un tema de
programa electoral, no és el moment. Si volen ja ho posarem
cadascun al seu programa electoral; nosaltres això ja ho vàrem
tractar en el congrés, però a sis mesos que això acabi, creiem
que tampoc no és el moment, que és una aposta de cara a la
galeria.
Ens abstindrem a la número 5, exacte, ja li he dit. Volíem
transaccionar l’1, número 4, que és el tema dels vols; afegir
“que ho requereixin”. Tampoc no m’estendré perquè s’ha
explicat prou reiteradament i repetidament.
I una altra transacció a la número 3, que volíem afegir “en
colAlaboració amb el Govern de les Illes Balears”, perquè
entenemque és un contrasentit demanar, reivindicartot eltemps
que hi som, que hi som, i quan hi podem ser i intervenir resulta
que els diem, senyors, allà va tot i que ho aclareixin a Madrid.
Si a aquesta darrera no ens accepta la transacció, votaríem
el primer apartat 2, 3, sí; el 5, sí; el 6 i 7, sí; i el 4, en tot cas
votaríem no, perquè escolti, aquí hi ha una pregunta a fer: en
aquest cas, per què comunitat autònoma, Govern de les Illes
Balears,que és competent, seguint aquesta exposició,per què no
homologuen vostès els sous dels funcionaris, de tots els
funcionaris a les Illes Canàries? Això és el que hi ha.
Al 2, votaríem que sí; al 6, també, però, bé, tornem a dir el
mateix, al 6, hi ha una llei de reforma d’hisendes locals, s’haurà
de discutir en el Congrés dels Diputats, en aquell moment es
podrà dir tot el que es vulgui. I fer-los una recapitulació, perquè
aquí també demanem la carta als Reis Mags, però aquí tenim un
fons de cooperació municipal, 1.000 milions de pessetes, que hi
ha una partida, comunitat autònoma, i ningú ha tocat un duro; o
sigui que el que és de vostès, que han posat una partida en el
pressupost de 1.000 milions de pessetes, s’estan barallant entre
vostès per aclarir el tema iencara els ajuntaments no han vist un
duro. I els ajuntaments, molts d’ajuntaments ho tenen dins del
seu pressupost d’ingressos.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Sugrañes, vagi acabant, per favor.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Sí. I quant al 7, la primera part seria que sí. I bé, ja per
acabar, dir-los que notem a faltar dues propostes de resolució:
una, la supressió, seguint la tònica que ha començat la Sra.
Armengol, una seria la supressió del Consell Consultiu de
Balears, per la substitució del de Castella-La Manxa. I l’altra,
una altra de proposta de resolució podria ser que, veient ahir el
discurs del Sr. Antich, en el tema de les obres del Pla hidrològic,
podrien afegir que l’incloguin a la conca, segons com diu el seu
president, hidrogràfica. A veure si així...
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Gràcies.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

EL SR. PRESIDENT:

Abstenció.

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Però li he de fer unes
consultes per poder ordenar, evidentment, la votació, a veure si
ho he entès bé, no estic segur d’haver-ho entès bé.
A l’apartat 1, diguem, es votaria, sí, no hi hauria unanimitat,
llevat que a la quarta proposta ha proposat una transacció,no és
així? O sigui, el punt 1, 2 i 3 de l’apartat 1. No? Doncs, m’ho
torni a contar.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
La primera proposta a l’apartat 1, seria no.
EL SR. PRESIDENT:
Miri, jo quasi, Sra. Sugrañes, si no li sap greu, me digui les
que hi estan d’acord i serà més fàcil, i les altres, no, no, és que
les hem de votar. N’hi ha alguna que hi estiguin d’acord de
l’apartat 1?
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EL SR. PRESIDENT:
Val, molt bé, moltes gràcies. I aleshores queda únicament
per aclarir si el Grup Socialista accepta la transacció plantejada
al punt setè, que és l’eliminació del darrer punt i seguit, que diu:
“I que de manera urgent reguli la participació de les comunitats
autònomes en elConsell de la Unió Europea”. La transacció que
plantegen és l’eliminació, la supressió.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Perdoni, Sr. President, me pareix que al punt 3 el Grup
Popular tamb é havia presentat una transacció. No sé si la
mantenen o no.
EL SR. PRESIDENT:
Podria ser. Sí.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Sí, la 2, la 3, la 5 i la 6. La 1 no i la quarta, la transacció.
EL SR. PRESIDENT:
Pendent d’una transacció, que jo ara deman, en aquest
moment, al Grup Socialista, si accepta aquesta transacció, que
li plantegen que és que s’afegeixi el servei públic per als vols
que ho requereixin.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Gràcies, Sr. President. No sé si he de contestar totes les
transaccions que m’han proposat o una per una.
EL SR. PRESIDENT:
Jo me conformaria que anàssim per parts i aclariríem aquest
punt si contesta aquesta transacció i després ja anirem a l’altra.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Bé, voldria dir que el pitjor en un polític és no saber-se
expressar i realment és difícil, vista l’explicació que ens ha fet
la senyora del Grup Popular entendre molt bé què ens ha
proposat; però jo crec que és la mateixa transacció que havia
proposat abans al Grup del PSM, que ja se li ha dit que no
s’acceptava, perquè nosaltres entenemque evidentment hauran
de ser els vols que es dictaminin; el Govern de les Illes Balears
ho ha solAlicitat en diferents ocasions, està ben documentat i el
problema és que el Govern de l’Estat no compleix amb les seves
obligacions. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sra. Sugrañes, el punt 3,
votaran...

El punt 3 era afegir “en colAlaboració amb el Govern de les
Illes Balears”.
EL SR. PRESIDENT:
On?
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Al número 3, la proposta número 3 era “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol”, afegir-hi “en
colAlaboració amb el Govern de les Illes Balears”.
EL SR. PRESIDENT:
Accepten aquesta transacció?
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Sr. President, és que nosaltres entenem que aquí on ens
demanen “amb colAlaboració del Govern de les Illes Balears”,
precisament és allà on no tenim per què colAlaborar el Govern de
les Illes Balears. En moltes coses la demanam i l’Estat ens la
nega, però això són clares obligacions de l’Estat. Tots els punts
fan referència al fet que han d’omplir les places, que han de
donar un plus d’insularitat, que han de posar en marxa les
renovacions de les casernes de la Guàrdia Civil, que abans
fèiem esment al tema d’Inca, per exemple, i el Grup Popular ens
planteja que amb aquesta transacció entenc que voten a favor,
i si no presentam la transacció, com havia dit la Sra. Sugrañes
abans, l’únic punt que voten en contra és precisament el
d’homologarles retribucions dels cossos de seguretat d’aquest
amb Canàries, que nosaltres creim que evidentment no és gens
just que aquí es cobrin 6.000 pessetes i a Canàries 60.000.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
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Per tant, no accepten la transacció?
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
solucioni, urgentment, el greu problema de combustió que es
produeix a la pedrera de Can Set i a la regeneració de la
mateixa situada al camí de Can Duran, a Ses Cadenes.

No, no acceptam la transacció.
EL SR. PRESIDENT:
I al punt setè, la transacció plantejada quant a la supressió
del darrer punt i seguit?
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
No, tampoc no acceptam la transacció, evidentment, perquè
nosaltres creim que s’ha de regular dins l’Estat espanyol la
participació de les comunitats autònomes i en el tros que no
accepta el PP nosaltres estam d’acord amb el Sr. Fraga. Moltes
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, moltes gràcies, Sra. Armengol. Idò vistes les
propostes de resolució plantejades pel Grup Socialista passaríem
a les propostes de resolució plantejades pel Grup Popular, que
la Sra. Capó defensarà en nom del seu grup.
Sí, en aquesta intervenció hi haurà dos portaveus que es
dividiran el temps dins el mateix grup, que seran la Sra. Capó i
el Sr. Rotger. Per tant, cinc minuts cada un.
1. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja
l'elevat grau d'incompliment de les propostes de resolució
aprovades arrel del debats sobre orientació política del
Govern de les Illes Balears en els anys 1999, 2000 i 2001.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar una política educativa basada en els principis
següents: Llibertat d'elecció de centre, bilingüisme, extensió
dels concerts educatius als nivells no obligatoris de
l'ensenyament i aprenentatge al llarg de tota la vida.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar una comunicació sobre el fracàs escolar en el
termini de dos mesos.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar la creació de places públiques i privades, així com
també la posada en funcionament de centres de dia
especialitzats, per a l'atenció de les persones majors.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
complir el Pla Integral de la Immigració aprovat per
unanimitat per la Cambra.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el projecte de la carretera de s'Arenal a Llucmajor,
substituint les rotondes per enllaços.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
iniciï la construcció d'un recinte firal en un termini de quatre
mesos.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
torni a l'Ajuntament de Llucmajor la propietat del solar i de
l'edifici de "Can Clar" destinat a la tercera edat, per acord del
Ple de l'Ajuntament de Llucmajor de 28 de febrer de 2002 amb
els vots favorables de tots els grups polítics.
10. Atès que la família és la institució més valorada per la
majoria de ciutadans de Balears, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a:
a) Millorar el benestar de les famílies, especialment les que
tenen major nombre de fills i amb persones majors al seu
càrrec.
b) Donar suport a la maternitat i a la conciliació de la vida
familiar i laboral amb polítiques específiques.
c) Donar suport especialment als casos conflictiusi de risc.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el III Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i
dones que impliqui horitzontalment totes les Conselleries,
donant compliment al compromís assumit per tots els Estats i
Regions de la Unió Europea, en el tractat d'Amsterdam de
1999, identificant i reconeixent les desigualtats socials entre
els gèneres i proposant polítiques actives concretes perquè els
homes i dones obtenguin el mateix benefici de totes les
decisions, accions i projectes polítics.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar l'article 7 del Pla Director Sectorial d'Energia per
tal que prevegi les possibilitats de connexió elèctrica
mitjançant cables submarins de les illes de Mallorca i Eivissa
i de l'arxipèlag amb la península, d'acord amb les
recomanacions de la Comisión Nacional de Energía i de la
Subcomisión de Seguimiento de Infraestructuras Energéticas del
Congreso.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el Pla Director Sectorial d'Energia per tal que
prevegi, per si fos el cas, la reserva de sòl per les
infraestructures de proveïment del GNL a Mallorca amb
vaixell.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures adients perquè el municipi
de Ciutadella pugui disposar d'una dessaladora.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
el Pla d'usos del Port de Ciutadella contempli l'execució d'un
dic exterior.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
posar en marxa de forma immediata els centres de salut
d'Eivissa necessaris per atendre la demanda de la població; ja
que les pitiüses han estat les grans oblidades en la política
sanitària del Govern Balear durant aquesta Legislatura.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
augmentar la dotació pressupostaria,per l'any 2003 destinada
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a la transferència d'acció social als Consells Insulars de
Menorca i Eivissa i Formentera,per tal que des de els Consells
Insulars es pugui dur una efectiva i vertadera política de
benestar social, evitant la situació de discriminació actua l
front a Mallorca.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a desenvolup ar el Pla de Salut mental, aprovat l'anterior
Legislatura, per tal de dotar a les Illes Pitiüses de les
infraestructures i serveis necessaris per tal d'atendre els
malalts mentals.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar de manera immediata quantes mesures siguin
necessàries per tal de reduir l'elevadíssima llista d'espera per
rebre prestacions sanitàries a la nostra Comunitat Autònoma.
20. El Parlament de les Illes Balears a desenvolupar la
reforma de la Salut Mental a les nostres Illes amb un ampli
consens i concretament amb la participació activa dels
professionals i de les associacions constituïdes al sector
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconsiderar la política sociosanitària duta a terme des de la
Conselleria de Salut, i concretament,des de l'empresa pública
GESMA, i a dur a terme una reconversió sociosanitària dels
seus centres i del seu personal d'una manera planificada i en
atenció a les necessitats sanitàries reals de les Illes.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
en el termini màxim d'un mes presenti a licitació l'hospital
d'Inca.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar de manera immediata davant la Cambra el Projecte
de Llei de Drogues per a les Illes Balears.
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Formentera i les biblioteques de Menorca i Mallorca, als
Consells Insulars respectius, durant aquesta Legislatura.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebaixar les taxes dels ports que són
competència de la comunitat autònoma per tal d'evitar greuges
comparatius amb la resta de ports competència de l'Estat.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla per al desdoblament de la carretera MaóCiutadella.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
posar en marxa projectes d'interculturalitat dins la població en
general.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
endavant les següents polítiques d'ajuts a les famílies:
- Aprovar ajudes econòmiques a les famílies que tenguin
fills nascuts de parts múltiples (bessons, trigèmins, etc.).
- Promoure ajudes econòmiques a les dones que es
dediques a tenir cura dels fills, persones majors i discapacitats.
- Dur a terme polítiques per a les dones més necessitades,
en situació de risc d'exclusió amb ajuda material i psicològica.
- Dur a terme polítiques per a la integració dels nostres
majors per evitar l'aïllament de l'entorn familiar i social.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar una bona i completa orientació ocupacional als joves de
la nostra Comunitat, la informació és fonamental per una bona
elecció.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure les següents polítiques per als joves:

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a disposar les mesures necessàries per tal de
promoure l'ús social i literari del lèxic i modismes locals de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, atesa la
constatació del seu retrocés a les nostres Illes.

- Crear programes d'atenció especial els joves que es
troben en situació de marginació social.
- Promoure una política activa de beques que posi a l'abast
dels joves els recursos adients per sufragar les despeses
necessàries per a la seva formació acadèmica
- Desenvolupar activitats socioculturals on es potenciïn
alternatives d'oci per als joves.

25. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a que els museus, biblioteques i arxius gestionats
pel Govern de les Illes Balears comptin amb un pla de gestió
anual per a cada un d'ells, on s'especifiquin els objectius,
actuacions i compliments de les tasques a desenvolupar.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsarpolítiques encaminades a prevenir, atendre i eradicar
la drogodependència.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que faci complir els compromisos contrets per
la fundació Illesport en quant al repartiment de les ajudes, i a
pagar-les en el termini estipulat i sense retards.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
la fundació Illesport modifiqui els criteris pels quals es fa el
repartiment de les ajudes a les entitats esportives, per tal que
s'ajustin a la realitat esportiva de les Illes Balears, sense
discriminar a equips i esports concrets.
28. El Parlament de les Illes Balears lamenta
l'incompliment del Govern de les Illes Balears en quant a
transferir els museus de Mallorca, Menorca i Eivissa-

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
treballar en la prevenció de la violència mitjançant campanyes
de sensibilització als centres escolars.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
endavant una millora del manteniment a totes les depuradores
de les Illes Balears.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar a conèixer i fomentar l'ús de material reciclats i no
contaminants.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:
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- Obrir una línia d'ajudes per a tots aquells constructors i
promotors per fer edificacions sostenibles.
- Implantar mesures d'edificació sostenible a tots els
edificis de construcció pública.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
finançar obres de rehabilitació i millora d'habitatges on
resideixen discapacitats, habitatges propis o de la seva família
amb la qual comparteix residència.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
finançació a totes les televisions d'un intèrpret del llenguatge
de signes per totes les persones amb discapacitat auditiva.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al finançament de les vies municipals d'accés a la
ciutat de Palma no contingudes en el conveni de carreteres.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al finançament del soterrament de les vies del tren
en l'àmbit de la ciutat de Palma.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al finançament i realització del tren fins a la
Universitat de les Illes Balears i al Parc Bit.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al finançament i realització del tren de Palma
fins a l'Aeroport.
46. El Parlament de les Illes Balears rebutja la utilització
de fons públics en el cas BITEL amb finalitats partidistes de
persecució personal al Sr. D. Jaume Matas Palou.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a demanar disculpes públiques per les falses
acusacions de que han estat objecte destacats dirigents del
Partit Popular de les Illes Balears en els anomenats casos
BITEL i MAPAU.
48. El Parlament de les Illes Balears rebutja que el Govern
no hagi estat capaç de presentar el III Pla d'Igualtat
d'Oportunitats.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el President del
Govern a que apliqui les polítiques de paritat dins el seu
Govern.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un projecte de Llei per reduir el tipus impositiu de
l'impost de transmissions patrimonials del 7% al 6%.
51. El Parlament de les Illes Balears constata els
avantatges que el nou model de finançament autonòmic suposa
per a les Illes Balears.
52. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància que per a la nostra autonomia ha suposat la
transferència de noves competències com ara la Sanitat o
polítiques actives d'ocupació així com la important dotació
econòmica de les mateixes.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
cessi en el seu constant victimisme de Madrid i accepti les
inversions pendents.
54. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'augment
desmesurat dels llocs de lliure designació del catàleg de llocs
de treball de la CAIB.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
efectuï unes auditories operatives d'empreses públiques.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
modifiqui el Decret d'exigència de llengua catalana al personal
de la CAIB per tal que no s'efectuïn discriminacions injustes.
57. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'elevat
endeutament que arrosseguen els pressuposts de la CAIB des
que governa el pacte de progrés.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
utilitzi els doblers públics en inversions públiques reals i
necessàries.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
se construeixin noves residències de tercera edat.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
recuperar la inversió prevista en el Pla Energètic, d e 1 4 4
milions d'euros per a les infraestructures de distribució
elèctrica en Alta Tensió a les Illes Balears.
61. El Parlament de les Illes Balears constata que si volem
que venguin a les nostres illes turistes de qualitat hem de crear
els recursos i les infraestructures adients tal com camps de golf
i ports esportiusaixí com la posada en funcionament del segon
cinturó de Palma.
62. El Parlament de les Illes Balears constata que els
criteris utilitzats per la Conselleria d'Educació a l'hora de que
els infants entrin a un centre docent no són els adequats.
63. El Parlament de les Illes Balears constata que s'han
d'aprofitar més de 58.000 milions de pessetes del conveni
signat entre l'administració de l'Estat i l'Autonòmica per tal de
millorar la nostra deteriorada xarxa de carreteres.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que la dotació econòmica del fons de
cooperació per a l'any 2003 sigui de 12 milions d'euros.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
per tal de que sis milions d'euros dels 12 del fons de
cooperació siguin finalistes per dotar millor les policies locals
de les Illes Balears.
66. El Parlament de les Illes Balears rebutja la pràctica
utilitzada pels membres del Govern de les Illes Balears
d'intervenir en el debat sobre l'Estat de l'Autonomia amb el
President del Govern Balear.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a que amb un termini de dos mesos presenti la seva proposta
de traçat de la línia de tren Sa Pobla-Alcúdia.
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68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
que en un termini de 30 dies netegi tots els punts negres dels
torrents de les Illes Balears per prevenir possibles
inundacions.
69. El Parlament de les Illes Balears constata que el parcs
naturals han d'afectar a finques públiques i s'ha de donar
l'oportunitat als particulars d'incorporar-s'hi de forma
voluntària mitjançant convenis de col Alaboració amb
l'administració autonòmica.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
emprendre una autèntica política de diversificació turística,
apostant per aquells segments que poden permetre una major
desestacionalització de la nostra indústria turística. En
especial, el Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport al turisme de golf com a exemple cl ar de producte
diversificat i d'alt poder adquisitiu. Al mateix temps, el
Parlament de les Illes Balears insta a la derogació immediata
de la moratòria sobre camps de golf a l'illa d'Eivissa que
impedeix la consideració d'aquest tipus de producte a
l'esmentada illa.
71. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta el
fracàsabsolut de la política de desestacionalització turística a
la present Legislatura i insta al Govern a la recuperació del
Pla de Desestacionalització aprovat la passada Legislatura.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a que doti a cada un dels centres
d'ensenyament primari i secundari de les Illes Balears d'un
professor amb dedicació exclusiva per l'ensenyament de la
llengua catalana i castellana als estudiants immigrants que no
entenguin alguna de les nostres llengües.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, abans de que finalitzi l'any 2002 el
projecte arquitectònic, els usos i el finançament de la casa de
Can Marroig a l'illa de Formentera.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Balears a que abans d'acabar l'any 2002 es presenti el
projecte, el pressupost i el finançament del museu de
Formentera, que, segons la Llei de Patrimoni de les Illes
Balears, hauria d'estar ja acabat.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a que abans que es produeixi la
transferència de competències dels museuspropietat estatal al
Consell d'Eivissa i Formentera es construeixi i es doti del
finançament necessari per a la posada en marxa d'una
biblioteca pública a l'illa d'Eivissa.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar en els pressuposts de l'any 2003 una
partida pressupostaria destinada a satisfer l'import, així com
els interessos devengats, de les expropiacions de carreteres
realitzades pel Govern Balear i que a 31 de desembre de 2001
es troben pendents de pagament.L'import de la partida errònia
haurà de ser igual a l'import total que en concepte de principal
i interessos degui l'administració autonòmica per raó de les
esmentades expropiacions.
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77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar mesures urgents per resoldre els problemes dels mals
olors, conseqüència de la manca d'un adequat manteniment de
les depuradores d'Eivissa ciutat, Sant Antoni, Sant Miquel i
Portinatx així com solucionar els vessats en la depuradora de
Sant Miquel.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a informar favorablement la construcció d'una
planta dessaladora d'aigua a Santa Eulàlia del Riu.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que informi favorablement i autoritzi, en les
competències que li afectin, l'ampliació del port de la Savina
de Formentera.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, en el termini de dos mesos redacti i
presenti a exposició pública el projecte de doble via marítima
entre Eivissa i Formentera.
81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el termini de dos mesos presenti una solució
definitiva pel transport de mercaderies entre Eivissa i
Formentera.
82. El Parlament de les Illes Balears insta a l'Autoritat
Portuària de Balears a rebaixar les tarifes portuàries referides
al transport de passatgers i mercaderies que efectuen el
trajecte entre el port d'Eivissa i el de Sa Savina a Formentera,
equiparant-les al tràfic interior de badia, a fi d'abaratir els
costos del transport marítim entre Eivissa i Formentera.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir el diàleg i la negociació necessària amb
els operadors aeris per obtenir una xarxa de relacions,
freqüències, capacitat entre illes i entre illes i la península
adequades a les necessitats socials, així com un preu raonable
per trajecte.
84. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta la
nul Ala execució d'obres en matèria de reguiu amb aigües
depurades per part del Govern Balear.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a que abans del 30 de novembre es pagui als ramaders de boví
de llet les ajudes del programa PROAGRO.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a concertar un conveni amb les entitats bancàries
a fi i efecte d'avançar als agricultors l'import de les ajudes.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar el pagament de les ajudes agràries
bloquejades per la ineficàcia de la gestió de Govern del Pacte
de Progrés.
LA SRA. CAPÓ I ABRINES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, em
pertoca defensar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Popular. Com han pogut comprovar n’hi ha
moltes, són 87 en total, i per tant no podré fer una defensa de
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cada una d’elles, però sí voldria començar amb la primera que
crec que és importantíssima, instar el Govern al compliment de
les propostes de resolució de tots els debats que s’han produït en
aquesta cambra l’any 99, l’any 2000 i l’any 2001, i avui hi
afegirem aquestes altres. Estam aprovant aquí propostes de
resolució que tanmateix no es compleixen. Per una part vull que
això quedi ben clar.
(Petit aldarull a la sala)
En un altre sentit no he vist que cap dels portaveus que han
pujat aquí a defensar les propostes de cada un dels grups
parlamentaris hagin fet esment dins cap àmbit que realment
directament afecti els ciutadans d’aquestes illes. I sanitat?, i
educació?, i medi ambient? Vostès es diuen de progrés, però
només es diuen de progrés.Aquestes propostes de resolució que
vostès han fet ha estat instar el Govern de Madrid, però vostès
aquí no han presentat absolutament res del que vagin a fer en
aquests moments. Llegeixin-se per favor les nostres propostes,
llegeixin-se-les d’una amb una perquè totes afecten directament
els ciutadans d’aquestes illes.
Propostes d’educació: llibertat d’elecció de centres,
bilingüisme, extensió dels concerts educatius als nivells
obligatoris de l’ensenyament i aprenentatge; presentar en el
termini de dos mesos un estudi sobre el fracàs escolar dins la
nostra comunitat autònoma; promoure l’ús social i literari del
lèxic i modismes locals de la nostra llengua catalana, pròpia de
les nostres illes.
Senyores i senyors diputats, les propostes són realment les
que afecten els ciutadans d’aquestes illes. Instam el Govern a
fomentar i crear les places públiques i privades, com també
posar en funcionament els centres de dia especialitzats per a
l’atenció de les persones majors, aquestes places tan necessàries
per als nostres majors.On són les seves propostes? Compliment
del Pla integral d’atenció a la població immigrant, un
incompliment però total del Pla integral d’atenció a la població
immigrant. Quant a la família, quines propostes ens duen aquí?
Quant a la dona, quines propostes ens duen aquí?

des de l’empresa pública GESMA; quina solució hi dóna?,
quina proposta ens fa? De termini màxim d’un mes en el qual
presenti la licitació de l’Hospitald’Inca. Presentar també davant
la cambra el projecte de llei de drogues.
Estamesperant,senyors delpacte, que realment facin alguna
cosa. Que no només instin Madrid, que facin alguna cosa.
Quant a ordenació del territori i medi ambient, demanam que
es modifiqui el projecte de la carretera de S’Arenal a Llucmajor,
demanam una dessaladora per al municipi de Ciutadella,
demanam també que es modifiqui l’article 7 del Pla director
sectorial d’energia, demanam també que es rebaixin les taxes
dels ports que són competència de la nostra comunitat
autònoma, demanam millores de manteniment de totes les
depuradores de les nostres Illes Balears, que estan fetes un
desastre. Instam el Govern a donar a conèixer i fomentar l’ús de
materials reciclats i no contaminants. Que també s’obri una línia
d’ajuda per a tots aquells constructors i promotors per fer
edificacions sostenibles; vostès que prediquen tant aquesta
sostenibilitat aprovin mesures perquè realment els constructors
i promotors d’aquestes illes les puguin aplicar, fomentin l’ús del
material reciclat; implantar mesures d’edificació sostenible dins
els edificis públics. Instar també el Govern perquè per favor
apliqui una línia d’ajudes a totes aquelles persones amb
discapacitat perquè puguin fer una rehabilitació i millora
d’habitatges on resideixen persones discapacitades:habitatges
p ropis o habitatges de la seva família on es comparteix la
residència.
Això només és una primera part de totes aqueixes propostes
que el Partit Popular creu necessàries per a la població
d’aquesta comunitat autònoma, del nostre país.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Capó.
(Aplaudiments i remor de veus)

(Remor de veus)
Sr. Rotger, té la paraula per cinc minuts.
La igualtat d’oportunitats, on és la igualtat d’oportunitats,
que vostès se’n fan ressò cada dia en els mitjans de
comunicació? Mirin, llegeixin la proposta número 10, ho dic per
si no se les han llegides totes i no sabran llavors ni què han de
votar. Demanam per a la nostra família millorar el benestar de
les nostres famílies, especialment les que tenen major nombre
de fills, amb persones majors al seu càrrec i amb discapacitats,
donar suport a la maternitat i a la conciliació de la vida laboral
i familiar amb polítiques específiques i concretes, donar suport
especialment a totes aquelles famílies conflictives i en una
situació de risc.
Francament no tenc massa temps però vull aprofitar per...
Quant a sanitat tampoc no ens han comentat absolutament res.
Demanam desenvolupar el Pla de salut mental, les mesures per
tal de reduir l’elevadíssima llista d’espera per rebre prestacions
sanitàries que hi ha en aquesta comunitat autònoma. A la
consellera de Sanitat ja li han dit i reiterat cada vegada quines
mesures ha d’emprendre; per favor, que presenti propostes.
Reconsiderar la política sociosanitària i, sobretot, amb concert

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:
Bé, molt bon dia, Sr. President. Diputats, diputades, em
pertoca a mi defensar 47 propostes de resolució del Grup
Parlamentari Popular i, òbviament, no tenc temps per a totes. La
veritat és que ja la meva companya, na Margalida Capó, i també
Misericòrdia Sugrañes, hi han fet una referència. Jo estic molt
preocupat per aquestes propostes de resolució que han presentat
vostès, els membres del pacte, perquè demostren jo diria una
clara prepotència, jo crec que estam allunyats de la realitat
social d’aquestes Illes Balears. Ahir hi va haver un debat de la
comunitat autònoma, hi va haver un portaveu, l’únic portaveu
de l’oposició, que va fer un repàs de les necessitats, inquietuds
i mancances que té aquesta comunitat, i a mi em sembla molt bé
que instem el Govern central, no en faltaria d’altra, però, per
favor, és que no poden vostès assumir que aquest govern
d’aquestes illes no fa les coses totes bé?, no ho poden assumir?
Jo som president d’un ajuntament important de Mallorca i és
com si jo digués a l’oposició “de què em parlen, vostès, a mi?”,
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que jo instàs només al Govern de les Illes. Trànsit?, problema:
que no em fan les vies de ronda; problemes de música?, que no
em fan el conservatori. Bé, i així que jo passàs les pilotes a fora.
Jo crec, senyors, que hemde ser seriosos iresponsables, ivostès
com a formacions polítiques, com a grups parlamentaris...
(Aldarull a la sala)
..han d’instar aquest govern perquè resolgui els problemes
d’aquesta terra, a més d’instar qui pertoqui, no en faltaria
d’altra, defensant els interessos de les Illes Balears.
Bé, i dit això, com que tenc molt poc temps, concretaré. Els
punts 43, 44 i 45, que fan referència al finançament del
soterrament de les vies del tren, per una banda; per l’altra, la
finançació i rehabilitació del tren fins a la Universitat, i també,
com no?, el finançament i realització dels projecte del tren de
Palma fins a l’aeroport. Òbviament tots parlam aquí de
potenciar el transport públic, però a més de potenciar-lo no
basta que sigui de qualitat, sinó que també li hem de donar
contingut. Per això és molt important que es facin aquests
projectes que són, diguéssim, el que realment donarà capitalitat
a la ciutat de Palma, que tots hi estam d’acord, sembla.
Per altra banda, defensaré també el punt 59 en el tema de les
residències de Tercera Edat. Tots ens omplim la boca del tema
sociosanitari. Sabem que hi ha una mancança de 1.300 places
d’assistits, només a la comarca d’Inca n’hi ha més de 600;
quantes n’han fet vostès?, han complit a Menorca?, han complit
a Eivissa? Per tant, nosaltres instam el Govern que si realment
creu en una política social inverteixi en residències de la
Tercera Edat.
També, com no?, en el punt 61 es parla de qualitat en el
tema turístic. Pla de qualitat; bé, òbviament nosaltres en això
ens sumam a qualque altra formació política que en aquest cas
pensa com nosaltres. Si parlam de qualitat hem d’invertir en
equipaments i en infraestructures, si no, de què parlam? Per tant
nosaltres creim que hi ha d’haver un canvi i per això nosaltres
segons quines instalAlacions,segons quins equipaments comels
camps de golf, òbviament no volem camps de golf per tot, no
volem autopistes per tot, però sí que nosaltres tenim uns
plantejaments molt clars, que és el que realment creim que fa
falta en aquesta terra.
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d’aquests fons servissin perquè tots els ajuntaments puguin
incrementar, reforçar les plantilles de Policia Local.
En el punt 67, bé, parlam del mateix, d’infraestructures... Per
donar viabilitat a aquesta línia del tren, que s’ha fet, ampliat
d’Inca a Sa Pobla, tots sabem que perquè això realment cali la
nostra societat, que la gent cregui en el transport públic i sigui
viable fins i tot econòmicament ha d’arribar a Alcúdia. Per tant
nosaltres instamque, per favor, en dos mesos -ho demanam amb
humilitat però ho demanam- que d’aquí a dos mesos es presenti
ja la proposta del traçat d’aquesta important via que comunicarà
Palma amb Alcúdia.
En el punt 70 parlam també -bé, ja s’havia esmentat en una
proposta de resolució però ve a ser el mateix- que si nosaltres
realment creim en un canvi de model turístic de qualitat, i això
és bo per a les Illes, no entenem per què Eivissa hagi de quedar
exclosa. Per tant nosaltres també instam el Govern a emprendre
una autèntica política de diversificació turística i que dins
aquesta diversificació els camps de golf també arribin fins a
Eivissa.
En el punt 76 es parla de dotar en el pressupost del 2003 una
partida pressupostària destinada a satisfer l’import dels
interessos meritats d’expropiacions. Òbviament, això ja ho ha
reclamat Unió Mallorquina, ja ho va dir el nostre portaveu, el
Sr. José María González Ortea, i bé, és de sentit comú, de
responsabilitat, de seny, de prudència que, abans de començar
nous projectes, acabem, complim els compromisos que ha
contret aquesta comunitat autònoma. Per tant, paguem a tots
aquests ciutadans que se’ls ha expropiat iencara no han cobrat,
això és de seny i de responsabilitat.
En el punt 77, bé, el tema de les depuradores. Parlam aquí de
política mediambiental, que és la política de les polítiques. Per
tant, si creim realment en aquesta política donem qualitat de
vida als ciutadans d’aquestes poblacions i, com no?, si creim
també en una imatge turística que ha de millorar les nostres
illes, el que no podem fer és encara tirar aigües d’aquestes que
no estan depurades i incontrolades,compassa en el cas de Sant
Miquel.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Rotger, vagi acabant.

Els punts 64 i 65, fons de cooperació . Òbviament jo form
part de la ponència juntament amb el diputat del Grup Popular
el Sr. Font i fa un any i mig que no ens ha convocat. Jo he
demanat al Sr. Cànoves què passa amb aquesta ponència; bé,
passa -m’imagín- que vostès vostès no es posen d’acord. No
només és l’Ajuntament d’Inca, altres ajuntaments en el capítol
d’ingressos tenen qualque partida d’aquest fons de cooperació.
Acabam l’any. En el 2000 ja hi havia d’haver una partida, en el
2001 hi havia d’haver una altra partida, estam en el 2002 amb
1.000 milions de pessetes i no veurem ni un duro. Vostès ens
podran dir que en 16 anys nosaltres no ho vàrem fer; és cert i ho
lament, però almenys no vàrem enganar ningú. A nosaltres ens
han enganat perquè nosaltres teníem confiança en què aquests
1.000 milions es repartirien entre tots els ajuntaments de les
Illes Balears. Però, a més d’això, nosaltres demanam que
s’incrementi, que de 1.000 milions passi a 2.000, a 12 milions
d’euros, i a més a més, que és un altre tema que ens preocupa a
tots és eltema de la seguretat. Per tant ens agradaria que un 50%

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:
Moltes gràcies, Sr. President, només em queden dos temes
més. El tema, també, d’instar el Parlament perquè insti
l’Autoritat Portuària perquè en el tema de passatgers, el
transport de passatgers imercaderies que efectuen el trajecte del
port d’Eivissa a Sa Savina de Formentera, en lloc de pagar les
taxes com a cabotatge que ho facin com a trànsit interior, i això
reduiria els costos, i això ho poden fer perquè tenen vostès les
competències ipoden instar l’Autoritat Portuària perquè ho faci.
I bé, ja només em queden els punts 85, 86 i 87, d’una forma
molt ràpida, que tenen a veure amb el món de l’agricultura. Sr.
Conseller, vostè sap que encara falta pagar el Proagro. Per tant
nosaltres aquí és l’únic que demanam, fins i tot li donam
fórmules de com s’ha de fer. Es fa amb el tema de finançació
per equipaments amb la Conselleria d’Educació, que cerquen
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fórmules, convenis amb els ajuntaments. Idò no ho sé, vostès
amb les entitats bancàries, si no tenen pressupost, cerquin
fórmules, tendran el nostre suport i els doblers arribaran als
nostres pagesos.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rotger, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. Grups que vulguin intervenir en fixació de
posicions? Sr. Ferrer, de la Coalició d’Organitzacions
Progressistes de Formentera, té la paraula.
EL SR. FERRER I COSTA:
Gràcies, Sr. President. Veig molts de candidats, per aquí
davant, tots han volgut tenir el seu moment de glòria. Es veu
que el resultat del congrés no va ser tant bo com ens feren
creure a tots nosaltres, perquè tots els que han sortit aquí han
tengut alguna cosa més a afegir al seu portaveu, però bé.
Miri, Sra. Capó, l’única que no ha llegit les nostres
propostes ha estat vostè, perquè qui m’ha contestat fixant
posició per part del Grup Popular sí que ho ha fet, i si es fixa, de
les coses que propòs, en aquest cas la Coalició d’Organitzacions
Progressistes de Formentera, i les propostes que sortiran
aprovades per unanimitat parlen de sanitat, de transports, allò
que vostè ha dit que no parlàvem. Per tant, Sra. Capó, faci els
deures, no pugi aquí tan exaltada i ens faci aquests discursos
incendiaris . No sé què esmorzen els matins, però llegeixi les
coses i llavors surti i faci les coses com toca. No digui el que no
és, no digui el que no és...
(Remor de veus)
Molesta molt , que bufin tant, sincerament. Són ben mal
educats, però facin el que pensin.
Em descomptarà el temps, a mi també, com deia el Sr.
Huguet. Gràcies.
(Continua la remor de veus)
Bé, gràcies. Miri, quant a les seves propostes votaremque sí,
des de la Coalició d’Organitzacions Progressistes, a l’11, a la
29, a la 35 i a la 63, i contestaré a les que fan referència
expressa, en aquest cas, a l’illa de Formentera. A la 73, que és
la que fa referència a Can Marroig, li diré que la Conselleria de
Medi Ambient ja va presentar un primer un primer projecte i
que el Govern de les Illes Balears, per tant, està treballant en el
projecte definitiu de restauració de les cases de Can Marroig.
Esper que en un temps prudencial es pugui presentar aquest
projecte i puguem escometre aquesta important obra.
Quant al museu de Formentera el projecte també està
encarregat. El Sr. Elías Torres, arquitecte de reconegut prestigi,
està elaborant el projecte. Esperam que per a finals d’any o a
principis de l’any que ve estigui elaborat i, evidentment, les
partides de construcció confii i esper que en el pressupost del
2003 d’aquesta comunitat autònoma també estaran inclosos,

evidentment amb l’ajut de l’entitat de la Caixa d’Estalvis de
Balears, Sa Nostra, que també hi colAlabora, perquè com sap
l’edifici és compartirà.
Quant a la proposta número 79, que diu que el Govern de les
Illes Balears autoritzi un projecte per a l’ampliació del port de
La Savina de Formentera, primer hauran de presentar alguna
cosa, perquè vostès graten a fons per veure siaquí saltamperquè
no ens posam d’acord, però és que erren el tir: primer presentin
un projecte i potser ens convenceran, però és que no n’hiha, de
projecte. Per tant, no sé què hem d’informar, és informar sobre
el buit. Per tant, sincerament tornen a fer el mateix, ni llegeixen,
ni estudien, ni fan res, sincerament.
Quant a la número 80, el projecte de la doble via marítima
entre Eivissa i Formentera és veritat. Sr. Marí, vostè ja no va
venir a la darrera reunió del consorci, jo espera que el Sr. Costa,
el seu representant del partit a Formentera, l’hagués informat;
el gerent ja ens va dir que tenen el projecte encomanat a una
entitat pública, que és CEDEX, que està redactant aquest
projecte de doble via. Per tant tampoc no els la podem votar a
favor. Quant a la número 81, on ens parlen que se’ns presenti
una solució definitiva per als transport de mercaderies, jo crec
que ahir en vàrem parlar a bastament. Sincerament el Govern
d’aquestes illes hi fa, els problemes no estan resolts, vaig ser el
primer que ho vaig constatar, però també li diré: on són els ajuts
de règim especial a Balears per a aquesta qüestió?, perquè en
parla expressament, de les mercaderies, en parla. On són? De
veritat, estudiïn i facin una miqueta més de feina.
I la número 82, quan vostè parla, Sr. Rotger, i amb tot
l’efecte, entengui’m, hem de recuperar els modismes de Balears
per a altres coses. A Formentera és La Savina, igual que és La
Mola, com a altres tantes bandes. Ho dic una mica perquè des
d’Inca es mira des de lluny, però és La Savina. Entengui’m, als
modismes, per la part que toca, nosaltres també els donarem
suport, però no, evidentment, per aquestes qüestions. Jo crec
que ja ho he explicat en diverses ocasions: nosaltres hi estam
treballant,presentamuna proposta en el mateix sentit, que elseu
company Marí ja ha dit que hi donaria suport. Per tant, en veim
innecessària una segona, sobretot perquè diuen a l’Autoritat
Portuària que, per cert, depèn orgànicament del Ministeri de
Foment, això que diuen que nosaltres només instam a Madrid i
veig que vostès també ho fan, per tant en això d’aquí anam
junts, depèn orgànicament de Ministeri de Foment però crec que
no estaria bé dir-li exactament com ho ha de fer, perquè potser
ni tan sols seria correcte d’acord amb la llei. Per tant, el Govern
de les Illes Balears i el Ministeri de Foment i altres ministeris
tenen representants en aquest consell d’administració,crec que
tots podem presentar propostes allà i ho podrem definir. Com
deia, és reiterativa i per tant no hi podem donar suport.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ferrer, en nom de la Coalició
d’Organitzacions Progressistes de Formentera. El Sr. Ramon, en
nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula
també per cinc minuts.
EL SR. RAMON I JUAN:
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Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment davant una llista
tan llarga de resolucions, si el mateix Grup Parlamentari
Popular no les ha explicat totes, tampoc no les comentaré totes,
però sí alguns comentaris sobre algunes d’elles. He d’anunciar
prèviament que les que ja ha dit el representant de la COP que
hi donaria suport, doncs també hi donarem suport, i sobre
algunes més que algun altre portaveu crec que pensa fer-los
propostes de transacció, si hi vénen a bé des del Grup
Parlamentari Popular, també les votaríem a favor.
Algunes consideracions sobre les que més s’han defensat
aquí, o les coses que més s’han dit aquí i amb les quals no
podem estar d’acord, i ha començat la Sra. Capó, amb aquesta
divisió que s’han fet entre dos torns dos portaveus i dues
maneres, una més mitinera i l’altra més reposada, bé, ha
començat denunciant l’incompliment de les propostes de
resolució. Jo crec que sempre és una cosa millorable, que
possiblement no al cent per cent les propostes de resolució es
duen endavant, però jo he de començar per negar que hagi un
incompliment sistemàtic. Jo crec que hi ha un grau d e
compliment considerable i en tot cas superior a altres èpoques.
Evidentment tampoc no puc estar d’acord amb el que s’ha dit
aquí: que des dels grups del pacte, encara que no facem tantes
propostes de resolució, no parlem dels temes que preocupen els
ciutadans de les Illes Balears, perquè jo, sincerament, els drets
dels treballadors de les Illes Balears, els problemes dels fixos
discontinus jo crec que sí afecten bastant de gent; el tema de les
comunicacions aèries, els preus dels vols, crec que afecta
bastant de gent; evidentment els temes de sanitat també s’han
tractat, com s’ha dit abans aquí.
Llavors una altra que no ho és tant, si es vol, pel contingut
estricte, però mirat en conjunt em preocupa una mica: aquesta
obsessió que els agafa ara pel bilingüisme, supòs que perquè
pensen, o algú del seu partit ho ha dit, que hi ha una mena
d’imposició del català. Bé, jo crec que és una mica perillós anar
demanant el bilingüisme. Aquí hi ha un bilingüisme bastant
imperfecte i hi ha una llengua que està en una situació bastant
pitjor, que és la llengua catalana; convé no oblidar-ho i no fer
segons quins discursos del bilingüisme, sobretot si llavors ho
lligam a una cosa, o sigui, hem d’assegurar el bilingüisme però
sí que hem d’assegurar que el castellà no pateixi i a més hem
d’assegurar les modalitats insulars. A veure, no estarem -esper
que no- no estarem en camí d’afavorir el secessionisme
lingüístic com es fa a altres indrets de l’Estat, a altres
comunitats per membres del seu partit? Esper que no,
m’agradaria que no fos així.
Home, després demanen moltíssimes coses que podríem
coincidir moltes vegades amb vostès. Assenyalen necessitats
reals en tot el que siguin polítiques de benestar social, però, clar,
no poden oblidar, crec jo, no es poden demanar que es faci tot
en un dia i no poden oblidar tot el que s’ha fet en poc temps pel
govern del pacte de progrés, molt més del que es feia en
èpoques anteriors, com per exemple el manteniment de les
depuradores, i és cert que les depuradores no estan en les
condicions, algunes d’elles, que haurien d’estar, però qui ho va
descuidar absolutament durant uns anys el manteniment de les
depuradores, que les varen deixar en una situació molt greu, va
ser el govern del PP.
Per tant, ja dic, en conjunt jo crec que, a pesar que n’hi ha
algunes que ja dic que votarem a favor, home, no són massa
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autocrítics amb la seva època anterior, que esperen d’aquest
govern del pacte que en molts pocs dies faci tot el que no varen
fer en el seu moment, i que fan un intent de tancar files protegint
el seu govern de Madrid i procurant que no se li facin
reclamacions en tot allò on té absolutes competències i allà on
el que faci el Govern de Madrid és absolutament decisiu per als
ciutadans de les Illes Balears. Jo crec que en conjunt són moltes
resolucions,però no podemdir que majoritàriament suposin una
alternativa política vàlida i un exercici raonable, tan les
exigències al Govern de les Illes Balears com en la seva relació
amb el Govern de Madrid que, com tothom sap, és de la seva
corda política.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ramon, per la seva intervenció. Sr. Joan
Bosco Gomila, en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista,
té la paraula.
EL SR. GOMILA I BARBER:
Gràcies, Sr. President. 87 propostes que ha fet el Grup
Parlamentari Popular, i no els càpiga cap dubte que les hem
llegides totes, i d’açò hem constatat que no sé si el Partit
Popular ha quantificat el cost d’aquestes 87 propostes i ens ha
semblat que havien convençut el Sr. Aznar perquè l’espoliació
fiscal que pateixen les Illes Balears i que segons vostès servei
per pagar el REB, el PER, ara que no pagaran el PER aquests
doblers quedaran a les Illes Balears i per tant es podran dur
endavant totes les seves propostes.
(Remor de veus)
Les referides a educació a nosaltres ja ens agradaria que
aquesta competència hagués vinguda dotada com cal per poder
finançar, com vostès proposen, fins i tot els nivells no
obligatoris, i pel que fa a la lliure elecció d’escolarització jo els
voldria recordar, i aquí haguera estat bé que també haguessin
instat el Govern de l’Estat, que el decret que regula i que
estableix la normativa bàsica pels criteris que han de seguir per
entrar a les escoles finançades amb fons públics, ja siguin
públiques o concertades,és del Govern de l’Estat, que és allà on
parla de proximitat domiciliària, de renda familiar, de germans
escolaritzats. Açò és un decret de l’Estat i que, per tant, ha de
ser aquest que s’ha de modificar si volem que es canviïn els
criteris d’accés a les escoles públiques, i que els únics que
poden intervenir és molt poc la conselleria i també, quant a la
proximitat domiciliària, els que poden intervenir són els
ajuntaments, i alguns ajuntaments dels seus no han fet mesures
que es podrien prendre per temes de proximitat domiciliària, que
sí que ho podien fer. Però així i tot en el debat d'ahir es va
repetir que el 90% dels alumnes van ser admesos a la primera
escola que ells havien triat, el 90% dels alumnes, van ser
admesos a les escoles que havien triat en primera opció.
I pel que fa a la llengua catalana els he de dir que les seves
propostes, no sé sipassa com en la defensa que han fet de dues
persones, però qui les ha redactat són dues persones, perquè hi
ha contradiccions, si anam a la proposta 24 on vostès, com
nosaltres, constaten el retrocés de la llengua catalana en el
Govern i per això l'insten que prengui les mesures per promoure
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l'ús social de la nostra llengua, però després anam a la 56, i una
de les mesures que ha pres aquest govern, és a dir posar nivells
de català a la funció pública, vostès volen que se suprimeixi.
Pens que la seva esquizofrènia pel que fa a la llengua és
espectacular i dins les seves propostes trobam contradiccions,
pens que increïbles.
Per altra banda, ens alegra que vostès estiguin també
interessats que s'executi el projecte del recinte firal, i no tenguin
cap dubte que una vegada el planejament de l'Ajuntament de
Palma sigui aprovat definitivament perquè sigui possible
l'execució d'aquest recinte, en quatre mesos, es començaran les
obres.
També em sorprèn que vostès tenen una sèrie de propostes
que van en contra de propostes delplans directors sectorials que
vostès havien aprovat, i concretament el pla no el van arribar a
aprovar, el va aprovar la consellera actual de Medi Ambient, el
Pla hidrològic de les Illes Balears partint d'una proposta seva, no
hi havia la dessaladora de Ciutadella, però jo els anim que
continuïn parlant de la dessaladora de Ciutadella perquè com
més en parlem, més plou. Per tant, els demanaria que s'aturessin
els mesos d'estiu, per no fer malbé la temporada turística, però
que en continuessin parlant, perquè com més en parlen, més
plou.
ElPla directorsectorialde carreteres que vostès van aprovar,
no contemplava eldesdoblament de la carretera Maó-Ciutadella,
només contemplava el desdoblament de Maó-Sant Lluís, i que,
per tant, ara s'han inventat aquest desdoblament per treure
contradiccions entre els grups del pacte, però no es preocupin
que nosaltres som més imaginatius, tenim moltes més idees per
millorar la fluïdesa, la seguretat i la rapidesa de la carretera
Maó-Ciutadella que no du els nivells de saturació que vostès
plantegen aquí.
El mateix els dic del braç exterior, en aquests moments la
Conselleria de Medi Ambien t té el Pla d'usos del port de
Ciutadella en aprovació inicial, esperam que prest faci la
definitiva, però l'urgent en aquest port és una estació marítima
que vostès en 16 anys de gestionar, van ser incapaços de fer i
que en aquests moments, pel port de Ciutadella hi passen més
de 100.000 usuaris, persones transportades, que utilitzen el
servei del port de Ciutadella i que no tenen una estació
marítima.
Una altra qüestió que m'ha sorprès, i en aquesta legislatura
ja n'hem tengut debats, és sobre les llistes d'espera a sanitat.
Quan sanitat estava en mans del Ministeri de Sanitat no hi havia
llistes d'espera perquè no hi havia llistes, perquè vostè
telefonava perquè el ves determinat especialista i li deien
telefoni d'aquí tres mesos, telefoni d'aquí mig any, i quan
s'obrien les llistes d'espera perquè la gent es pogués apuntar, hi
havia matinades, als diaris sortien fotos, a les 4 de la matinada,
gent que feia cua a l'hospital Verge delToro perquè l'apuntessin
a la llista d'espera de l'oftalmòleg. Per tant, si en aquest moment
es gestionen molt millor les llistes d'espera respecte de com es
feia abans, no tenguin cap dubte que ara es fa millor del que es
feia abans, perquè el problema d'abans és que no hi havia llistes
perquè la gent es pogués apuntar.
EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gomila, vagi acabant, per favor.
EL SR. GOMILA I BARBER:
Sí, acab, Sr. President.
De totes maneres, dir-los que els donarem suport a les que
ha esmentat el portaveu del Grup Mixt, i a les altres les votarem
en contra.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Gomila en nom del PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista té la
paraula.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. Con mucha brevedad, puesto que
tenemos poco tiempo, y ya los que me han precedido en el uso
de la palabra, ya han desgranado muchas de las propuestas de
resolución que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y
han dicho lo que correspondía acerca de las mismas, cosa que
aprovecho para decir que comparto plenamente.
Solamente añadir dos o tres cosas más.Entre sus propuestas
hay algunas cuestiones interesantes, la mayoría de ellas, por no
decir casi todas, son cosas que ya se están haciendo y hablaré de
ellas al final de mi intervención, para dejar de forma detallada
y clara cuáles son las que pensamos apoyar y cuáles son
aquellas sobre las que podemos ofrecer alguna propuesta
transaccional, a fin de llegar a un acuerdo, y que sean las más
posibles las que podamos aprobar.
Ahora, también hay muchas llamativas,como muchos de los
que me han precedido en el uso de la palabra, han tenido
ocasión de poner de manifiesto. Un asunto llamativo es que
proponen modificar el Plan sectorial de energía para que traigan
el gas en barco,no sé qué obsesión tienen con los barcos, desde
luego ser naviero en Baleares es un chollo, con el PP, claro, con
el PP es un chollo, se privatizan líneas, tienen que traer el gas en
barco, etc., etc., un auténtico chollo. Bueno, dejemos esto de
momento, nos llama la atención puesto que, como ya se ha
dicho tantas veces, durante 16 años no sabían sien barco,sipor
cable, etc., y ahora les salen todas las ideas, pero actualmente
siempre hay una en barco.
Nos piden, más llamativo todavía, en la 49, que se apliquen
políticas de paridad en el Gobierno, ¿o están de acuerdo con la
paridad?, ¿están de acuerdo con la paridad?, ¿es eso? Vamos a
hacer una cosa, ustedes retiran el recurso de
inconstitucionalidad, si están de acuerdo,lo retiran, y traen una
proposición no de ley, aquí, al Parlamento, para que instemos al
Gobierno a que en el próximo cambio de gobierno haya paridad.
Si les parece bien, retiren el recurso y vengan aquí con una
propuesta en ese sentido. Yo me temo que no sea un brindis al
sol, no otra cosa, porque hay brindis y brindis al sol. Los
griegos, que sabían mucho de estas cosas, cuando en elsiglo VII
se pusieron a inventar en este tema e inventaron el brindis, lo
inventaron para que cuando todos fueran a comer, levantar la
copa y bebieran todos a la vez, por si había veneno. Luego se
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inventó el brindis al sol, que es, levantamos la copa pero a la
hora de beber, a la hora de beber aguantamos el vaso. Sí,
paridad sí, pero a la hora de beber, a la hora de beber no, ya no
se engañan con eso los griegos, ahora ya mucho menos, eso es
un brindis al sol, si no, tienen tiempo para poder demostrar que
no es así.
Turismo. Me esperaba como 40 o 50 propuestas de
resolución sobre la catastrófica temporada turística. Tanto
tiempo hablando de la catástrofe y solamente hay dos
propuestas de resolución, dos, y ninguna de ellas se refiere a
temporada alta, ninguna, será porque siguen, y creo que es una
teoría buena, la teoría de uno de los grandes gurús ideólogos del
Partido Popular, que ha sido publicada en los periódicos, no es
ninguna teoría secreta, yo se la leeré, es una teoría que nos sirve
para dar el balance de la temporada turística, y probablemente
eso haya sido lo que ha hecho que el Partido Popular no haya
presentado ninguna propuesta de resolución sobre la temporada
alta. Dice así, es brevísimo: "Tomeu y Rosa reúnen a un
reducido grupo de amigos para obsequiarlos con una suculenta
cena a base de langosta asada a la parrilla. Tomeu es empresario
hotelero y cada año indefectiblemente el encuentro a manteles
sirve para esbozar un resumen informal de la temporada. El
viernes lo recordamos todos juntos frente a las langostas, sus
caparazones crepitando sobre las brasas, si esto sigue así decíamos- algún verano nos darás langosta congelada, pero
Tomeu callaba. Fue la primera ocasión en tres años que apenas
criticamos la política de Antich, Alomar -concluye-, la langosta
estaba riquísima, otro de los comensales confesó su añoranza
por Cañellas, etc., etc."
O sea, pasar de langosta fresca a langosta congelada es
desaceleración, no es crisis. NO es crisis, es desaceleración.
(Aldarull a la sala)
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que está el pacto llueve, esa es la única que no, pero todas las
demás plagas de Egipto nos han asolado aquí, pues veo que las
cuatro propuestas de resolución que hacen son de gestoría, para
agilizar el pago de unas ayudas, problemas de gestoría, eso es
todo después de ese rosario de calamidades que hemos tenido
durante todo este año. Son llamativas, son llamativas. No tengo
tiempo para mucho más, ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diéguez, li he de dir que vagi acabant.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Sí, Sr. Presidente. Paso enseguida a decir cuáles son las
transaccionales y las que vemos. Sr. Flaquer, ahora sé por qué
le dio una beca de 3 millones, el Sr. Matas le hizo becario por
su habilidad oral, debió quedar muy satisfecho, debió quedar
muy satisfecho.
(Aldarull a la sala)
Transaccionales. En la propuesta 10 hablan ustedes d e
apoyar la maternidad y la conciliación de la vida familiar en el
apartado b), les proponemos añadir "la maternidad y la
paternidad", si les parece bien, no hay ningún problema en
votarla a favor.
La 25, donde hablan sobre un plan de gestión anual para los
museos, nosotros más todavía, pedimos que elplan sea bianual.
Si les parece bien, también la votaremos a favor.
La 31, "el Parlamento insta al Gobierno a poner en marcha
proyectos de interculturalidad", sustituiríamos "poner en
marcha" por "continuar aplicando proyectos", ya que están en
marcha.

Es de uno de sus máximos ideólogos.
Y el tren, me llama la atención ver también propuestas sobre
el tren. Me alegra que se hayan bajado del tren Potenkin,
ustedes recordarán quién era Potenkin, un cargo importante de
Catalina la Grande, especialista en que cuando Catalina salía de
paseo, le montaba aldeas fantasmas con unos grandes decorados
que cuando se volvían a retirar Catalina, retiraban los decorados
y los ponían por donde pasaba el día siguiente. Ustedes
montaron un tren Potenkin, el tren a sa Pobla, lo tuvimos que
retirar después de que pasara Catalina la Grande.

La 33, donde dice "El Parlament insta el Govern a donar
una bona i completa orientació ocupacional ...", sustituirlo por
"a continuar donant".
La 37, cuando se habla de que el Parlamento insta al
Gobierno a llevar adelante una mejora en el mantenimiento de
depuradoras, será "continuar en la mejora".
Y la 38, el Parlamento insta al Gobierno, en lugar de "a dar
a conocer y fomentar el uso de materiales reciclado", "a
continuar fomentando".

(Aldarull a la sala)
(Remor de veus)
El único tren en el que creen es en el tranvía de Palma. El
tranvía de Palma, que han pedido dinero para estudiarlo. Si
hiciéramos la cacofonía en esta sala, oiríamos como el tercer
presidente de la IV legislatura a una pregunta mía decía, "estará
inaugurado el 1 de enero de 1999", digo mil, no dos mil, el 1 de
enero de 1999, lo dijo aquí mismo, y ahora lo están estudiando.
Para algunos sí que falta una ley de calidad de enseñanza, desde
luego.
No tengo tiempo para mucho más. Agricultura, después de
haber oído durante todo el año las plagas de Egipto que han
asolado, granizo, sequia, temporal, etc., etc., no sequia no,
sequia no, ésa es la única que no nos ha asolado, porque desde

Y por último, votaremos que sí a la 11, a la 29, a la 35 y la
63. Naturalmente en la del caso Mapau estamos de acuerdo con
ustedes de que es una bajeza política importante, y es claro que
podamos discrepar en las causas, pero lo que especialmente sí
que consiste en una gran bajeza es en considerar que hay
víctimas que valen la pena y víctimas que no valen la pena.
Poner los delitos por las víct imas puede llevar a unas
consecuencias que estoy seguro que no son las que quiso decir
quien las dijo en su momento, pero hay que cuidar estas cosas,
puesto que no hay que volver a tiempos peores. Gracias, Sr.
Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diéguez per la seva intervenció en nom del
Grup Socialista. Demanaria al ponent del Grup Popular que
concreti si accepten les transaccions plantejades.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.
Resultat de la votació: vots favorables, 31; abstencions, 26.
En conseqüència, queden aprovades aquestes propostes de
resolució. I votam ara la resta de propostes de resolució.

(Aldarull a la sala)
Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.
LA SRA. CAPÓ I ABRINES:
Resultat de la votació: vots favorables, 31; vots en contra,
Gràcies, president. Acceptarem la 10 i la 25, la resta no.

26.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queden aprovades aquestes propostes de
resolució.

Molt bé, o sigui el pla bianual i la maternitat i la paternitat.
Molt bé.
A continuació, ja que s'ha substanciat el debat, passaríem a
la votació per l'ordre en què varen ser presentades les propostes
de resolució en el Registre. Per tant, les primeres són les del
Grup Parlamentari Popular. Deman a la Cambra si les propostes
del Grup Popular números 10, 11, 25, 29, 35 i 63 són acceptades
per unanimitat.
Queden aprovades aquestes per unanimitat.
En conseqüència votarem la resta de les propostes de
resolució del Grup Popular.

I passam a les propostes del Grup Parlamentari Socialista, i
deman a la cambra si a l'apartat 3r, 4t, 5è i 6è de la proposta 1,
així com les propostes del punt 2 i del punt 6 queden aprovades
per unanimitat.
EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
I del punt 3 també les propostes 1, 2, 3, 5, 6 i 7.
EL SR. PRESIDENT:
Idò, i del punt tercer les propostes 1, 2, 3, 5, 6 i 7.
Queden aprovades per unanimitat?

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.
Sí. Aleshores sotmetríem a votació la resta de les propostes.
Resultat de la votació: vots favorables, 26; vots en contra,
31. En conseqüència, queden rebutjades aquestes propostes.
Passam a la següent votació, que és la corresponent a les
propostes del grup PSM-Entesa Nacionalista. Demanaria si a
l'apartat a) de la proposta 3 i a l'apartat tercer, que està en tercer
lloc de la proposta 5, així com a les propostes 6 y 7, són
acceptades per unanimitat de la Cambra.
Per tant, aquestes queden acceptades per unanimitat. I
sotmetem a votació la resta de propostes.
Sí, Sr. Huguet, què ha estat?
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Gràcies, Sr. President. Proposta número 1 i a la 5 primer
punt i segon punt, és una abstenció, no és en contra.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.
Resultat de la votació: vots favorables, 30; en contra, 26. En
conseqüència queden aprovades les propostes de resolució del
Partit Socialista sotmeses a votació.
Sí, Sr. Flaquer.
EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Sr. President, és que ha tornat passar el mateix que abans,
volem abstenir-nos a dues propostes i no ens dóna la
possibilitat, que són la 5 i la 1, de la 1 la 4 i la núm. 5, així ho
hem manifestat durant el debat i així ho volem.
EL SR. PRESIDENT:
La proposta 1, la 4, ...

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. FLAQUER RIUTORT:
Bé, hi ha un botó per ...
I la núm. 5.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
EL SR. PRESIDENT:
No, és que vostè ha dit que votaria tota la resta ...
EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Sotmetem a votació les propostes, l'apartat 4t de la
1 i les proposta 5 del Grup Socialista.

Té raó, té raó.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Votació separada dels punts 1, 5a) i 5b).

Resultat de la votació: vots favorables, 31; abstencions, 26.
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En conseqüència, queden aprovades aquestes propostes de
resolució.
Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
d'Esquerra Unida i Ecologista. N'hi ha cap a la qual es vulguin
abstenir?
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s'aproven per unanimitat? Sí.
Queden aprovades per unanimitat.
Amb aquesta aprovació, queda substanciat el debat de
política general de la comunitat autònoma.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Sí, a la 5 i 6. Demanaríem votació separada de les propostes
1 i 4 per un costat, ...
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Sr. President, si em permet, hem quedat que votaríem no a
les 1, 4 i 5. Abstenció a la 6, i a la resta, sí.
EL SR. PRESIDENT:
Bé, es poden entendre aprovades per unanimitat les
propostes 7, 8 i 9 del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista, així
com les 2 i 3?
Aquestes queden aprovades per unanimitat.
Sotmetem a votació, a continuació, les propostes 1, 4 i 5 del
Grup Esquerra Unida i Ecologista.
Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.
(Aldarull a la sala)
Senyors diputats, per favor, mantenguin la compostura,
estam votant.
Resultat de la votació: vots favorables, 32; vots en contra,
25. En conseqüència queden aprovades aquestes resolucions.
I queda per votar la proposta de resolució 6. La sotmetem a
votació.
Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.
Resultat de la votació: vots favorables, 31; 26 abstencions.
En conseqüència, queda aprovat aquesta proposta 6 del Grup
d'Esquerra Unida i Ecologista, amb la qual estan votades totes
les propostes d'aquest grup.
I passam al bloc de propostes de resolució del Grup Mixt,
Unió Mallorquina. Es poden entendre aprovades per unanimitat
les núm. 1, 2, 3, 4 i 6? Queden aprovades per unanimitat.
Se sotmet a votació la proposta 5,
Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.
Resultat de la votació: vots favorables, 31; vots en contra, 2;
abstencions, 24. En conseqüència queda aprovada aquesta
resolució.
I, en darrer extrem, que són les darreres que es varen
presentar. Entenem que les propostes 1, 2 i 3, presentades per la

Declaració institucional relativa al fenomen de la
immigració.
A continuació el secretari primer de la cambra, procedirà a
la lectura d'una declaració institucional, per veure si és
acceptada per la Cambra. El Sr. Secretari primer, té la paraula.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
"El Parlament de les Illes Balears, davant el protagonisme
que està assolint el fenomen de la immigració i els seus efectes
sobre el conjunt de la societat illenca, i atesa la necessitat
d'afavorir un debat rigorós i responsable en relació amb aquest
tema, per part de les forces polítiques i agents socials de la
nostra comunitat, vol expressar la seva posició de manera
inequívoca al voltant dels següents punts:
Primer. La immigració és un fenomen social que afecta de
manera general el conjunt de les societats occidentals
avançades, en darrera instància, respon a l'aspiració
irrenunciable de les persones per cercar un futur millor i, en
conseqüència, és un dret de tots els éssers humans sense més
limitacions que les que fixa la legalitat vigent.
Segon. Les Illes Balears han rebut durant els darrers anys un
important flux migratori que, a diferència d'altres comunitats, té
un important component de ciutadans peninsulars i d'altres
països de la Unió Europea. Aquest flux immigratori és l'efecte
i no la causa de la nostra dinàmica econòmica.
Tercer. Les societats receptores d'immigrants, com és el cas de
Balears, tenen l'obligació d'establir mecanismes d'integració
reals,efectius,respectuosos amb la diversitat cultural o religiosa
i que permetin que els immigrants puguin formar part, de
manera normalitzada, de la societat balear, entesa com un cos
socialobert i plural. Aquesta integració només es pot fer des del
respecte escrupolós i irrenunciable al marc normatiu vigent i als
principis que inspiren el nostre ordenament jurídic.
Quart. És essencial que la defensa d'un model econòmic
sostenible i de la pròpia identitat no derivi cap a posicions
xenòfobes que poden deteriorar greument el clima de
convivència necessari per al desenvolupament harmoniós de la
societat illenca. En aquest sentit, és obligació dels poders
públics de la nostra comunitat garantir, d'acord amb la legalitat
vigent uns serveis de qualitat educatius, sanitaris i socials per a
tots els ciutadans i ciutadanes que viuen i treballen a les Illes
Balears, sense cap tipus de discriminació per raons de raça,
religió o cultura. De la mateixa manera, els nouvinguts han de
respectar la nostra cultura, els valors democràtics de la nostra
societat, la tolerància, la igualtat de sexes i, en general, els drets
i llibertats fonamentals continguts a la Constitució.
Cinquè. La comunitat balear, com a societat avançada, només
pot créixer i consolidar-se si adopta la generositat responsable
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com a element diferenciador en relació amb altres sistemes,
pensaments o credos polítics fonamentats en l'explosió i
l'egoisme social.
Sisè. En conseqüència, els grups polítics representats en aquest
Parlament de les Illes Balears demanen als poders públics
illencs que arbitrin solucions realistes en relació amb el
fenomen de la immigració, amb l'objectiu irrenunciable de
facilitar la integració harmònica dels nouvinguts en la nostra
realitat social, cultural i lingüística, garantint en tot moment els
seus legítims drets com a ciutadans i exigint el compliment dels
seus deures com a membres que són de la nostra comunitat a
tots els efectes."
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Secretari primer. S'entén aprovada per
unanimitat? Queda aprovada per unanimitat la declaració
institucional.
(Aplaudiments)
Senyores i senyors diputats, s'aixeca la sessió.
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Disposició addicional sisena
Tramitació especial de les infraccions urbanístiques dins els
espais naturals protegits

c) per a les faltes greus: multa de 1.001 euros a 5.000 euros;
d) per a les faltes molt greus: multa de 5.001 euros a 15.000
euros.

Les infraccions urbanístiques comeses dins una àrea
declarada espai natural protegit, de conformitat amb les
categories que recull aquesta llei, s’han de resoldre d’acord amb
les regles següents:

Disposició derogatòria única

1. La competència per resoldre inicialment és del batlle de
l’ajuntament del terme municipal on s’hagi comès la infracció,
que ha de dictar una ordre de paralització cautelar de les obres
dins les 24 hores des d’haver rebut la denúncia corresponent o
des que el funcionari competent n’hagi aixecat l’acta
administrativa corresponent. Tant la denúncia coml’acta que se
subscrigui s’han de trametre al consell insular corresponent i a
la conselleria competent en matèria de biodiversitat, als efectes
delque preveuen els apartats següents, dins les 24 hores des que
hagi entrat a l’ajuntament la denúncia o des que s’hagi aixecat
l’acta.
2. Els consells insulars han de comprovar l’adopció de les
mesures cautelars exigides en l’apartat anterior. En el cas que
les esmentades mesures no s’hagin adoptat dins dels cinc dies
següents de la data que consti en la denúncia o en l’acta
aixecada, el consell insular se subroga automàticament en les
competències de disciplina i ha d’ordenar la paralització de les
obres dins les 48 hores següents al venciment dels cinc dies que
tenia l’ajuntament per paralitzar. L’ajuntament que no resolgui
la paralització transcorreguts els cinc dies previstos en aquesta
disposició s’ha d’abstenir de tota actuació futura sobre els fets
objecte de la infracció presumpta.

Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior
rang que s’oposen al que estableix aquesta llei i en especial:
a) el títol II de la Llei 1/1991, d’espais naturals;
b) la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 6/1999,
de 3 d’abril, de direct rius d’ordenació territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries.
Disposició final primera
Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti el
conjunt de les normes necessàries per desplegar i complir
aquesta llei.
Disposició final segona
Impuls de l’Estratègia Balear de la Biodiversitat
La conselleria competent en matèria de biodiversitat ha
d’elaborar i promoure l’aprovació de l’Estratègia Balear per a
la Conservació i l’Ús Sostenible de la Biodiversitat, com a marc
general dels principis de planificació de les activitats que tenen
relació amb la seva conservació, que s’ha d’aprovar dins del
termini de dos anys des que aquesta llei entri en vigor.
L’Estratègia s’ha de tramitar d’acord amb el que preveuen les
disposicio ns administratives i s’ha d’aprovar mitjançant un
decret.
Disposició final tercera

3. El consell insular corresponent ha de comunicar a la
conselleria competent en matèria de biodiversitat la resolució de
paralització que adopti, dins dels cinc dies següents a haver-la
adoptada. Si han transcorregut deu dies des que la denúncia hagi
entrat a l’ajuntament corresp onent o des de la data de l’acta
administrativa aixecada i la conselleria competent en matèria de
biodiversitat no té constància de la resolució de paralització per
part del consell insular, li ha de reclamar l’expedient i s’ha de
subrogar a tots els efectes previstos en la legislació en matèria
de disciplina urbanística. A partir del moment en què es reclama
l’expedient, el consell insular s’ha d’abstenir de tota actuació
futura sobre els fets objecte de la infracció presumpta.
4. La conselleria competent en matèria de biodiversitat ha
d’ordenar la paralització de l’obra dins les primeres 72 hores des
que s’hagi subrogat en la competència i ha d’incoar el
corresponent expedient sancionador dins de l’espai natural
protegit, conforme al procediment que preveu la legislació en
matèria sancionadora de la comunitat autònoma, i s’ha de
sancionar d’acord amb el que preveu aquesta llei.
Disposició addicional setena
Quanties de les infraccions de pesca fluvial

Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè, mitjançant
un decret, actualitzi periòdicament la quantia de les multes que
preveu aquesta llei. L’augment no pot ser superior al tant per
cent de l’increment que experimenti l’índexde preus al consum.
Disposició final quarta
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 4 d’octubre de 2002 .
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló Pons.
El president de les Illes Balears:
Francesc Antich i Oliver.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

Queden sense aplicació a l’àmbit de les Illes Balears les
quanties que estableix el Decret de 6 d’abril de 1943, pel qual
s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei de pesca
fluvial, de 20 de febrer de 1942. Entren en vigor a l’àmbit de les
Illes Balears les sancions per les infraccions previstes en el
Decret esmentat següents:
a) per a les faltes lleus: multa de 100 euros a 500 euros;
b) per a les faltes menys greus: multa de 501 euros a 1.000
euros;

RGE núm. 3664/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, derivades del debat sobre l'orientació política general
del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 16 d'octubre del
2002).
RGE núm. 3665/02, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, derivades del debat sobre
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l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.
(Mesa de 16 d'octubre del 2002).
RGE núm. 3666/02, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, derivades del debat sobre l'orientació política
general del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 16 d'octubre
del 2002).
RGE núm. 3667/02, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.
(Mesa de 16 d'octubre del 2002).
RGE núm. 3668/02, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt (UM), derivades del debat sobre l'orientació política
general del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 16 d'octubre
del 2002).
RGE núm. 3669/02, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt (COP), derivades del debat sobre l'orientació política
general del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 16 d'octubre
del 2002).
Palma, a 16 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les propostes de resolució
següents, derivades deldebat sobre l'orientació política general
del Govern de les Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja l'elevat
grau d'incompliment de les propostes de resolució aprovades
arrel del debats sobre orientació política del Govern de les Illes
Balears en els anys 1999, 2000 i 2001.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
iniciï la cons trucció d'un recinte firal en un termini de quatre
mesos.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
solucioni, urgentment, el greu problema de combustió que es
produeix a la pedrera de Can Set i a la regeneració de la mateixa
situada al camí de Can Duran, a Ses Cadenes.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
torni a l'Ajuntament de Llucmajor la propietat del solar i de
l'edifici de "Can Clar" destinat a la tercera edat, per acord del
Ple de l'Ajuntament de Llucmajor de 28 de febrer de 2002 amb
els vots favorables de tots els grups polítics.
10. Atès que la família és la institució més valorada per la
majoria de ciutadans de Balears, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a:
a) Millorar el benestar de les famílies, especialment les que
tenen major nombre de fills i amb persones majors al seu càrrec.
b) Donar suport a la maternitat i a la conciliació de la vida
familiar i laboral amb polítiques específiques.
c) Recolzar especialment els casos conflictius i de risc.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el III Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones
que impliqui horitzontalment totes les Conselleries, donant
compliment al compromís assumit per tots els Estats i Regions
de la Unió Europea, en el tractat d'Amsterdam de 1999,
identificant i reconeixent les desigualtats socials entre els
gèneres i proposant polítiques actives concretes perquè els
homes i dones obtenguin el mateix benefici de totes les
decisions, accions i projectes polítics.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar l'article 7 del Pla Director Sectorial d'Energia per tal
que prevegi les possibilitats de connexió elèctrica mitjançant
cables submarins de les illes de Mallorca i Eivissa i de
l'arxipèlag amb la península, d'acord amb les recomanacions de
la Comissió Nacional de Energia i de la Subcomissió de
Seguiment de Infraestructures Energètiques del Congrés.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsaruna política educativa basada en els principis següents:
Llibertat d'elecció de centre, bilingüisme, extensió dels concerts
educatius als nivells no obligatoris de l'ensenyament i
aprenentatge al llarg de tota la vida.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el Pla Director Sectorial d'Energia per tal que prevegi,
per si fos el cas, la reserva de sòl per les infraestructures de
proveïment del GNL a Mallorca amb vaixell.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar una comunicació sobre el fracàs escolar en el termini
de dos mesos.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures adients perquè el municipi
de Ciutadella pugui disposar d'una dessaladora.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar la creació de places públiques i privades, així com
també la posada en funcionament de centres de dia
especialitzats, per a l'atenció de les persones majors.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
el Pla d'usos del Port de Ciutadella contempli l'execució d'un dic
exterior.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a complir
el Pla Integral de la Immigració aprovat per unanimitat per la
Cambra.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el projecte de la carretera de s'Arenal a Llucmajor,
substituint les rotondes per enllaços.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar
en marxa de forma immediata els centres de salut d'Eivissa
necessaris per at endre la demanda de la població; ja que les
Pitiüses han estat les grans oblidades en la política sanitària del
Govern Balear durant aquesta Legislatura.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
augmentar la dotació pressupostaria, per l'any 2003 destinada a
la transferència d'acció social als Consells Insulars de Menorca
i Eivissa i Formentera, per tal que des de els Consells Insulars
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es pugui dur una efectiva i vertadera política de benestar social,
evitant la situació de discriminació actual front a Mallorca.

de la comunitat autònoma per tal d'evitar greuges comparatius
amb la resta de ports competència de l'Estat.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a desenvolupar el Pla de Salut mental, aprovat l'anterior
Legislatura, per tal de dotar a les Illes Pitiüses de les
infraestructures i serveis necessaris per tal d'atendre els malalts
mentals.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla per al desdoblament de la carretera MaóCiutadella.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Gover n a
adoptar de manera immediata quantes mesures siguin
necessàries per tal de reduir l'elevadíssima llista d'espera per
rebre prestacions sanitàries a la nostra comunitat autònoma.
20. El Parlament de les Illes Balears a desenvolupar la
reforma de la Salut Mental a les nostres Illes amb un ampli
consens i concretament amb la participació activa dels
professionals i de les associacions constituïdes al sector
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconsiderar la política sociosanitària duta a terme des de la
Conselleria de Salut, i concretament, des de l'empresa pública
GESMA, i a dur a terme una reconversió sociosanitària dels
seus centres i del seu personal d'una manera planificada i en
atenció a les necessitats sanitàries reals de les Illes.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
en el termini màxim d'un mes presenti a licitació l'hospital
d'Inca.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar de manera immediata davant la Cambra el Projecte de
Llei de Drogues per a les Illes Balears.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dis posar les mesures necessàries per tal de
promoure l'ús social i literari del lèxic i modismes locals de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,atesa la constatació
del seu retrocés a les nostres Illes.
25. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a que els museus, biblioteques i arxius gestionats
pel Govern de les Illes Balears comptin amb un pla de gestió
anual per a cada un d'ells, on s'especifiquin els objectius,
actuacions i compliments de les tasques a desenvolupar.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que faci complir els compromisos contrets per la
fundació Illesport en quant al repartiment de les ajudes, i a
pagar-les en el termini estipulat i sense retards.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
la fundació Illesport modifiqui els criteris pels quals es fa el
repartiment de les ajudes a les entitats esportives, per tal que
s'ajustin a la realitat esportiva de les Illes Balears, sense
discriminar a equips i esports concrets.
28. El Parlament de les Illes Balears lamenta l'incompliment
del Govern de les Illes Balears en quant a transferir els museus
de Mallorca, Menorca iEivissa-Formentera i les biblioteques de
Menorca i Mallorca, als Consells Insulars respectius, durant
aquesta Legislatura.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebaixar les taxes dels ports que són competència

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar
en marxa projectes d'interculturalitat dins la població en general.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
endavant les següents polítiques d'ajuts a les famílies:
- Aprovar ajudes econòmiques a les famílies que tenguin
fills nascuts de parts múltiples (bessons, trigèmins, etc.).
- Promoure ajudes econòmiques a les dones que es dediques
a tenir cura dels fills, persones majors i discapacitats.
- Dur a terme polítiques per a les dones més necessitades, en
situació de risc d'exclusió amb ajuda material i psicològica.
- Dur a terme polítiques per a la integració dels nostres
majors per evitar l'aïllament de l'entorn familiar i social.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
una bona i completa orientació ocupacional als joves de la
nostra Comunitat, la informació és fonamental per una bona
elecció.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure les següents polítiques per als joves:
- Crear programes d'atenció especial els joves que es troben
en situació de marginació social.
- Promoure una política activa de beques que posi a l'abast
dels joves els recursos adients per sufragar les despeses
necessàries per a la seva formació acadèmica
- Desenvolupar activitats socioculturals on es potenciïn
alternatives d'oci per als joves.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar polítiques encaminades a prevenir, atendre i eradicar
la drogodependència.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Gover n a
treballar en la prevenció de la violència mitjançant campanyes
de sensibilització als centres escolars.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
endavant una millora del manteniment a totes les depuradores
de les Illes Balears.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
a conèixer i fomentar l'ús de material reciclats i no
contaminants.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:
- Obrir una línia d'ajudes per a tots aquells constructors i
promotors per fer edificacions sostenibles.
- Implantar mesures d'edificació sostenible a tots els edificis
de construcció pública.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
finançar obres de rehabilitació i millora d'habitatges on
resideixen discapacitats, habitatges propis o de la seva família
amb la qual comparteix residència.
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41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
finançació a totes les televisions d'un intèrpret delllenguatge de
signes per totes les persones amb discapacitat auditiva.

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per tal que no
s'efectuïn discriminacions injustes.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al finançament de les vies municipals d'accés a la
ciutat de Palma no contingudes en el conveni de carreteres.

57. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'elevat
endeutament que arrosseguen els pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears des que governa el pacte de
progrés.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al finançament del soterrament de les vies del tren
en l'àmbit de la ciutat de Palma.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
utilitzi els doblers públics en inversions públiques reals i
necessàries.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al finançament i realització del tren fins a la
Universitat de les Illes Balears i al Parc Bit.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
se construeixin noves residències de tercera edat.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al finançament i realització del tren de Palma fins
a l'Aeroport.
46. El Parlament de les Illes Balears rebutja la utilització de
fons públics en el cas BITEL amb finalitats partidistes de
persecució personal al Sr. Jaume Matas Palou.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a demanar disculpes públiques per les falses
acusacions de que han estat objecte destacats dirigents delPartit
Popular de les Illes Balears en els anomenats casos BITEL i
MAPAU.
48. El Parlament de les Illes Balears rebutja que el Govern
no hagi estat capaç de presentar el III Pla d'Igualtat
d'Oportunitats.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el President del
Govern a que apliqui les polítiques de paritat dins el seu
Govern.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un projecte de Llei per reduir el tipus impositiu de
l'impost de transmissions patrimonials del 7% al 6%.
51. El Parlament de les Illes Balears constata els avantatges
que el nou model de finançament autonòmic suposa per a les
Illes Balears.
52. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que per a la nostra autonomia ha suposat la transferència de
noves competències com ara la Sanitat o polítiques actives
d'ocupació així com la important dotació econòmica de les
mateixes.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
cessi en el seu constant victimisme de Madrid i accepti les
inversions pendents.
54. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'augment
desmesurat dels llocs de lliure designació delcatàleg de llocs de
treball de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
efectuï unes auditories operatives d'empreses públiques.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
modifiqui el Decret d'exigència de llengua catalana al personal

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
recuperar la inversió prevista en el Pla Energètic, de 144 milions
d'Euros per a les infraestructures de distribució elèctrica en Alta
Tensió a les Illes Balears.
61. El Parlament de les Illes Balears constata que si volem
que venguin a les nostres illes turistes de qualitat hem de crear
els recursos i les infraestructures adients tal com camps de golf
i ports esportius així com la posada en funcionament del segon
cinturó de Palma.
62. El Parlament de les Illes Balears constata que els criteris
utilitzats per la Conselleria d'Educació a l'hora de que els infants
entrin a un centre docent no són els adequats.
63. El Parlament de les Illes Balears constata que s'han
d'aprofitar més de 58.000 milions de pessetes del conveni signat
entre l'administració de l'Estat i l'Autonòmica per tal de millorar
la nostra deteriorada xarxa de carreteres.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que la dotació econòmica del fons de
cooperació per a l'any 2003 sigui de 12 milions d'euros.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
per tal de que sis milions d'euros dels 12 del fons de cooperació
siguin finalistes per dotar millor les policies locals de les Illes
Balears.
66. El Parlament de les Illes Balears rebut ja la pràctica
utilitzada pels membres del Govern de les Illes Balears
d'intervenir en el debat sobre l'Estat de l'Autonomia amb el
President del Govern Balear.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a que amb un termini de dos mesos presenti la seva proposta de
traçat de la línia de tren sa Pobla-Alcúdia.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
que en un termini de 30 dies netegi tots els punts negres dels
torrents de les Illes Balears per prevenir possibles inundacions.
69. El Parlament de les Illes Balears constata que el parcs
naturals han d'afectar a finques públiques i s'ha de donar
l'oportunitat als particulars d'incorporar-s'hide forma voluntària
mitjançant convenis de colA laboració amb l'administració
autonòmica.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
emprendre una autèntica política de diversificació turística,
apostant per aquells segments que poden permetre una major
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desestacionalització de la nostra indústria turística. En especial,
el Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport al
turisme de golf com a exemple clar de producte diversificat i
d'alt poder adquisitiu. Al mateix temps, el Parlament de les Illes
Balears insta a la derogació immediata de la moratòria sobre
camps de golf a l'illa d'Eivissa que impedeix la consideració
d'aquest tipus de producte a l'esmentada illa.
71. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta el
fracàs absolut de la política de desestacionalització turística a la
present Legislatura i insta al Govern a la recuperació del Pla de
Desestacionalització aprovat la passada Legislatura.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a que doti a cada un dels centres
d'ensenyament primari i secundari de les Illes Balears d'un
professor amb dedicació exclusiva per l'ensenyament de la
llengua catalana i castellana als estudiants immigrants que no
entenguin alguna de les nostres llengües.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, abans de que finalitzi l'any 2002 el
projecte arquitectònic, els usos i el finançament de la casa de
Can Marroig a l'illa de Formentera.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Balears a que abans d'acabar l'any 2002 es presenti el projecte,
el pressupost i el finançament del museu de Formentera, que,
segons la Llei de Patrimoni de les Illes Balears, hauria d'estar ja
acabat.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a que abans que es produeixi la
transferència de competències dels museus propietat estatal al
Consell d'Eivissa i Formentera es construeixi i es doti del
finançament necessari per a la posada en marxa d'una biblioteca
pública a l'illa d'Eivissa.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar en els pressuposts de l'any 2003 una partida
pressupostaria destinada a satisfer l'import, així com els
interessos produïts, de les expropiacions de carreteres
realitzades pel Govern Balear i que a 31 de desembre de 2001
es troben pendents de pagament. L'import de la partida errònia
haurà de ser igual a l'import total que en concepte de principal
i interessos degui l'administració autonòmica per raó de les
esmentades expropiacions.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar mesures urgents per resoldre els problemes dels mals
olors, conseqüència de la manca d'un adequat manteniment de
les depuradores d'Eivissa ciutat, Sant Antoni, Sant Miquel i
Portinatx així com solucionar els vessats en la depuradora de
Sant Miquel.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a informar favorablement la construcció d'una
planta dessaladora d'aigua a Santa Eulàlia del Riu.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que informi favorablement i autoritzi, en les
competències que li afectin, l'ampliació del port de la Savina de
Formentera.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, en el termini de dos mesos redacti i
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presenti a exposició pública el projecte de doble via marítima
entre Eivissa i Formentera.
81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
en el termini de dos mesos presenti una solució definitiva pel
transport de mercaderies entre Eivissa i Formentera.
82. El Parlament de les Illes Balears insta a l'Autoritat
Portuària de Balears a rebaixar les tarifes portuàries referides al
transport de passatgers i mercaderies que efectuen el trajecte
entre el port d'Eivissa i el de Sa Savina a Formentera,
equiparant-les al tràfic interior de badia, a fi d'abaratir els costos
del transport marítim entre Eivissa i Formentera.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir el diàleg i la negociació necessària amb
els operadors aeris per obtenir una xarxa de relacions,
freqüències, capacitat entre illes i entre illes i la península
adequades a les necessitats socials, així com un preu raonable
per trajecte.
84. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta la
nulAla execució d'obres en matèria de reguiu amb aigües
depurades per part del Govern Balear.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a que abans del 30 de novembre es pagui als ramaders de boví
de llet les ajudes del programa PROAGRO.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a concertar un conveni amb les entitats bancàries
a fi i efecte d'avançar als agricultors l'import de les ajudes.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar el pagament de les ajudes agràries
bloquejades per la ineficàcia de la gestió de Govern del Pacte de
Progrés.
Palma, a 16 d'octubre del 2002.
El portaveu suplent:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta les propostes de
resolució següents, derivades del debat sobre l'orientació
política general del Govern de les Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears crearà, en un termini no
superior a un mes, una Ponència d'estudi de Reforma de
l'Estatut. L'objectiu d'aquesta reforma serà capacitar la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per assolir el màxim
sostre d'autogovern que permet l'ordenament jurídic vigent,
inclosa la policia autonòmica.
2. El Parlament de les Illes Balears constata la existència
d’una situació de paràlisi i de retrocés en el desenvolupament
autonòmic, del que en són un clar exponent tant la legislació
estatal que lamina les competències estatutàries , com la
obstrucció reiterada al traspàs de serveis pendents.
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3. El Parlament de les Illes Balears constata que per el
necessari increment de les cotes actuals d’autogovern calinstar
al Govern de l'Estat:
a) Que es faci efectiva la transferència de totes les
competències i els serveis pendents i atribuïts a la comunitat
autònoma pel vigent Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
b) Obtenir mitjançant l’aplicació de l’article 150.2 de la
Constitució espanyola, les matèries susceptibles d’ésser
assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’una
manera permanent.
c) Modificar les lleis estatals de caràcter bàsic que limiten
l’autogovern.
d) La presència i la participació directa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en els òrgans i les institucions de
la Unió Europea.
4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a crear un model audiovisual propi per tal de
fomentar la identitat cultural i lingüística, i afavorir a l'ensems
la integració de la gent nouvinguda a les nostres Illes.
5. El Parlament de les Illes Balears, per tal de donar la
importància que es mereix al transport públic:
- Insta al Govern de l'Estat a declarar de servei públic les
connexions aèries entre les Illes i entre les Illes i la Península.
- Insta al Govern de les Illes Balears a equiparar les taxes
dels ports competència del Govern amb els de competència de
l’Estat.
- Insta al Govern de les Illes Balears a seguir en la millora
deltransport ferroviari incrementant les freqüències de les línies
ja existents.
6. El Parlament de les Illes Balears, per tal de mantenir
l'autonomia financera dels ajuntaments, insta al Govern de
l'Estat:
- A que la reforma de la llei d'hisendes locals no suposi, en
cap cas, una pèrdua de recursos als ajuntaments.
- A reduir el pagament dels imposts estatals a les
corporacions locals.
7. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a implantar l'accés lliure i gratuït de la gent usuària
de la xarxa d'internet a l'edició digital del Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre del 2002.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta les propostes de resolució
següents, derivades del debat sobre l'orientació política general
del Govern de les Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
espanyol a colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears en el
finançament de les infraestructures i serveis de transport, i en
particular:

- A dedicar el fons prevists al Conveni de Carreteres al
finançament de les infraestructures viàries estratègiques
prioritzades per les institucions competents de la Comunitat
Autònoma (Govern de les Illes Balears i consells insulars).
- A cofinançar, en un mínim d’un 50%, les inversions
ferroviàries, incloent-hi la seva expansió a les illes que avui no
en disposen, que programi i financiï el Govern de les Illes
Balears, d’acord amb el que preveu la Llei de Règim Especial
de les Illes Balears.
- A colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears en el
finançament de les infraestructures i millora de serveis prevists
al Pla de transport per carretera de les Illes Balears.
- A declarar i finançar les obligacions de servei públic per
als vols interinsular, i entre illes i la penínsu la, en els termes
legalment establerts.
- A incrementar el descompte del preu dels bitllets als
passatgers residents fins al 50%, tant en el trànsit aeri com
marítim i tant als viatges interinsulars, com en els enllaços amb
la península.
- A incrementar la quantitat dedicada a subvencionar el
transport de mercaderies fins arribar al 2003 als 6 milions
d’euros atès que la quantitat actual és insuficient.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol perquè doni compliment a l’establert a l’article 32 de
la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de Règim Especial de les Illes
Balears i, en colAlaboració amb el Govern de les Illes Balears,
analitzi les especials circumstàncies delmercat laboral a les Illes
Balears i adopti mesures que permetin una major atenció a la
problemàtica dels treballadors fixos discontinus –amb especial
atenció als de “jornada irregular”-, els quals presenten
peculiaritats pròpies i específiques no comparables amb altres
comunitats autònomes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
espanyol:
- Cobrir totes les vacants existents als cossos i forces de
seguretat de l’Estat a les Balears.
- Actualitzar la plantilla dels cossos i forces de seguretat de
l’Estat a Balears, tenint en comp te la realitat turística de les
Illes.
- Elaborar un pla d’inversions per modernitzar equips,
vehicles, informàtica i quarters de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil.
- Homologar les retribucions del personal dels cossos i
forces de seguretat, equiparant-los amb els que reben a les Illes
Canàries.
- Elaboració d’un pla especial per les zones turístiques i
posar en marxa el Servei d’atenció al turista ja existent a
Madrid, Barcelona i Las Palmas, a les Illes Balears.
- Posar en marxa bases de dades conjuntes entre els cossos
i forces de seguretat de l’Estat i les policies locals de Balears.
- Revisar el finançament dels ajuntaments, tenint en compte
elcost afegit que per les hisendes municipals suposen els serveis
extraordinaris que han de realitzar les policies locals, destinats
a cobrir incidents que per falta de mitjans no poden atendre les
forces i cossos de seguretat de l’Estat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’espanyol a desbloquejar l’actual paràlisique afecta a la relació
amb el Govern de les Illes Balears per tal de no continuar
perjudicant als ciutadans iciutadanes d'aquestes illes i permetre
l’acompliment de les lleis 54/97 (del sector elèctric), 34/98
(d’hidrocarburs) així com la llei 30/98, de Règim Especial per
a les Illes Balears, en especial al que fa referència a les següents
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infraestructures:elgasoducte d’interconnexió entre la península
i les illes i l’oleoducte d’interconnexió del Port de Maó amb la
zona reservada per emmagatzematge de combustibles per a
Menorca.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir un procés de diàleg en totes les forces
polítiques amb la finalitat de crear el marc normatiu adequat per
impulsar la creació d’una policia autonòmica.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol perquè, com a conseqüència de la supressió parcial de
l’impost d’activitats econòmiques, i en compliment de
l’establert en l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, estableixi fórmules de
compensació adequades a favorde les entitats locals que evitin
una minva de recursos que puguin posar en perill la prestació de
serveis per part de les corporacions locals. A la vegada també
insta el Govern de l’Estat Espanyol perquè dissenyi un nou
model de finançament de les Corporacions Locals que
incrementi significativament els recursos estatals que
actualment es destinen a aquestes administracions.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a promoure els canvis legislatius necessaris per talque
el Senat esdevengui l’autèntica cambra de representació
territorial. I que de manera urgent reguli la participació de les
comunitats autònomes al Consell de la Unió Europea.
Palma, a 16 d'octubre del 2002.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
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Balears i a acordar la gestió d’aquests amb el Govern de les Illes
Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a declarar obligació de serveipúblic de les comunicacions aèries
entre les Illes i d’aquestes amb la península, per tal que quedin
garantides les freqüències suficients i a preus raonables.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur endavant les modificacions legislatives necessàries que
permetin l’accés als descomptes de viatges per residència dels
ciutadans i les ciutadanes de les Balears, independentment del
seu origen.
7. El Parlament de les Illes Balears manifesta que la via
diplomàtica és la manera de resoldre els conflictes
internacionals i rebutja l’ús de la força militar per imposar la
dominació d’un país sobre altres. En aquest sentit, insta el
Govern de l’Estat a treballar per trobar una solució diplomàtica
a la crisi d’Iraq en el marc de les Nacions Unides que impedeixi
l’atac dels EEUU a aquest país.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a augmentar els recursos humans i materials de l’INEM a
Balears que permetin el compliment de les seves competències
amb criteris de màxim servei als ciutadans demandants de
prestació per desocupació, donades les característiques
específiques del mercat de treball de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer un esforç de recuperació de dinàmiques unitàries de totes
les forces democràtiques en la lluita contra el terrorisme, tot i
respectant les diferents opcions, cercant els plantejaments
coincidents que puguin ajudar a acabar amb aquesta lacra
terrorista.

D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista presenta les
propostes de resolució següents, derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 16 d'octubre del 2002.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears celebra que en la
tramitació al Congrés dels Diputats del Decret 5/2002, de
medidas urgentes para la reforma del sistema de protección
del desemp l e o , s’hagi decidit retornar les prestacions als
treballadors fixos discontinus. Així mateix, insta el Govern de
l’Estat a constituir de manera immediata la comissió prevista a
l’article 32 del REB i a adoptar les mesures necessàries per
evitar perjudicis als treballadors afectats per la vigència del
Decret.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dotar de mitjans humans i materials suficients la Inspecció de
Treball de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a prendre les mesures adients per millorar els finançament dels
ajuntaments, de tal manera que aquests puguin respondre a les
noves necessitats que es plantegen per millorar la qualitat de
vida dels veïns i de les veïnes dels seus municipis. Aquestes
mesures s’hauran de consensuar amb la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a retirar els plans directors dels aeroports de les Illes

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, Unió Mallorquina,
adscrita al Grup Parlamentari Mixt, Popular presenta les
propostes de resolució següents, derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears perquè, en l’àmbit de les seves
respectives competències, realitzin les gestions necessàries per
tal que en el termini més curt possible es dotin adequadament
les places dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat i de la
Policia Local.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, en l’àmbit de les seves competències,
estableixi els mecanismes perquè en el termini més curt possible
es liquidin de manera satisfactòria els expedients d’expropiació
pendents derivats de la construcció de carreteres.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, en l’àmbit de les seves competències, iniciï
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el procés que condueixi a l’aprovació de la llei de capitalitat de
la ciutat de Palma.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, en l’àmbit de les seves competències,
solucioni de manera definitiva i urgent el finançament del trot
balear i de les seves activitats relacionades, especialment
l’àmbit agrícola i ramader.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, en l’àmbit de les seves competències, iniciï
els tràmits que condueixin a la reforma de l’Estatut
d’Autonomia en el sentit d’igualar la nostra comunitat
autònoma a aquelles que la Constitució denominava comunitats
històriques.

3.8. INTERPEL A LACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre del 2002, admeté a tràmit la InterpelAlació RGE
núm. 3720/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
designació de les Illes Balears com a regió europea de l'any
2003. Així mateix, i conformement amb l'establert pels articles
95 i 96 del Reglament de la Cambra i per la resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, acordà que es
tramitàs pel procediment d'urgència, i, conseqüentment
colAlocar la interpelAlació de referència al davant de totes les
pendents d'aquest grup parlamentari.

6. El Parlament de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves
competències, promourà l’inici dels tràmits que condueixin a
l’adequació del Senat a la realitat històrica i plurinacional de
l’Estat.
Palma, a 16 d'octubre del 2002.
El diputat:
Miquel Nadal i Buades.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 23 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la designació de les Illes Balears com a regió europea de
l'any 2003.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat de la
COP de Formentera, Santiago Ferrer i Costa, adscrit al Grup
Parlamentari Popular presenta les propostes de resolució
següents, derivades del debat sobre l'orientació política general
del Govern de les Illes Balears.

Atesa la designació de les Illes Balears com a regió europea
de l'any 2003 i ateses les notícies aparegudes als mitjans de
comunicació en relació a un possible frau en la designació
esmentada, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern
de les Illes Balears en relació a la seva política pel que fa a
aquesta designació.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment del Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears
perquè facin les gestions al seu abast per tal d’assolir rebaixes
en les taxes que s’apliquen als passatgers i a les mercaderies de
la línia entre Formentera i Eivissa, i en especial a fer efectives
les previsions establertes a la Llei de Règim Especial de les Illes
Balears.

Així mateix, el Grup Parlamentari Popular, d'acord amb el
que es preveu als articles 95 i següents del Reglament de la
Cambra, solAlicita l'aplicació del procediment d'urgència a
aquesta iniciativa, tota vegada que els fets esmentats
requereixen un aclariment urgent i immediat per part del Govern
de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació dels Serveis de defensa de la
competència de les Illes Balears, d’acord amb el previst a la Llei
1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les competències de
l’Estat i les comunitats autònomes en matèria de defensa de la
competència.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament els projectes que
desenvolupen les conclusions a què va arribar la comissió mixta
Govern, Consell, Ajuntament i Ministeri que estudià la situació
sanitària a Formentera.
Palma, a 16 d'octubre del 2002.
El portaveu suplent:
Santiago Ferrer i Costa.

Palma, a 18 d'octubre del 2002.
El portaveu adjunt:
Joan Flaquer i Riutort.

3.10. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3676/02, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del pla
màrqueting. (Mesa de 23 d'octubre del 2002).
RGE núm. 3711/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament de productes lactis a diversos colAlegis
públics. (Mesa de 23 d'octubre del 2002).
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 d'octubre del 2002, s'aprovaren les Resolucions
relatives al debat sobre l'orientació política general del
Govern de les Illes Balears.
Palma, a 25 d'octubre del 2002
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
"1. Atès que la família és la institució més valorada per la
majoria de ciutadans de les Balears, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a:
a) Millorar el benestar de les famílies, especialment les que
tenen major nombre de fills i amb persones majors al seu
càrrec.
b) Donar suport a la maternitat i la paternitat i la conciliació
de la vida familiar i laboral amb polítiques específiques.
c) Donar suport especialment als casos conflictius i de risc.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar el
III Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones que
impliqui horitzontalment totes les Conselleries donant
compliment al compromís assumit per tots els Estats i Regions
de la Unió Europea, en el tractat d'Amsterdam del 1999,
identificant i reconeixent les desigualtats socials entre els
gèneres i proposant polítiques actives concretes perquè els
homes i les dones obtenguin el mateix benefici de totes les
decisions, les accions i els projectes polítics.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè els museus les biblioteques i els arxius
gestionats pel Govern de les Illes Balears comptin amb un pla
de gestió bianual per a cada un d'ells, on s'especifiquin els
objectius, les actuacions i els compliments de les tasques a
desenvolupar.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a rebaixar les taxes dels ports que són competència de
la comunitat autònoma per tal d'evitar greuges comparatius amb
la resta de ports competència de l'Estat .
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
polítiques encaminades a prevenir, atendre i eradicar la
drogodependència.
6. El Parlament
de les Illes Balears constata que s'han
d'aprofitar més de 58.000 milions de pessetes del conveni signat
entre l'administració de l'Estat i l'Autonòmica per tal de millorar
la nostra deteriorada xarxa de carreteres.
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7. El Parlament de les Illes Balears crearà, en un termini no
superior a un mes, una Ponència d'estudi de Reforma de
l'Estatut. L'objectiu d'aquesta reforma serà capacitar la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per assolir el màxim
sostre d'autogovern que permet l'ordenament jurídic vigent,
inclosa la policia autonòmica.
8. El Parlament de les Illes Balears constata l'existència d'una
situació de paràlisi i de retrocés en el desenvolupament
autonòmic, del qual són un clar exponent tant la legislació
estatal que lamina les competències estatutàries, com
l'obstrucció reiterada al traspàs de serveis pendents.
9. El Parlament de les Illes Balears constata que per al necessari
increment de les cotes actuals d'autogovern cal instar el Govern
de l'Estat a:
a) Fer efectiva la transferència de totes les competències i
els serveis pendents i atribuïts a la comunitat autònoma pel
vigent Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
b) Obtenir mitjançant l'aplicació de l'article 150.2 de la
Constitució espanyola, les matèries susceptibles d'ésser
assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
d'una manera permanent.
c) Modificar les lleis estatals de caràcter bàsic que limiten
l'autogovern.
d) Assegurar la presència i la participació directa de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els òrgans i les
institucions de la Unió Europea.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un model audiovisual propi per tal de fomentar
la identitat cultural i lingüística, i afavorir a l'ensems la
integració de la gent nouvinguda a les nostres illes.
11. El Parlament de les Illes Balears, per tal de donar la
importància que es mereix al transport públic:
a) Insta el Govern de l'Estat a declarar obligacions de servei
públic les connexions aèries entre les illes i entre les illes i
la península i a finançar-les en els termes legalment
establerts, per tal que quedin garantits freqüències
suficients i preus raonables.
b) Insta el Govern de les Illes Balears a equiparar les taxes
dels ports competència del Govern amb els de competència
de l'Estat.
c) Insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb la
millora del transport ferroviari incrementant les freqüències
de les línies ja existents.
12. El Parlament de les Illes Balears, per tal de mantenir
l'autonomia financera dels ajuntaments, insta el Govern de
l'Estat:
a) Que la reforma de la llei d'hisendes locals no suposi, en
cap cas, una pèrdua de recursos als ajuntaments.
b) Que redueixi el pagament dels imposts estatals per les
corporacions locals.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar l'accés lliure i gratuït de la gent usuària de
la xarxa d'internet a l'edició digital del Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears en el
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finançament de les infraestructures i els serveis de transport, i
en particular:
a) A dedicar els fons prevists en el Conveni de Carreteres
al finançament de les infraestructures viàries estratègiques
prioritzades per les institucions competents de la Comunitat
Autònoma (Govern de les Illes Balears i consells insulars).
b) A cofinançar, en un mínim d’un 50%, les inversions
ferroviàries, incloent-hi la seva expansió a les illes que avui
no en disposen, que programi i financiï el Govern de les Illes
Balears, d’acord amb el que preveu la Llei de Règim Especial
de les Illes Balears.
c) A colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears en el
finançament de les infraestructures i millora de serveis
prevists al Pla de transport per carretera de les Illes Balears.
d) A incrementar el descompte del preu dels bitllets als
passatgers residents fins al 50%, tant en el trànsit aeri com
marítim i tant als viatges interinsulars, com en els enllaços
amb la península.
e) A incrementar la quantitat dedicada a subvencionar el
transport de mercaderies fins a arribar al 2003 als 6 milions
d’euros, atès que la quantitat actual és insuficient.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol perquè doni compliment a l’establert a l’article 32 de
la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de Règim Especial de les Illes
Balears i, en colAlaboració amb el Govern de les Illes Balears,
analitzi les especials circumstàncies del mercat laboral a les Illes
Balears i adopti mesures que permetin una major atenció a la
problemàtica dels treballadors fixos discontinus –amb especial
atenció als de “jornada irregular”-, els quals presenten
p eculiaritats pròpies i específiques no comparables amb altres
comunitats autònomes.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a:
a) Cobrir totes les vacants existents als cossos i forces de
seguretat de l’Estat a les Balears.
b) Actualitzar la plantilla dels cossos i forces de seguretat
de l’Estat a Balears, tenint en compte la realitat turística de
les Illes.
c) Elaborar un pla d’inversions per modernitzar equips,
vehicles, informàtica i quarters de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil.
d) Homologar les retribucions del personal dels cossos i
forces de seguretat, equiparant-los amb els que reben a les
Illes Canàries.
e) Elaborar un pla especial per a les zones turístiques i posar
en marxa el Servei d’atenció al turista, ja existent a Madrid,
Barcelona i Las Palmas, a les Illes Balears.
f) Posar en marxa bases de dades conjuntes entre els
cossos i forces de seguretat de l’Estat i les policies locals
de les Balears.
g) Revisar el finançament dels ajuntaments, tenint en
compte el cost afegit que per a les hisendes municipals
suposen els serveis extraordinaris que han de realitzar les
policies locals, destinats a cobrir incidents que per falta de
mitjans no poden atendre les forces i cossos de seguretat
de l’Estat.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a desbloquejar l’actual paràlisi que afecta la relació
amb el Govern de les Illes Balears per tal de no continuar

perjudicant els ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes i permetre
l’acompliment de les lleis 54/97 (del sector elèctric), 34/98
(d’hidrocarburs) així com la llei 30/98, de Règim Especial per a
les Illes Balears, en especial pel que fa referència a les següents
infraestructures: el gasoducte d’interconnexió entre la
península i les illes i l’oleoducte d’interconnexió del Port de
Maó amb la zona reservada per emmagatzematge de
combustibles per a Menorca.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir un procés de diàleg amb totes les forces
polítiques amb la finalitat de crear el marc normatiu adequat per
impulsar la creació d’una policia autonòmica.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol perquè, com a conseqüència de la supressió parcial
de l’impost d’activitats econòmiques, i en compliment de
l’establert per l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, estableixi fórmules de
compensació adequades a favor de les entitats locals que evitin
una minva de recursos que puguin posar en perill la prestació
de serveis per part de les corporacions locals. A la vegada
també insta el Govern de l’Estat Espanyol perquè dissenyi un
nou model de finançament de les Corporacions Locals que
incrementi significativament els recursos estatals que
actualment es destinen a aquestes administracions.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a promoure els canvis legislatius necessaris per tal
que el Senat esdevengui l’autèntica cambra de representació
territorial. I que de manera urgent reguli la participació de les
comunitats autònomes al Consell de la Unió Europea.
21. El Parlament de les Illes Balears celebra que en la tramitació
al Congrés de Diputats del Decret 5/2002 de medidas urgentes
para la reforma del sistema de protección del desempleo,
s'hagi decidit retornar les prestacions als treballadors fixos
discontinus. Així mateix, insta el Govern de l'estat a constituir
de manera immediata la comissió prevista a l' article 32 del REB
i a adoptar les mesures necessàries per evitar perjudicis als
treballadors afectats per la vigència del Decret.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
dotar de mitjans humans i materials suficients la Inspecció de
Treball de les Illes Balears.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
prendre les mesures adients per millorar el finançament dels
ajuntaments, de tal manera que aquests puguin respondre a les
noves necessitats que es plantegen per millorar la qualitat de
vida dels veïns i veïnes dels seus municipis. Aquestes mesures
s'hauran de consensuar amb la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el ministeri de Foment
a retirar els plans directors dels aeroports de les Illes Balears i
a acordar la gestió d'aquests amb el Govern de les Illes Balears.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
dur endavant les modificacions legislatives necessàries que
permetin l'accés als descomptes de viatges per residència als
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origen.
26. El Parlament de les Illes Balears manifesta que la via
diplomàtica és la manera de resoldre els conflictes
internacionals i rebutja l'ús de la força militar per a imposar la
dominació d'un país sobre altres. En aquest sentit, insta el
Govern de l'Estat que treballi per a trobar una solució
diplomàtica a la crisi d'Iraq en el marc de les Nacions Unides,
que tracti d'evitar l'atac del EEUU a aqueix país.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
augmentar els recursos humans i materials de l'INEM a les
Balears que permeti el compliment de les seves competències
amb criteris de màxim servei als ciutadans demandants de
prestacions per desocupació, donades les característiques
específiques del mercat de treball de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
fer un esforç de recuperació de dinàmiques unitàries de totes
les forces democràtiques en la lluita contra el terrorisme, tot i
respectant les diferents concepcions, cercant els plantejaments
coincidents que puguin ajudar a acabar amb aquesta lacra
terrorista.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri del Foment
del Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears perquè
facin les gestions al seu abast per tal d’assolir rebaixes en les
taxes que s’apliquen als passatgers i mercaderies de la línia
entre Formentera i Eivissa, i en especial a fer efectives les
previsions establertes a la llei de Règim Especial de les Illes
Balears.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació dels Serveis de Defensa de la Competència
de les Illes Balears, d’acord amb el previst a la llei 1/2002, de 21
de febrer, de Coordinació de les Competències de l’Estat i les
Comunitats Autònomes en matèria de Defensa de la
Competència.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Parlament els projectes que
desenvolupen les conclusions a les quals va arribar la comissió
mixta Govern- Consell- Ajuntament- Ministeri que estudià la
situació sanitària a Formentera.
A la seu del Parlament, 25 d'octubre del 2002.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat i
el Govern de les Illes Balears que, en l'àmbit de les seves
respectives competències, realitzin les gestions necessàries per
tal que en el termini més curt possible dotin adequadament les
places dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i de la
Policia Local.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en l'àmbit de les seves competències, estableixi els
mecanismes perquè en el termini més curt possible es liquidin
de manera satisfactòria els expedients d'expropiació pendents
derivats de la construcció de carreteres.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en l'àmbit de les seves competències, iniciï el
procés conduent a l'aprovació de la Llei de Capitalitat de la
ciutat de Palma.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en l'àmbit de les seves competències, solucioni de
manera definitiva i urgent el finançament del trot balear i de les
seves activitats relacionades, especialment l'àmbit agrícola i
ramader.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3648/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Cerezo i Mir, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris de distribució dels malalts mentals
crònics als pisos de Palma. (BOPIB 158 de 18 d'octubre del
2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en l'àmbit de les seves competències, iniciï els
tràmits conduents a la reforma de l'Estatut d'Autonomia en el
sentit d'igualar la nostra Comunitat Autònoma a les que la
Constitució denominava comunitats històriques.

Ordre de Publicació
B)

34. El Parlament de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves
competències, promourà l'inici dels tràmits conduents a
l'adequació del Senat a la realitat territorial i plurinacional de
l'Estat.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3645/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a denúncies formulades pel servei
de traumatologia de la Fundació Hospital de Manacor. (BOPIB
158 de 18 d'octubre del 2002).
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

Ordre de Publicació
I)

1.3.1. ESMENES

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3643/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Salvador Cànoves i Rotger, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a preus dels bitllets d'avió.
(BOPIB 158 de 18 d'octubre del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
d'octubre del 2002, rebutjà l'Esmena a la totalitat amb text
alternatiu RGE núm. 3129/02, del Grup Parlamentari Popular al
Projecte de llei RGE núm 2557/02, de cooperatives de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 151 de 6 d'octubre del 2002).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3644/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a rectificació del Reial Decret
5/2002. (BOPIB 158 de 18 d'octubre del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de T r e b a l l i
Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
d'octubre del 2002, rebutjà les propostes de resolució 1-9, 12-24,
26-28, 30-34, 36-62 i 64-87 de les presentades amb el RGE núm.
3664/02 pel Grup Parlamentari Popular, relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 159 de 25 d'octubre del 2002).

K)

La votació obtengué el resultat següent:

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
d'octubre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3539/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Fundació
Francisco Franco. (BOPIB 157 d'11 d'octubre del 2002).

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

F ou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Debat sobre l'orientació política general del Govern de les
Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, començam el debat sobre
l’orientació política general del Govern. Té la paraula el Molt
Honorable Senyor President de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
Senyor President, senyores i senyors diputats.
Abans d’entrar en matèria, no puc menys que mostrar la
meva sorpresa, natural, pel fet que es dugui a terme aquest
debat aquí i ara, en aquest precís moment processal d’un
govern que encara no fa ni cent dies, pràcticament, que és al
poder; i naturalment la meva sorpresa no és gratuïta ni
interessada, senzillament me deman quina és i quina ha de ser
la naturalesa d’un debat que, lògicament, està prescrit
reglamentàriament i que, en teoria, ha de versar sobre l’estat de
l’autonomia en funció, se suposa, de l’acció de govern. I com
que aquesta acció de govern, per raons òbvies de temps,
gairebé no s’ha pogut mostrar, sembla que és lògic, que el
pertinent i raonable seria parlar i debatre de l’estat de
l’autonomia real, de l’estat de l’autonomia aquí i ara, de
l’autonomia que hem rebut, de l’única autonomia que en realitat
podem parlar, la que el 25 de maig les urnes i vostès, senyors
de l’oposició, ens vareu entregar.
Però no transitaré per aquest camí, naturalment llevat que
vostès ho vulguin o m’hi obliguin, i no aniré per aquest camí
perquè, en definitiva, desembocaríem inevitablement en un
ajustament de comptes que, per altra banda, ja s’ha produït i
s’ha sentenciat; el 25 de maig, les eleccions, totes les eleccions
sempre escenifiquen un ajustament de comptes que l’electorat
sentencia. Manca, per tant, de sentit, idò, insistesc, llevat que
vostès vulguin el contrari, que repetim, campanya electoral i
anàlisi programàtica.
Però també hi ha raons molt més profundes que
desaconsellen aquest plantejament discursiu, els possibles
futurs històrics: què hauria passat si en lloc de fer això
s’hagués fet allò altre? Mirar cap endarrera, sobretot quan es
mira cap endarrera amb ira, o tirar pedres cap al passat, manca
de sentit i, sobretot, ni canvia aquest passat ni tampoc en resol
les conseqüències, ni ens farà possible reconstruir-lo amb els
nostres desitjos.
Per altra part, el meu tarannà personal m’impulsa sempre a
mirar cap endavant, a part que no tenc cap vocació d’exercir
d’oposició de l’oposició. I tampoc no tenc temps, no tenim
temps, des del Govern, en aquests moments d’entretenir-nos
amb aquests quefers quan tants i tants afanys ens esperen i
ens ocupen.
De què hem de debatre, idò? De què hem de debatre si qui
ha de fixar el camp de joc i els termes del debat renuncia a parlar
d’un estat de l’autonomia que, en definitiva, és passat,
caminant cap al present, però, fet i fet, passat?

Pens que és pertinent, oportú i sobretot positiu delimitar el
camp de joc i el debat a l’estat de l’autonomia, sí, però a l’estat
de l’autonomia d’aquests encara no conclosos cent dies.
Perquè, encara que això suposi renunciar a la vista d’àguila
sobre un ampli espai i temps, té almanco l’avantatge de ser un
debat sobre certeses insinuades o en evolució, però certeses,
que és el que supòs que vol la ciutadania d’aquesta cambra,
que es discuteixin certeses, polítiques, en definitiva, que
satisfem les seves expectatives, que solucionem els seus
problemes i alimentem la seva esperança.
Anem-hi, anem, idò, a això.
L’aterratge. Quan es guanyen unes eleccions el nou
president del Govern arriba al Consolat de la Mar sempre ben
armat, ben armat amb un programa electoral que resumeix el seu
programa de govern, sap el que vol fer i sap el que ha de fer; ho
ha meditat, ho ha mesurat durant molt de temps, ho ha
consultat al seu partit, ho ha debatut amb experts i ho ha
sotmès, ni més ni manco, que al judici de l’electorat, només falta
passar de la teoria a la pràctica, de la potència a l’acte.
No voldria, senyores i senyors de l’oposició, que vessin en
les meves paraules arrogàncies o judicis de valor, però el Partit
Popular ha accedit al poder amb un avantatge que vostès no
tenien fa quatre anys, vostès varen haver de negociar, d’una
manera dúctil, amb altres forces polítiques, definir parcelAles de
poder, dissenyar funcions, establir equilibris i renunciar a
principis i punts programàtics. La contrapartida, no obstant
això, a aquesta capacitat negociadora i pactista tenia un preu,
i el preu que sempre s’ha de pagar en aquestes situacions és la
pèrdua d’un temps preciós, la reelaboració d’un programa que
sigui vàlid per a tots els integrants d’aquest gran pacte o
d’aquest acord i, naturalment, la pèrdua de temps per poder
ajustar una majoria de partits dissemblants.
El nostre avantatge ha radicat, essencialment, en el fet que
els vots a les urnes, el resultat electoral, ens ha permès posarnos en marxa immediatament, l’endemà de la presa de possessió
del Govern i no haver de reelaborar programes ni objectius;
perquè aquests programes i aquests objectius -parafrasejant
Lope- amb menys de 24 hores passaren de les urnes al teatre,
al teatre de l’acció política. Per això, avui, en aquesta cambra,
podem debatre sobre un estat de l’autonomia que amb menys
de cent dies no és l’estat de l’autonomia que vàrem rebre, sinó
un estat de l’autonomia que ja ha canviat en molts d’aspectes
i que ha posat els pilars dels canvis que han de venir. No és
que vulguem ser més llests que vostès, senzillament, el nostre
punt de partida ha estat distint i aquest punt de partida és el
que ens ha permès posar-nos a fer feina tot d’una i complir,
sense renúncies ni negociacions, els compromisos electorals
que hem adquirit amb els ciutadans.
Els eixos de l’acció. I ens hem posat a fer feina, no diré que
a un ritme frenètic, però sí accelerat. La situació de les Balears
havia entrat, pels motius que fossin, i els deixarem de banda, en
una dinàmica preocupant que exigia un cop de timó que variàs
un rumb més que problemàtic; estàvem instalAlats en una
depressió o, per ser més exactes, probablement en diverses
depressions. Una d’aquestes depressions era i és objectiva,

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8/fascicle 1 / 7, 8 i 9 d'octubre del 2003
econòmicament quantificable i mesurable en termes d’ocupació,
de producte interior brut, de consum i d’altres índexs
mesuradors de la bona o mala salut de l’economia.
Però al meu parer no era aquesta la depressió més greu i la
més preocupant, tot i que ho era, el que sí és molt seriós, la que
sí era molt seriosa era la depressió en la qual s’estaven
instalAlant els ciutadans i, molt especialment, els sectors més
dinàmics de la nostra societat. Contra l’adversitat i els mals
resultats econòmics es pot lluitar sempre que es mantengui
l’esperit de lluita i la capacitat de reaccionar davant els vents
desfavorables; però quan la depressió està instalAlada en la
mateixa medulAla del cos social, que és el que en definitiva
protagonitza el desenvolupament i social, aleshores ja no valen
excuses tipus conjuntura internacional, guerra d’Iraq o el mal
moment econòmic dels nostres clients, perquè el mal ja no és
essencialment allà, sinó el mal és en els ciutadans que l’han de
superar.
I jo no sé a vostès, senyores i senyors diputats, p e r ò a
nosaltres el que més ens preocupava en aquests darrers temps
no era que venguessin menys turistes o que la construcció
tengués anunciada una data fixa d’aturada o que el producte
interior brut hagués passat de ser el més dinàmic d’Espanya a
ocupar els darrers llocs en el rànquing de l’increment, tot això,
per suposat que era preocupant; però el que més ens
inquietava sobre manera era quan els termòmetres periòdics,
que mesuraven el grau d’optimisme empresarial i d’esperança
en el futur, ens indicaven reiteradament que els empresaris de
les Illes Balears havien passat de ser els més optimistes
d’Espanya a ser els més pessimistes, només superats per
l’empresariat del País Basc. I es confirmaven les nostres
inquietuds quan la realitat confirmava el pronòstic i es deixaven
d’invertir aquí els excedents empresarials i els projectes
emigraven cap a altres llocs.
Però que els doblers fugin no és el més greu, els doblers
van i venen; però un projecte empresarial que fuig és
irrecuperable. Un empresari deprimit i sense confiança en el
futur és una catàstrofe per a la societat. Una persona sense
feina i sense perspectives de tenir-ne és un drama personal i
social.
Per això, la primera, la més urgent i la més important política
del nou govern que sorgís de les urnes no era, curiosament, la
d’anunciar inversions, prometre meravelles i definir projectes,
no, el que era primer, més urgent i més important era d’ordre
moral; s’havia de rompre el cercle viciós de la depressió,
s’havia de recuperar la confiança, s’havia de tornar la ilAlusió a
la nostra societat.
I això només es podia fer d’una manera, predicant amb
l’exemple de la feina; definint amb claredat els objectius i
transmetent a la societat aquesta seguretat que es produeix
quan es comprova que els compromisos adquirits
s’acompleixen i que els discursos programàtics de la campanya
electoral es materialitzen i prenen cos. Era molt important
transmetre aquesta serietat a la ciutadania, aquesta serietat que
els objectius inclosos a la campanya electoral, els que ells han
votat, els que han triat, no eren un brindis al sol per guanyar
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vots, sinó compromisos derivats, sobretot, de profundes
conviccions ideològiques.
I aixecar ponts i recuperar diàlegs. Ja sé que alguns
distingits membres de l’oposició parlen d’infeudació o de
submissió als hotelers, als empresaris, en general, i supòs que
també a la trilateral, al president Busch o als savis de Sion; però
siguem seriosos, senyores i senyors, afortunadament, les
societats demoliberals no són ni unívoques ni unidimensionals
ni d’estructura jeràrquica militar, sinó que són plurals, amb un
poder policèntric, amb un sistema d’interaccions i d’equilibris
que defineixen el que és una societat moderna. Ningú comanda
totalment a una societat, ni de fet ni de dret, ni el president de
la comunitat ni el seu govern, i és bo que ningú comandi
totalment, siguin poders econòmics, siguin poders multimèdia,
siguin poders polítics, siguin poders sindicals o tot aquest
conjunt de micropoders, que són una característica típica de les
nostres societats.
I aquesta descripció no és fruit d’un moment d’èxtasi
sociològic o de teoria de les organitzacions o de dinàmica
social, sinó que és un reflex real que explica una cosa en la qual
he insistit reiteradament en aquests temps, l’imprescindible
d’aquests espais públics d’interrelació on conflueixen, debaten
i s’interaccionen el que és públic i el que és privat. I aquest
espai d’interrelació és el que, amb menys de cent dies, s’ha
restablert d’una manera espectacular, amb resultats també
espectaculars que ens parlen a la societat, al carrer, de què el
clima és un altre, l’esperança ha tornat aparèixer a l’horitzó,
etcètera.
I això ha passat no perquè tenguem especials dots
taumatúrgiques, sinó perquè hem fet una cosa tan senzilla com
acudir als punts neuràlgics per parlar; una cosa tan elemental
com practicar una política de gestos allà on s’havien de fer, i
una cosa tan sensata com escoltar el que pensa la societat. Hem
recuperat, amb una paraula, aquests espais d’interrelació i, a la
vegada, el diàleg amb la societat. Era la primera passa per
enfrontar-nos a una insinuant depressió colAlectiva i pens,
sincerament, que en aquests cent dies el canvi en aquestes
expectatives, en aquest clima, ha estat radical.
Ocupació i economia productiva. Aquest canvi de clima,
aquesta inversió de tendències depressives i pessimistes no
eren disquisicions dialèctiques o venda de fum ideològic, era la
primera passa urgent i conditio sine qua non per recuperar una
economia productiva que se’ns escapava de les mans, i la
primera conseqüència de la qual era la caiguda de l’ocupació en
uns termes desconeguts en aquesta terra i en els sectors
tradicionalment més productius de la nostra economia.
Però vull fer especial esment al nostre teixit empresarial, a la
petita i a la mitjana empresa, a la indústria, a la nostra important
indústria, al comerç, a l’aposta per les tecnologies com a
elements fonamentals per a la creació d’aquesta riquesa i del
nostre teixit social. Aquests sectors són, ho han de ser i seran
estratègics dins les nostres polítiques.
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Com també ho han de ser totes les polítiques d’ocupació i
de formació que volem dur endavant, des d’un clima de diàleg,
de consens amb els agents socials i econòmics.
Per això, l’ocupació va ser l’eix central de la campanya
electoral del Partit Popular i el que probablement va atreure,
diguem-li vot transversal, que fa que tots els segments
sociològics d’una societat comparteixin una mateixa
preocupació, en aquest cas la preocupació per la feina. Com és
lògic, en una formació política que, com el Partit Popular, pensa
en la centralitat de la persona humana, com a subjecte d’acció
política i econòmica, era inevitable i era coherent posar un
accent especial insistent en aquesta recuperació de l’economia
productiva, al servei d’aquest bé de la persona, que és la feina.
I sé que tot un dels punts que constitueix l’eix fonamental
del programa d’oposició que han dissenyat per a aquesta
legislatura, el descrèdit d’una política econòmica dinàmica per
les conseqüències que produeix. Dit amb paraules molt més
crues, aquest govern, amb la seva boja aposta per la
recuperació es carregarà el medi ambient, omplirà de ciment les
illes i ens ficarà en una frenètica espiral de desenvolupament,
de conseqüències nefastes. Això és el que vostès, senyors de
l’oposició, amb respecte, i les seves terminals multimèdia
repeteixen i transmeten un dia sí i l’altre també al llarg d’aquests
quasi cent dies de govern del Partit Popular.
I en podem parlar, en vull parlar. I en podem parlar no per
raons de dialèctica partidista o d’enfrontament polític, sinó
perquè darrera aquesta crítica i darrera aquesta caricatura
resideix la qüestió més important i més profunda d’aquesta
comunitat autònoma: quin ha de ser el model de
desenvolupament d’aquestes illes.
I és evident que aquí s’enfronten dues concepcions
irreconciliables o, com a mínim, de difícil conciliació. Vostès,
durant quatre anys, ho han sacrificat tot, i quan dic tot, vull dir
exactament tot el que és teòricament mediambiental; feina,
economia, infraestructures, tot. Amb la inseguretat jurídica
provoquen la construcció desmesurada i sense control, però
amb lletra de venciment, i ara és quan en pagarem el preu, i
prescindeixen dels seus efectes sobre el conjunt de les petites
i mitjanes empreses i sobre la feina. Acudeixen als mercats
turístics per advertir-los que ens sobren un parell de milions de
turistes i que aquest excés de visitants repercuteix sobre la
qualitat de vida de les illes, sobre el medi ambient i sobre els
serveis públics essencials. Es neguen a executar un pla de
carreteres, finançat per l’Estat, i un pla de dessaladores, perquè
entenen que són mediambientalment nocius. És a dir, si
observam la línia argumental que enllaça els tres grans eixos
productius de les Balears -turisme, construcció i
infraestructures-, veurem com el principi mediambiental ho
presideix tot, teòricament, i d’una manera quasi asfixiant.
Ho presideix, i mai més ben dit, fa depredació de tot, feina,
economia, habitatge, seguretat viària, accidents,
comunicacions, energia, aigua, turisme, drets de propietat, tot.
És, evidentment, una opció que vostès, emparats legítimament
per la majoria de la representació parlamentària, posaren en
marxa durant quatre anys.

I és aquesta concepció del món, aquesta unidimensionalitat
teòricament mediambiental i la seva conseqüència una
sorprenent i radical insensibilitat social, el que les urnes del 25
de maig, des del meu punt de vista, deslegitimen de manera
contundent i ostentosa. I la deslegitimen no només perquè
fracassa i la ciutadania en sofreix les conseqüències, sinó
perquè sorgeix, en solitari també, una altra alternativa política
que no només critica les conseqüències negatives d’aquesta
unidimensionalitat política, sinó que qüestiona i desmunta el
mateix concepte de medi ambient, en el qual vostès basaran tota
la seva acció de govern. I no se n’adonen del radicalisme
d’aquesta qüestió i fins a quin punt es dirigeix a la mateixa línia
de flotació de les seves idees i creences.
D’entrada, el nou govern inverteix l’habitual relació del
binomi home-medi ambient, la primera de les ecologies és la de
l’home; i l’ecologia de l’home no és una abstracció, sinó que
són realitats concretes que s’anomenen: dret a la feina, dret a
l’habitatge, dret a no morir a la carretera, dret a tenir aigua
potable, etcètera. I el gran repte i la gran tasca d’aquest govern,
del nostre govern, és demostrar que el nou sistema d’equilibris
ecològics, al voltant de la figura central de la persona humana,
no només no atempta contra la naturalesa sinó que la preserva
més i millor.
I és que ens negam a entrar a plantejament maniqueus del
tipus ecologisme radical o depredació del territori; parcs
naturals o extinció de la fauna i flora insulars; aturada de la
construcció o muralla de ciment a les nostres costes. Aquest
maniqueisme reduccionista i simplificador, amb el qual se’ns
obsequia gairebé no hem assumit el poder, podrà formar part
d’una estratègia de desgast polític, podrà formar part d’una
estratègia política en general, però evidentment tenc els meus
dubtes sobre la seva decència i eficàcia. I és que en el fons
revela una espècie de nihilisme irresponsable en el qual no a tot
prescindeix completament de les conseqüències que provoca,
la qual cosa és d’una inadmissibilitat política i moral absoluta.
Es pot gaudir veient botar un ferreret, naturalment , però si es té
feina i si es pot adquirir un habitatge per viure-hi; el contrari és
un cruel sarcasme.
Però hi ha més coses, aquí, en els àmbits polítics, hi ha una
voluntat, que no és casual, per suposat, d’establir-se per als
clixés de dreta depredadora versus esquerra conservadora. És
el que diu probablement el catecisme d’aquell que és ben
d’esquerres, a l’estil d’aquell inefable manual de pedagogia
marxista que va escriure la no menys inefable Marta Honecker,
una obra mestre de propaganda. Però passa, senzillament, que
aquests estereotips no només no són ver, sinó que són tot el
contrari, i s’ha de desmuntar aquesta superxeria d’una vegada
per totes, amb tenacitat, amb rigor i sobretot amb dades.
I jo els vull estalviar la descripció del que ha passat en
matèries urbanístiques i mediambientals en els països del
socialisme real, que tant admiraren en el passat alguns dirigents
d’aquesta cambra. De què s’està parlant quan es dóna per fet
que aquest govern depredarà el medi ambient, quan no només
la praxis coneguda, feridora, escandalosa de l’esquerra, mostra
on és a les Illes Balears, on hi ha exactament el pitjor i més
depredador dels urbanismes, sinó, a més, que les lleis
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ordenadores que tenim, les úniques, han sorgit exclusivament
de governs del Partit Popular?

aconseguit, la dels alemanys per a l’any que ve, crec que són
un bon exponent de canvi de clima en aquest sector.

Els fets. Partint d’aquests pilars inspiradors de la política del
govern, quin és l’estat de l’autonomia? Què ha passat en
aquests tres mesos d’estiu que no han estat, efectivament, d’un
dolce fare niente de vacances? I el que ha passat són moltes
coses només amb tres mesos.

I hem eliminat l’ecotaxa, l’impost turístic, que no era com no
és cap impost, cap, només una qüestió recaptadora, qüestió
que convé subratllar perquè sembla a vegades que aquest
tribut era imprescindible des del punt de vista recaptador i no
és així. A part de què no ho és, no és mai la qüestió essencial
de la política tributària d’un impost aquesta. Quan impost no és
general, no és equitatiu, planteja problemes de recaptació, és
discriminatori, produeix enfrontaments, incideix negativament
sobre l’economia i provoca autèntics episodis de rebelAlió fiscal
entre els destinataris ocults de l’impost, aleshores aquest
impost s’ha de suprimir perquè ens fa més mal que bé i això és
allò que hem fet.

Comencem amb el tema de les llibertats que en el nostre
programa electoral girava, essencialment, al voltant de dos fets:
el bilingüisme, com a realitat sociològica de les Illes Balears,
que havia de tenir un reflex en els usos administratius; i la lliure
elecció de centre escolar per part dels pares.
El bilingüisme, la seva acceptació i pràctica administrativa,
ha començat de manera seriosa alliberant el cos social d’una
pressió lingüística que començava a ser asfixiant. Aquí, de la
mateixa manera que en nom del medi ambient se justificava tot,
també en nom de la llengua es podia atemptar contra les
llibertats, imposar usos i formes contra vent i marea. Hem
introduït sensates reformes en matèria de coneixement del
català per part del funcionariat i sobretot hem desacralitzat una
qüestió que havia esdevingut quasi tabú a la nostra comunitat
autònoma. I quin és el resultat? No ha passat res, no s’ha
enfonsat el català, no es parla ni més ni manco; ni la societat ha
entrat en tràngol catatònic per la impressió de la nova política
lingüística. Una vegada més tots els estereotips que envolten
la llengua s’han fet bocins en enfrontar-se amb la realitat. Som
una societat bilingüe i ho serem amb les projeccions públiques
i administratives de l’autonomia a través d’un procés que
gairebé no hem començat i no s’enfonsarà el món, ni
s’enfonsarà el català, ni s’enfonsarà res. Senzillament haurem
guanyat parcelAles de llibertat.
I el mateix es pot dir de la lliure elecció de centre escolar. El
món no es va fer en un dia i tampoc s’aconseguirà la total
llibertat electiva de centre en dos dies, però en menys de tres
mesos hem augmentat de forma important ja la concertació
necessària perquè aquesta realitat sigui en el futur una realitat.
I ho continuarem fent, és a dir, el camí cap a la lliure elecció de
centre escolar ja ha començat.
Demostrarem amb fets l’aposta per a la igualtat
d’oportunitats i les polítiques socials, ben aviat enllestirem els
acords necessaris per assolir el finançament de les nostres
polítiques i la posada en marxa de les infraestructures que ens
hem proposat.
I tampoc no hem quedat impassibles davant la crisi turística
i els problemes del sector econòmic que estira el carro de la
nostra economia. Pens que en un temps rècord hem elaborat el
Pla estratègic del turisme com a proposta immediata i urgent per
una realitat que amenaça la nostra principal indústria i és
evident que en només tres mesos el clima ha canviat, s’han
recuperat diàlegs i s’ha acabat amb la satanització de tot un
sector econòmic i s’ha escomesa una intensa campanya de
promoció en els mercats allà on la demanda havia flaquejat més.
La realització a l’illa de Mallorca de les convencions dels
majoristes i agències britànics i la que últimament hem

Exactament igual que ho començarem a fer a partir dels
pressuposts del 2004, com ens hem compromès també en el
nostre programa electoral, amb l’eliminació de l’impost de
successions de pares a fills i entre cònjuges a les Illes Balears
o la política fiscal que juntament amb polítiques actives, també
compromís del nostre programa, facilitarà la solució del
problema de l’habitatge, especialment per als joves.
Les infraestructures són un altre dels capítols en el qual més
feina hem fet aquests mesos i és que les infraestructures
viàries, ferroviàries, energètiques, hidràuliques no només
formen part essencial del desenvolupament econòmic sinó que
el fan possible. Gràcies al Règim Especial de les Illes Balears
hem reactivat i recuperat el Pla de carreteres, hem recuperat els
doblers que havíem perdut del Pla de carreteres finançat pel
Govern de l’Estat. No es repetirà la incúria de l’autopista d’Inca,
a la qual es va renunciar i que després es va haver de construir
a càrrec dels nostres doblers i aviat començarem les obres en
molts de fronts de manera que al final d’aquesta legislatura
estigui bàsicament acabat o a punt d’acabar-se, naturalment
amb l’ajuda dels consells insulars competents en la matèria, la
vertebració territorial de les Illes Balears a través d’una
magnífica, segura i ràpida xarxa de carreteres que tendrà en les
vies ràpides el seu eix vertebrador.
Parlem també seriosament d’autopistes, autovies, vies
ràpides i segures. Les autopistes, o les autovies no són el
nostre fetitxe ideològic, no ens emocionen ni ens entristeixen,
ni les estimam ni les odiam i és que tan el Partit Popular com el
Govern veuen les carreteres i les autovies com allò que realment
són, un instrument per resoldre bàsicament tres qüestions: la
necessitat del trànsit, la comunicació entre nuclis urbans i la
vertebració del territori. Res més que això.
La necessitat o la no necessitat d’una autopista, d'una
autovia, d’un desdoblament no la fixam nosaltres ni la fixa cap
govern: la fixen paràmetres tècnics internacionals que
adverteixen quan s’imposen les autovies en funció de les
intensitats mitjanes del trànsit. Els governs naturalment el que
hem de decidir, sota la nostra responsabilitat, és si atenem
aquestes exigències tècniques o si ens embarcam en
elucubracions de manual del bon ecologista i ens posam a
parlar de “trànsit nerviós”, “carreteres assossegades” i altres
eufemismes que no aconsegueixen ocultar la realitat d’unes
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carreteres ensagnades per l’elevada sinistralitat i embussades
per l’òbvia incapacitat per assumir un trànsit que les desborda.
Senyores i senyors diputats, a l'illa de Mallorca per la
carretera a la Universitat circulen cada dia més de quaranta mil
cotxes. Per molt que s’hi encaparrotin i per molt que proposin
i que proposem trens, autobusos i, si volen, helicòpters, per
molt, quaranta mil cotxes no caben en dos carrils. No hi caben.
Això és així de clar, així de senzill i així de contundent. No hi
caben i ho pateixen els nostres ciutadans quan hi van. I això
provoca accidents, i moren persones i es generen paraplègics
mentre unes veus que, en teoria, s’haurien de commoure davant
aquesta terrible realitat es dediquen a discutir el sexe dels
àngels.
Allò que és vàlid per a la Universitat, és vàlid per a Manacor
i la seva comarca, és vàlid per a Santa Ponça, Peguera i Camp de
Mar, i és vàlid per a sa Pobla, Alcúdia i Pollença, a Mallorca; i
amb altres circumstàncies naturalment és vàlid a Sant Josep,
Sant Antoni, Santa Eulària, a Eivissa; o a Ciutadella, Ferreries,
Alaior, Maó, a Menorca, entre molts d'altres.
I jo respect, tot i que no ho comprenc, que hi hagi
colAlectius de professionals i d’afeccionats que davant aquesta
terrible i enutjosa realitat del nostre actual sistema de
comunicacions proposin estils de vida cartoixans o reedicions
actualitzades i vergonyoses de les velles utopies àcrates o, el
que és més inquietant, enyorin societats dirigides, ordenades
i controlades per l’estat orwellià. Però, aquest no és el nostre
cas. Tenim un problema de trànsit, tenim un problema de
sinistralitat. I el volem resoldre des de la racionalitat, des del
sentit comú, a totes les Illes.
Però, les carreteres, en qualsevol de les seves projeccions,
a més de solucionar els problemes de trànsit, comuniquen i
vertebren el territori. Per això són infraestructures decisives que
afecten molt directament, no només la qualitat de vida, sinó les
possibilitats de desenvolupament i de prosperitat de comarques
i dels habitants d’aquestes comarques. Per això, no és menor ni
secundària tampoc aquesta funció vertebradora de la xarxa
viària en general.
Invertir en carreteres no significa menysprear el tren ni el
transport públic en general. En aquest sentit, amb tota
l'humilitat, em permet recordar que la “resurrecció” del tren a
Mallorca com a mitjà de transport colAlectiu no és una obra del
pacte de progrés, sí la seva continuïtat, sinó de governs del
Partit Popular. El que passa és que quan es té el tren com a
fetitxe ideològic, convertit en una espècie d’imperatiu moral,
polític i mediambiental, passen les coses que passen. I
nosaltres deim que tren a qualsevol preu, no. Nosaltres deim
que un tren antediluvià, molt menys encara. I tren com a
element d’estètica i d'icona d’un ecologisme a la violeta,
tampoc.
Les diferències entre l’anterior i l’actual govern respecte del
tren també són inconciliables. Per a nosaltres, el tren és, per
damunt de qualsevol altra consideració, un mitjà de transport
colAlectiu, ni un símbol, ni una icona ni una central de compres.
I un mitjà de transport colAlectiu, en el segle XXI, ha de ser més

ràpid, veloç, dissuasiu del vehicle privat perquè el supera,
segur, amb passos a nivell protegits, amb arcs correctes en les
corbes i amb un confort, una eficiència i una qualitat que sigui
capaç d'atreure els usuaris.
Però en matèria d’infraestructures i en tres mesos, no ens
hem limitat a les carreteres ni al transport terrestre. En aquest
breu espai de temps, hem pràcticament aconseguit la important
qüestió de la declaració de servei públic dels vols interinsulars,
desenvolupant el règim especial de les Illes Balears, amb
l’objectiu d’aconseguir, abans de final d’any, rebaixar el preu
prop d’un 30% de les connexions aèries amb Menorca i Eivissa
i Formentera, garantint la qualitat del transport i les freqüències.
Però, sense dubte, una de les qüestions més importants del
règim especial de les Illes Balears que hem aconseguit resoldre
i encaminar en aquest temps, i que afecta significativament la
nostra insularitat, és el subministrament d’energia elèctrica. Era,
i és, probablement, una de les qüestions més importants i
transcendentals de futur per a aquesta comunitat.
I hem aconseguit la garantia de finançament per al nostre
model energètic d’aquestes illes, que combina el gasoducte i el
cable elèctric, primer de Menorca, de Formentera a Eivissa i
d'Eivissa i Formentera a Menorca amb Mallorca i després amb
la Península, com a forma intelAligent de subministrament. I
acabar així amb un monopoli i amb un aïllament històric, que
ens permetrà comprar l’energia en les mateixes condicions que
a tota la Península Ibèrica, i inserir-nos en les xarxes europees.
Aquest gran repte que és la salut i la seva gestió després
del traspàs de competències ha merescut una intensa activitat
per part del Govern. Primera pedra de l’Hospital d’Inca, posada
en marxa de l’Hospital de Maó i de l’Hospital de Formentera;
pla de xoc contra les llistes d’espera amb obertura dels
quiròfans de l’Hospital General; pla de xoc en matèria de
transport sanitari -ambulàncies i helicòpter-, i contactes
continuats amb l’Ajuntament de Palma i amb la ministra de
Sanitat per a la posada en marxa de les obres del futur nou Son
Dureta.
I en aquest context, saben les seves senyories, que també
hem proposat, com en altres qüestions, però aquesta de forma
especialment rellevant un pacte i un fòrum de diàleg per al
nostre model sanitari, perquè es puguin establir acords que
estiguin per damunt dels avatars electorals i polítics, i aquest
oferiment el vull fer, expressament, una altra vegada, en aquesta
intervenció meva, de colAlaboració amb tots els partits polítics
i d'ampliació d'aquest pacte de governabilitat, en aquest cas,
que tenim amb Unió Mallorquina i que fa possible molts
d'aquests grans projectes i d'aquestes infraestructures.
I esperam, en aquest sentit, que els seus diputats a Madrid
ens donin suport a la Llei de mesures d’acompanyament que
pròximament esper que pugui modificar la Llei de cohesió i
qualitat del Sistema Nacional de Salut, que declararà, si Déu ho
vol, les Illes Balears “zona estratègica sanitària”, amb el que
això significa i que, avui, només està previst, a l'Estat espanyol,
per a les Illes Canàries.
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En matèria de medi ambient, i a part de les puntuals
actuacions contra la processionària, retirada de pins acumulats
pels temporals de fa dos anys, l’intent de recuperació dels tres
milions d’euros de fons europeus per a la protecció de la
posidònia a la mar balear, o la creació del fons mediambiental,
amb participació pública i privada, i que previsiblement,
inclourà, entre altres, el finançament d’un pla de reforestació de
p rop de 24 milions d’euros, el més significatiu d’aquests tres
mesos, independentment d'aquestes coses, potser sigui el
radical canvi inspirador de la futura política mediambiental
d’aquest govern, que no serà a base d’imposicions, de
tempteigs i retractes i d'inclusió obligada de finques privades
a parcs naturals, sinó a través del diàleg i els incentius que
facin de la preservació del medi ambient una tasca colAlectiva,
compartida i convençuda. S’han posat les primeres pedres del
diàleg i s’han superat divorcis i enfrontaments que feien de fet
impossible qualsevol política mediambiental digna d’aquest
nom.
I en aquest mateix sentit, l’aposta per la solució dels
problemes dels nostres pagesos ha estat, i serà, prioritària, però
des del respecte, des de les formes i des de la legalitat; sempre
des de l’eficàcia i des del pragmatisme que tan bé estén el
pagès.
I fent ulls clucs a l’estat en què ens hem trobat la bossa,
hem aconseguir treure ajudes que estaven pendents des de
l’any 2001 o el 2002 -Pro ALFA, Pla de Sant Jordi, etc.- i hem
posat les fites per aconseguir ampliar la superfície de fruits secs
susceptibles de rebre ajuts europeus, incrementar not ablement
els rendiments assegurats, i estic convençut que aconseguirem
desbloquejar també, amb el Ministeri d’Agricultura, la inversió
de prop de 54 milions d’euros en infraestructures de reguius a
les totes les Illes Balears.
Per últim, i en aquest ràpid repàs dels cent dies a punt de
transcórrer, una breu referència a la projecció de les Balears a
nivell d’Estat. Ja vaig dir en una altra ocasió que havíem de
p assar de l’era del victimisme i de l’abstracció a l’era de jugar el
rol que per la nostra tradició, la nostra història i el nostre pes
específic, ens correspon en el si de l’Estat. Un estat que no és
només un mur de les lamentacions, sinó que és un invent i part
nostra sobre la qual qualque cosa haurem de dir. I ho farem
entre altres raons perquè aquest estat és el “nostre” estat i les
seves decisions, les seves polítiques i les seves actituds ens
afecten i toquen molt directament.
Bé, senyores i senyors diputats, la meva resistència, ja ho
saben, a convertir aquestes compareixences en un catàleg de
realitzacions i de projectes classificats i publicitats amb maneres
d’entomòleg, m’excusa en aquests moments d’estendre’m de
manera minuciosa sobre aspectes concrets d’aquests cent dies,
que abraçarien tots els sectors. Tots aquests projectes i totes
aquestes qüestions són a la recambra juntament amb moltes
altres coses per si els diputats estimen adient treure-les a la llum
al llarg d'aquests dies.
Però el que jo voldria transmetre a la ciutadania i a aquesta
Cambra és que les carreteres, el turisme, les polítiques
d’ocupació i qualsevol altre projecte que ens glorieja als
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polítics i que provoca acarnissats enfrontaments i
discrepàncies no són ni una finalitat en si mateixos ni una
tècnica per obtenir vots en el mercat laboral, sinó que són
instruments al servei d’alts valors morals que tenen en l’home
individual, concret, mallorquí, menorquí, eivissenc i
formenterenc, el subjecte destinatari de tota aquesta política.
I si hagués de resumir en poques paraules el sentit i la
intenció d’aquest discurs que és, en definitiva, el sentit i la
intenció de l’acció de govern, jo els diria que la justificació de
la nostra feina, dels nostres desvetllaments i dels nostres
projectes apunten cap als següents trets.
Aconseguir unes Balears pròsperes, sostenibles
mediambientalment i amb qualitat de vida per als seus ciutadans
i per als que ens visiten.
Apostar per unes Balears tolerants i obertes al món, en les
quals, en nom d’ens abstractes, identitats, llengües, ideologies,
raça, sexe o condició, mai no puguin violentar-se drets
individuals, envair espais inalienables o crear climes xenòfobs
de qualsevol casta o espècie.
Fomentar unes illes hospitalàries i solidàries. Solidari ve de
solidesa, aquesta solidesa d’una economia pròspera, aquesta
solidesa dels principis i les conviccions, que es projecta en
múltiples projeccions, fins als que més ho necessiten, en la
nostra pròpia casa, a la resta d’Espanya i al Tercer Món.
Promoure una societat que doni el millor d’ella mateixa, que
sigui protagonista dels seus destins, que sigui lliure, que sigui
creativa, que no hagi de menester les crosses públiques per
poder caminar.
Projectar unes Balears vitals que, com ha passat en altres
èpoques dinàmiques de la nostra història, es passegin amb
orgull per tots els continents, abandonin abstraccions i
complexos seculars i passin del victimisme ploraner a trepitjar
fort en el context nacional, a aportar el seu gra d’arena en els
afers d’estat i a fer valer el seu pes específic en el conjunt
d’Espanya. Unes illes respectades, en suma.
Presidir un govern que faci feina, que sigui honest, seriós,
ferm en els seus principis i conseqüent amb el pacte signat amb
els ciutadans el 25 de maig.
Jo no sé si, en cent dies, en només cent dies, hem
aconseguit transmetre l’esperit que ens anima, la intensa tasca
realitzada i l’esperança d’un futur que supera angoixes i crisis.
Milton Friedman escrivia, en un dels seus llibres cèlebres,
que els primers “cent dies” d’un bon govern permetien viure de
les rendes de la bona imatge transmesa. Es basava el Premi
Nobel d’Economia en l’anàlisi dels cent dies dels governs de
Roosevelt i Kennedy i la continuació anodina de la resta de la
legislatura.
No serà el nostre cas. Aquests cent dies han marcat, per
descomptat, un tarannà i han posat els fonaments del que serà
la política d’aquest govern. Però, contràriament a allò que diu
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Friedman, no serà una fulgurant sortida d’un govern actiu i amb
ganes de fer coses per instalAlar-se a continuació en les rendes
obtingudes. No, senyores i senyors diputats, aquests cent dies
es perllongaran en els pròxims quatre anys. Tota la legislatura
seran “cent dies”.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, se suspèn la sessió fins demà
a les 12,30, quan hauran transcorregut més de 24 hores.
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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores i senyors diputats.
Reiniciam el debat sobre l’orientació política general del
Govern. Té la paraula la representant del Grup Parlamentari Mixt
Sra. Munar.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Generalment el
debat de l’estat de la comunitat serveix per fer balanç de l’acció
del Govern, l’objectiu és avaluar els resultats i corregir els
errors que s’hagin pogut tenir. En aquesta ocasió però el debat
se’ns presenta poc després d’unes eleccions autonòmiques de
les que ha sorgit un nou Govern, aquest per tant, no és un
debat normal. Coincidiria amb vostè Sr. President que és un poc
sorprenent plantejar un debat de l’estat de la comunitat amb
menys de cent dies o després del cent dies del seu
funcionament, malgrat que hem de reconèixer que ja han
aparegut una sèrie de qüestions que ens permetran fer-lo i
parlar de les mateixes.
Dit això podem cercar altres coincidències a més de
l’electoral, abans esmentada, que probablement tenen per a
nosaltres molta més significació, podríem parlar que enguany
celebram el 25è aniversari de la Constitució i també el 20è
aniversari del nostre Estatut d’Autonomia. És cert que el camí
recorregut en la nostra consolidació del sistema democràtic i del
nostre model d’Estat ha estat durant tot aquest temps molt
intens i que no ha estat en absolut absent de dificultats,
d’intents de regressió, de dubtes, de pors. És en aquest context
que Unió Mallorquina sempre ha adquirit un compromís decidit
amb la solució dels problemes de la nostra comunitat, un
compromís que passa per l’exigència de la màxima colAlaboració
entre institucions, partits i persones. Ha estat precisament
l’aprovació de la Llei de Consells que Unió Mallorquina
considera el principal avanç de la passada legislatura i que
suposa que en aquests moments estam en condicions de què
cada una de les illes pugui assolir d’una forma decidida i sense
cap entrebanc, que hi va haver en èpoques passades, el seu
autogovern. He dit moltes vegades que el consell és el veritable
govern de Mallorca i el mateix podem dir del de Menorca i
d’Eivissa, després d’aquesta llei. Això no vol dir de cap manera
i s’ha demostrat, que s’hagi trencat la comunitat, ho deien si
se’n recorden els alarmistes la passada legislatura. A partir de
la Llei de Consells, ben al contrari, allò que s’ha aconseguit és
afavorir la colAlaboració institucional entre Govern de la
comunitat i les diferents illes per tal de solucionar els problemes
de totes i cada una d’elles.
D’aquesta manera s’ha pogut tirar endavant un Pla
territorial de Mallorca que està a punt de ser aprovat amb un
ample consens, estic convençuda que el consens serà ample i
que ho podria ser encara molt més si realment ens baséssim en
el Pla territorial. El Pla territorial serà l’instrument que garantirà
el correcte i equilibrat desenvolupament de Mallorca, permetent
assolir un nivell de riquesa i de benestar que tots nosaltres

desitjam, conjugant allò que és tan important, el creixement
econòmic i la qualitat de vida amb un màxim de respecte cap al
medi ambient. També hem pogut dur a terme un Pla de residus
que ha posat en ordre definitivament aquest tema, tractant
d’evitar els abocadors, avançant en el tractament de residus, el
reciclatge i aconseguint un parc de tecnologies ambientals que
properament s’obrirà al públic i que és un referent dins tot
Europa.
Aquesta ha de ser la legislatura que aporti un nou
optimisme i confiança a la nostra societat. Entenem que ha de
ser una legislatura que demostri que un polític no és aquell que
té un problema per a cada solució sinó que és aquell que té una
solució per a cada un dels problemes. La legislatura de les
solucions, com l’he anomenada reiteradament, és possible
gràcies a què el consell s’ha convertit en l’interlocutor vàlid de
la societat mallorquina davant altres administracions per tal de
negociar i resoldre els problemes d’una manera àgil i eficaç. Així
amb només cent dies de la constitució del nou Govern tenim
enllestits els compromisos que ens han de permetre solucionar
definitivament els problemes energètics de Mallorca, apostam
no només per una alternativa, o gas o cable, sinó per ambdues,
assegurant el subministrament energètic en tot moment i sense
dependre, com fins ara, de la sort. Però no només és que cada
estiu patíssim pel tema de les avaries del sistema elèctric, o que
preocupi en el responsable de GESA que s’ofereixin aparells a
baix preu perquè l’any que ve el consum es dispararà, sinó que
també tenim problemes tan bàsics com el subministrament
d’aigua. Idò també per a aquest tema tenim compromeses
inversions necessàries en infraestructures hidràuliques que
suposaran superar aquesta mancança, a més d’un esment molt
especial a allò que és l’estalvi d’aigua, la millora de les xarxes i
la millora del sistema de depuració i reutilització.
En aquest punt també hem de valorar i d’una manera molt
positiva el protocol que hem signat el Govern de les Illes
Balears i el Govern de Mallorca per a l’execució d’un Pla de
carreteres. Un pla que permetrà, a la fi, comprometre a l’Estat en
el seu finançament i que ha de servir per equilibrar el nostre
territori, per connectar els eixos econòmics fonamentals de
Mallorca i per unes comunicacions més dinàmiques i segures
en benefici de tots els ciutadans. Aquest pla es concreta en
l’establiment d’un eix, un eix clar, entre els dos ports comercials
de Mallorca, Palma i Alcúdia. L’enllaç entre les tres ciutats més
importants de Mallorca: Palma, Inca i Manacor i la solució
definitiva als accessos a Palma amb un segon cinturó que
distribuirà molt de trànsit que avui per avui només travessa
Ciutat per anar a altres bandes, Universitat, polígons, aeroport.
Tot això amb un consum mínim de territori perquè s’aprofita el
traçat actual i amb uns criteris estètics respectuosos amb el
nostre entorn, amb la nostra fisonomia, com poden ser les
parets de pedres o com poden ser altres elements
arquitectònics clàssics en aquesta illa. Sense oblidar, per fer
aquests eixos importants, amb un xarxa secundària, continuarem
eliminant punts negres, eixamplant allà on faci falta com hem fet
durant aquests dos darrers anys, que en el de dir de moltíssima
gent s’ha fet més en dos anys que en dues legislatures. No
volem que qui comença a les 8 a fer feina s’hagi d’aixecar a les
6 del matí, creim que la qualitat de vida passa per poder dormir
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un poc més o el que ha d’anar a la platja a Alcúdia s’hagi
d’aixecar de matí o si s’aixeca de bona hora enlloc d’arribar a
l’hora de prendre el bany arribi a l’hora de dinar.
No és necessari insistir, per altra banda, que el sector
turístic és el més important a la nostra illa, crec que ja tots hem
arribat a aquesta conclusió. I hem de tenir clar que ordenar el
territori, que resoldre definitivament el tractament dels residus,
que assegurar el subministrament elèctric i que s’asseguri que
hi haurà aigua són una manera molt important d’ajudar a definir
un model de qualitat, com és pot parlar de turisme de qualitat si
et quedes sense llum, si no tens subministrament d’aigua, si no
saps com resoldre els problemes del territori o si el tens
totalment desordenat? Però no basta això, som conscients que
s’ha de fer promoció turística, recerca de nous mercats, foment
del turisme alternatiu, modernització de l’oferta, sempre cercant
la desestacionalització i tenint en compte que el turisme es
relaciona de forma molt directe amb molts altres sectors. Si
volem ajudar el comerç, a la indústria o al sector primari, tots
depenem directe o indirectament del turisme. Fomentar i
aprofundir en aquestes relacions és un nou repte del nou
Govern, sense perdre de vista que el turisme i el medi ambient
han anat sempre molt lligats, protegint-se l’un amb l’altre,
cercant sempre un entorn atractiu i acurat que serveixi de
complement. No es pot dir que el Govern en aquests moments
està entregat totalment al sector del turisme i dir que està
abocat en encimentar-ho tot. Es pot dir una cosa o es pot dir
l’altra, però les dues són incompatibles perquè quan està
entregat a un sector no pot fer just allò que li és totalment
contrari.
Hi ha altres temes i hem de trobar solucions per afrontar
temes tan importants com són l’educació i com és la sanitat.
Hem de trobar solucions per reformar el nostre sistema
educatiu. Actualment i després de superar, amb molt d’esforç,
unes transferències que varen ser injustes tenim una xarxa
docent que encara no té suficients medis humans i materials.
Encara no estam capacitats per donar resposta a allò que és un
fenomen migratori, molt important en els darrers anys i a la lliure
elecció de centre, un compromís que també té Unió
Mallorquina. La dotació de recursos en el nostre sistema
educatiu ha de ser prioritari, sense excuses, ja que el futur de
tots depèn d’això. Tampoc l’actual infraestructura sanitària de
la nostra comunitat creim que sigui l’adient, creim que ens
mereixem molt més d’allò que tenim en aquest moment, que és
ben hora de definir la xarxa sanitària, que pugui ser moderna,
sense vendre ni falsos fums, ni falses esperances.
Aquí m’agradaria explicar un poc una anècdota d’allò que
era l’Hospital d’Inca, la veritat és que fa poc vàrem posar una
primera pedra que era la segona primera pedra perquè ja me’n
record que la campanya de l’any 99 em trobava amb el President
del Parlament i actual batle d’Inca, en algunes ocasions i ell
deia:” l’Hospital d’Inca ja és una realitat” i me’n record que li
vaig dir “idò que li operin”. La veritat és que han passat els
anys, l’hospital no va ser aquesta realitat, no donarem culpes
ni cercarem responsabilitats perquè crec que aquí del que es
tracta és de trobar solucions i que no només hàgim posat la
primera pedra, sinó que posem la darrera, que el puguem
inaugurar i que també posem la primera i la segona d’allò que
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serà el futur Hospital de Son Dureta. Crec que ara és el millor
moment, tenim una oportunitat d’actuar en positiu i de corregir
totes aquestes mancances que ha tengut la nostra sanitat
pública. S’ha d’haver acabat amb la saturació dels hospitals i
crec que és molt important acabar amb aquestes llargues llistes
d’espera. Falten hospitals de qualitat que tenguin en compte el
nombre real de possibles usuaris, aquest és el gran problema
que tenim sempre i és que a l’hivern i a l’estiu no hi ha la
mateixa gent i que nosaltres rebem molts de turistes cada any.
Sr. President, Unió Mallorquina estarà al seu costat a l’hora
d’aconseguir les millores sanitàries que demanda la nostra
societat, com també ens agradaria arribar a un pacte per
l’educació que tengués en compte la nostra realitat cultural, una
assignatura pendent que també tenim en aquesta illa és la Llei
de capitalitat de Palma. Palma ha de ser, entenem nosaltres, una
ciutat oberta, dinàmica, una ciutat de tots i també d’aquells que
la visiten. Una ciutat que rebi les necessàries compensacions
pel pes de les infraestructures i dels serveis que ens ofereix a
tots. Crec que el seu paper és molt important i hem de garantir
entre tots que no pateixi les conseqüències negatives de ser
precisament la capital de Mallorca. Com veu Sr. President hem
volgut posar damunt la taula una sèrie de qüestions que crec
que marcaran de bon segur el futur de Mallorca, que és també
el futur de les Illes Balears. Respecte a elles podríem tancar els
ulls i ignorar la seva existència i a la vegada negaríem les seves
solucions o podem assumir un repte d’afrontar-les amb
valentia, fermesa, amb esperit constructiu, exigint respostes
efectives, a la vegada que oferim compromís i colAlaboració.
Nosaltres, com sempre, hem volgut optar per la segona opció
perquè a pesar d’allò que es vulgui dir des d’òptiques
totalment interessades les solucions que proposa i per a les que
treballa Unió Mallorquina no amaguen intencions
desenvolupistes de creixement cap a l’infinit, tot el contrari. Es
tracta de donar solucions a problemes existents ara, els dèficits
d’infraestructures i de serveis que patim, els patim des de fa
molt de temps i nosaltres intentam cercar un equilibri entre
donar solucions a aquests problemes, que en definitiva si se’ns
hagués tractat amb justícia ja tendríem resolts.
Sempre hem defensat i per això hem rebut moltes crítiques
fortes, que el futur de la nostra terra passa per la sostenibilitat
del creixement, incloent el que quasi tothom oblida, el
creixement demogràfic fruit dels fluxos migratoris. El temps,
desgraciadament, ens està donant la raó, avui els problemes
que puguem tenir en educació o en sanitat són el resultat
d’haver-hi una població que va en augment molt creixent. Caure
en la contradicció de no voler més consum de territori i a la
vegada pensar que les Illes Balears no tenen un sostre
poblacional és propi d’aquelles persones o d’aquells partits
que encara no han posat ordre a les seves idees, però que
s’estimen més criticar altres partits com Unió Mallorquina
abans de demostrar la seva coherència, en aquesta vida no es
pot tenir tot, si creixem poblacionalment haurem de créixer en
infraestructures.
Iniciava aquesta exposició fent referència a 25 anys de
Constitució i 20 del nostre Estatut d’Autonomia, explicant com
a pesar d’un llarg camí recorregut hi havia encara moltes
qüestions per resoldre. Aquesta referència no ha estat un
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recurs d’estil, de fet podem afirmar que moltes de les qüestions
que he esmentat fins ara no serien avui un problema si al llarg
dels anys els diferents governs centrals haguessin actuat amb
lleialtat institucional o, em permetin granar cap a ca meva, si els
diputats que de forma legítima representen la nostra comunitat
en el Congrés no s’haguessin de supeditar totalment a allò que
els diuen des de les seus de Madrid. Hi ha assumptes pendents
d’una important rellevància i sobretot, per al futur
desenvolupament d’aquestes Illes. Aquests assumptes
pendents entronquen amb la representació efectiva dels
nostres interessos davant les diferents administracions i amb
la creació d’un marc d’estabilitat i de justícia amb les relacions
entre les diferents institucions i és que a pesar dels anys
transcorreguts des de la seva aprovació, hi ha assignatures que
la Constitució encara no ha aprovat, com per exemple el fet
insular.
Tan la Constitució espanyola en el seu article 38 com
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears reconeixen aquest fet
i d’aquest reconeixement en deriven unes conseqüències que
són de gran importància, en matèria d’inversions i en matèria
d’estructura institucional. Per això hem de mantenir l’aposta per
desenvolupar la Llei de Règim Especial, el famós REB i la
consolidació dels consells com a veritables ens autonòmics,
responsables del govern de cada una de les illes. Aquest
compromís no pot ser només de paraula sinó que s’ha de
demostrar amb fets en la mesura de què no anam més enllà del
que permet la Constit ució. Creim que en aquest àmbit el Senat
hauria d’arribar a ser allò que la Constitució defineix i també
hem de cercar mecanismes per tenir veu davant les institucions
europees, ara especialment en què s’ha de fer aquesta
Constitució europea. Serà la nostra veu també davant les Corts
espanyoles i davant les institucions europees perquè del
contrari podríem perdre capacitat de defensar els nostres
interessos. Avui les comunitats tenen transferides moltes
competències i és important que tenguem veu també a Europa.
A pesar que es digui que això excedeix del marc de la
Constitució, jo crec que n’hi ha prou amb la seva lectura per
veure que això no és així. Des d’Unió Mallorquina, amb tota
humilitat, recomanaríem a tots els que creuen que no hi ha
possibilitat de modificar-la, que llegeixen els seus articles 167 i
168, perquè precisament parlen de reforma constitucional. I és
que la reforma constitucional, sempre d’acord en criteris bàsics
de democràcia i de legalitat, valgui la redundància és
perfectament constitucional, al igual que ho és la reforma de
l’Estatut d’Autonomia o de qualsevol altra cos normatiu.
Una part molt important d’aquest desequilibri històric que
hem tengut i patit és motivat per la manca de recursos
econòmics, que a la vegada és fruit de l’oblit de la nostra
realitat demogràfica. Així una comunitat com la nostra,
receptora de molts de fluxos de població i a la vegada una
destinació turística de primer ordre mundial no rep, avui per
avui, cap finançament coherent amb aquesta realitat i crec que
això s’ha de tenir en compte i s’ha de defensar. Crec que hi ha
un concepte que entre tots hem d’aconseguir que es tengui en
compte i és el de població flotant. Per això és obligat repetir la
nostra voluntat de participar en les properes negociacions de
finançament de la nostra comunitat en el marc de la LOFCA,

contemplant no tan sols la població de dret sinó també perquè
per a nosaltres és molt important, la població de fet.
Unió Mallorquina defensa també la unitat de la llengua
catalana, és un tema que volem deixar molt clar. És una qüestió
científicament totalment superada, sempre des del respecte per
suposat a allò que són les diferents modalitats d’aquesta
llengua, faltaria més. En aquesta línia i si així podem evitar
debats estèrils ens referirem al mallorquí, el mallorquí és una
llengua viva que a més conviu amb la llengua castellana.
D’unes setmanes ençà s’ha obert un debat respecte la situació
lingüística d’aquesta comunitat i a allò que se’n diu
bilingüisme. Per a Unió Mallorquina una societat bilingüe no és
aquella allà on hi ha uns ciutadans que saben català i uns que
saben castellà, que uns parlen en català, uns en castellà i no
s’entenen, aquest no és el nostre model de bilingüisme. El
model de bilingüisme d’Unió Mallorquina és que tots els
ciutadans de les Illes Balears sàpiguen parlar en les dues
llengües que són oficials, català i en castellà, en mallorquí i en
castellà. A partir d’aquest moment és quan un pot fer lliure ús
del seu dret i parlar amb una o amb l’altra, entendre’s i deixar-se
entendre. Aquest és el bilingüisme que nosaltres aplaudim
perquè creim que la nostra llengua no es mereix ambigüitats i ho
hem volgut deixar ben clar.
I el camí necessari per afrontar aquest repte no passa per
defensar la superioritat d’una llengua o per dir, amb
plantejaments fatalistes, que una altra es mor perquè entre
altres coses a allò que es mor no s’hi apunta ningú. Unió
Mallorquina aposta definitivament per fer un ús social del
mallorquí, fer-ho en tots els àmbits i en tots els sectors i amb
tota normalitat. I jo crec que tenim en aquests moments més
instruments que mai per fer que la nostra llengua sigui atractiva,
útil i en això estam i això és feina de tots. És entre tots que hem
d’aconseguir que cada vegada sigui més valorada,
especialment per a tots aquells que la coneixen i que encara no
la utilitzen. Jo crec que la nostra llengua és un veritable vehicle
de comunicació, ha d’estar a l’abast de tots i jo crec que això
només ho aconseguirem si tots ens hi posam i és que en aquest
punt els representants polítics tenim, en el meu entendre, un
paper clau. L’activitat diària de les administracions ha de tenir
en tot moment present aquesta respons abilitat, fugint totalment
d’enfrontaments inútils, més propis de pobles ignorants que
d’una societat amb una tan llarga història.
J a per concloure perquè veig que m’estic passant del tem p s ,
encara que el President és considerat...
(Algunes rialles).
Voldria fer un esment a tres conceptes, territori, economia
i cultura. Són els tres pilars essencials del model d’Unió
Mallorquina. Unió Mallorquina vol per a aquesta terra que
aquests tres pilars estiguin íntimament lligats perquè són els
que defineixen el nostre concepte de nacionalisme, territori,
economia i cultura. Un desenvolupament econòmic que sigui
modern, que sigui sostenible reclamant tot allò i amb tota la
força que amb justícia ens pertoca com a ciutadans d’aquestes
Illes. Una defensa ferma del nostre territori, sabem que està
limitat i limitat per un fet, som una illa i que aquest fet insular
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que es reconeix a la Constitució i al nostre Estatut, encara no té
un reconeixement real a l’hora de dotar-nos econòmicament. I
una cultura, una cultura que ens defineix com a poble, que ha
d’impregnar en tot moment cada una de les passes que facem
cap al futur, hem de conèixer el passat perquè això ens permet
entendre el present i projectar-nos cap a aquest futur que tots
desitjam que sigui millor per a les nostres Illes perquè les Illes
Balears no sorgiren, encara que hagi algú que s’ho pensi,
enmig del mar i a partir del boom turístic dels anys 60, tenim una
llarga tradició, una llengua pròpia, una història, uns costums i
crec que és important que coneguem tots, els que hi som, els
que vendran, els nouvinguts. La nostra existència i la nostra
identitat jo crec que són anteriors i és ben hora que ho
reivindiquem tots d’una manera forta i clara, que ho sapiguem
i que ho defensem sense pors.
Les Illes Balears són la terra de Ramon Llull, de Francesc de
Borja Moll, de Llorenç Villalonga, de Mossèn Alcover de Josep
Maria Llompart, també de persones que ocupen llocs a nivell de
rànquing mundial en aquests moments com Miquel Barceló, és
la terra de Guillem d’Efak i tants d’altres que podríem anomenar.
Som una terra de campions esportius d’Espanya, d’Europ a, del
món. Tenim quantitat de fills ilAlustres, de coses que realment
ens poden fer que ens facin sentir orgullosos de qui som. I per
damunt de tot això és la nostra terra, una terra lluitada i
construïda pels nostres avantpassats, amb molt d’esforç i crec
que és de justícia que la puguin heretar de la millor manera els
nostres fills. Per això des d’Unió Mallorquina, amb el cap ben
alt, defensam l’orgull del nostre poble i de la nostra identitat,
deixant molt clar que no permetrem baix cap concepte que
aquest orgull i la nostra identitat es puguin veure diluïts,
amenaçats, que desaparegui per concepcions unitaristes que
desitgen la desaparició de tot allò que és diferent. Des d’Unió
Mallorquina tenim una gran tasca, la pensam dur endavant,
estam encoratjats i desitjam que sigui possible més que mai en
aquesta legislatura. Volem solucions per a tots els problemes
que pugui tenir Mallorca, volem solucions definitives i que les
aconseguirem, sens dubte, amb l’esforç i la feina que entre tots
farem.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Molt Honorable President de les Illes
Balears.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. Munar, Sra.
Presidenta del Consell de Mallorca, jo crec que el més important
de les seves paraules i del seu discurs és probablement la
continuació d’aquest discurs d’investidura en el que vostè ha
fet referència i que efectivament ens centren en una legislatura
allà on, efectivament, crec que tenim les fites posades per
resoldre molts dels problemes que no s’han pogut resoldre
durant molts d’anys, malauradament, en aquesta comunitat
autònoma. Per tant, jo vull agrair-li Sra. Presidenta, el to de la
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seva intervenció i naturalment, com sempre veim fent al llarg
d’aquests mesos, la lleialtat d’aquesta colAlaboració per dur
endavant un pacte que és un pacte entre dos partits, que no vol
ser res més que un pacte de governabilitat per resoldre i donar
solucions a aquests problemes.
Sense cap dubte Unió Mallorquina i el Partit Popular són
partits distints, partits amb ideologies distintes, allò que passa
és que des del respecte, lògicament, posem per damunt de tot
els interessos generals, en aquest cas dels nostres ciutadans i
siguem capaços d’aprofitar una oportunitat històrica, com crec
que estam fent, per donar solucions a aquests problemes que
estan posant en perill el nostre futur. I en aquest sentit,
lògicament, recull aquesta la seva intervenció, insistesc, la hi
agraesc, a més d'agrair-li sincerament aquesta colAlaboració que
crec que duim endavant i que només amb cent dies ha
aconseguit tenir fruits i resultats que crec que es podran veure
materialitzats realment de cara al futur.
Vostè ha començat la seva intervenció expressant el que era
aquesta història de la Constitució i de l'autonomia fruit
d'aquesta colAlaboració, i els pobles que volen conquistar el seu
futur són els que són capaços de posar-se d'acord amb les
grans qüestions, amb els grans temes, deixar els enfrontaments,
deixar els debats estèrils, relegar-los a un segon plànol i, en
canvi, afrontar des d'aquesta colAlaboració els acords que
siguin beneficiosos per als ciutadans. Tenim pobles veïnats
amb històries molt properes a la nostra que ens han donat
moltíssimes lliçons en aquest sentit i que així els ha anat perquè
han estat capaços de resoldre, fruit d'aquest enteniment, molts
dels seus problemes. Efectivament, aquesta és una
colAlaboració d'institucions, de governs, de partits, de
persones, amb un paper essencial, naturalment, dels consells
insulars que crec que en aquest moment processal ens poden
ajudar molt a aconseguir els nostres objectius.
I aquest pacte de governabilitat que vostè ha esbrinat amb
la seva intervenció, d'una forma, diguéssim, separada i sectorial,
aquest pacte de governabilitat, efectivament, aconsegueix
resoldre quatre eixos que vostè ha esmentat que són
fonamentals, però què és més important? Jo crec que no
tendrem una altra oportunitat, crec que no n'hi haurà cap altra
per resoldre aquests problemes. Hem aprofitat el moment i tenim
la responsabilitat davant els ciutadans d'aprofitar aquest
moment històric per aconseguir aquestes solucions.
Territori, quants d'anys fa que parlam de territori? Quants
d'anys fa que discutim i discutim del territori? Han passat
governs d'un color, han passat govern d'un altre color, bé, els
ciutadans tenen dret a demanar una solució, els ciutadans
tenen dret a tenir una seguretat jurídica i unes garanties de quin
és el nostre model territorial, què és el que es pot fer, en aquest
cas, a l'illa de Mallorca, però a totes les Illes Balears, i què no es
pot fer, i com podem garantir aquest desenvolupament
sostenible. Però clar, d'una forma coherent, pràctica i no
demagògica, perquè, com molt bé ha dit vostè, tot no es pot
tenir. Estic segur que al llarg del dia d'avui parlarem d'habitatge
i dels problemes de l'habitatge, que ens preocupen moltíssim a
tots, sobretot per a aquells colAlectius que tenen dificultats, com
són els joves, podem parlar d'habitatge, n'hem de parlar,
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lògicament, però quan decidim el Pla territorial de Mallorca,
quan decidim els plans territorials de totes les Illes Balears,
després hem de saber que un problema fonamental perquè
l'habitatge pugui ser més barata és o donar ajudes directes a
una part de la població o, si es vol que tota la població pugui
tenir a un problema d'habitatge, posar el territori en funció,
perquè si protegim el territori i el territori és limitat, lògicament
a un mercat obert d'oferta i de demanda, l'escassesa del territori
condicionarà el preu. Això és el que s'ha de dir als ciutadans, i
no s'ha de fer demagògica i no s'han de plantejar qüestions que
no tenen solució. I, efectivament, tot no es pot tenir.
Tenim l'oportunitat, amb aquest pla territorial que jo estic
segur que podrem treure molt aviat, de resoldre aquesta
situació d'una vegada per totes, en aquest cas a M allorca, com
s'ha fet a Menorca i com es farà a Eivissa i Formentera, també
resoldre el problema del pla territorial per poder donar aquestes
garanties i saber què és el que es pot fer i el que no es pot fer.
I en aquest sentit, i amb un acord, en aquest cas, a l'illa de
Mallorca, tan important com el pla territorial, li vull, no només
oferir la nostra colAlaboració, sinó també reclamar que aquest
acord sigui el més ampli possible, perquè aquest pla territorial
vostè el va iniciar la passada legislatura, hi havia ja una gran
part de recorregut que s'havia fet amb altres partits polítics, i jo
crec que això ens pot donar també una magnífica oportunitat,
per treure aquest pla territorial amb un gran acord i amb un gran
consens. Que hi ha desacord amb el tema de tres carreteres? Em
sembla bé, però que no s'utilitzi d'excusa el desacord amb les
tres carreteres, per rebutjar totalment un pla territorial amb el
qual fa quatre mesos hi estàvem d'acord. Per tant, que diguem
"escolti, estam d'acord amb el que estàvem d'acord fa quatre
mesos, exactament igual perquè no té res a veure i no ha
canviat el nostre parer, però, en canvi, sàpiguen vostès que no
estam d'acord amb aquesta carretera, amb aquesta i amb
aquesta altra, i per això votarem en contra, d'acord, però l'acord
és aquestes quatre carreteres, amb tot el que estàvem d'acord
en territori, que és l'important, en creixement, en polígons, en
infraestructures , en desestacionalització, etc., fa quatre mesos,
hi estam ara", i així podrem treure un acord del territori molt
ampli i jo crec que això ens donarà cent cavalls de força de cara
al futur.
I el pla de residus també és molt important. Crec que les
infraestructures, que són cares, lògicament, que s'han fet en
matèria de reciclatge són pioneres, sense cap dubte, i crec, com
ja vàrem tenir ocasió de parlar i de comentar en el darrer debat
que férem, en el debat d'investidura, que lògicament això s'ha
de complementar amb les solucions reals que d'una vegada per
totes diguin què és el que hem de fer amb els nostres residus,
què és el que podem reciclar i el que no, en lloc de dur-ho a un
abocador, cosa amb la qual no estam d'acord, i vostè ho ha dit
aquí, així hem de fer les incineradores, les instalAlacions
oportunes, i també els que hi estaven d'acord fa quatre mesos,
estic segur que també hi estaran d'acord ara, i els que no hi
estaven, no hi estaran, i així també podrem aconseguir aquesta
solució amb un gran acord.
I també vull destacar el fet que haguem aconseguit, ho vaig
dir ahir i crec que és molt important, i ho diré avui al llarg del dia
totes les vegades que tengui ocasió de repetir-ho, crec que

l'acord que hem aconseguit amb el vicepresident segon del
Govern, amb el Ministeri d'Economia de Madrid, per donar una
solució definitiva al problema de subministrament energètic a
les Illes Balears, és realment històric i molt important. No només
perquè són molts de doblers, que ho són, tenguin en compte
que, a mi de vegades em fa gràcia quan parlam de si el
pressupost general de l'Estat baixa un 2% o puja un 2%, quan
acabam d'aconseguir ni més ni menys que 130.000 milions de
pessetes que per primera vegada, en lloc de pagar els ciutadans
de les Illes Balears, pagaran tots els ciutadans espanyols
perquè puguem tenir les infraestructures els ciutadans de les
Illes Balears. Clar, es tracta d'un acord de la Comissió Nacional
d'Energia, de la comissió corresponent del Congrés dels
Diputats, amb l'aprovació del Sistema Nacional d'Energia que
en aquests moments ha de menester la tramitació de la
modificació després de la revisió de l'acord per la comissió del
Congrés dels Diputats de l'acord del Consell de Ministres que
sigui la inclusió d'aquestes infraestruct ures d'energia de les
Illes Balears, insistesc, que pagaran tots els ciutadans
espanyols. I parlam, insistesc, de 100, 120, 130, 140.000 milions
de pessetes, que significa, a més, que hem aconseguit la millor
de les solucions possibles. I aquí el paper d'Unió Mallorquina
també ha estat molt important dins aquest acord de
governabilitat, conjuntament la presidenta i jo hem defensat
aquest tema a Madrid i ho hem aconseguit. I crec que això és
bo, positiu i important, perquè, a més de garantir la
infraestructura del gasoducte, insistesc, a més de garantir
aquesta inversió i aquesta infraestructura, es garanteix la
inversió que sempre havíem defensat de la connexió per cable
elèctric, en primer lloc, de totes les Illes Balears, que avui no
estan connectades, perquè només tenim Menorca amb Mallorca
i Formentera amb Eivissa, el que hem de fer és connectar les
Pitiüses amb Mallorca, i així tendrem, primer, tota la xarxa de les
Illes Balears connectada entre si, i després connectar amb la
Península, a través d'un cable elèctric per poder rompre una
situació de monopoli tradicional que sobretot, sobretot ens ha
impedit, impedeix als nostres consumidors i als nostres
empresaris a poder accedir amb les mateixes condicions que la
resta dels ciutadans espanyols als avantatges de la
contractació de subministrament d'energia elèctrica que es
produeix a tota la Península.
Idò bé, això que és un compromís, en el moment en què
s'aprova la revisió del sistema , ja està garantit el finançament,
ho dic perquè també en qualque moment no sé qui havia dit
que no hi havia cap tipus de compromís fermat, no, no, parlam
d'un procés reglat i en el moment en què es modifiques les
infraest ructures del sistema nacional, això entra dins la xarxa
nacional i, per tant, es finança via tarifes per part de tots els
consumidors de tota Espanya.
I el Pla de carreteres, efectivament, un pla de carreteres que
aconseguirà que el que ens va passar amb l'autopista d'Inca no
ens torni a passar. Jo li vull donar una dada a la Sra. Munar, es
va firmar, per les raons que siguin, no s'ha pogut executar, ja hi
entrarem si els senyors diputats volen, però es va firmar un
conveni de 58.000 milions de pessetes, d'aquest conveni de
58.000 milions de pessetes avui ens en queden 16.000 milions
de pessetes, més 4.000, tal vegada, que s'han executat, 16.000
que són anys 2004 i 2005, per tant hem perdut 38.000 milions de

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8/fascicle 2 / 7, 8 i 9 d'octubre del 2003
pessetes, per les raons que siguin. Què és el que ara hem
aconseguit? Bé, idò ara aconseguirem, en primer lloc, revisar
aquest conveni per modificar l'annex i per poder incloure
aquelles obres, que això ja s'ha fet i ja s'ha aconseguit en
aquests cent dies, hem inclòs obres: el segon cinturó de Palma,
el soterrament del Passeig Marítim, Inca-Manacor, Eivissa-Sant
Antoni o el túnel de sa Mola, perquè les de M enorca ja estaven
incloses dins el conveni. I aquest conveni, en aquests moments
el renegociarem per poder recuperar aquests doblers i per no
perdre'ls i perquè es puguin invertir, per tant, per compensar,
efectivament, aquests problemes de la nostra insularitat i
aquest dèficit en infraestructures que arrossegam des de fa
molts d'anys i poder tenir aquesta inversió i poder-la ampliar
d'acord amb les nostres necessitats.
Per tant, territori, residus, energia, carreteres, grans
infraestructures, grans projectes que gràcies a aquesta
colAlaboració en aquests moments processals entre institucions,
entre partits, tenim una ocasió magnífica de donar solucions als
nostres ciutadans. Esperem que aquestes solucions puguin
tenir el més ampli grau de consens possible.
És important el que diu vostè, Sra. Presidenta, de les
relacions transversals al turisme, és molt important.
Efectivament, hem perdut, sobretot la base de la
desestacionalització en aquest model, compartim un model de
qualitat, però també compartim, en aquests moments, una gran
preocupació per lluitar contra aquesta desestacionalització,
però vull insistir en el mateix d'abans i que ja li he dit, sé a més
que hi estam d'acord: tot no ho podem tenir, si volem
desestacionalització, haurem de fer aquelles infraestructures,
haurem de fer aquells camps de golf, haurem de fer aquelles
obres que ens afavoreixin en aquest procés de
desestacionalització, i ho haurem de dir d'una forma clara als
ciutadans, sense que això signifiqui que estam urbanitzant totes
les Illes, sense que això signifiqui que renunciam a la nostra
protecció del territori. Però el que no es pot fer és un discurs
demagògic de qüestions que són absolutament incompatibles
i al final acaben enganant la gent.
Hem de parlar clar, i jo ho intent, crec que ahir vaig intentar
parlar tan clar com sé, i m'agradaria poder continuar en aquesta
línia al llarg d'aquests quatre anys, parlar amb tota claredat i
afrontar els problemes sense cap tipus de por. És important que
en aquesta solució, en aquesta reconversió de la situació en
què es troba el sector turístic en general ens hi fiquem tots,
perquè aquí l'esforç haurà de ser un esforç colAlectiu, perquè la
situació ens preocupa i ens ha de preocupar a tots perquè en
aquests moments té una incidència molt important sobre el
nostre benestar i la nostra economia, i aquesta no pot ser una
riquesa que es creï de forma aïllada a un sol sector, sinó que
aquesta riquesa s'ha de repartir entre la nostra població i entre
la gent, el problema és que continuu defensant i continuam
defensant que la forma més important, millor, més ràpida que
aquesta riquesa que es pugui produir a determinats sectors
econòmics pugui arribar a tothom i a més gent, és que es creï
ocupació, que es creïn llocs de feina. Creant llocs de feina,
fomentant l'ocupació, garantint que la nostra gent tengui dret
a un lloc de feina digne i estable, és, sense cap dubte, la millor
forma de fer que aquesta riquesa pugui arribar a tothom.
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I entram a dos temes que són realment cabdals per a una
autonomia, a més en aquests moments, amb competència plena,
com és la nostra, en educació i en salut.
Compartim l'objectiu de la lliure elecció de centre i, per tant,
estic segur que compartim que puguem emprendre les mesures,
com hem fet, perquè aquesta lliure elecció de centre acabi sent
una realitat, el reconeixement d'un dret és garantir la llibertat als
pares i mares d'aquesta elecció i, efectivament crec que ja hem
començat el procés per intentar aconseguir-ho. Però jo li
demanaria a la presidenta que esperàssim un poc, també,
perquè clar, és que són cent dies, estam d'acord que falten
mitjans humans i materials, però nosaltres pràcticament acabam
d'aterrar, per tant també hem hagut d'afrontar amb aquestes
condicions l'inici del curs que vostè sap que sempre és
complicat i que exigeix un gran esforç i, per tant, coincidim,
n'estic segur, amb aquesta falta de mitjans, coincidim amb la
preocupació dels efectes que té la immigració, sobretot amb la
dotació d'aquest tipus de serveis, com són els serveis
educatius i també els de la salut, i tal vegada si esperam un
poquet i en el pressupost del 2004, quan el conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació el pugui presentar, ja podrem
veure probablement quines són les línies mestres, les nostres
apostes, els nostres projectes i, efectivament, podrem anar
compensant aquesta situació.
I exactament igual passa en el tema de la salut. Partim d'on
partim, hem de fer inventari de quina és la situació inicial,
malgrat sigui per veure com podem assolir els reptes de futur,
però sí li vull ja avançar, Sra. Presidenta, que després del mes
de març, perquè abans, sincerament crec que no ens condueix
a res, no en treurem aguller, després del mes de març, de les
eleccions d'Espanya, de l'Estat espanyol, si les coses van com
naturalment jo esper que vagin, estic segur que podrem afrontar
dues grans reivindicacions, en aquest cas de finançament dins
l'Estat espanyol des de les Illes Balears, dues reivindicacions
amb les quals estic segur que vostè estarà al nostre costat. La
primera és que volem actuar sobre el fons d'anivellament de
l'educació, dins el sistema de finançament autonòmic,
precisament per aquests canvis poblacionals que afecten els
paràmetres inicials de la recepció de la competència; aquest, ja
ho vull anunciar avui, serà un dels fronts de batalla nostres
davant Madrid, davant el Govern d'Espanya, lògicament, amb
el nou govern, per poder reclamar una millora financera que
p ugui corregir la nostra situació. I l'altra, que no és meny s
important, l'altra gran batalla serà en el món de la salut i de la
sanitat, ens falta no només aquesta població flotant, sinó que
en el món de la sanitat ens falta alguna cosa que és important,
que són els desplaçats, bàsicament els europeus, però en
general els desplaçats. Efectivament avui, després de l'acord de
totes les comunitats autònomes de tots els colors polítics amb
el sistema de finançament de salut, avui, jo crec que tenim un
gran camp de batalla per reivindicar i per exigir, per intentar
conquistar aquest increment de finançament amb aquests
serveis que presten avui usuaris que no estan dins els nostres
índexs de cobertura quant a finançament es refereix.
Per tant, li vull anunciar, i jo esper que les coses, insistesc,
el mes de març vagin com nosaltres creim que aniran, amb tot el
respecte, efectivament, per a tothom, però estic segur que si les
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coses van bé i van com han d'anar, podrem plantejar després,
al nou govern d'Espanya, aquests dos grans cavalls de batalla
per millorar el nostre sistema de finançament, per millorar la
nostra prestació de serveis, tant en el món de l'educació com en
el de la salut.
Vull també agrair-li la seva colAlaboració per poder afrontar
aquest pacte per la sanitat que la consellera de Salut ha
prop osat als diferents grups polítics, i si fos possible ampliarlo, lògicament a l'educació, molt millor.
La llei de capitalitat de Palma també és un eix central, ho
vaig dir al debat d'investidura. Ja hem tengut reunions i hem
posat un equip de feina a l'Ajuntament de Palma, lògicament del
qual la farem partícip a vostè, per poder enllestir aquest projecte
tan important per a la nostra capital. I també vull dir, per
exemple, que jo crec que aquesta sensibilitat ja és una
sensibilitat compartida i vull fer esment, per exemple, al que va
ser la presentació del Pla de carreteres que vàrem fer
conjuntament el Sr. Pascual i la Sra. Cabrer on, efectivament, ja
s'hi veia, en aquest cas per part del Consell de Mallorca, un
esforç per finançar determinades infraestructures dels accessos
viaris a la ciutat de Palma, que això era molt important.
Jo crec que, efectivament, no hem de tancar els ulls davant
els problemes, no senyor. Som aquí per fer política i fer política
és decidir, com deia De Gaulle governer c'est choisir, sí senyor,
i prendre decisions, en aquests moments per crues que siguin,
per complicades que ens puguin semblar, però decisions que
no defraudin la nostra gent i que siguin capaces d'oferir
solucions. Per tant, compromís i colAlaboració per resoldre
aquests problemes amb diàleg, amb consens, però per donar
solucions reals als problemes.
Lògicament no compartim els criteris del que són els partits
nacionals i nacionalistes, des del respecte, nosaltres tenim una
altra ideologia, un altre parer, un altre concepte, amb això som
pragmàtics i creim que és important poder tenir aquesta
capacitat d'influència real per aconseguir realment coses que de
vegades això és molt més important que quedar-se amb el
discurs que no pot traduir-se en fets reals per falta de capacitat
d'influència, però bé, aquesta és una batalla que, a més aquests
mesos supòs que sortirà d'una forma reiterada i recurrent al llarg
de les campanyes electorals que ens esperen en aquest nou
curs polític.
Tenim l'eina, jo crec que l'eina és bona i el règim especial de
les Illes Balears, a més, tenim la sort que s'han pogut reconvertir
tots aquells que s'hi oposaven, crec que això està molt bé i que
avui, els que eren més escèptics també són els primers
defensors d'aquest règim, per tant tenim una eina, el règim
especial de les Illes Balears per reconèixer precisament aquest
fet insular i per defensar els nostres interessos.
Jo crec que es veu a Europa, la reforma constitucional i
totes aquestes qüestions, crec que no s'ha de treure de context,
perquè crec que el més important, efectivament la Constitució
estableix la pròpia reforma, exactament igual que l'Estatut, però
és que aquí hi ha un element que és el que no es pot posar en
joc i és el que s'ha posat en perill per qüestions electoralistes,

polítiques i partidistes, que és el que està en risc en tota
aquesta discussió. Clar que nosaltres volem tenir la veu a
Europa, demà mateix, per exemple, amb el permís de tots vostès
jo acudiré en representació de les Illes Balears al Comitè de les
Regions, a BrusselAles, però el que s'ha posat en perill és
l'esperit del consens, tot això es pot plantejar, però el que no es
pot perdre és l'esperit del consens que va dur a fer totes
aquestes normes. Clar que tot és plantejable, però en el moment
en què tu fas un plantejament unilateral perquè vols aprofitar
això en benefici particular i partidista, estàs posant en perill
aquest esperit de consens que sempre, a més per exemple amb
l'Estatut sempre s'ha aplicat aquí a les Illes Balears, que ha exigit
que per fer una reforma i afrontar un projecte d'aquestes
característiques s'havia de respectar aquest origen de consens
constitucional, estatutari, que és el que dóna realment fonament
a aquestes normes. Per tant, sí però sempre que es respecti
aquest esperit, es pot parlar d'aquestes qüestions i es poden
estudiar, tal vegada hi estarem d'acord, tal vegada no, però crec
que el bàsic i l'essencial és aquest esperit.
Nosaltres, també aprofitaré cada vegada que pugui, per
repetir-ho, no qüestionam la unitat de la llengua catalana, no la
qüestionam, insistesc ni la qüestionam ni l'hem qüestionada.
Efectivament tenim altres percepcions i altres punts de vista
respecte d'aquestes qüestions, que és normal, que ha de ser
així, per tant crec que aquestes qüestions s'han de respectar. En
tot cas, amb el que nosaltres estam d'acord és que no passa res
per afrontar aquests temes, vull dir que no condueix a res fer
segons quins discursos, segons quins enfrontaments en
matèria de llengua, és la responsabilitat de les institucions
promoure l'ús de la llengua, quan en aquesta cambra diputats
castellanoparlants fan esforços per parlar en mallorquí, en
eivissenc, en menorquí o en formenterenc, tenim l'obligació tots
de donar exemple, d'aplaudir-los i de facilitar-los, perquè amb
qualsevol altra postura, amb qualsevol altra cosa ens estam
tirant pedres damunt la nostra pròpia teulada. Al final, amb
posicions molt sectàries que una mica és el que he intentat
explicar i vaig intentar explicar-ho ahir, amb posicions sectàries
a la llengua el que es fa és aconseguir l'efecte absolutament
contrari i és crear un rebuig per part de la gent. Nosaltres volem
garantir la llibertat, volem garantir aquestes parcelAles de
llibertat i volem que, efectivament, des de les institucions es
promogui aquest bilingüisme que és conèixer les dues llengües,
que quan la gent acaba els seus estudis, pugui escriure
perfectament les dues llengües, la nostra i la castellana, sense
cap problema i dins una normalitat, perquè aquesta és la
normalitat del carrer, i el que nosaltres deim és que, tanmateix,
aquesta normalitat del carrer és una normalitat que al final
s'acaba imposant.
I acab, Sr. President. Efectivament, defensa del territori,
cultura i economia. Insistesc que crec que tenim una
oportunitat única a poder definir el nostre model territorial a
totes les Balears, no només a Mallorca, sinó també a Menorca,
a Eivissa i a Formentera, una oportunitat única; tenim la
responsabilitat, lògicament, de saber d’on venim, defensar les
nostres senyes d’identitat. I jo, des d’un caire menys
nacionalista del que vostè ho ha dit avui, però jo ahir també a
la meva intervenció vaig intentar dir el mateix que ha dit vostè
des d’un altre punt de vista; vostè diu: orgull d’allò nostre,
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orgull del que som; jo intentava en el meu discurs dir també que
tenim una oportunitat per fer valer el nostre pes polític a
Espanya, a l’Estat espanyol, d’estar orgullosos de trepitjar fort,
de guanyar el nostre espai, que el tenim, que és nostre i que
ens correspon; que només és des d’un posició de fermesa, de
bona posició institucional, de bona posició social podem
aconseguir realment aquest paper rellevant que tenim i que ens
mereixem; que no pot perdre de vista, sense cap dubte, les
nostres senyes d’identitat, la nostra història i les nostres
tradicions. I tot això dins una economia pròspera i sostenible,
perquè, com deia ahir, si la gent no té feina, si nosaltres no
garantim la qualitat de vida als nostres ciutadans res de tot això
altre serà possible.
Moltes gràcies, President.
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seguretat jurídica, que sabrà perfectament a què s’ha d’atendre,
que sabrà exactament amb què pot invertir, que no hi haurà
inseguretat, que no es construirà més per por que no venguin
més normes que ho prohibeixin, i ens haurem de posar d’acord
a si volem tenir un creixement molt reduït o si volem abaratir. El
que no podem és fer-ho tot, és a dir, no podem baixar els nivells
de sòl per posar a l’abast del mercat i a la vegada voler que
aquest sòl sigui més barat; com més sòl hi ha més barat és, com
menys n’hi ha, a una societat de lliure mercat, més s’encareix el
producte. Per tant, quan prenem la decisió hem de ser
conscients que qualsevol decisió que es prengui sobre aquest
tema té unes conseqüències, no podem dir a la vegada que
volem una protecció total del territori i que volem que els
habitatges baixin de preu, això no és possible a una societat de
lliure mercat; tal vegada a un sistema comunista en què el sòl és
de l’Estat això seria possible, però aquí no ho és.

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Munar.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Començaré per la meitat de la intervenció. Ha dit vostè que
parlava clar, jo també ho intent, jo diria que ho aconsegueix
perquè normalment sempre reb quan faig determinades
declaracions, diuen que som massa clara, que de vegades soc
políticament incorrecta, però la veritat és que dic la veritat. Soc
pràctica, possibilista, perquè realment en aquesta vida tot, tot,
no es pot tenir; hi ha persones que segons on estan fan uns
discursos tan diferents que són totalment incompatibles uns
amb els altres. Per tant, crec que és bo racionalitzar i veure que
som a una societat rica, però que hem de redistribuir la riquesa;
que tenim unes det erminades possibilitats, però que les hem
d’exercitar i que en aquests moments ens trobam en una
situació que, com ha dit vostè, realment és immillorable per
donar solucions a problemes que hem tengut al llarg de molts
anys, i que no anirem a cercar culpables, perquè això és perdre
el temps i no ens serveix de res, realment és un bon moment per
trobar solucions; solucions a problemes tan importants com és
l’energètic, l’hídric, com és el tema de les infraestructures en
matèria de carreteres o com és, en definitiva, en matèria de
residus, i com és, definitivament, resoldre el tema del model
territorial. Parlarem de tots un poc.
El model territorial de les nostres illes és fonamental per
determinar quina Mallorca volem de cara al futur. És interessant
saber que no ho podem tenir tot i que, per tant, ens haurem de
posar el màxim d’acord totes les forces polítiques per tenir un
model que sapiguem que podrà tenir continuïtat al llarg dels
anys. Jo deman a tots, tant al Partit Popular, com al Partit
Socialista que realment facin un esforç per poder arribar a
aquest model territorial que a tots ens agradi; si hi ha qualcú
que té unes petites diferències, com pot ser una autovia d’aquí
a allà, o com pot ser un determinat tema en concret, crec que és
bo que es digui que això és el que ens separa, però que la
societat en general tengui la confiança que aquest model
territorial tendrà una llarga continuïtat. Esper i desig poder tenir
aquest ampli consens i que dins enguany el model territorial
quedi aprovat, perquè això significarà que la gent tendrà

Un altre tema, com és el tema energètic. Per què tanta brega
que si gas, que si cable, que si anam, que si...? Gas i cable, és
una bona solució, sobretot si no pagam des d’aquí. Quin
problema hi ha? Vull dir que crec que és pràctic tenir les dues
alternatives, les dues opcions, si en falla una sempre tens
l’altra, donat d’on ve el gas i donat com està la situació pels
llocs on duen el gas, doncs podria ser que fos una bona
iniciativa tenir un conducte que ens permetés que l’energia
vengués d’Europa, per si de cas. Per tant, crec que és un bon
acord i que ja està bé que els espanyols qualque pic ens paguin
les nostres coses, jo trob que era ben hora. I evitar el monopoli,
doncs un avantatge més. Crec que realment val la pena haverho aconseguit, fer un esforç de diàleg per aconseguir-ho.
Un altre dels temes que han sorgit és el de residus sòlids
urbans. Estic totalment d’acord que s’ha fet una bona feina,
s’ha fet molt en recollida selectiva, en reciclatge, en
compostatge, som capdavanters en aquesta matèria, som un
model a seguir per tota Europa; ve tota la gent de les ciutats
més importants a veure com és la incineradora d’aquí, com es
fan els tractaments aquí. I el Parc de tecnologies ambientals
realment és un lloc per anar de visita, és un atractiu turístic més,
encara que això a qualcú el faci riure, però quan el vegin estic
convençuda que compartiran amb mi aquesta opinió. És un
atractiu veure com tractam aquí els residus sòlids. Però no
basta, això no basta, hem passat quatre anys passant molta
pena i acumulant fems perquè no hi havia qui me donàs suport
pel que s’ha de fer, i ho hem de dir claríssimament, que és
ampliar la incineradora. I per què hem d’ampliar la incineradora?
Simplement perquè hem augmentat els fems. I per què
augmentam els fems? Perquè ve més gent. I els mateixos que me
diuen que ha de venir tothom són els que llavors diuen que no
hem d’ampliar la incineradora; a un moment determinat fins i tot
es va dir que es tancaria l’existent, no vaig contestar en el seu
moment, no vaig contestar perquè vaig pensar que no valia la
pena, perquè així mateix les coses cauen pel seu propi pes. I es
p ot fer el que es pot fer i hi ha coses que són impossibles, i
realment quan hi ha més gent es produeixen més residus, i quan
hi ha més residus s’han de donar alternatives i solucions. I s’ha
de recollir selectivament, s’ha de fer reciclatge, s’ha de fer
compostatge, però la solució és, en definitiva, a tots els
rebutjos llavors incinerar-los, perquè no s’ha trobat un sistema
millor, no és perquè tinguem un interès especial a fer amb les
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coses i amb els residus una cosa o una altra. Per tant, aquesta
serà la solució que haurem d’aplicar dins aquesta legislatura.
També s’ha parlat del tema de carreteres. Jo crec que el pla
de carreteres és el pla de carreteres possible. A mi se m’ha
acusat que per tal de mantenir el lloc al consell, miri, no és una
qüestió de mantenir o no mantenir, és una qüestió de número
de vots, en aquesta vida s’ha de ser pràctic, vull dir, jo puc
voler Disneylandia, però miri, tenc el que tenc i tenc tres
diputats, i això és així de clar i així de pràctic; puc tenir una
incidència, puc arribar a un acord, puc plantejar al president
una determinada situació, però no faré el meu pla de carreteres,
òbviament, perquè no tenc el suport de la ciutadania, que els ha
votat a ells. Per tant, són plantejaments que els ciutadans han
de tenir molt clars. I què hem aconseguit? Jo crec que hem
aconseguit un bon pla de carreteres, el possible, que tal vegada
no és ni el que hauria fet un ni el que hauria fet un altre, però
que és un pla bo per a Mallorca, que dóna solucions
pràctiques, que farà que els dos molls comercials estiguin
comunicats, que no creixi només Palma, que puguin venir les
mercaderies per l’altra part de l’illa, que puguin arribar a
M anacor per un altre costat. Jo crec que és un bon pla, els
plans no els fa el president Matas ni els faig jo, els fan uns
tècnics, veuen pros i contres, arriben a acords, a possibilitats;
que a uns ens agrada més el desdoblament i a l’altre l’autovia?,
bé, a mi me pot agradar més el desdoblament i sobretot el que
passa d’Inca a Manacor, entre d’altres coses perquè passa pel
meu poble i me crea problemes, però bé, si ho finança Madrid
i el que vol és finançar allò altre, doncs miri, jo tenc el que tenc,
faig el que puc, però no puc imposar els meus criteris perquè no
tenc la força suficient. Ho entenc i ho accept, cosa que pareix
que altres no entenen ni accepten.
Hem parlat del tema de turisme i de turisme de qualitat. Jo
estic molt d’acord, perquè durant aquest temps s’ha parlat del
tema de turisme en general i a tots ens agradaria tenir turisme de
qualitat. A tots ens agradaria que amb molts pocs entrassin els
mateixos recursos econòmics que entren amb molts, però tenim
el model que tenim. Podem entre tots intentar millorar-lo,
sobretot que no davalli de qualitat, però el que no podrem fer
és canviar-lo avui per demà, perquè això és impossible. I crec
que hem de tenir clar que quan parlam de millorar i de qualitat,
no podem obviar què és turisme de qualitat i que no podem dir
que volem turisme de qualitat i estar en contra dels camps de
golf o en contra dels ports esportius i la seva ampliació, perquè
una cosa és incompatible amb l’altra. Si no volem tot això, hem
de dir que el que volem és turisme de masses, que volem
turisme d’hotel i que volem tenir molt d’empleats en aquests
hotels, és una política i me pareix bé. Però no podem enganyar
la gent i demanar-ho tot, o tens un tipus de coses o en tens
unes altres, però tot no es pot tenir.
Per tant, compartim el criteri totalment en aquesta matèria,
de la mateixa manera que estam satisfets que pensi amb un
finançament definitiu després de març, crec que realment ara
seria un poc absurd plantejar-ho, en matèria d’educació i
sanitat, perquè són els dos pilars bàsics d’una societat. Crec
que l’ésser si realment té uns drets són el de tenir una sanitat,
perquè començam quan naixem amb aquest tema a utilitzar-lo,
durant tota la nostra vida i en els moments més difícils és quan

l’hem de menester i quan ens morin tornam a passar normalment
per un centre, doncs la sanitat és un dels drets bàsics de tots
els ciutadans. Per tant, és molt important tenir una sanitat de
qualitat i per a tothom. I això en aquests moments és difícil a la
nostra comunitat tenir-ho i tenir-ho bé.
La veritat és que si féssim una anàlisi, un estudi, en lloc
d’anar a millor en determinats temes el sanitari seria un dels
possibles, el mateix que el d’educació aniríem endarrera. I per
què? No és perquè no hi hagi interès per part dels governs, no
és perquè no hi hagi voluntat política, jo crec que qualsevol
govern té voluntat política que la sanitat i l’educació funcionin,
però el que està clar és que és molt difícil, a un moment
determinat, amb un creixement com el que tenim que això sigui
factible. Avui per avui, en matèria educativa no pot ser que
millori la qualitat de l’educació, perquè és impossible que a una
aula, encara que hi hagi els mateixos alumnes, quan aquests
alumnes parlen en anglès o són alemanys, magribins, de
Nigèria, etcètera, necessiten d’un suport, una atenció d’unes
necessitats que abans eren inexistents, perquè tots els nins
parlaven o en mallorquí o en castellà. I això ho teníem assimilat,
podíem donar solucions a aquest problema, però ara en tenim
d’altres. També havíem davallat molt el nivell de natalitat i això
ens permetia haver reduït el número de nins per aula; en
aquests moments això no és factible, no podem continuar
reduint, sinó que hem de créixer perquè l’índex de natalitat ha
pujat. Tot això requereix un esforç i crec que, una vegada que
s’han transferit les competències amb uns recursos econòmics,
s’haurà de tenir en compte aquests fluxos migratoris i s’haurà
de tenir en compte aquest augment poblacional tan important.
És trist pensar que quan a una comunitat com la nostra, rica,
primera en renta per càpita, es fan tants d’esforços i es gasten
tants de doblers com es gasten en matèria educativa, tenim més
analfabets que mai, realment és dur aquest plantejament.
A l’any 91, a la Conselleria d’Educació del Govern de les
Illes Balears havia desaparegut l’analfabetisme, va haver-hi els
darrers cursos d’ensenyament de llegir i escriure, per a
persones ja molt majors que havien vengut a un moment
determinat de fora i poc més, estàvem esperançats en aquell
moment que podríem ben aviat dir que a la nostra comunitat no
hi havia cap analfabet. Avui en dia això ha tornat enrera, per
tant haurem de posar els sistemes necessaris perquè puguem
continuar sent primers, però no només primers en renta per
càpita, que estic convençuda que ho aconseguirem, sinó també
primers en tot. I l’educació i la sanitat crec que són uns drets
fonamentals que hi hauran de dedicar molts de recursos i que
crec que és important aconseguir finançament.
També hem parlat que hi havia diferències entre el Partit
Popular i Unió M allorquina. Tant de bo, perquè si no, no hi
hauria cap raó de ser. Jo crec que realment és lògic que ambdós
defensàssim diferents postures, però crec que amb una
coincidència important, que és el tema econòmic, el tema de
solucions per a les nostres illes, el tema de ser responsables
amb el que els ciutadans volen. I després, uns fan èmfasi en
uns temes i uns altres n’hi farem en un altre, com no podia ser
d’una altra manera.
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No dubto que vostè té molt clar, com el seu partit, la unitat
de la llengua, jo n’estic ben convençuda. I si he tret el tema és
perquè tal vegada hi ha gent que té dubtes o perquè tal vegada
hi ha mitjans de comunicació que estan entossudits a fer pensar
a la gent el contrari. M’alegren les seves declaracions, aclarir la
situació, i dir-li que compartesc que crec més a fer estimar la
llengua que a concursos o a proves, que suspengui el 98% de
la gent el que fa és més aviat que l’avorreixi que no la desitgi.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Munar, per favor.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Pel que fa a les reformes que facin
possible que tant el Senat sigui una cambra territorial o que hi
hagi una representativitat a Europa, per suposat que és dintre
del consens, dels acords, del diàleg i de la possible
transformació i modificació, sempre i quan aquesta sigui
possible, perquè crec que sense modificar res hi ha molta feina
encara per endavant i per fer.
També hem parlat de fer valer el nostre pes a Espanya. Me
pareix perfecte, crec que ho hem de fer, que és ben hora, i que
l’únic problema que hi ha en moltes ocasions és que els partits
polítics que tenen aquesta representació, i que habitualment, a
la nostra comunitat, són el PP i el PSOE, doncs de vegades
estan més a les ordres, i jo ho comprenc, dels seus partits a
M adrid, més interessats habitualment a invertir a comunitats
com Andalusia, perquè allà són molts els que voten i aquí som
molt poquets; i aquest pes, aquesta situació que aquí, total pot
canviar un diputat més o menys, poden ser tres o poden ser
quatre, i això no té massa importància, doncs la té molt més a
una Andalusia; i jo ho comprenc, segurament si fos el president
d’aquests partits faria el mateix, però com que soc la d’Unió
Mallorquina, doncs me toca dir que no me pareix just que
perquè siguem menys votants tenguem menys pes, quan
aportam econòmicament molt a l’Estat espanyol.
En definitiva, crec que, compartesc amb vostè que governar
és prendre decisions, que en ocasions aquestes provoquen
manifestacions, però que, en definitiva, el ciutadà el que vol és
que es governi, que es decideixi, que se solucionin els seus
problemes i que això es faci sense tenir situacions que no
comporten mai les solucions; volen que hi hagi diàleg, consens
i que les solucions es prenguin entre la major part de tots els
ciutadans. Aquest és el nostre tarannà, això és el que pensam,
volem que sigui una legislatura en què es resolguin aquests
problemes definitivament.
En definitiva, cada quatre anys es passen
complert amb el que vares dir se’t reconeix, si
et canvien. Estam sempre en mans de la
examinam cada quatre anys i jo esper, com
notable.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments i petit aldarull)

comptes, si has
no has complert
ciutadania, ens
a mínim, treure
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EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies, Sr. President, Sra. Munar. M’havia deixat,
efectivament, imperdonable en mi, però m’havia deixat el tema
de l’aigua, efectivament m’havia deixat les inversions hídriques
dins la meva primera rèplica, li deman excuses. És una de les
qüestions essencials, com vostè sap perfectament, i crec que
també en aquest sentit durem endavant les obres, que també,
per cert, estan reflectides ja en el pressup ost, naturalment de
forma a societats estatals i concessionals, però que crec que
han d’enllestir, juntament amb les obres que es puguin fer a
totes les illes, la solució definitiva del problema de l’aigua a les
Illes Balears. També, com sempre, doncs prenent els problemes
de front, amb serietat i fent les infraestructures que s’han de fer
i que necessitam.
Amb tota la resta compartesc la seva aportació i el seu
criteri. Crec que, efectivament, la riquesa, tenim l’obligació de
redistribuir-la, que tenim en aquests moments una oportunitat
de solucionar aquestes grans qüestions, en matèria de residus,
en matèria d’energia, en matèria de carreteres. Dir-li que en
matèria de carreteres aquest és el pla de carreteres possible,
però de moment hem aconseguit una cosa, que no és menor,
que és no perdre 40.000 milions de pessetes que havíem perdut.
És a dir, com que han pas sat tots els anys del conveni, i
d’acord, entrarem a si té la culpa un, si té la culpa l’altre, el que
vostès vulguin, avui havíem perdut 40.000 milions de pessetes;
de moment, avui, el que hem aconseguit és no perdre 40.000
milions de pessetes i aquests 40.000, 38.000, 38.000 milions de
pessetes es puguin invertir a les Illes Balears i no els paguem
nosaltres, sinó que, lògicament, els pagui l’Estat.
Per això, amb aquesta política que he anunciat a la meva
primera intervenció i que vostè comparteix, efectivament, crec
que les dues grans batalles que nosaltres hem d’afrontar i,
almanco des del nostre govern i des del nostre partit, ja ho vull
tornar anunciar i vull reincidir en aquesta qüestió, després de
les eleccions del mes de març, de les eleccions generals de
l’Estat, el Govern d’aquesta comunitat autònoma té l’obligació,
la responsabilitat i tendrà l’objectiu de plantejar aquestes dues
reivindicacions davant l’Estat, que és finançament de
l’educació, en base a la població i al fons d'anivellació, i
finançament del sistema de salut, del sistema de sanitat,
bàsicament en base als desplaçats europeus i etcètera, que
atenem aquí sense tenir doblers per poder-los atendre.
I res més, crec que tota la resta, efectivament, ho puc
compartir amb vostè; i dir-li que, independentment de les coses
que ens separen, crec que el més important, com diu vostè, és
que estam d’acord amb els grans temes, amb les grans
qüestions que en aquests moments són la prioritat, la urgència
en aquesta comunitat autònoma. I aquest és un exercici de
responsabilitat en política, l’interès general ha d’estar sempre
per damunt dels interessos fins i tot puntuals que puguin tenir
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els partits i les persones. I jo crec que aquest és i serà un
exercici de maduresa política i sobretot un exercici rendible,
rendible per als nostres ciutadans, que és l’important.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments i petit aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Intervé pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds
la Sra. Margalida Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Sr. President, senyors diputats, senyores diputades. He de
fer una petita prèvia abans de començar la meva intervenció i
és, precisament, dir que ja no només hem assistit a un primer
discurs, sinó que pareix ser que avui també hem tengut un
segon discurs, però esperem que al llarg d’aquesta sessió
puguem parlar molt extensament de tots els temes.
Bé, dit això, és una norma de cortesia política donar cent
dies de gràcia als nous governants, esperar cent dies abans
d’expressar crítiques a l’acció de govern. Amb el nou govern
del Sr. Matas no ha estat possible, amb cent dies ens han
sotmès, al nostre entendre, a un allau de projectes de
destrucció territorial i ens han mostrat massa vegades les seves
formes antidemocràtiques. Per això, ens espanta el seu discurs
d’ahir, Sr. Matas, i el seu colofó. Aquest s cent dies es
perllongaran durant quatre anys, tota la legislatura seran cent
dies, segons va dir ahir vostè, es pensa que amb això superarà
Kennedy, però de moment el que ha aconseguit, i li dic
sincerament, és ficar-nos el pànic dins el cos. Som molts els que
ens feim una pregunta: és que no recordàvem que els governs
del Partit Popular tenguessin tan poca sensibilitat ambiental i
social i tan poc respecte per les normes democràtiques o és que
patim una involució? No recordàvem com eren o anam a pitjor?
Jo crec que hi ha d’haver una mica de les dues coses, basta
veure el Partit Pop ular estatal per comprendre que hi ha molta
tornada enrera en aquest partit.
Vostè Sr. Matas, posa les Illes Balears al túnel del temps i
les fa tornar enrera, li agrada molt això. Davant una situació de
manifesta insostenibilitat i davant una realitat complexa,
carregada de mancances, torna a les seves polítiques més
estantisses tant en les formes com en els continguts. Sembla
com si amb la destrucció del territori i amb l’estil prepotent de
governar es trobassin molt a gust, deuen pensar que han tornat
al de sempre o com era abans, o com han de ser les coses com
toca, com són aquestes illes. I sí, i això sí, amb una gran dosi de
doble moral.
Si per alguna cosa ha destacat aquest nou govern, de
moment, és per dedicar-se més a parlar de què feia el govern
que no de les seves propostes o de les seves solucions. Això
és més una paròdia d’un govern que no d’un govern de veritat.
Què tracten d’amagar amb els atacs contra el govern anterior?
El seu desconcert davant els problemes? La seva ineficàcia?
Vostè mateix, Sr. Matas, ho va fer en el discurs d’ahir, amb

l’agreujant que ho va fer després d’anunciar, de manera
solemne, que parlaria del futur i no del passat, que el seu
tarannà és mirar cap endavant. Després, però, ha vengut la
coneguda cançó de la depressió en què estava instalAlada la
societat balear per culpa del govern progressista i de la qual
vostè l’ha alliberada. Ha pintat o va pintar, perdó, un panorama
lúgubre: pèrdua de confiança, empreses que se n’anaven; ha
parlat, per exemple, de concepcions radicals, del medi ambient
i d’incapacitat de fer les autopistes del Sr. Cascos. Ha arribat al
punt que va parlar d’una pressió lingüística que començava a
ser asfixiant, està clar que cadascú viu al país que s’imagina. A
la seva fèrtil imaginació vostè, Sr. Matas, és el príncep que
allibera el país submergit a les tenebres. El problema és: qui
salvarà el país d’una legislatura tota feta de cent dies com
aquests?
Vostè pretén continuar amb la seva tàctica de desacreditar
la gestió anterior, supòs que ho veurem al llarg d’avui, per
aparèixer com el remei que la societat anhelava, tant de bo que
ha arribat. Però, ara, vostè estarà d’acord amb mi, ja no serveix;
ara els toca governar a vostès, veure de veritat si poden o
volen resoldre, i com, els problemes dels ciutadans i ciutadanes
de les Illes Balears. Sr. Matas, si vostè vol, ens podem trobar en
el fòrum que vostè triï, el dia que la seva agenda evidentment
li permeti, no la meva, i per debatre dels quatre els temes que
vostè vulgui, i li puc assegurar que defensarem, amb les errades
pròpies de tota acció humana, l’anterior govern progressista
que va fer un impuls important a polítiques ambientals, socials
i de participació democràtica. Però ara, evidentment, ha d’estar
a l’alçada d’aquesta ocasió, és un debat de política general i,
segons el Reglament del Parlament, encara que vostè no ho
vegi molt clar, sobre l’orientació política general del govern, per
tant del govern actual, se suposa.
Senyors del Partit Popular, tota aquesta ofensiva de
descrèdit forma part de l’ambient de crispació i de confrontació
en què el Partit Popular es troba tan còmode; vostès, senyors,
són de l’escola de José María Aznar, d’una banda crispació i de
l’altra manipulació informativa. Es coneix que el president va
aprofitar el temps mentre li feia a Aznar de ministre de
transvasaments. Al costat de la crispació, els trets que més
defineixen aquests primers cent dies de govern, ha estat la
manipulació; és a dir, la voluntat de camuflar la realitat i la
improvisació. Potser la política turística és el camp on es
manifesten amb més claredat totes aquestes virtuts de l’actual
govern: d’una banda, hi trobam la seva manca d’ètica
democràtica, una cosa és el que diu i l’altra és el que fa. La
decisió de retirar l’ecotaxa no es discuteix en el Consell de
Turisme, un òrgan de participació ciutadana, sinó que
s’anuncia a una reunió d’hotelers. Calia començar la legislatura
pagant el que es devia a la dreta social que l’havia ajudat amb
el canvi de govern; calia fer una ofrena als mateixos que havien
demanat la desaparició física d’un conseller, es de bien nacidos
ser agradecidos.
Sr. Matas, no teoritzi sobre la societat policèntrica en què
ningú no té tot el poder, el seu model no és aquest, el seu
model és el de l’administració que té molt poc poder i dels
ciutadans que no tenen gens de poder si no són empresaris o
tenen alguna cosa similar. Però poc després, com una
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continuació lògica, s’eliminen d’aquest òrgan els representants
de diverses organitzacions ciutadanes i varen quedar només
empresaris i sindicats. Una operació semblant es va fer en el
Consell Econòmic i Social, on va ser substituït el representant
de les organitzacions de defensa de la naturalesa, per posar en
el seu lloc un muntanyista, amb tots els respectes del món, amb
carnet del Partit Popular. Unió de Pagesos va ser substituït per
ASAJA; es deu referir a això quan parla de recuperar el diàleg
amb la societat civil, deu ser això per a vostè. La
representativitat de les organitzacions socials no importa,
importa si ets dels meus o no. És la vella dinàmica del
pensament únic, de ser dels meus o si no estar en contra meva.
La retirada de l’ecotaxa i la proposta d’alternatives també
exemplifica molt bé la improvisació i la capacitat de vendre fum,
d’instalAlar-se en una dinàmica publicitària de fer grans anuncis
darrere els quals no hi ha res. Hi ha res de més improvisat i més
buit que els anuncis fets ara fa dues setmanes per tres
consellers d’aquest govern? La Fundació Balears Sostenible,
la targeta verda, les finques públiques que passen a propietat
d’una fundació amb participació privada, tot això és
improvisació, idees que serien còmiques -al nostre entendre- si
no fos per les repercussions socials i ambientals negatives que
tendrà. És dubtós que se les creguin vostès mateixos, per no
parlar dels hotelers, que no sé si encara riuen o no, no ho sé. El
més greu d’aquestes propostes és que, una vegada més, el
ciutadà acabarà pagant, sempre hem pagat entre tots, unes
infraestructures i serveis sobredimensionats per a una activitat
turística, com sap, molt voluminosa. Ara, a més a més, pagarem
per visitar finques públiques.
En general la política turística del Govern és una bona
mostra d’aquest principi clàssic: allò important no és modificar
la realitat, sinó modificar la percepció que es té de la realitat.
Just en 15 dies de govern Matas desapareixen tots els
problemes, tots els turistes volen venir a les Illes, els majoristes
de viatges estan feliços, són unes illes magnífiques, no tenim
cap problema... Amagam la realitat, visca la ilAlusió!
Fa pocs dies vàrem saber que un estudi del CITTIB, que
vostè sap perfectament què és, plantejava molts de dubtes
sobre les expectatives futures del turisme de les Balears.
L’estudi parlar d’excessiva pressió humana, d’ocupació de mala
qualitat, d’excés de vehicles, de platges saturades, de
necessitat d’avançar en protecció d’espais naturals, d’excessiu
consum d’aigua i d’excessiva producció de residus. El Govern
va decidir que l’estudi no es distribuís; d’això en dèiem la
censura: si no ens agrada la realitat tal com és, l’hem de
maquillar, no fos cosa que tots ens deprimíssim encara més, ja
estam prou deprimits. El que diu aquest estudi es pot resumir
amb la paraula “insostenibilitat”, que no sé si l’entenen molt bé.
Els problemes no són invents, no són invents d’aquesta
diputada, no són invents. Les ganes de sortir de la depressió
en què vostè estava molt incòmode li han fet tancar els ulls a la
realitat. Posi els peus a terra, Sr. Matas. És necessari que
enfronti la realitat i cerqui solucions als problemes estructurals
del nostre model econòmic i turístic. L’estacionalitat no minva.
Continuen venint molts de turistes a baix preu. Augmenten les
ofertes de tot inclòs. Les economies dels principals països
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clients duen els majoristes de viatges a continuar demanant que
els preus baixin. I tot això augmenta més la precarietat laboral.
Davant tot això l’únic que ha fet és anunciar-nos un pla
estratègic de turisme. Estam ansiosos per conèixer-lo i esperam
que vagi més enllà de vendre camisetes amb una mascota
verda.
Tampoc no li hem sentit parlar per a res de diversificar la
nostra economia, i vostè sap perfectament que hi ha d’haver
una diversificació econòmica perquè, si no, difícilment podrem
mantenir-nos en una situació bona.
Però n’hi ha molt més, de vendre fum. Un altre exemple ve
amb la declaració del servei públic per als vols interinsulars.
Tant de rebombori i ha quedat en no res. Resulta finalment que
al ciutadà normal, el que sempre cerca tarifes reduïdes i qu e a
vegades viatja amb infants, ara el desplaçament interinsular li
surt més car que abans. Resulta, sobretot, que la declaració de
servei públic només es refereix als vols interinsulars i no als
vols entre les Illes i la península, que és del que parlar la Llei del
REB. Resulta, a més, que no han parlat d’augmentar els
descomptes per a residents al 50%. Això per a nosaltres té un
nom, que és una estafa.
Vostè ens volia fer creure que tenir un govern -o ens vol fer
creure i, de fet, ho diu, ho reitera- que tenir un govern del mateix
color polític que el del Sr. José María Aznar seria una pluja de
milions d’euros per a les Illes Balears. La pluja, però, no arriba.
El Règim Especial de les Illes Balears continua sense
desenvolupar-se, les comissions que preveu aquesta llei
continuen en via morta, i ara ens parla d’haver revitalitzat el
REB fent efectiu el conveni de carreteres, o ens ho deia ahir,
mesclant dues coses que, com vostè sap, no tenen res a veure.
L’objectiu del REB és compensar els efectes de la insularitat i
en això hem vist pocs resultats.
Ara el Consell de Ministres acaba de presentar uns
pressuposts generals que s’han fet públics, amb un
considerable descens de les inversions a les Illes Balears. El
poc que hi hagi, o que hi ha, serà com sempre per fer ports,
aeroports i carreteres. Més ciment, és a dir, més creixement
urbanístic i turístic, amb la mateixa fuita cap endavant que els
caracteritza. Però tampoc no serà la pluja de milions que
esperaven. Recuperat el feu tradicional de les Balears el Partit
Popular de Madrid mira de cara a les generals a altres
comunitats autònomes amb més població i, per tant, amb més
votants. Tornam a ser, simplement, el 2,5% de la població de
l’Estat.
Vostè, que ens proposa pactes, jo li proposaria que ens en
proposàs un perquè totes les forces polítiques de les Illes
Balears demanem un finançament just a l’Estat central per les
immenses mancances en educació, per poder fer efectiva la Llei
del menor de cara a la propera transferència de Justícia, per fer
polítiques de bona gestió dels recursos naturals. Al cap i a la fi
demanam el que és nostre. Les Illes Balears sempre, hi ho
sabem tots, han aportat a l’Estat molt més del que n’han rebut,
i la balança fiscal de la nostra comunitat amb l’Estat ha estat
sempre negativa.
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Tornam a les mostres d’improvisació, perquè n’hi ha moltes
més. Amb la Llei de mesures territorials ha quedat ben clar. És
clar, tenen una pressada, sentien urgència per desprotegir,
necessitaven oferir més camp per al creixement del ciment. A les
Pitiüses, que al cap i a la fi varen donar la majoria absoluta al
Partit Popular, han tornat a donar més oportunitat de negoci als
sectors de la construcció i immobiliari, quan són les illes que
més edificacions per quilòmetre quadrat suporten i tenen els
indicadors ambientals i socials més insostenibles.
I del camp de polo, què me’n diuen? La Sra. Consellera de
Foment, que semblava la personificació de l’eficàcia i del treball
ben fet, ha duit un projecte de llei sense haver-se mirat els
expedients que tenia a la conselleria. Tanta sort que ara han
arribat els professionals i han fet fora els afeccionats. La Sra.
Cabrer ha fet tanta via per donar satisfacció als sectors que li
donen suport que es pot estavellar fort. Suposam que el camp
de polo es fa per la seva gran afecció als cavalls. És una solució
als problemes de Campos o serà un negoci per a algú? Si troben
que Campos està a la cua de Balears en dades
socioeconòmiques, no podria fer o plantejar un pla de
desenvolupament socioeconòmic?, no se’ls ocorre una altra
cosa que el de sempre, urbanitzar més, i més, i més? Fins quan
vol créixer urbanísticament?, fins quan només aquesta és
l’única solució per a les Illes Balears?
En poques paraules, la retirada de l’ecotaxa, la Llei de
mesures territorials i el pacte sobre el pla de carreteres fet amb
el Consell de Mallorca són una mena de trident, de punta de
llança d’aquesta brutal arrencada contra el territori i contra el
medi ambient.
Deixin-me dir que passada que els acords de governabilitat
amb Unió Mallorquina són tota una altra mostra de la seva
manera de fer política. Aquests dies s’ha vist que quan s’ha
posat de manifest l’aliança d’Unió Mallorquina amb un partit
com el satanitzat i secessionista PNB, tanta sort que els d’Unió
Mallorquina ens ho han exp licat: és un pacte per fer carreteres.
Això és dir les coses clares, ja ho ha dit la Sra. Munar, bussines
is bussines, venga asfalt i venga camions de grava per amunt i
camions de grava per avall. El Pla de carreteres de Mallorca és
el bessó del pacte PP-UM, amb aquesta ocurrència tan
pintoresca de l’autovia Inca-Manacor i, en general, amb la
voluntat... -estic contenta que rigui, perquè això vol dir que no
està deprimit-, amb la voluntat de fer del territori un gran
escalextric.
(Remor de veus i rialles)
Tota una altra mostra de la seva manera de fer política. Es
treuen una autopista de la màniga per solucionar el problema
que tenia l’antic projecte d’autopista Palma-Llucmajor-CamposFelanitx-Manacor. El problema era que la batlessa de Felanitx
del PP no la volia pel seu territori. Davant això agafam el mapa
i dibuixam una autopista; res de debat social ni res d’avaluació
d’impacte ambiental, autopista; això és el que val. Ho
decideixen i encarreguen al govern subaltern del Consell que la
inclogui al seu pla. Després la consellera Cabrer anuncia que
podrem viatjar de Menorca a Palma en 29 minuts; no sabem si
ha tengut en compte les limitacions de velocitat o si ens vol

empènyer al suïcidi, però potser la seva vertadera vocació sigui
la de conductora de fórmula 1.
Tots els darrers anuncis en matèria de carreteres estan plens
d’enganys. Diuen que no faran l’autopista de Llevant però ja
han iniciat els tràmits de l’autopista de S’Arenal-Llucmajor i una
variant de Llucmajor que només tenen sentit com a primers
trams del vell projecte de l’autopista de Manacor. Em sap greu,
però la batlessa de Felanitx pot acabar tenint autopista pel seu
territori. També hi ha la via entre Vila, a Eivissa, i Sant Antoni,
una obra de 72 milions d’euros que no figura ni al Pla de
carreteres ni al conveni, una mostra més d’improvisació. Per
cert, per fer totes aquestes autopistes, faran convenis de
colAlaboració voluntària amb els propietaris, per si volen formar
part del traçat de l’autopista?, o els expropiaran directament? I
la pèrdua d’alzinars protegits o de sòl agrícola, no els
preocupa? No.
Però sobretot no ens vengui la seva política de carreteres
dient que volen salvar vides. Vostès fan befa dels canvis de
model de carreteres que volia el govern anterior, i fan la
caricatura de dir que només es tractava de posar rotondes. Ho
deixarem així, però supòs que vostè sap, Sr. Matas, que la
Direcció General de Trànsit de M adrid fa una campanya
radiofònica per explicar que les rotondes disminueixen en un
50% la mortalitat. Amb el Pla de carreteres... Sí, segons a on,
depèn de qui governi.
Amb el Pla de carreteres el Partit Popular de Madrid ens ha
tornat donar una prova de sectarisme. Durant la legislatura
anterior el Ministeri de Foment no volia ni sentir parlar de
canviar una retxa dels projectes inclosos en el conveni. Ara, en
canvi, tot són facilitats; segons va dir el ministre Cascos per
introduir canvis, per fer les tramitacions ràpidament no hi ha
cap tipus de problemes, les institucions estan, com sempre, al
servei del partit.
L’aposta per les carreteres contrasta amb el desinterès pel
desenvolupament del tren i del transport públic en general. Una
altra vegada les acusacions a la gestió anterior són una cortina
de fum per amagar la manca d’interès per dur una política
ferroviària a l’alçada de la demanda. Quan sentíem dir que la
prioritat absoluta és el bon funcionament de les línies existents,
ja sabíem traduir que durant aquesta legislatura ni un
quilòmetre més de tren. Sr. President, vostè n’ha parlat, de tren,
però al final de legislatura ja ens vendrà a dir quants de
quilòmetres nous de tren hi ha. Els pressuposts de Madrid ara
per ara preveuen per a les Balears, com vostè ja ha dit, 48
milions d’euros per a carreteres i un tristos 120.000 per a estudis
del ferrocarril.
N’hem parlat moltes vegades, de l’impacte territorial i
ambiental del seu model de carreteres i no en continuaré parlant
perquè crec que ho saben perfectament. Però no hem parlat de
l’impacte social; crec que és un tema al qual hauríem de fer
esment. Pensin en les 400.000 persones que no tenen carnet de
conduir a les Illes i pensin en les limitacions que suposa un
model de transport que només pensa en el cotxe privat. Sr.
Matas, vostè també té l’obligació de facilitar la mobilitat a
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infants, persones majors, minusvàlids i persones que no poden
comprar un automòbil.
Aquesta llança de tres puntes, retirada de l’ecotaxa, llei de
mesures contra el territori i pla d’autopistes, ho diu tot de la
sensibilitat ambiental del Partit Popular. En el seu discurs el Sr.
Matas ens fa tota una disquisició pretesament de gran fondària
ideològica sobre el canvi de filosofia que inspirarà l’acció del
Govern. El govern anterior es caracteritzava, segons vostè ha
explicat, per regir tota la seva política per un principi ambiental
que tot ho depreda, pel radicalisme i per la unidimensionalitat.
Ha llegit Marcusse, Sr. Matas? Tot això revela, no s’ho perdi,
un fons de nihilisme irresponsable. Seria divertit fer escoltar a
algú de fora aquesta descripció, i després explicar-li la política
ambiental del govern al qual s’aplica aquesta pintoresca
descripció, un govern que volia fer espais naturals protegits
sense perdre la titularitat de les finques com a criteri bàsic, com
es fa a Europa i com vostè va fer en la seva anterior etapa de
president de les Illes Balears i en la seva etapa de ministre de
Medi Ambient espanyol; un govern que volia lleis de protecció
de la biodiversitat i d’avaluació d’impacte ambiental que
deriven directament de les directives europees, un govern que
implementava mesures de gestió ecològica de l’aigua i dels
residus, que fomentava el transport públic. Si això és
radicalisme, unidimensionalitat i nihilisme, un ha d’aplicar els
mateixos qualificatius a les polítiques que fan a tot Europa els
governs de tots els signes polítics. Si el sentissin els seus
antics colAlegues europeus ministres de Medi Ambient
pensarien que ha perdut el nord. No sé si l’anterior govern
tenia o no un fons de nihilisme irresponsable. El que és cert és
que el govern actual té un fons i una superfície de depredació
constant.
Sr. Matas, no s’amagui darrere consideracions abstractes
sobre si la dreta és o no depredadora, o si en el fons és més
ecologista. El problema és més concret. El problema és que la
dreta balear ha portat les Illes Balears a la insostenibilitat actual
i que ara vostès volen continuar pel mateix camí, això és el
problema. Vostè diu que les Illes necessiten un canvi de clima,
i amb vostè el que tendrem serà més canvi climàtic.
Quin lloc es vol guanyar amb discursos d’ideòleg de la
nova dreta dura? Fixi’s en la realitat, miri la realitat: les Balears
són la comunitat amb un índex de motorització més alt de l’Estat
amb quasi un cotxe per habitant; la producció de residus és de
700 quilos per persones i any, molt per damunt de la mitjana
espanyola; les emissions de gasos hivernacle han pujat un 60%
des del 1990, quatre vegades més del que permet el Protocol de
Kyoto; la sobreexplotació dels aqüífers i el malbaratament de
l’aigua és preocupant. Com hem de reaccionar davant això?
Amb homilies sobre la centralitat de la persona humana? Sr.
Matas, no faci caricatures barates comparant la importància de
preservar el ferreret amb el dramàtic problema de l’habitatge.
Som seriosos tots. Parlem de coses concretes i clares i,
sobretot, aterri, posi els peus en terra, Sr. Matas. Estam d’acord
que necessitam la (...) d’un model. Duim en aquest moment un
rumb cap a la insostenibilitat, ja hi estam instalAlats. Quines
polítiques de canvi de rumb proposa? Què proposa per no anar
per aquest camí? Córrer més?, créixer més? Aquesta és la
qüestió. L’únic que ha fet fins ara és reaccionar bàsicament amb
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cosmètica verda. L’anomenada targeta verda n’és un bon
exemple: això és el que els interessa, la imatge. Podrien fer un
espot de televisió: “El PP renta més verd”, i quedarien tan
amples.
Però la responsabilitat del que governa és cercar vies per
solucionar els problemes. Ens agradaria saber, per exemple, què
volen fer per frenar el creixement urbanístic i enfrontar al mateix
temps dos problemes lligats: el d’accés a l’habitatge de les
persones residents i el del sector de la construcció,
sobredimensionat i que necessita una reconversió. Del seu
discurs i de les seves primeres actuacions deduïm que no pensa
fer altra cosa que tornar al camí de sempre, aixecar restriccions
i deixar fer. El problema, però, és que és una via que ja hem
provat i que no ha funcionat, i vostè ho sap. Després de
dècades d’altíssim creixement urbanístic l’habitatge continua
essent la primera preocupació ciutadana.
Però continuem amb la insostenibilitat de les seves
propostes. En la seva intervenció ha donat una gran
transcendència a la qüestió de la connexió elèctrica per cable.
Fins no fa gaire debatíem si l’alternativa estava entre el gas
natural duit en gasoducte o el cable; la seva resposta a
l’alternativa és ni una cosa ni l’altra, totes dues i així ho
tendrem tot. Tot per tot. No, si ja ho ha dit la Sra. Munar, també.
Les energies renovables, la cogeneració i l’estalvi energètic són
només una anècdota o, com a màxim, un element cosmètic, que
això segurament que li donarà molt. Vostè vol gasoducte i vol
cable, igual que la qüestió d’accés a Manacor: no el
desdoblament o el nou traçat, les dues coses, més, més, no fos
cosa que ens en falti alguna, sempre més, sempre el doble. Les
Illes Balears, Sr. Matas, li queden petites. Es veu que està com
pensant amb altres horitzons pels seus desitjos de grandesa.
Però parlem del camp. La política agrària ha donat algun dels
episodis més gloriosos d’aquests cent dies. El Govern ha topat
amb la impossibilitat de donar compliment a tots els
compromisos que varen ser punta de llança contra el pacte de
progrés. El panorama de la política agrària no és gaire
tranquilAlitzador. Un sindicat agrari és exclòs del Consell
Econòmic i Social com si no tengués res a aportar en aquest
òrgan de participació. A ASAJA hi ha hagut escissions i al seu
banc de diputats hi tenen gent també que ho sap perfectament.
S’anuncia la retirada de subvencions a cooperatives i després
es fa marxa enrere. El camp interessa sobretot com a territori per
posar-hi autopistes, camps de polo, urbanitzacions i parcs
temàtics o, en tot cas, cavalls. Quina política concreta pensa
dur a terme en agricultura i ramaderia? Ens agradaria saber-ho
i no ens ho ha dit, ens agradaria que ens ho digués.
També voldríem parlar de les polítiques socials del Govern,
però poca cosa podem dir, ja que el Govern ha fet poca cosa i
ha mostrat poques intencions. Això sí, el pacte PP-UM es va
preocupar de reservar aquesta competència per al PP en el
Consell de Mallorca, relegant-la a un institut situat a uns
estranys llimbs institucionals. Les polítiques socials no
mereixen, segons sembla, ni una conselleria pròpia ni estar
sotmeses massa al control democràtic. A vostè li agraden molt
els instituts, les fundacions, les empreses públiques...;
serveixen per transferir-hi en bloc tota la política social d’una
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institució, per gestionar un hospital o per construir escoles.
Ens diu que fa l’Administració més eficient. El que és cert és
que fa la gestió més opaca i més inaccessible al control
democràtic. No oblidi que és un camí que, portat massa lluny,
qüestiona els fonaments mateixos de la democràcia
representativa. La indefinició de la política social contrasta amb
la pressa per desprotegir el territori o per oferir als hotelers el
trofeu de l’ecotaxa derogada. Està clar que hi ha prioritats i que
les polítiques socials no ho són. Sí que ens han donat alguna
sorpresa, com quan parlen de narcosales; no volem ni imaginarnos què haurien dit si aquesta hagués estat una proposta del
pacte de progrés, com a mínim ens haurien acusat de
pervertidors de la joventut.
Ens hauran de permetre que els recordem, però, que la
realitat social és cada vegada més complexa i que vivim a un
país amb moltes necessitats. Ahir mateix es feia pública una
enquesta segons la qual el 20% de les famílies balears arriba a
final de mes amb molta dificultat, i un total del 59% té alguna
dificultat per arribar a final de mes. Tenguin en compte dades
com aquesta. Puc imaginar que la seva reacció serà dir que és
culpa del govern anterior, però això no és el que espera la gent
que té dificultats.
I ara que parlam tant de REB, de l’article 32 què me’n diu? És
el que parla d’estudiar la situació del mercat laboral balear amb
especial referència a la situació dels fixos discontinus. Tant
d’anar a Madrid i encara no han pogut posar res en marxa.
I parlant d’urgències socials, quina intenció tenen respecte
a la immigració? Mirin les dades també: 132.000 residents
estrangers a les Illes, més de la meitat dels quals són de fora de
la Unió Europea i, com saben, les dades deixen fora els que no
estan en situació regular. La protecció a la integració social i
laboral d’aquest colAlectiu planteja un repte que hem de resoldre
amb generositat i reconeixement dels drets de totes les
persones. Aquí, mentrestant. el delegat del Govern només
sembla tenir pressa per fer centres d’internament.
T ambé hem trobat a faltar en el seu discurs, Sr. M a t a s ,
qualsevol referència a la política d’igualtat d’oportunitats per
a les dones. Hauríem volgut sentir parlar, per exemple,
d’actuacions contra la violència domèstica, de polítiques
d’ocupació pensant en les dones, o de polítiques d’habitatge
pensant en famílies monoparentals.
Davant un discurs tan ideològic com el seu, haurem de
contestar que sí, que tenim concepcions diferents de la política
social. Vostè parla d’una societat que camini sense les crosses
de l’Estat. Nosaltres continuam pensant en una administració
que maneja doblers públics en benefici de tots, en polítiques
socials que creïn igualtat d’oportunitats i reconeguin els drets
de totes les persones. Al capitalisme compassiu de George
Bush, hi volem oposar la democràcia dels ciutadans que
tenguin garantits tots els seus drets, els polítics i els
socioeconòmics.
I perdonin que els hagi recomanat que facin atenció a les
dades bàsiques, però és que moltes vegades no les tenen
presents. La mostra més espectacular és el desconeixement de

la realitat que ens va donar el director general del SOIB, quan
va anunciar que l’objectiu bàsic de la Conselleria de Treball era
posar les Balears a la taxa d’atur de l’Estat, és a dir, passar del
5,22% al 8,57%. El PP havia repetit tantes vegades que el pacte
de progrés havia disparat l’atur que fins i tot havien arribat a
interioritzar la desinformació.
En educació la seva proposta estrella és la de lliure elecció
de centre escolar. És un bon eslògan electoral, sens dubte.
Només tenim por que la seva traducció a la pràctica no siguin
més alumnes per aula del que permet la normativa, ni l’aposta
per l’ensenyament privat enfront de l’ensenyament públic. Sr.
Matas, si de veritat creu en la centralitat de la persona humana,
pensi en l’ensenyament públic com a factor d’igualtat
d’oportunitats. Sr. M atas, en lloc de pensar tant en la depressió
del que anomena els sectors més dinàmics de la societat, hauria
de pensar en el gran dèficit en formació que pateixen les Illes
Balears. Vostè vol una comunitat capdavantera en moltes
coses. El que és cert és que tenim una comunitat capdavantera
en abandonament escolar i una comunitat que està a la cua en
percentatge d’estudiants universitaris.
Respecte a la sanitat tot són anuncis: pla de xoc contra les
llistes d’espera, nou Son Dureta, primeres pedres, declaració de
zona estratègica... Estam d’acord que aquesta és una
preocupació ciutadana essencial; per tant desitjam que estigui
a l’alçada dels problemes. D’aquí a un any podrem veure com
evoluciona aquesta allau d’anuncis. I pel que fa a la seva
proposta d’un gran pacte podem seure per mirar de concretarlo, però si el que cerca és un aval polític a una política de gestió
privada serà difícil que ens hi trobem.
El repàs de les actuacions de govern ha estat
necessàriament breu i ràpid, em queda poc temps, però hi ha un
aspecte que mereix una aturada amb calma, però l’hauré de fer
ràpida, i amb això ens tornarem a trobar amb el menyspreu de la
democràcia. És la política de nomenaments. Ja hem fet alguna
referència a alguns nomenaments en els òrgans de participació
com el Consell Assessor de Turisme i la negació de la
representativitat real de les organitzacions socials a favor dels
que tenen carnet de partit. Més escandalosa és encara la
política de nomenament d’alts càrrecs i assessors del Govern.
Un analista perspicaç podria dividir els nomenaments en tres
grans capítols. El primer és un clàssic de la dreta, la família: la
política de protecció de la família ben entesa comença per un
mateix; d’aquí que tenguem una administració plena. El segon
capítol és el del servei prestat durant els anys negres de
l’oposició; a qui s’ha posat al davant de la inoblidable
tractorada del “Rolex” li toca cadira de conseller; a qui s’ha
assenyalat per la virulència i la desinformació en les campanyes
contra els parcs naturals, li donarem també responsabili t a t ;
també s’han de recompensar, al Govern o als ajuntaments del
PP, els serveis prestats pels que varen moure candidatures
electorals: els caps de llista de Sa Clau, ASI, Alternativa per
Calvià o del Partit Renovador d’Eivissa i Formentera han tengut
tots la seva recompensa. I finalment hi ha un capítol de
l’omertà: el de les colAlocacions d’imputats que també han de
ser premiats o que convé tenir callats: l’autor dels lírics
informes del cas M apau dirigeix un institut cultural, persones
lligades al Mapau o Bitel ocupen cadires, etc., etc. No ens
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donin lliçons de moral, no ens en donin, no volem moralinas de
part de qui una vegada va dir que a les Illes érem una miqueta
“mafiosillos”.
No podem deixar de referir-nos, tampoc, a les grans
contribucions que ha fet el seu govern a la gran croada contra
els enemics de la unitat d’Espanya en què s’ha embarcat el Sr.
José María Aznar. El pas per Madrid també li va servir, a vostè,
per impregnar-se d’aquest ranci nacionalespanyolisme que es
respira per la capital, i fidel a aquest esperit vostè ens fa dues
propostes amb què deu voler assolir talla d’estadista.
La primera proposta és la de la regió constitucional formada
per Balears i la comunitat autònoma valenciana o Reino de
Valencia. Ja sabem que la proposta d’euroregió dels antics
territoris de la Corona d’Aragó és un atac contra la unitat
d’Espanya i una mostra de perillós imperialisme catalanista. Què
hi oposam? Hi oposam aquesta aliança del ciment i del
secessionisme lingüístic que és la regió constitucional
valencianobalear. Amb aquesta aliança podem parlar d’una
perfecta simbiosi: el PP valencià abraça la balearització territorial
i urbanística i el PP balear abraça la valencianització lingüística
i cultural.
La segona proposta és la de la resurrecció dels fantasmes
del bilingüisme i de les modalitats. Jo m’he referit a la seva
brillant frase segons la qual han hagut d’alliberar el cos social
d’una pressió lingüística que començava a ser asfixiant. És a
l’inrevés, Sr. Matas. És la gran preponderància del castellà als
mitjans de comunicació i a la vida comercial la que és asfixiant
per al català. Diu que han fet algunes reformes sensates en
matèria de requisits lingüístics i no ha passat res. Podem anar
fent sense fer res per promoure el català i anar dient que no
passa res; és la política de tota la vida del Partit Popular.
M’agradaria saber i de fet ja ho han dit els socis d’Unió
Mallorquina.
Sr. Matas, crec que aquesta legislatura de quatre anys, com
aquests cent dies, serà difícil d’aguantar per al nostre grup.
Vostès s’ho passaran molt bé. Ens pot reservar moltes
sorpreses. Al cap i a la fi si quan tenien 31 diputats varen tenir
tres presidents, no sabem a quants podrem arribar amb una
majoria de 30 diputats, però canviï el rumb que han marcat
aquests cent dies. Per aquest camí proposaran que facem de
veritat el pont des de Mallorca a València que deia la cançó.
Seria una bona ocasió de posar ciment, però al final acabaríem
per usar-lo per partir de les Illes. Passin, Sr. Matas, de l’eufòria
a la sensatesa. Si no ho fan caurem en una depressió de veritat,
una depressió de la qual ens serà molt difícil sortir per moltes
dosis de doble moral que ens doni. Sr. Matas, vostè va molt
accelerat, amb un cotxe massa ràpid i per una autopista sense
fi. Nosaltres, almenys, no ens volem estavellar.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Rosselló.
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Aquesta presidència suspèn la sessió per dues hores. Per
tant a les 16,30 tornarem començar. També record a tots els
senyors portaveus que en aquests moments, seguidament, hi
haurà Junta de Portaveus.
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EL SR. PRESIDENT:
Recomençam la sessió, i per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Pere Sampol.

donàrem el vistiplau, l’any 2000 ens mostraren l’esborrany i
vàrem dir “d’acord”; avui encara no està publicat aquest decret.
Bé, aquesta broma de moment ens ha costat 24 milions d’euros,
1.000 milions de pessetes anuals, per no haver-se dictat el
Decret d’extrapeninsulars.

EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President. Abans d’iniciar la intervenció voldria
dir que en la democràcia les formes són molt importants, i
encara que reglamentàriament el president té la facultat de
contestar als distints grups conjuntament, jo crec que els grup
parlamentaris mereixem que se’ns tracti a cadascun d’una
manera diferenciada, i abans de començar la intervenció
pregaria al president del Govern que fes la rèplica al Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds. Basta que em faci
una indicació; si no continuaré.
Bé, és evident quines són les intencions.
Bé, senyores i senyors diputats...
(Remor de veus)

Exactament igual amb el règim especial, és a dir,
pràcticament no s’ha desplegat res del règim especial, i és una
llei que obliga íntegrament a l’administració de l’Estat. El
mateix que la declaració de servei públic dels vols entre illes i
entre illes ila península; s’ha estat retardant. Vostès en cent dies
no han resolt el tema, han retardat el tema quatre anys i ara
tenen en tramitació una solució incompleta, perquè no afecta els
vols entre les Illes i la península, i a més a més proposen una
solució que és injusta i discriminatòria per a les Illes Balears. Jo
convid totes les senyories que entrin a Internet, mirin els preus
de la companyia que fa el servei públic a Canàries, Binter
Canàries, comparin un trajecte similar al Palma-Maó o PalmaEivissa, com podria ser La Palma-Tenerife, per exemple, i
pagarem el transport un 33% més car. Bé, els turistes un 33%
més car, perquè els joves i els jubilats pagaran un 44% més, i els
esportistes pagaran un 53% més, després dels descomptes. Per
tant, no han resolt el problema en cent dies.

EL SR. PRESIDENT:
Per favor... Per favor, agrairia silenci. Té la paraula el Sr.
Pere Sampol.

I en tot cas el que no li consentim és que en les
competències exclusives de les Illes Balears que no ha exercit
aquests quatre anys a Balears ens doni la culpa a nosaltres, això
si que no li ho consentim.

EL SR. SAMPOL I MAS:
Moltes gràcies. Senyores i senyors diputats, gràcies per la
seva atenció en aquestes hores. Bé, deldiscurs del president de
ahir horabaixa, entre l’horeta de psicoanàliside l’esquerra va dir
algunes coses amb les quals podem compartir l’estat d’opinió.
Va dir que les Illes Balears són de l’Estat, l’Estat també és el
nostre estat. Això és important, ho compartesc; això és molt
important perquè en el discurs d’ahir, que afortunadament no
havia de mirar cap enrere, es va fer una anàlisi dels problemes
d’aquesta comunitat autònoma atribuint molts d’errors i cap
virtut a la gestió dels quatre anys anteriors i, fins i tot, podríem
compartir no la globalitat de la crítica, alguna crítica puntual,
evidentment el Govern no ho va fer tot bé i s’han d’admetre les
crítiques, són totalment legítimes. El que passa és que a les Illes
Balears no governa únicament el govern de les Illes Balears. Hi
ha una distribució competencial ajuntaments, consells, Govern
de les Illes Balears, i hi ha una institució que és el Govern de
l’Estat que també governa, i molt, a les Illes Balears. Aposta jo
li deia que és legítima la crítica a aquelles competències que va
exercir l’anterior govern; ara, el que ja no es pot admetre és que
en aquelles competències exclusives de l’Estat que durant quatre
anys no va exercir a les Illes Balears també es doni la culpa a
l’anterior govern.
Miri, Sr. Matas, vostè no ha resolt en cent dies el
subministrament elèctric de les Illes Balears. Vostè ha retardat
quatre anys el subministrament elèctric a les Illes Balears,
quatre anys. Jo de tots els conflictes que hem tengut amb l’Estat
som testimoni d’un, que és el Decret d’extrapeninsulars. El
Decret d’extrapeninsulars ha de compensar les Canàries i les
Illes Balears perquè no poden rompre la situació monopolística,
i això significa que hem de tenir un tractament especial; és un
decret que ha de fer el Govern de l’Estat i que ha de consultar
a la comunitat autònoma corresponent. L’any 2000 nosaltres li

Clar, i és que al final el tema és molt més complex perquè és
una qüestió molt ideològica, que ahir va parlar d’ideologies. Al
final és que vostè ens ve aquí a defensar un model polític i
econòmic molt dependent, un model polític que depèn de
Madrid i un model econòmic -com veurem més endavant- que
depèn no de Madrid, depèn de Berlín o, en tot cas, de Berlín i de
Londres.
I en aquest moment vénen aquí i justifiquen i magnifiquen
unes inversions que l’Estat està obligat a fer a les Illes Balears,
per a equitat dels ciutadans de les Illes Balears o per complir les
pròpies lleis de l’Estat, i vénen aquí i magnifiquen totes
aquestes inversions. Jo avui sentia, amb aquests rams de flors
que s’han passat vostè i la Sra. Munar, que, bé, ara aquesta
inversió extraordinària... No, estam parlant de, entre el 2004 i el
2011, uns 200.000 milions de pessetes, que és la nostra
aportació neta a l’Estat d’un any; és a dir, en els propers vuit
anys han aconseguit que s’inverteixin 200.000 milions de
pessetes a les Illes Balears alguns dels quals, com per exemple
el finançament del gasoducte, ens correspon pel 2, 2,5% de la
població de l’Estat. L’Estat inverteix un bilió de pessetes en
gasificar, bé, no, gasificar no, en dur gas per tot l’Estat i un 2%
d’un bilió de pessetes són 50.000 milions de pessetes, que és el
que ens costa el gasoducte, i per això no ha d’importar tenir bo,
perquè arribin aquests doblers. I entre altres coses no pagarà
l’Estat, pagam nosaltres, i una petita part del que nosaltres
pagam tornarà.
Això és molt important, perquè si no hi ha una perversió de
l’autonomia. Si vostès un moment donat no admeten la
sobirania d’aquest parlament i del Govern legítim que ha
emanat d’aquest parlament per fer les carreteres que vol la
societat balear en un moment donat, vostès perverteixen
l’autonomia i, és més, la democràcia, perquè durant quatre anys
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no han acceptat la voluntat democràtica dels ciutadans de les
Illes Balears, que havien dit a les eleccions quin tipus de
carreteres volien. Bé, no es podia modificar el conveni; ara el
conveni ja és modificable per fertots els disbarats que els passin
pel cap. Qualsevol cosa és modificable.
Clar, i el problema és que l’Estat ha fet un gran negoci amb
les autonomies. Ha fet un gran negoci perquè ha transferit les
competències que són molt complicades, molt costoses,
especialment el que és educació i sanitat, les ha transferides
sense la dotació econòmica suficient i ara les tenen
estrangulades, i el problema és que el sistema de finançament
autonòmic tampoc no va resoldre el problema, i avui ho ha
reconegut el mateix president delGovern des d’aquesta tribuna.
Mirin, nosaltres vàrem rebre la competència en educació l’any
98, quan vostè era el president, amb una dotació de 40.000
milions de pessetes. Els pressuposts d’enguany es tancaran amb
una despesa de 66.000 milions de pessetes en educació, i l’any
que ve vostès no podran llevarni un euro; no podran llevar ni un
euro perquè imaginin-se els problemes que hi ha hagut, lògics
en el començament de curs, que ja han hagut d’augmentarràtios
d’alumnes a les escoles, imaginin-se que aquests anys no
s’hagués fet el pla estratègic d’inversió en educació que es va
fer, que són ni més ni manco que 16 nous instituts, 16 nous
colAlegis, contractació de més de 1.000 professors, i no se’n
feren més perquè algun ajuntament va posar problemes per cedir
solars. Per tant avui tenim aquest decalatge de 26.000 milions
només en una competència d’educació.
Sanitat. Sanitat, que aparentment venia molt ben dotada.
Avui ja ha reconegut que haurà de demanar la revisió de la
clàusula d’anivellació per compensar el dèficit que tenen
l’educació i la sanitat, perquè una altra lloança que feien del
sistema de finançament autonòmic era que les Balears hi havien
guanyat molt, i naturalment que el sistema era bo per a Balears,
perquè per primera vegada s’anava cap a un finançament per
càpita, tants d’habitants tens, tant te toca. Però quin va ser el
problema? Que les Illes Balears han crescut molt
demogràficament. Hem tengut moltíssima d’immigració, i quan
feien els números la quantitat assignada a les Illes Balears es
disparava i creixia molt per mor de la mitjana, Balears i Madrid,
i s’inventaren aquest fons d’anivellació o fons de suficiència,
que enguany són 184 milions d’euros que hem d’aportar a
l’Estat, és a dir, que parlam de més de 30.000 milions de
pessetes anuals que ens corresponen per població i que s’han
retallat, i la mica de valoració en positiu que teníem de les
competències de sanitat si no comptam la necessitat de nous
hospitals, va fugir, i en aquest moment tenim gravíssim
problemes, i hem d’anar a suplicar a l’administració de l’Estat
que s’inventi una zona excepcional no sé perquè perquè ens
pugui finançar els hospitals. Jo crec que allò coherent,
l’autonomia política suposa que si tu reps les competències en
sanitat reps la dotació econòmica primer per la població que
tens i segons per fer les inversions necessàries segons
l’increment de la població.
Parlava del model econòmic. Miri, jo crec que anam cap a
un model econòmic que de cada vegada controlam manco, i no
em referesc a les institucions polítiques. Vull dir que el sistema
de cada vegada està més fora de controlsobretot dels empresaris
de les Illes Balears. Sortia una notícia fa unes setmanes que un
33% de la despesa turística ja es contracta a l’estranger. Això no
deu comptar el tot inclòs; el tot inclòs segurament el 80 o el

239

90% de la despesa turística ja es contracta a l’estranger. Clar, jo
ahir quan el sentia dir que vostè en cent dies ha recuperat la
confiança, bé, haurà recuperat la confiança de qualcú, de
qualque sector; no neg que haurà recuperat la confiança de la
major part de l’empresariat hoteler, que no tot el sector hoteler;
avui hi ha hotelers molt preocupats perquè a pesar que el Sr.
Flaquer, en una intervenció davant els majoristes de viatges a la
Conselleria de Turisme, els deia “mirin, nosaltres invertirem en
medi ambient, però vostès no ens demanin que baixin els
preus”, tots li varen dir “no, no se preocupi”; al cap de dos dies
exigien un 15% de descompte sobre el paquet turístic de l’any
2004. El tot inclòs enguany augmentarà el 200%. Clar, jo quan
el sentia parlar de la confiança, parlava amb el seu discurs
d’investidura i vostè ens deia: “No s’han de fixar en les
estadístiques,han de parlar amb la gent delcarrer, quin és l’estat
d’opinió que hi ha al carrer?”, i efectivament vostès
aconseguiren que hi hagués un estat d’opinió al carrer del fet
que estàvem a punt d’una forta crisi econòmica. Bé, idò, jo ara
he anat, aquest estiu he tengut temps, una de les coses que han
tengut bones aquestes eleccions és que hem tengut temps per
estiuejar un poc, he anat per zones turístiques i fa només 15 dies
trobava gent que té un bar, gent que té un restaurant, que l’any
que ve li han anunciat que un parell d’hotels que té davant faran
el tot inclòs i diuen que hauran de tancar, que el banc els
embargarà.
Bé, vull dir amb això que no podem..., estam en un debat de
política generalino podemdespatxar els problemes estructurals
que té el turisme amb un “l’ecotaxa va ser la culpable de tot”,
perquè l’ecotaxa no té la culpa de totes aquestes coses. Són
problemes cíclics que vénen dels anys vuitanta, que cíclicament
hem debatut en aquest parlament, que a vegades s’han pres
mesures però que no hem resolt, i si simplificam el tema no
l’abordarem.
Jo, senzillament, vostè a estones va ser fins i tot graciós
intentant ridiculitzar l’esquerra, però culpar el govern, dir que
no hi va haver res positiu que fes l’anterior govern i culpar-lo
d’aquesta situació calamitosa, a mi em va donar la sensació que
vostè ahir era un incendiari que apagava el foc, perquè vostès
durant quatre anys han fet d’incendiaris. Vostès durant quatre
anys han cridat “foc, foc, foc!”, durant quatre anys han cridat
“crisi, crisi, crisi!”, i bé, al final els que han creat aquesta alarma
ara vénen i “nosaltres introduïm confiança”.
Però d’allò hi havia unes qüestions que no eren negatives,és
a dir, de l’ecotaxa -ja se n’ha parlat- era imperfecte el sistema
de cobrament, ho hem d’admetre, però el que ningú no ha
qüestionat, fins i tot el mateix president ho ha reconegut,és que
la filosofia de l’ecotaxa era positiva i que és necessari un fons
mediambiental que serveixi, a més a més, per restaurar
patrimoni, per rehabilitar zones turístiques i per donar una mà
al món rural. Això s’ha reconegut, i ara quan van a l’exterior
han de dir: “Escoltin, que hem llevat l’ecotaxa però les
inversions previstes en medi ambient s’han de mantenir”. Ara,
ui!, d’on treim aquests 48 milions d’euros anuals? Això és En
busca del arca perdida, perquè no surten enlloc. Primer
contribucions especials; ni se n’ha tornat a parlar, no en parleu
més, de contribucions especials. Llavors varen sortir amb
donatius de turistes a una fundació; fins i tot tenc un retall per
aquí que el mateix president del Govern esperava donatius dels
turistes per invertir en medi ambient. I ara aquest invent de la
targeta verda, presentada per tres consellers a la vegada i
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l’endemà ja han d’encarregar un estudi jurídic per veure si és
legal cedir propietat pública d’una fundació, que hi participaran
entitats privades, els bancs, i amb totes les incògnites que això
suposa. Jo li diré alguns dels comentaris que he sentit aquest
dies: Ara, amb la targeta verda, que podran comprar a un preu
molt mòdic, oferirem als turistes anar dins totes les finques
públiques de les Illes Balears; i com ho farem per fer pagar la
ruta de pedra en sec?, que té subvenció europea precisament per
ser una ruta gratuïta. I a mi encara em preocupa més si en anar
d’excursió per la Serra trobaremexcursions organitzades perquè
fan el seu picnic per allà. Jo crec que són qüestions.
Els vull dir amb això que aquests cent dies sí, han fet molta
feina, no ho dubt, però també han donat bandades, i moltes, i
una sensació d’improvisació que realment esperam que canviï.
I aleshores aquí ens hem de plantejar el model de país. Ahir
vostè acabava el discurs advocant per un creixement en qualitat
de vida i en sostenibilitat, fins i tot volen fer una marca que es
digui Illes Balears Sostenibles. I jo, modestament, pens que
estan fent les passes en sentit contrari, que el missatge que a
més a més donam a la societat és que el camí de la sostenibilitat
és un camí d’utopies, d’ecologisme de violeta, però que aquí no
hi ha més remei que fer unes determinades actuacions.
Aleshores jo crec que avui és un bon moment, i aprofitarem el
temps per parlar del futur, perquè una vegada que ja du cent dies
en el govern, que coneix la situació fins i tot més bé que abans,
que ens digui cap a on ens vol dur, és a dir, la pregunta que jo
li faria, Sr. Matas, és que ara suposem que vostès governen les
dues properes legislatures, venga, posem-nos l’horitzó a vuit
anys vista, com a mínim, venga!, els deixarem passar gust...
(Rialles)
Aleshores vostè diu “més llocs de feina, hem de crear més
llocs de feina”. Quant serien necessaris? D’aquests quants, quins
s’han de cobrir amb immigrants?, és a dir, quina immigració
preveu? I això ens du a fer unes projeccions de demografia, i
aleshores d’aquí a vuit anys, l’any 2002, quants d’habitants
considera que viuran dins les Illes Balears si els seus plans els
surten bé, si els seus objectius els surten bé? Aquesta és una
projecció que férem i amb el creixement dels darrers cinc anys,
fins al 2002, ens sortia que les Illes Balears l’any 2010, és a dir,
d’aquí a sis anys, pràcticament, tendrien 1.200.000 habitants, i
això no és suficient, aquest creixement no és suficient per a l
Partit Popular i per a Unió Mallorquina. Aleshores, quants de
llocs de feina més, amb quanta d’immigració i, en conseqüència,
en fer la corba quina població tendrem? I a partir d’aquí es
planifiquen les infraestructures.
Bé, què ens diuen? Que pràcticament tot es doblarà en
aquest temps. Clar, aquest projecte polític, el projecte de país
del Partit Popular, jo crec que s’exemplifica en l’anomenat
camp de polo de Campo, que és la urbanització d’Es Trenc.
Hem de parlar clar. El camp de polo de Campos és una
urbanització de més de 2.000 places, amb centenars de xalets,
just darrere la platja d’Es Trenc. Quin és el missatge que ve amb
l’aprovació d’aquesta urbanització mitjançant una llei del
Parlament?, aquesta solemnitat de la Cambra per aprovar una
urbanització, una cosa inèdita. Bé, ens diuen que Campos no ha
tengut un desenvolupament turístic i s’ha d’aprofitar del
turisme; no sé si han anat darrerament per Sa Ràpita, a veure
tota aquella urbanització de Dalt Ràpita o aquells adossats a

primera línia. I segon motiu, és perquè l’agricultura de Campos
ha estat en crisi, i aleshores la solució per a la crisi de
l’agricultura de Campos -llegeixin l’agricultura de les Illes
Balears- és que hem de crear llocs de feina a urbanitzacions. En
construcció, però alerta que no ho diu el PSM, ho diu un dels
directius de l’Associació de Promotors i Constructors de les
Illes Balears, en aquest moment sobren 15.000..., millor dit,
sobren, les empreses de construcció estan sobredimensionades
amb 15.000 treballadors.Per tant crec que construcció, no ho sé.
Què han de fer més, en aquesta urbanització? Hauran de fer
cavalls nets, si hi ha cavalls de polo, hauran de fer de jardiners,
haurem de fer dins els xalets... Aquestes feines, no les fa fa molt
de temps la immigració?, totes aquestes feines que sortiran a la
urbanització?
I el pitjor és el missatge que envia als pagesos, un sector
estratègic, deim tots, sector estratègic, i li deim: “Escolta, les
vaques ja no et serviran per viure. Els cavalls, amb la lototrot,
per ventura t’aniran bé, i si no a la urbanització”. Això és un
missatge nefast per a l’agricultura. L’agricultura necessitat
ilA lusió, necessita dignificació, que el pagès pugui viure
dignament dels productes que conrea. No són aquests missatges
negatius? Que li consti, Sr. President, que dins el sector
agrícola, dins una part important del sector agrícola no hi ha
confiança, avui en dia, sinó més bé molt de recel. La pregunta
seria si Campos realment necessita que hi creem llocs de feina,
si és un municipi amb depressió absoluta, si té una crisi
fortíssima. Diu que sí, el batle. Jo veig que del 91, és a dir, la
urbanització es va evitar, es va protegir Es Trenc 88, 89... Bé,
del 91 al 2002 Campos ha passat de 6.414 a 7.330 habitants, ha
crescut el 14,3%, més que Felanitx, que està veïnat, que ha
crescut el 13%, més que Porreres, que està a l’altre costat, que
només ha crescut un 1,6%. Ara no haurien de sortir els
porrerencs i dir que no, que el camp de polo es faci a Porreres.
Han de créixer més?, més del 14%? Els treballadors del 99 al
2003, els quatre anys del pacte de progrés, els treballadors
ocupats a Campos han crescut el 8%, el 8% ha crescut la gent
que fa feina a Campos en aquests quatre anys anteriors de
govern.
Aleshores, qui guanya amb la urbanització? Campos, el
poble, els pagesos, o la urbanitzadora? Aquesta família
mallorquina, kommanditgeslls chalft dwi grundbesitz España
MBH and Company, el que sabem és el que feien comptes
guanyar, perquè amb la indemnització que reclamaren al
Govern demanaven una indemnització de 4.600 milions de
pessetes, 4.600 milions de pessetes, això és el que feien comptes
guanyar. I què cediren a Campos?, 50 milions en
contraprestació. Jo crec que els ho hem venut molt barat.
Bé, m’agradaria parlar del tema d’infraestructures... Miri, jo
partiré d’un reconeixement que les principals carreteres de
Mallorca, i algunes de Menorca i d’Eivissa, especialment, més
d’Eivissa, estan saturades i que s’ha de fer qualque cosa. La
consellera va parlard’unes previsions de trànsit d’un 7% anual.
Això significa que en deu anys doblarem el parc automobilístic,
bàsicament, i que l’any 2011, 2012, més de 250.000 cotxes
entraran i sortiran de Palma cada dia amb aquestes previsions.
Llavors hi ha dues alternatives; jo li puc dir la del PSM, molt
ràpidament: nosaltres faríem cinc desdoblaments de les cinc
principals vies, dos carrils per anar i dos per tornar, i llavors
faríem una forta inversió pública en tren i en transport per
carretera obrint quatre noves línies de tren. Aquesta alternativa
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té un petit problema, i és que nosaltres no governam en aquest
moment, un problema superable en el futur però avui no. Ara,
coneixem l’alternativa del Partit Popular i d’Unió Mallorquina
i té dos problemes, l’alternativa presentada pel Partit Popular i
Unió Mallorquina té dos problemes:primer, es poden eixamplar
les carreteres tot el que vulguin, però no podem eixamplar els
carrers de Palma ni de la resta de pobles de les Illes Balears, no
hi cap aquesta previsió de cotxes; segon, han perdut la
legitimitat per fer nous traçats, des del moment que vostès han
decidit per motius polítics que una autopista no passi per un
municipi no poden obligar cap municipi que per majoria
absoluta els demani que l’autovia o l’autopista passi per dins ca
seva. És més, investigui aquesta corba que fa l’autopista de
Llucmajor, la circumv a lA lació de Llucmajor. Jo no l’entenc, si
no és per esquivar dos o tres grans propietaris. Per tant, a l’hora
d’anar a expropiar ningú si a l’autopista li fan fer una essa
hauran de fer esses per allà on els propietaris no vulguin d’una
manera voluntària cedir-los terrenys per fer les autopistes.
Ara, hi ha un tema que té el consens. Tenc una foto aquí on
surt el batle de Manacor -ara l’he deixada-, el batle de Sant Joan
que va llegir el manifest, i que demanaven més freqüències, més
línies de tren, i també hi havia representació de l’Ajuntament de
Son Servera i tots els ajuntaments de la comarca. Jo crec que
aquesta... Ben fet, naturalment. Jo crec que aquesta solució de
completar unes carreteres que resolguin el problema, amb dos
carrils per banda allà on sigui necessari, i una bona oferta de
transport públic que cobreixi tot Mallorca crec que interessa
més a la majoria de gent, perqu è si no dissenyam unes
infraestructures per a una gent que té cotxe o que pot conduir,
i hi ha un percentatge molt important d’estudiants, de jubilats,
de gent amb problemes físics que no pot conduir, i en aquest
moment no li podem oferir transport privat. Ahir vostè deia que
això era promoure, fins i tot es dirigia sense anomenar-lo al
ColAlegi d’Arquitectes, promoure estil de vida cartoixà. Miri,
optar pel tren, Sr. Matas, no és una aposta franciscana, apostar
pel tren avui és un luxe, poder anar en tren avui és un luxe.
Bé, jo crec que... Jo crec que ens trobam amb una decisió
transcendental, que ens hi jugam molt de cara al futur i, miri, Sr.
Matas, vostè té una gran sort, vostè ja va governaraquesta terra
del 95 al 99 i es va equivocar una vegada amb una gran decisió
estratègica, amb el Pla Mirall, i no li ho dic jo, eh?, bé, li dic,
però també li ho han dit totes les associacions empresarials de
les Illes Balears, han dit que el Pla Mirall va ser una inversió
extemporània i que va provocar el sobredimensionament de la
construcció i aquest allau immigratori que hem tengut.
Però ara vostè té una segona oportunitat, elpoble liha donat
una segona oportunitat. I jo em faria aquesta reflexió, quedar tot
sol a casa seva, dir "no m'equivocaré per segona vegada", és una
responsabilitat que si la vol compartir amb nosaltres, negociant
un pla, nosaltres estaríem encantats.
He de parlar necessàriament del tema de la llengua. Avui ha
aclarir, a la rèplica de la Sra. Munar, que vostè és partidari que
els alumnes de les Illes Balears, en sortir de l'ensenyament
obligatori coneguin oralment i per escrit els dos idiomes. Bé,
aquest és un objectiu amb el qual estam d'acord, aleshores ara
amb què no estam d'acord per complir aquest objectiu? I vostès
han parlat i han dit que hem imposat. I fins i tot avui, fins i tot
avui, recollint unes declaracions que va fer un membre del
Govern, que deia que únicament el 2% aprovava el català, dels
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que s'examinaven, i el que carrega és que des del nacionalisme
no es contrastin aquestes xifres i des d'aquesta tribuna la Sra.
Munar les hagi donades per bones, avui matí, perquè el darrer
any, el darrer any, el nivell C, que és el més difícil, el varen
aprovar 1.366 persones, el 41% va aprovar, i el B, el 51%, i l'A,
el 69%.
Bé, què passa? Que a un país que hi ha dos idiomes oficials
i que pretenem que els alAlots en sortir de l'ensenyament
obligatori coneguin els dos idiomes oficials es pot consentir
tenir professors, mestres d'escola iprofessors que desconeguin
un dels dos idiomes oficials? No és ben lògic exigir que els que
han d'ensenyar la llengua la coneguin?
I a l'administració, naturalment que hi ha d'haver distints
graus d'exigència, no s'ha d'exigir un coneixement escrit
perfecte a una persona que ha de fer de xofer o de personal de
manteniment, ara a un administratiu, que la seva feina és
escriure, no se li ha d'exigir que conegui els dos idiomes oficials
d'aquesta terra?
I, sobretot, crec que ens hauríem d'ajustar a la veritat,perquè
quan diu que s'imposa el català a les escoles, mirin, el Govern
no intervé per a res amb elcatalà que s'ha de donar a les escoles,
això és una decisió del consell escolar, és una decisió delconsell
escolar on hi ha els professors, els pares, representants dels
ajuntaments i alumnes, no hi ha el Govern. I el consell escolar
decideix el grau de català, i li diré una cosa, amb aquests quatre
anys les queixes que hi ha hagut es poden comptar amb aquesta
mà, amb els dits d'aquesta mà, la polèmica l'han creada vostès
d'una manera totalment gratuïta.
I, encara una darrera qüestió en aquest tema, diuen "bé, aquí
hi ha una societat bilingüe i, per tant, l'administració ha de ser
exactament bilingüe", fins i tot ha parlat d'una futura televisió
autonòmica que ens agradaria poder-li donar suport, ens sembla
una iniciativa magnífica, i han dit que també serà bilingüe. Bé,
nosaltres estaríem d'acord sitotes les administracions actuassin
igual ...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Sampol, disculpi, però vagi acabant, per
favor.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Acabarem aquest i deixarem temes socials per la rèplica, que
també en volia parlar un poc.
L'article 3 de la Constitució Espanyola diu "la riquesa de les
diferents modalitats lingüís tiques d'Espanya és un patrimoni
culturalque serà objecte d'especial respecte i protecció".Què fa
l'Administració de l'Estat per complir l'article 3 de la
Constitució? En què s'ha implicat per potenciar les llengües no
castellanes de l'Estat? Amb mitjans de comunicació, ràdio i
televisió, quina proporció hi ha, emissions a les Illes Balears, de
programació amb la nostra llengua i quina en castellà? Clar,
vostès, demanarigualtat a una situació desigual, podran, "bé, és
que el poble tria el que vol", però han de tenir en compte que
partim d'una situació on no ha evolucionat d'una manera natural.
El Decret de Nova Planta es va imposar per la força de les
armes, i hem patit dues cruels dictadures que imposaren,
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perseguiren la llengua catalana. I clar, avui vivim les
conseqüències, encara, d'aquesta situació política. I el que
demanam és el que es coneix com discriminació positiva, si avui
s'admet que les institucions facem accions de discriminació
positiva a favor de la dona, és perquè, tot i que avui no hi ha
lleis que penalitzin la dona, hi ha una tradició històrica de
repressió de la dona. Per tant, si hi ha una tradició històrica de
repressió de la nostra llengua, crec que les administracions
públiques han de ser favorables a aquesta llengua que ha estat
perseguida durant molts d'anys.
Bé, no vull abusar més de la seva paciència. Hi havia un
tema -amb un minut el resoldré, Sr. President. Avui matí hi
havia el delegat del Govern i m'hi ha fet pensar, perquè afecta
un ciutadà d'aquesta terra i, per tant, és un tema de qual s'ha de
parlar aquí. Un jove pacifista, Joan Amer, va botar al camp del
Mallorca amb una pancarta de "No a la guerra", no va
interrompre el partit, quan les forces de l'ordre públic el
convidaren a sortir, va sortir pacíficament, el públic el va
ovacionar, bé idò a aquest alAlot, Delegació del Govern li ha
posat una multa de 3.000 euros, mig milió de pessetes. És més,
és més, va presentar un recurs i a les 24 hores el recurs estava
desestimat, Delegació del Govern que té 30.000 expedients
d'estrangeria en tramitació, en 24 hores resol i desestima aquest
recurs. Bé, volem saber i ho hem demanat, amb documentació
a través del president de la Cambra, els atemptats que impediren
la celebració d'un plenari a Son Servera quines sancions han
tengut; les tractorades que tallaren durant hores les principals
carreteres de Mallorca, quines sancions han tengut; i el que
volem és un tractament just.
I mirin, mirin, vostè com a president del partit ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, amb tots els meus respectes ...
EL SR. SAMPOL I MAS:
Acabava ja, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
És que ja no és un minut, eh?, ja són dos, i així anirem a ...
Faci una síntesi en mig minut.
EL SR. SAMPOL I MAS:
No, emsobrarà. Deimque aquesta qüestió és important, crec
que la justícia i les forces d'ordre públic no han de fer parts i
quarts i si aquesta qüestió no es resol, la consideram una
agressió que influirà en les relacions entre els partits. Per tant,
jo crec que amb les diferències que tenim i que avui contrastam,
crec que hauríem de saber mantenir aquest nivell.
Moltes de gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sampol. Intervé el Grup Parlamentari Socialista
i té la paraula el Sr. Francesc Antich.
EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Sr.
President del Govern.
He de dir que vàrem escoltar amb molta d’atenció el seu
discurs d’ahir i amb la mateixa actitud hem seguit els primers
cent dies de govern. També vull deixar clar que reconec que
cent dies son poca cosa per jutjar un govern, però també li vull
dir clarament que, en general, el poc que hem vist no ens ha
agradat gaire. També vull manifestar que per nosaltres que se
celebri aquest debat no és cap sorpresa, jo he estat president
quatre anys i, que jo recordi, cap any no s'ha deixar de celebrar.
I en relació amb el discurs també he de dir que per a nosaltres
no ha estat cap sorpresa perquè, efectivament, és una continuïtat
del que vostè ja ens va dir el dia de la investidura. Però sí que
m'agradaria deixar clar que el vaig trobar altiu, arrogant, poc
conciliador, i molt provocador de confrontació. He de dir que
molt provocador de confrontació fins i tot amb el ferreret, no sé
què li ha fet a vostè, Sr. Matas, el ferreret, però si jo li hagués de
donar un consell, ja que vostè a cada discurs en parla, li diria
q ue durant aquests quatre anys li convé emigrar d'aquesta
comunitat autònoma.
Del que ens va dir ahir, en una cosa sí té raó. En només 100
dies hem passat de les urnes al teatre, a la representació, a la
comèdia dels grans anuncis, al drama de la desqualificació
permanent, al sainet de com ho feien els altres de malament els
altres, i, en tot cas, sempre amb un argument, amb un argument
d'una dreta massa radical, d'una dreta desfasada, d'una dreta
sense complexos.
Vostè ha presentat un govern que es caracteritza per la
manca de projecte, ateses les inexistències d’alternatives i les
improvisacions que han marcat aquests cent dies. La veritat és
que nosaltres creim que no hi ha cap certesa, el que hi ha són
molts d'anuncis, però el que es diuen certeses, cap ni una. Hi ha
una manca de projecte que en molts de casos pareixvolguda, de
deixar fer, de minvar regles, d’empobrir la participació, i de
debilitar tot allò que és públic. Vostès impulsen un model
favorable a creixements quantitatius, sense les garanties
necessàries per a la cohesió social, per al medi ambient, per a
l’excelAlència ni per a la qualitat de vida dels nostres ciutadans
i ciutadanes. En definitiva, una situació que, segons nosaltres,
provoca inseguretat i que ens fa tornar, una altra vegada, al
passat. Fins i tot, vostè ha abandonat aquella modernitat que
pregonava a la seva primera etapa com a president, quan parlava
d'innovació tecnològica i de protecció del territori. Encara que
en aquell moment només fos de cara a la galeria. Avui vostè, i
tot el PP de les Illes Balears, posen una altra vegada el país
marxa enrera.
Ja sé que a hores d’ara, ja m’he guanyat allò que vostès han
posat tant de moda durant aquests primers cent dies en aquesta
tribuna. O sigui, mostrar-me el programa electoral, el totxo del
“sí a tot”, i dir-me que això és el que ha votat la gent. I jo ja sé
que han guanyat i ja en el discurs d'investidura em vaig
encarregar de felicitar-lo. De totes formes, es bo recordar, més
que res perquè vostès toquin de peus a terra, que a Menorca són
allà on eren i que a Mallorca són allà on eren quant a nombre de
diputats.
I que per exemple en matèria de carreteres, a Mallorca, si
feim cas dels programes electorals, la gent va votar de forma
majoritària a favor dels desdoblaments ino de les autopistes que
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defensen vostès. Així ho deien els programes que presentaven
tots els partits menys el de vostès, i per tant inclosa UM, i que
tots junts representaven irepresenten més suports que els que va
tenir el seu programa. Dic això perquè quan parlam de suports
convé fer-ho amb precisió. Ja sé que vostè en dirà que té un
pacte amb Unió Mallorquina per fer el que fan. Però que quedi
clar que això no és lo que va votar la gent. Per tant, no mostrin
tant el programa que, a més, ja té alguns fulls que no serveixen.
Miri, Sr. Matas, he arribat a la conclusió que vostès són
profundament marxistes.No s'espanti, no s'espanti, marxistes de
Grouxo Marx, ...
(Rialles)
Grouxo Marx té aquella famosa frase que deia: “aquests són
els meus principis més inamovibles, però si vostès volen, els
puc canviar immediatament”. Però és clar, tard o prest, les
postures demagògiques, fan mostrar el llautó i això és el que
està passant en aquests moments en alguns aspectes. I li posaré
un parell d'exemples. Vostès els darrers quatre anys feren
demagògia amb la proposta que nosaltres presentàvem de
declaració d'obligacions de servei públic al transport aeri.
Primer digueren que això eren monopolis. I després, ja no eren
monopolis i digueren que allò que nosaltres proposàvem no era
suficient. Ara resulta que vostès han topat amb la realitat i, amb
una postura de debilitat davant l’Estat, estan exigint molt menys
que el que ens demanaven a nosaltres. Tant és així que aquesta
proposta que vostès fan és descafeïnada i no dóna respostes a les
expectatives que havien creat, fins al punt que tenim por, que
amb les darreres maniobres d’Ibèria, la nostra gent, en alguns
casos, no en surti perjudicada.
He de dir que també hi ha un cas insòlit en la història de
l’autonomia que és que vostès es neguen a demanar a Madrid
que pugin els descomptes. Es neguen a demanar el 50% de
descompte, ni tan sols s'atreveixen a demanar-lo. En relació amb
aquest tema, Sr. President, li enviàrem la nostra proposta, i no
hem tengut cap contesta, li tornam a oferir una vegada més la
nostra colAlaboració per tal que el Govern del Partit Popular de
Madrid que respecti els drets dels nostres ciutadans i ciutadanes.
Li tornam a oferir una vegada més la nostra colAlaboració per
exigir que s’incloguin els vols amb la Península, i que la
declaració es complementi amb l’augment dels descomptes per
a residents del 33% al 50%.
Un altre exemple. Vostès els darrers quatre anys feren, amb
l’ajuda del govern central, una campanya en contra dels
desdoblaments de carreteres. Deien que els desdoblaments eren
un “escorxador de persones” i que, per aquesta falta de
seguretat, l’Estat no els incloïa dins el conveni i per tant, l'estat
no els finançava. Fins i tot vostès, en campanya electoral,
alçaren a molts de propietaris en contra, per exemple del
desdoblament que estava projectat dur a terme a l'actual
carretera de Manacor, per tant el desdoblament Son FerriolMontuïri. Però ara, per la pressió social i política canvien de
postura, il’Estat,ara finançarà desdoblaments a Eivissa, ivostès
donen prioritat aldesdoblament dissenyat per l’anterior govern
de l’actual carretera a Manacor. He de dir que nosaltres estam
ben satisfets, però els propietaris als quals vos tès feren
promeses no crec que hi estiguin i tal vegada ja formen part
d'aquesta llista de deprimits de què vostè ens parlava ahir.
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Però quan parlam de carreteres, el més trist, Sr. Matas, és
que el Govern del PP a Madrid i vostès hagin fet perdre quatre
anys als ciutadans d’aquestes illes. Abans el conveni no es podia
canviar per culpa dels desdoblaments, i ara canvien el conveni
per fer desdoblaments. He de dir que això és tota una lliçó de
lleialtat institucional i, sobretot, tenint en compte, a més, com
ens deia i recordava vostè ahir en aquesta tribuna, la quantitat
d’accidents mortals que hi ha a les nostres carreteres. Hem
perdut quatre anys per una postura totalment partidista.
Però encara n’hi ha més, d'exemples. Vostè s’ha presentat a
unes eleccions i ha promès fer l'autopista Manacor per un
determinat trajecte, posem per cas Palma-Llucmajor-CamposFelanitx-Manacor i, de cop i volta, quinze dies després de les
eleccions, diu que no la farà i que, en canvi, la farà per
Manacor-Petra-Ariany-Sineu-Costitx-Inca... Sr., Matas,
m'agradaria saber què passa amb totes aquelles persones que
han votat ben tranquilAles i segures que vostè és un home que
defensa la seguretat jurídica i la propietat privada. Què passa
amb tota la gent convençuda que mai no vostè improvisaria una
carretera que no havia figurat ni al seu programa electoral, ni a
cap planificació? Què passa amb tots aquells que l’han votat,
segurs que cap autopista no passaria per les seves finques?
Imagín que els que votaren el PP no estan contents o en certa
forma es comencen a sentir un poc estafats, per tant ja tenim
més gent a la llista de deprimits.
Miri, Sr. President, crec que en aquest tema encara hi és a
temps. L’autovia Inca-Manacor ni és lògica, ni és necessària, ni
té cap ni peus. Crec que és una qüestió que hauria de deixar
anar. I a més li deman que no es fiï dels 29 minuts de la seva
consellera que, atès com fa els expedients de les lleis, podria ser
que no fos suficient ni una hora i mitja.
Li he de dir, Sr. Matas, tant en aquest tema com en els altres,
tant en les carreteres comen qualsevol altre tema que les presses
no són bones companyes.
Hi ha un altre exemple. Se’n recorda vostè de la demagògia
que varen fer amb el gasoducte? Idò bé, ara és prioritari per
davant del cable, que estic segur i ho vull dir ben clar, que estic
segur que no faran. Això de fer les dues coses és com si per fer
més, una persona es posàs dos vestits un damunt l’altre. Miri,
Sr. Matas, Europa creu en els gasoductes i no en els cables per
connectar les Illes amb la Península; i més ara, que s’ha
demostrat que cau un arbre a Suïssa i atura tot el llum d’Itàlia,
menys a una illa, com Sardenya. Però, endemés, el gasoducte
nos dóna autonomia de producció elèctrica i pro porciona, al
mateix temps, una vertadera alternativa al quasi total monopoli
de l’electricitat a les Illes. En qualsevol cas, li he de dir que
estem satisfets que hagin rectificat i apostin clarament pel
gasoducte. Diuen que rectificar és de savis. Però el que és
preocupant, Sr. Matas, és que vostè i el seu govern només
encertin quan rectifiquen.
Li vull dir, perquè vostè ho ha dit en diverses ocasions i ara
tenc l'oportunitat,que els monopolis en qüestions energètiques,
ja ho deia així el Sr. Sampol, qui els lleva és el decret
d'extrapeninsulars, no són els cables, un decret
d'extrapeninsulars que, per cert també voldria dir al conseller
encarregat del tema, que es va negociar per l'anterior govern i
que es va aprovar per Consell de Govern.
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També voldria afegir que si a tots aquests temes, el
gasoducte, les obligacions de serveipúblic, iels desdoblaments,
li sumam que vostè ha dit que nosaltres fèiem una bona política
de transports, ique elseu conseller d’Educació ha dit que també
la política d’infraestructures havia estat bona, la que s'havia fet
per part del govern anterior, si a tot això, a més li sumam que
vostès continuen els projectes d’hospitals a Maó, Inca,
Formentera que nosaltres iniciarem, que vostès faran el
desdoblament de la Univ ersitat amb el nostre projecte, que
vostès impulsaran l’Institut de la Dona que nosaltres vàrem
crear, no acab d'entendre aquell discurs que les nostres accions
havien retardat dècades la nostra comunitat autònoma. En què
quedam?

entrat dins d’una bogeria de producció de gorres, camisetes,
xancletes, sabons i tovalloles que ja ens du en un terreny que jo
crec que és el terreny dels més llastimosos dels ridículs, per
molt que aquest projecte, per donar-li suport, el presentin tres
consellers.

Jo comprenc, Sr. Matas, que a vostè si li ha fet llarg, però
no han estat dècades, nosaltres varen governar només quatre
anys. El que passa és que férem moltes de coses i segurament a
vostè li ha semblat més temps. Sr. President, ara que ja hem
fugit del que era l’eufòria electoral no estaria gens malament
que vostè davalli el to desafiant, agressiu i de menyspreu a tots
els que no són de la seva corda. Tengui en compte que només
han passat tres mesos i ja volen continuar moltes de les
polítiques més importants de l’anterior govern. I no passa res,
jo crec que aquesta és una qüestió de responsabilitat política, és
més, pens que no podria ser d'altra manera.

Per cert, ara que havíem comprat finques perquè sa nostra
gent les pogués gaudir, resulta que vostès, a través de sa targeta
verda, volen fer pagar tothom. La veritat és que l’hi haurà durat
poc l’alegria, a la nostra gent. Per altra banda, el que no entenc
és que ens queixem de l’oferta complementària privada i, des de
la conselleria el que feim és posar preu a l’entrada als parcs,
encarint l’oferta complementària pública.

Miri, durant els primers cents dies hem sentit moltes
promeses, molts de grans anuncis i ja hem perdut el compte dels
milions d’euros que s'han d'invertir en la nostra comunitat
autònoma, però el cert és que, de moment, tenim moltes
promeses i pocs doblers, i és que clar, una cosa són les paraules
i l’altre els fets. De moment l'únic que tenim clar i és el que
vérem l'altre dia és que analitzant els pressuposts per a l'Estat
del 2004, hem vist que Balears és la comunitat autònoma que
més ha davallat la inversió. Per tant, Balears és la comunitat
autònoma on el govern del Sr. Aznar més ha davallat la
inversió. Això deu ser perquè vostès no saben negociar, perquè
el que és clar és que el seu amic, el Sr. Zaplana, ho va deixar
molt clar aplicant aquesta política que ara s'ha posat de moda,
que ha posat de moda el Partit Popular, de dreta sense
complexos, ho va dir ben clar: “a partir de ahora, el Gobierno
de las Islas Baleares tendrá abiertas de par en par las puertas
del Estado”. Que és el mateix que dir "l’anterior govern les
tenia tancades amb pany i clau". Exactament, tàcitament volia
dir això. Per tant, és clar que no es perdia per nosaltres, que el
que ens feren alguns va ser tancar-nos les portes. A vostès amb
ses portes obertes, de moment, pel que hem vist, tenen menys
inversions en el pressupost que l’any passat.
També he de dir que sense complexos s’han proposat
eliminar l'ecotaxa. La veritat és que en relació amb aquest tema
no veim l’alternativa per enlloc. Primer ens vàrem vendre que
se’n faria càrrec l’Estat, i atès que no hem tornat a sentir parlar,
vull pensar que l'estat, res de res. En segon lloc ens parlaren
d’aportacions voluntàries. I he de dir que no era un mal
precedent, perquè així la resta dels mortals també haguéssim
pog ut demanar que la taxa de l’aigua o la dels fems fossin
voluntàries, en funció de com ens hagués anat l’any. En tercer
lloc, ens digueren que pagaria la comunitat i els ajuntaments, o
sigui, els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. En quart
lloc, parlaven de contribucions especials, o sigui, que pagassin
els veïnats de zones turístiques que ja deuen pagar l’IBI, l'aigua
i els fems més cars de tota Espanya. I ara ja, darrerament, hem

Perdonin, però quan veig totes aquestes coses, és que me’ls
imagín, els imagín tocant les portes i dient allò de “Matas llama
a su puerta...”. Avon llama.
(Rialles)
Francament, resulta molt patètic tot plegat.

Miri, el cert és que aquest estiu hem tingut una bona
ocupació,tothomha pagat l’ecotaxa i no s’ha sentit cap protesta
de ningú. I saben per què no s'ha sentit cap protesta de ningú?
Perquè els que feien renou, ara governen, ara governen i s'ha
acabat el renou. En el turisme, només ha canviat això, que ara
ningú del Govern del PP a Madrid no ha tornat a parlar
malament de les Illes Balears. No ha canviat res més. Els
turistes continuen sense protestarl’ecotaxa, la crisid’Alemanya
és exactament la mateixa, l’excés d’oferta no ha canviat, els
canvis estructurals quant a la demanda són un fet i tenen els seus
efectes, el creixement residencial a les zones turístiques
continua sent excessiu, la necessitat d’apostar per ofertes
singulars i d’excelAlència persisteix, l’augment de places a
destinacions competidores, a prop i enfora, s’incrementa i, per
tant és clar que no podrem competir en preus, la necessitat
d’augmentar la qualitat hotelera i lluitar contra l’oferta ilAlegal
és la mateixa, la necessitat permanent de millorar la promoció
i d’aconseguir nous mercats continua sent molt important.
Aquest són els vertaderes problemes en relació amb la nostra
activitat turística, i no l’ecotaxa.
Però aquests problemes tenen solució i hem de fer feina per
tal que les Balears continuen essent una primera potència
mundial, gràcies a la solidesa de la nostra economia i del teixit
social i empresarial.
Bé, una altra cosa també ha canviat, vostès utilitzen
l'estratègia de l'estruç, aturen els informes pessimistes per no
haver de reconèixer quin són els problemes estructurals de la
nostra principal activitat econòmica. Però, també vull deixarben
clar, que no perquè això es faci, aquests problemes
desapareixen. Però, bé, ara que el seu conseller d’Hisenda ha dit
que en 45 dies ha solucionat la, segons vostès, greu crisi
econòmica que patíem, i ara que vostès han llevat l’ecotaxa,
estic convençut que a partir d’ara tot seran alegries. I alegries,
en economia, són entrades de doblers. I la nostra impressió és
que vostès ens duen a un escenari molt diferent, com a
conseqüència de les polítiques que ens expliquen.
Un escenari en el qual s’hi farà fort un model de més turistes
però menys doblers. I, en aquest sentit, hem de recordar que els
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majoristes de viatges els troben a vostès molt professionals,
cosa que no acab d’entendre. A mi m’agradaria molt més que
fossin més polítics, en el sentit majúscul de la paraula. Perquè,
Sr. Matas, vostè va anar a Alemanya a entregar el cap de
l’ecotaxa als majoristes de viatges, i cinc minuts després li
donaren un copet a l’esquena i li digueren que molt bé, però
que, ara, cal baixar els preus dels hotels i de l’oferta
complementària. Tot això per preparar el camí del tot inclòs que
serà la mort de molts petits empresaris.

suposa quedar molt enfora de la convergència europea amb
temes socials, econòmics i mediambientals.

Aquests petits empresaris, Sr. Matas, també són empresa,
exactament igual que els grossos. I són els que conformen el
gruix del teixit socioeconòmic balear. Li ho repetesc, el tot
inclòs serà la mort de molts d'aquests petits empresaris.

També vull dir molt clar que si mos tràssim el seu discurs
d'ahir a la Unió Europea, estic convençut que ens traurien
defora. Avui, en el món econòmic real, Sr. Matas, ningú no
defensa el discurs econòmic que vostè va exposar ahir. Aquest
símil de les crosses és una desqualificació absoluta de les
conquestes socials a Europa. No existeix, li repetesc Sr. Matas,
cap govern en el món, en el món, que plantegi les coses com
vostè, ni tan sols de forma teòrica. Creu que la nostra economia
productiva no necessita crosses? Ni l’agricultura, ni la indústria,
ni el comerç? Per a tots aquests sectors, aquesta comunitat
necessita una aposta ferma amb R+D, estimulant la recerca i les
noves tecnologies com apunta el primer Pla de recerca i
desenvolupament. Però creu vostè que l'educació i la sanitat
podrien funcionar fora crosses?

Sr. President, no sé si el Sr. Flaquer està molt nerviós o si ...
EL SR. PRESIDENT:
Sí, per favor, pregaria silenci.
EL SR. ANTICH I OLIVER:
No, és que de vegades es posa nerviós i ...
(Remor de veus)
Però aquest model del tot inclòs no significa tan sols la mort
dels petits empresaris, sinó la degradació del producte turístic i
la destrucció de molts de llocs de feina. Per tant, és clar que el
tot inclòs no és el camí.
Com tampoc no és un bon camí per al futur del turisme
llevar moratòries, desprotegir espais naturals, convertir hotels
en apartaments per fer créixer el parc residencial a les zones
turístiques, que moltes vegades aquest parc es converteix en
competència alAlegal.
De quin és el camí que volen agafar vostès, l’exemple el
tenim en les seves primeres actuacions, lleven 8.000 milions
d’inversions ambientals de l’ecotaxa i posen sobre la taula 3.000
n oves places a Campos i més construcció a Eivi s s a i
Formentera. Sobra de tot i el que feim és afegir al banyat.
A tot això, li hem d’afegir que, en aquests quatre anys de
suposada crisi, s’han comptabilitzat prop de 60.000 persones
més en el registre de la Seguretat Social i que, Balears s’ha
convertit en la comunitat autònoma que més ha crescut
demogràficament. Què pot passar si ara que hem sortit de la
gran depressió, segons vostès, vostès desprotegeixen territori i
no s’enfronten directament amb els problemes estructurals de la
nostra economia? Jo li ho diré, significa més visitants a preu
tirats i menys dobles, més població, més activitat constructora
dins un sector que ha demostrat signes clars de saturació en el
mercat laboral i més depredació de recursos naturals i paisatge.
Si seguim amb aquest model, on podem arribar i, sobretot, amb
quines condicions? Tot això, Sr. Matas, ens du a l’extrem del
precipici i que, a més a més, dóna la impressió que ens duien a
l'extrem del precipici i que, a més a més, ens demanen que
donem una passa endavant. Es tracta d’un precipici en contra
del paisatge, dels recursos naturals, és a dir, en contra de la
nostra millor indústria. I caure per aquest precipici, Sr. Matas,

Avui ningú no confronta el medi ambient a l'economia.
Ningú, absolutament ningú fa el discurs que va fer vostè. Si el
medi ambient és una prioritat és perquè per a nosaltres
l’economia i ses persones són una prioritat. Per cert, Sr. Matas,
també li vull recordar que a Europa, el medi ambient i l'aspecte
social donen molts de llocs de feina.

Miri, vostè està tot sol defensant un model que queda molt
lluny del model social europeu, la societat balear del 2003
demana un nou impuls social i amb el seu model econòmic és
molt difícil mantenir els drets socials. Una societat és més lliure
quan els ciutadans tenen estabilitat en la feina, uns drets socials
reconeguts i garanties de seguretat ciutadana. Per millorar el
benestar dels ciutadans, Sr. Matas, jo l'emplaç a prioritzar les
polítiques socials, polítiques dirigides a mantenir el nivell
d’ocupació i millorar la qualitat de la feina. Nou de cada deu
contractes de feina són temporals iels nostres treballadors tenen
els sous i les pensions més baixes de tot l’Estat. Ens trobarà per
reduir la sinistralitat laboral, per millorar les condicions dels
fixos-discontinus i per donar un impuls a la formació. Ens
trobarà per parlar de com podem millorar la qualitat de la feina.
Ens trobarà per parlar de l’ocupació femenina; la conciliació de
la vida familiar i laboral; la qualitat de l’ocupació, o la formació
continua dels treballadors.
I ens agradaria que ens parlés del futur del consell balear de
formació professional, ens agradaria que ens explicàs quin és el
seu projecte quant a la mesa del diàleg social, quant al consell
econòmic i social. Volem saber si vostè aposta pel pacte per
l’ocupació. Per a nosaltres, les polítiques socials són una
prioritat perquè les persones, per a nosaltres, són una prioritat.
Per a totes les famílies és important convertir en drets
socials tota una sèrie de qüestions coml’habitatge, les escoletes,
l’ajuda a domicili i les places en residències, els serveis per a
discapacitats i la millora de les pensions. Per a nosaltres, a més,
l’educació és una prioritat. Entenem que l’augment de població
escolar hagi suposat un augment de ràtio a determinades aules,
però això significa baixar la qualitat. Per això, haurem de
prendre solucions i em preocupa, i ens preocupa la distribució
d’aquest increment de població.
Volem escola pública i concertada, però volem que una no
sigui de segona i l’altra de primera. Les volem totes dues de
qualitat, per això és important tenir seny a l’hora de distribuir
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els alumnes, a l’hora de fer inversions, a l’hora –en definitivade gestionaraquest tema. Peraltra banda, durant els darrers anys
hem dut un bon ritme en relació amb la creació de noves
infraestructures. Demanaríem que es fes un esforç per continuar
aquest ritme. He de dir també que als socialistes ens trobarà per
lluitar quant al fracàs escolar. I quan a la notícia que ens ha
donat avui, que vostè demanarà més doblers a l’Estat quant a
l’educació, jo només puc dir a veure on era vostè quan, des del
Govern de les Illes Balears ja demanàvem a l’Estat que la
competència en educació no donava a l’abasti que, per tant, era
necessari fer una anàlisi detallada d’aquesta qüestió i que per
part de l’Estat es donassin ajudes per tal de poder fer front així
com pertocava a un tema tan important.
També vull dir que ens trobarà per posar en marxa escoletes
per a nins de 0 a 3 anys, però tot i posant el principi educatiu per
s obre de la simple assistencialitat. En tot allò que suposi fer
compatible la vida familiar i laboral per a les dones i per als
homes. Hem sentit dir a la consellera de Presidència que
augmentaria el pressupost per a l’Institut de la Dona. De
moment, volem dir que ens pareix molt encertat, però farem un
seguiment de com es destinen els dobles.
Comque venim a parlar de política, també venim a parlar de
salut. Vostè mateix va oferir un pacte per la sanitat, però tenim,
des de les files socialistes, la impressió que no va de debò. A la
reunió amb els grups parlamentaris, la consellera de Salut no va
fer cap proposta. Nosaltres vàrem posar sobre la taula tota una
sèrie de temes prioritaris per debatre: infraestructures, carrera
professional, llistes d’espera i desenvolupament de la llei de
salut. Per tant, creim que ja és el moment que el govern posi
damunt la taula la seva proposta de feina. Ja li dic, en aquest
tema no pecarem d’ingenus, si anam de debò, anam de debò, si
no, no importa perdre el temps. Nosaltres creim que hi hauria
d’haver una voluntat perquè una qüestió tan important sí que es
pogués consensuar i per tant la poguéssim endavant des de
l’esforç de tots.
Vostè ens ha fet un altre anunci avui, dient que demanaria,
a més d’educació, també doblers en relació amb els
desplaçaments per això de sanitat. Jo li vull recordar que quan
hi va haver la transferència, hi va haver 10.000 milions de
pessetes per a desplaçaments que havien de bastar per a totes les
comunitats autònomes; com se suposa, nosaltres en aquell
moment ja protestàrem, igual que altres comunitats autònomes,
que això no era abastament. Però les protestes no varen servir de
res, recordar-li que nosaltres en aquell moment també ja
demanàvem uns doblers per a infraestructures que, des de
l’Estat, no es varen voler donar. Recordar-los, a més, que vàrem
haver d’acceptar aquesta competència perquè des de l’Estat
se’ns va dir que això es fermava al sistema de finançament i que
si no l’acceptàvem a defora hi feia molt de fred. Mentrestant,
vostès deien que la competència era abastament i que era una
competència molt bona. De totes formes als socialistes ens
tendrà a devora per demanar més doblers a l’Estat; també he de
dir que nosaltres esperam que totes les coses vagin bé i que, per
tant, a l’Estat hi hagi qui hi ha d’haver i no qui hi ha ara.
Un altre tema important és l’habitatge. Vostè ahir en va
parlar poc, és un dels principals problemes dels ciutadans i
ciutadanes d’aquestes Illes. Els nostres ciutadans han de dedicar
un 53% del seu sou a l’habitatge. El ritme de compliment del
Pla estatal d’habitatge ha passat del 4% a l’any 1999 al 116% a

l’any 2003. Per tant, a nosaltres, als socialistes, ens trobarà per
continuar amb aquest esforç i per aquest camí. Per tant, els
demanamque segueixin,continuïn amb aquest nivell d’inversió,
ja que estam davant un dels temes més importants per als
nostres ciutadans i ciutadanes.
Però també li volem demanar que legisli per assegurar que
una part dels solars provinents de l’aprofitament mig es destini
a l’habitatge. Nosaltres, en el seu moment proposàvem un 35%,
nosaltres creim que hi ha d’haver un esforç important en relació
amb crear un parc de solars per tal que es puguin construir
habitatges, perquè sense solars no hi ha política d’habitatge. Li
demanam també que iniciï els contactes amb l’Estat per tal que
part dels solars de l’Estat aquí es puguin convertir, abans de
vendre-se o treure-se a subhasta, es puguin destinar a fer
habitatge públic.
També ens trobaran a nosaltres i els donarem suport perquè
impliquin, en la construcció d’habitatge, a la iniciativa privada.
Demanam que s’impulsi la rehabilitació d'habitatges, atès que,
com tots sabem, tenim en aquesta comunitat autònoma un parc
d’habitatges buit molt important. I que jo crec que durant
l’anterior legislatura s’ha fet una feina bastant important en
relació amb la rehabilitació d’habitatges. Per tant, creim que
seria molt important que aquesta feina se seguís. Que faci
polítiques per aprofitar el gran parc d'habitatge usat per tal de
cobrir les grans necessitats que tenim.
I, comno pot ser d’altra manera, faci polítiques per a joves.
Hi ha una qüestió, vostè en va parlar ahir, amb la qual
coincid íem en el programa electoral, que era la suspensió de
l’impost de transmissions en aquest sentit, per tant és una
qüestió amb la qual, sense cap dubte ni un, ens hi podem trobar.
No només en habitatge, també en temes relacionats amb el
transport públic, com a eina de cohesió social i d’igualtat
d’oportunitats, també ens hi podem trobar.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Antich, per favor.
EL SR. ANTICH I OLIVER:
Nosaltres creim que no es pot aturar l’impuls al transport
urbà per carretera, ni al tren. En definitiva, totes aquestes
qüestions imoltes altres són imprescindibles per donar seguretat
a la nostra gent, seguretat en un sentit ample. Una seguretat que
fa que totes les persones, tots els ciutadans iciutadanes,tenguin
igualtat d’oportunitats no només de sortida, sinó també
assegurant una bona arribada, combatent d’aquesta forma
l’herència social. Parlant de seguretat, Sr. Matas, li deman que
exigeixi a l’Estat el compromís que tenia amb les illes de cobrir
les vacants de policia i d’executar la promesa de crear un plus
d’insularitat que ajudi a combatre la vertadera raó i el perquè
d’aquestes vacants. Crec que només es tracta que en aquest tema
ens posin a la mateixa alçada que Canàries; és a dir que existia
un compromís i per tant crec que haurien de demanar que, abans
de final, així es va dir, que en el 2003 es faria l’esforç, que
abans de final d’any això pogués ser una realització més.
Sobretot perquè, com vostè sap, a totes les estadístiques
Balears segueix sortint com a una de les comunitats autònomes
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allà on creixen més els delictes, i sobretot perquè tenim certs
indrets, tant a Eivissa com a la Platja de Palma, com al Polígon
de Llevant o d’altres indrets que necessiten d’un reforç en
relació amb aquest tema.
Tampoc no vull acabarsense demanar-li eldesenvolupament
de la Llei de règim especial. He de dir que en aquesta qüestió ja
li vàrem oferir la colAlaboració el dia de la investidura. Per cert,
també li vàrem demanar que per fer-la possible, inclogués
l’oposició, tal i com es va fer en el govern anterior, dins el que
són les comissions mixtes, i així tots podríem fer feina en la
mateixa direcció. Només recordar-li que el president de la
cambra de comerç li demanava en el seu sopar anual que
impulsàs el règim especial per compensar la insularitat i
denunciava, a la vegada, el dèficit d’inversions a les Illes.
He de dir que, per tant, com ja he dit a reiterades ocasions,
que als socialistes ens trobarà per fer feina conjuntament amb
una qüestió que nosaltres creim que és qüestió d’Estat.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Antich, per favor, un minutet, si és tan amable.
EL SR. ANTICH I OLIVER:
Acab, Sr. President. I ja per acabar, li vull dir que els
socialistes, Sr. Matas, donam prioritat que tots els nins i nines,
tots sense exclusió, tenguin una escola de qualitat, perquè això,
per a nosaltres, és igualtat d’oportunitats.
Dir-li que donam molta d’importància que, de les dues
llengües oficials, la pròpia tengui el suport necessari per posarla a l’alçada de l’altra, perquè per a nosaltres això és igualtat
d’oportunitats. Perquè en aquests temes i molts d’alt res, la
igualtat d’oportunitats és imprescindible perquè a la nostra
societat hi hagi una llibertat com pertoca i no tan estreta com la
que vostè ahir ens va pintar.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el President de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Intentaré
respondre aquestes intervencions que s’han produït i, sense
volar entrar a cap tipus de precisió ni discussió, que no és la
meva intenció,simplement recordar-los als senyors diputats que
han fet referència a la forma com aquest president,
reglamentàriament, dóna resposta a aquest grup de l’oposició,
al pacte de govern de l’oposició, dir-los, senzillament, que
m’agradaria recordar que fa un any, en aquest mateix debat,
vostès intervenien quatre vegades, estant tots al govern, quatre
vegades i deixaven els consellers i deixaven l’únic grup de
l’oposició el darrer i una quarta part del temps d’aquest debat de
l’estat de l’autonomia.
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(Aplaudiments i aldarull a la sala)
I vostès me venen a donar lliçons de democràcia, de respecte
i democràcia en aquest Parlament, perquè jo els contest a tots
vostès junts itot eltemps que vostès vulguin,mentre que vostès
quasi ni ens deixaven parlar durant quatre anys.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Bé, anem per feina, que jo crec que és l’important, anem per
feina insistint que de totes les qüestions que s’han plantejat aquí
avui, a mi m’agradaria destacar naturalment que no tenc
intenció, seguesc tenint tota la intenció de parlar de futur i
d’intentar fer un debat de l’estat de l’autonomia que tracti i que
pugui plantejar el programa del Govern, d’aquests cent dies, i
naturalment els projectes de futur, però passa que vostès
m’hauran de permetre que, almanco per contestar, hagi d’entrar
a qüestions que afecten la passada legislatura, a pesar que no és
la meva intenció.
Jo crec que els projectes que hem duit endavant al llarg
d’aquests mesos defineixen clarament el que és un programa
molt lligat al compliment d’un programa electoral. En aquest
programa electoral, lògicament, hi figuraven, d’entre les nostres
prioritats, qüestions com la retirada de l’ecotaxa -que jo no crec
ni que sigui fum, ni que sigui imatge, ni que sigui improvisació-,
que respon, efectivament, a una de les nostres propostes
electorals que no vàrem amagar absolutament a ningú i una de
les nostres propostes electorals que volen garantir que en
aquesta comunitat autònoma nosaltres volem recuperar, de
l’ocupació, de la creació de llocs de feina i de la marxa de la
nostra economia per millorar la nostra qualitat de vida el seu
principal puntal.
Doncs bé, anemper parts un a un. Decret d’extrapeninsulars
i solució energètica. El Decret d’extrapeninsulars és un decret
que du anys negociant-se i vostès m’haurien d’ajudar a explicar
la veritat a tots els ciutadans en què consisteix aquest Decret
d’extrapeninsulars. Aquest Decret d’extrapeninsulars és un
decret que es fa precisament per a Ceuta, Melilla, Illes Canàries
i Illes Balears; i el que ha estat en aquests moments aturant
l’aprovació d’aquest decret ha estat precisament aquesta
negociació amb tots aquests territoris, sobretot amb les Illes
Canàries, no hi ha hagut cap tipus de problema amb les Illes
Balears per aprovar aquest decret, no hi ha hagut cap tipus
d’entrebanc ni cap problema perquè aquest Decret
d’extrapeninsulars pogués tirar endavant; simplement que, tal
com estableix el procés i la llei, aquest decret exigia el consens
de tots els territoris afectats. I fins fa molt poc, efectivament, no
s’ha aconseguit aquest acord, sobretot amb Coalició Canària i
amb les Illes Canàries.
Però essent important aquest decret, és pràcticament un gra
d’arena respecte de la solució, que aquesta sí que depèn de
nosaltres, sí afecta les Illes Balears, i que dóna la solució al
problema energètic de les Illes Balears. El Sr. Antich ha dit que
aquests projectes de gasoducte i de cable, que el cable, si no
vaig equivocat, no es faria, crec que he sentit això, i que Europa
no estava per la solució del cable. Jo, amb tot respecte, crec que
això és no entendre res, sincerament. El Sistema nacional
d’energia és un document legislatiu que, a proposta de la
Comissió Nacional d’Energia, passa a proposta i aprovació del
Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol, que inclou tota la
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xarxa de les infraestructures elèctriques que s’han de finançar
amb càrrec a les quotes, a les tarifes d’electricitat i que ha de
finançar tot el sistema. Després d’una tramitació complicada i
llarga, lògicament, perquè és una qüestió transcendental per al
futur, doncs fa pràcticament un any, efectivament, s’aprova el
Sistema Nacional d’Energia. Aquest Sistema Nacional
d’Energia, per prescripció de la Comissió Nacional d’Energia
iper prescripció de la pròpia comissió del Congrés dels diputats,
estableix una reserva en el cas de les Illes Balears perquè creuen
que el sistema de gasoducte no resol completament els
problemes de proveïment, la garantia de proveïment elèctric de
les Illes Balears.

ciutadans.Crec que ens hemde poder entendre en totes aquelles
coses que siguin bones, que siguin positives per als nostres
ciutadans i que puguem aconseguir per resoldre problemes.
Perquè, senyores i senyors de l’oposició, la gran diferència que
existeix entre les discussions que teníem, o que hauria d’existir,
entre les discussions que teníem fa quatre i la que tenim avui és
que vostès ja han passat per aquí, és que vostès ja han governat,
és que aquests quatre anys vostès no han estat de vacances
baldament ho pareixi, aquests quatre anys han estat aquí
governant.

I això és el que hem aconseguit, hemaconseguit precisament
que aquest problema es pugui resoldre d’una vegada per totes i
que a la modificació que ara, preceptivament, aprovarà el
Consell de Ministres, s’hi inclogui la finançació d’aquesta
infraestructura. Per tant, és una infraestructura d’obligat
compliment, perquè serà aprovada per una norma legislativa a
nivell estatal, ique contempla aquestes infraestructures per a les
Illes Balears que, a més del gasoducte, contemplen el cable
d’energia elèctrica. I el cable d’energia elèctrica té el gran
avantatge que romp un monopoli tradicional de proveïment
d’energia elèctrica a les Illes Balears; que, en primer lloc,
connecta totes les illes entre si i per tant estam donant garanties
a un sistema que avui no les dóna i que no les tenim, perquè
avui, per exemple, Eivissa i Formentera no estan connectades
amb la resta de les illes. I gràcies a aquesta connexió elèctrica,
que és molt cara i és una inversió molt important, però molt
necessària, podrem tenir la nostra xarxa connectada i fora
monopoli a la península, per poder atendre el proveïment
d’energia elèctrica per a qualsevol dels nostres contribuents,
amb les mateixes condicions que avui té tot el mercat de la
península, i esper que d’aquí a un parell de mesos, tot el mercat
ibèric, i probablement de cara al futur, la xarxa europea.

Clar, per tant qualque responsabilitat tendran. Que no tot és
culpa seva? Naturalment. Que han fet coses bé? Naturalment.
Però haurem de compartir, almanco compartir en aquest cas
aquesta responsabilitat.

Serà que no és important això? I a més, com ha dit la
presidenta del consell avui de matí, escolti, és que en lloc d’un
gasoducte hem aconseguit les dues coses, hem aconseguit
gasoducte i cable; però és que trobarien ossos al lleu. Serà
imp ortant això per a les Illes Balears? Parlam de 140.000
milions de pessetes que s’aproven dins aquesta revisió del
sistema, amb una norma legislativa aprovada pel Congrés dels
Diputats i pel Consell de Ministres. Bé, doncs jo, sincerament,
crec que això és molt important. I això s’aconsegueix amb
l’aplicació del règim especial de les Illes Balears, perquè, sense
l’aprovació del règim especial de les Illes Balears, això no
s’hagués pogut aprovar; perquè recordaran vostès que és al
règim especial, i aquells diputats que amb mi discutien aquest
règim, fa vuit anys, recordaran que quan vàrem introduir
l’esmena delcost de producció d’energia elèctrica equivalent als
territoris insulars de la península, aquesta és una norma que està
reflectida en aquest règim especial de les Illes Balears, i és el
que ens dóna dret legislatiu a fer aquesta reclamació per poder
estar integrats dins el sistema nacional.
Però jo crec que, amb tota sinceritat, podem trobar punts
d’acord, hem de trobar punts d’acord, jo estic segur que quan
passi probablement aquesta ressaca electoral, que és lògic que
es produeixi dins els partits que canvien de circumstàncies,
doncs quan passin totes aquestes ressaques electorals, estic
segur que ha d’arribar un moment on ens hemde poder entendre
en aquestes coses, perquè, si no, crec que defraudarem els

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Declaració d’interès públic. Clar, quatre anys, s’han duplicat
els preus dels vols interinsulars i especialment dels vols
interinsulars; i això no vol dir que no puguem tenir un problema
o una qüestió a millorar i resoldre amb els vols que connecten
les nostres illes amb la península, totalment d’acord. Però
estaran d’acord amb mi que aquesta és una qüestió que passa
per la Direcció General de la Competència i passa per l’opinió
de la Unió Europea, perquè no podem anar contra la legalitat
vigent. I una qüestió que la gent entén perfectament, amb
aquesta declaració d’interès públic aconseguim el mateix que
tenen les Illes Canàries, el mateix. Per tant, fa anys era
impensable que nosaltres aconseguíssim sempre en aquests
moments les mateixes qüestions que compensen la insularitat a
les Illes Canàries en qüestions tan importants com aquestes,
encara no totes naturalment i que en aquests moments ningú pot
plantejar anar més enllà si no hi anam de forma conjunta.
És a dir, que quedi clar que la declaració d’interès públic a
les Illes Canàries és interinsular, exactament igualque aquí. Que
la nacional no existeix, que probablement s’hauran d’establir
fórmules per corregir aquest problema, els est ablirem i ho
solucionarem. Però què és allò que hem fet amb la declaració
d’interès públic? Idò mirin, des de l’any 99 a l’any 2003, per les
raons que siguin, pràcticament s’han duplicat els preus, aquell
descompte que vàrem aconseguir amb l’entrada en vigor del
Règim Especial de les Illes Balears allà on vàrem aconseguir
que els nostres descomptes per agafar un avió fos el mateix que
tenien i que tenen a les Illes Canàries, que això va ser un triomf
important, aquest mateix descompte que vàrem aconseguir en
aquests quatre anys no és que s’hagifet a trossos, no, no, és que
realment ha servit per poc en els vols interinsulars perquè s’ha
produït una pujada de preus de les companyies que lògicament
s’ha menjant no només aquest increment de descompte sinó que
molt més i ha resultat que ha arribat un moment en què quasi era
tan car anar d’una illa a l’altra com anar a Londres.
Clar i ja poden posar vostès el 50% de descompte, com si
volen posar el 100% de descompte perquè la companyia els
pujarà el preu i per tant, seguirem pagant el mateix. No és una
solució, allò que el ciutadà vol saber és al final ell què pagarà?
Què li costarà? El net. Què és allò que haurà de pagar el
ciutadà? Jo crec que això és el més important i això és el que
aconseguim mitjançant la declaració d’interès públic a les Illes
Balears en els vols interinsulars, en dues qüestions que no són
menors i que estan afegides, dues qüestions que són: una,
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nosaltres no estam d’acord amb el serveiinterinsularque donen
avui les Illes Canàries perquè els primers que no estan d’acord
són ells, s’han equivocat, se’n vagi vostè a Canàries i xerri amb
qualsevol persona de Canàries i veurà com li diu que el servei
interinsular és bastant millorable, bastant millorable, perquè han
hagut de fer una companyia pública o semipública en aquests
moments i que al final està donant un servei fora competència
pèssim. I nosaltres no només volem garantir un preu adequat, ho
hem dit des del primer dia, nosaltres volem unes condicions de
vol, unes condicions de comunicació, amb unes freqüències
adients i a un preu adequat. Volem les tres condicions, no ens
basta una condició iamb la declaració d’interès públic nosaltres
no rompem la possibilitat que distintes companyies puguin
competir en la prestació d’aquest servei, la qual cosa això
redundarà en benefici de l’usuari.
En canvi allò que garantim amb la declaració d’interès
públic són unes condicions de qualitat de la comunicació, unes
freqüències entre les Illes, garantides perquè seran un servei
públic i en tercer lloc un preu, un preu raonable i aquest preu
raonable que aconseguim no podrà fluctuar perquè és màxim.
Per tant, aquí ja ho tenim garantit, ja no depenem dels
descomptes que puguem donar, si és el 30 o el 50% perquè allò
que hem fet ha estat baixar el preu, en aquest preu li aplicam el
33%, però amb el gran avantatge que les companyies no poden
pujar els preus per damunt aquest límit que hem fixat i passam
d’un bitllet de 99 euros que val en aquest moment a 72 euros.
Per tant, es pagaran 48 euros aproximadament amb un
increment de descompte molt important per als jubilats, per als
grups d’esportistes i per a una sèrie de colAlectius que tendran,
gràcies en aquestes circumstàncies i també gràcies que hem
recollit i vostès ho veuran quan surti, en aquesta declaració
d’interès públic, moltes de les propostes que, entre d’altres,
vostès volen fer, naturalment i no passa res. Nosaltres vàrem
posar una fórmula variable que podia pujar un 10% en
determinades circumstàncies,vàremescoltaropinions seves allà
on creien que això no era correcte, ho hem canviat, ho hem
llevat, no passa absolutament res, les propostes que són bones
són per millorar lògicament un servei. Per tant, aquesta
declaració d’interès públic és una declaració fonamental per
garantir les comunicacions entre les illes i lògicament no té res
a veure en què després tenguem la responsabilitat, exactament
igual que a les Illes Canàries, de la manera en què puguem
resoldre els problemes que puguem tenir amb les comunicacions
amb la península.
La xifra de 200.000 milions de pessetes de 8 anys d’inversió,
en 8 anys amb tots els respectes s’ho ha inventat, sincerament
i amb tots els respectes s’ho ha inventat. El gasoducte pot
constar si efectivament 130-140.000 milions de pessetes i
només amb les carreteres ja serien els 200.000 milions de
pessetes. Hi ha moltíssimes coses més, moltíssimes inversions
que jo esper que puguem aconseguir. Però amb una diferència
que no és menor i que és essencial, estam amb una bona posició
avui per negociar i per aconseguir amb fets i realitats el poder
millorar les nostres infraestructures ielpoder aconseguir aquest
finançament tal i com estam demostrant, des de l’Estat, des de
BrusselAles ides de les institucions que correspongui. Qüestions
que només en 100 dies ja s’han posat a la llum, aquí s’ha volgut
avui restar importància a una declaració de zona estratègica
sanitària, això no té res a veure amb el finançament, en absolut,
però vostès haurien d’haveranat alerta en aquesta qüestió, això
és la Llei de cohesió, això és la Llei de cohesió de sanitat que es
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va aprovar en elCongrés dels Diputats i aquesta Llei de cohesió
de sanitat del sistema nacional que es va aprovar a Madrid no
varen anar vius per reclamar allò que era la declaració de zona
estratègica, exactament igual com tenien les Illes Canàries. I ara
precisament allò que aconseguiremés que amb una esmena, no,
no és una esmena, ja anirà directament al text, esper, perdó anirà
directament al text de la Llei de mesures d’acompanyament
aquesta declaració de zona estratègica, el que això significa per
rebre aquestes inversions que no tenen res a veure amb el
sistema de finançament, no tenen absolutament res a veure, que
avui es pugui tenir el mateix reconeixement que tenen les Illes
Canàries.
Això juntament amb el conveni marc que en aquests 100
dies ja hem firmat d’investigacions amb l’Institut Carles III,
amb aquesta declaració del servei públic, o la modificació del
conveni de carreteres, la inclusió del segon cinturó, el
soterrament del Passeig Marítim, Inca-Manacor, Eivissa-Sant
Antoni, el túnel de la Mola. En matèria d’habitatge que hem
aconseguit,crec que es decidirà un dia d’aquests, però crec que
serà molt important aconseguir la declaració dels municipis de
les Illes Balears que tenien avui la declaració de tipus A, amb
aquest nou tipus 0, allà on els 33 municipis de les Illes Balears
podran rebre, gràcies a aquest decret que sortirà i que
aconseguirem incloure la majoria d’aquests municipis de les
Illes Balears, aconseguirem finançar sobretot allò que són
habitatges de segona mà perquè els nostres ciutadans puguin
tenir accés a aquests habitatges i lògicament poder destinar la
quantia que per a aquest pressupost de l’any 2004, amb un
increment important, serà de més de 12 milions d’euros que des
del Ministeri de Foment es destinarà a la subvenció d’aquests
habitatges. Amb una realitat que és palpable, no tenim sòl,
podem fer habitatges de protecció oficial, però és que a més
aquests 4 anys hem aconseguit tenir els habitatges de protecció
oficial més cares de tot Espanya. Clar i tenint en compte a més
que el problema de l’habitatge de protecció oficial, això és una
dada objectiva, ha passat a ser l’habitatge de protecció oficial
més cara de tot Espanya, tenint en compte a més, la part del
problema que aquest tipus d’habitatges poden solucionar que no
és més, desgraciadament, que una part petita del total.
Ajudes en el transport de mercaderies, d’acord amb el
Règim Especial de les Illes Balears que es va incrementar l’any
passat un 50% i que ajuden als nostres industrials, als sabaters
de Menorca, als bijuters de Menorca, a tots en general gràcies
al Règim Especial i es va incrementar un 50% i esper que
enguany podem tornar a incrementar de forma significativa,
malgrat sigui amb esmenes aquesta partida, podem ajudar i
ajudamde fet als nostres empresaris a subvencionar eltransport
de les seves mercaderies, exactament igual com passa a les Illes
Canàries. El conveni amb la Universitat Menéndez Pelayo, el
centre de la formació, l’Escola de la Mar que feim a Maó amb
la consecució de poder tenir la cessió de la base naval, de
pràcticament la meitat de la base naval, per fer aquesta
importantíssima inversió, amb un conveni lògicament, en
formació, educació i cultura, aquí a Maó perquè sigui una
magnífica escola de formació i un centre de formació
d’excelAlència. El Pla d’excelAlència que també hem aprovat en
aquests 100 dies amb el Ministeri d’Economia a Cala de Bou a
Sant Josep d’Eivissa, firmat per 6 milions d’euros. El
finançament de la DRV d’agències de viatges alemanyes que
afortunadament es farà aquí, com molt bona notícia, l’any que
ve, o les campanyes conjuntes amb Tourespaña, però sobretot
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allò que és més important aquest pla pilot de reconversió
turística amb els models d’excelAlència turística que juntament
amb el Ministeri d’Economia, insistesc pla pilot, que serà
experimental a les Illes Balears i que jo crec que és una
iniciativa molt en línia cap aquest model de reconversió del
nostre model turístic que volem fomentar.

encara no està adjudicat pugui venir a les Illes Balears perquè
damunt una petició de 10.000 hectàrees que hem fet, però
lògicament ja veurem fins on arribam, però en una part
important d’hectàrees puguem incrementar aquesta superfície
s usceptible de rebre aquestes ajudes europees i per tant,
significa garantir la seva viabilitat de futur.

El Pla de reforestació de 24 milions d’euros . Les
dessaladores a Sa Costera i les obres en inversions
d’infraestructura hídrica que solucionen el problema de l’aigua.
La declaració a la Llei de mesures d’acompanyament d’interès
general d’obres en matèria d’aigua que aconseguirem per valor
de 14 milions d’euros i que afecten el sanejament i depuració
d’Eivissa, però sobretot com a novetat, a la protecció contra
vingudes d’aigua de Campos, d’Alaior i de Vila a Eivissa. Són
projectes que són competència de la comunitat autònoma i que
hem aconseguit que s’introdueixin dins la llei de l’Estat perquè
siguin declarats d’interès general i que puguin finançar 14 de
milions d’euros més que ho pugui finançar l’Estat. Els projectes
i aquests sí que són projectes de veres amb doblers i pessetes
d’energies renovables, com els molins de Campos, amb una
inversió que supera els 6 milions d’euros, o el projecte de
rehabilitació de Raixa, que vostès coneixen perfectament. O la
inversió de més de 16 milions de pessetes en costes, insistesc en
projectes que van dins el pressupost i projectes que s’executen
per règim concessional o per societats estatals.

O lògicament la batalla per l’assegurament en el camp, la
batalla per a la producció realment assegurada dels nostres
pagesos que avui tenen, com vostès saben, un rendiment massa
baix, que no té garanties en aquests moments per a qualsevol de
nou d’aquesta producció i això passa també per unes
negociacions amb el Ministeri d’Agricultura. Però jo puc donar
en aqu est moments garanties que aquesta producció serà
realitzada i que aquesta demanda serà atesa. I probablement de
moltes més coses, allò que és més important, que és fer
l’execució, fer realitat 54 milions d’euros d’inversions en
regadius a les Illes Balears i ja els puc anunciar avui que la
pròxima Llei de mesures d’acompanyament durà la declaració
d’interès general, precisament per atendre aquests regs agrícoles
del Pla de Sant Jordi a Eivissa, de Peguera- Santa Ponça a
Calvià, Son Mesquida a Felanitx, Alaró, Muro, Sant Francesc
a Formentera, Manacor, Sa Pobla, Font de la Mare de Déu a
Fornalutx, Font de l’Ull de l’Aigua a Estellencs, Font de la Vila
a Banyalbufar i Sa Vall de la Nou a Manacor.

A la Llei de pressuposts que ha aprovat l’Estat també li puc
anunciarSr. Antich que el nostre compromís electoral, nosaltres
volem complir els nostres compromisos electorals, aquest és el
nostre compromís. Per tant, el nostre compromís electoral que
va fer públic el vicepresident, avui segon, el Sr. Arenas en la
seva visita precisament en campanya electoral com a Ministre
d’Administracions Públiques aquí a les Illes Balears, el
compromís de l’equiparació dels funcionaris amb l’equiparació
del plus d’insularitat que va ser un eix bàsic de la nostra
campanya, idò efectivament li vull dir que aquest procés ja
s’inclou dins la pròxima Llei de pressuposts. Jo crec que això és
una cosa que ens ha d’alegrar, això afecta lògicament al cos de
seguretat de l’Estat, però afecta bàsicament a tots els
fu ncionaris, que tendran una equiparació del seu plus
d’insularitat, illes majors de Canàries a illa major de les Illes
Balears, illes menors de Canàries a les illes menors de les Illes
Balears. Per tant, almanco això estic segur que li pareixerà una
bona notícia.
Hem firmat, negociat, no sé si està firmat, però esper que es
pugui afirmar aviat, el protocol del Pla I+D+I 2004-2007, allà
on introduïm amb un increment molt important de finançament
per al pressupost de l’any 2004 tenim un increment del 250% en
matèria d’innovació tecnològica en el pressupost de l’Estat, en
virtut en part d’aquest Pla d’I+D+I, aquest protocol que firmam
per executar tota aquesta inversió. En turisme i oci amb la
creació d’un centre pilot d’innovació hotelera aplicada, que
volem que sigui a les Illes Balears allà on es produeixi, en medi
ambient i en societat de la informació. O en matèria
d’agricultura una cosa tan important com aconseguir
l’increment de superfície de fruits secs susceptibles de rebre
ajuts europeus. Aquesta és una qüestió molt important que
afecta molt directament els nostres pagesos. Avui a Espanya
existeix una partida no repartida de superfície de fruit sec
important que crec que estam en posició avui de defensar,
podem aconseguir que una part important d’aquest territori que

Bé idò això és fruit, entre moltes altres coses probablement,
no només d’aquests 100 dies, sinó d’allò que jo crec, com deia
avui matí, que és una oportunitat històrica per resoldre molts
dels nostres problemes i una oportunitat històrica per poder
defensar els nostres interessos i poder corregir, efectivament,
aquest dèficit d’infraestructures i aquest cost d’insularitat que
des de les Illes Balears patim i per les raons que siguin no ha
estat compensat durant tants d’anys.
Volem fer les carreteres que volen els ciutadans,
naturalment, naturalment. Aquí hi ha 30 diputats asseguts i que
són la majoria absoluta d’aquesta cambra, que s’han presentat
en aquestes eleccions amb un programa electoral i no els
sorprendrem, nosaltres complirem aquest programa electoral i
a vostès no els agradarà, però som 30 i per tant, tenim el
compromís de dur endavant aquests projectes ino és veritat que
la passada legislatura vostès duguessin endavant les carreteres
que volien els vots, la prova és el segon cinturó de Palma, no hi
havia majoria absoluta a la passada legislatura per executar el
segon cinturó de Palma, per exemple. Sí que els vull garantir,
com he dit avui matí, que volem fer de la demanda de la
inversió necessària en matèria d’educació, sobretot lligada al
fons d'anivellació i lligada a la població-educació i
probablement més important quantitativament salut-sanitat,
volem efectivament reclamar de cara a la pròxima legislatura,
després delmes de març, aquestes dues qüestions tan importants
davant el Govern de Madrid, davant el Govern d’Espanya,
insistesc esper que sigui el que nosaltres desitjam i estic segur
que no hi haurà cap problema per dur aquestes demandes
endavant.
Però en qualsevol cas allò que sí vull dir és que m’agradaria
que no oblidessin que aquí, en aquests 4 anys passats es va
produir una negociació d’un sistema de finançament autonòmic
i d’unes competències de sanitat i jo en algun moment me’n feia
creus quan escoltava les seves intervencions, perquè clar o és
que les declaracions que va fer l’ex-conseller Mesquida i que
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estan reflectides en els mitjans de comunicació, quan va firmar
l’acord del sistema de finançament i quan va firmar la
transferència de sanitat, no obeïen, com per cert pareix que
passa últimament a la línia oficial del partit, o és que jo m’he
oblidat, però jo he sentit el conseller Mesquida dient que estava
d’acord amb aquest sistema de finançament autonòmic, que era
un gran sistema de finançament autonòmic per a les Illes
Balears i que havia estat un gran acord que havia beneficiat les
Illes Balears. Bé, no entrarem més a discutir-ho, simplement
dir-los que si en aquesta reivindicació de demanar que es revisi
el sistema de finançament sanitari i educatiu a les Illes Balears
per unes circumstàncies que avui són reals de cara al pròxim
Govern de l’Estat espanyol, vostès ens acompanyen i estan al
nostre costat, idò encantats. Insistesc que crec que totes les
coses que puguemferconjuntament,totes les coses que puguem
demanar conjuntament no faran més que enfortir i carregar-nos
de raó a l’hora d’aconseguir-les.
Miri Sr. Sampol, quan vostè fa interpretacions econòmiques
i quan vostè tremola, quan vostè..., clar vostè m’entendrà no?
Perquè vostè és aquell de la famosa frase de “hem de refredar la
nostra economia”, clar. Miri, en economia les expectatives són
molt importants i això és una qüestió bàsica, les expectatives
formen una part molt important de la confiança financera, de la
confiança dels mercats, de la confiança de la gent perquè les
coses vagin millor en economia. Sense cap dubte que la situació
ens preocupa, sense cap dubte que la crisiturística ens preocupa,
però crec que allò que s’ha de fer és posar fill a l’agulla, allò
que s’ha d’intentar és prendre les mesures que hem de prendre
perquè aquesta situació no continuïd’aquesta manera, comdeim
en bon mallorquí Déu ajut a qui n’és causa. Tenim, patim una
situació de crisi econòmica i hem patit una situació, lògicament,
de crisi turística. Però miri, ara resulta que vostè s’ha passejat
aquest estiu i que sí que hi ha crisi, miri tant de bo s’hagués
passejat l’estiu anterior, nosaltres ja ho sabíem, clar si hagués
tengut temps per passejar-se l’estiu anterior o l’altre estiu
hagués vist, efectivament,allò que nosaltres fa anys que li estam
dient, escolti es passegin i vegin que hi ha gent que no té feina,
vegin que hi ha gent que feia feina sis mesos a l’any i ara en fan
quatre a l’any. Vegin que hi ha gent que tenia un lloc de feina i
avui no té un lloc de feina, clar això és allò que ens preocupa i
això és allò que preocupa als ciutadans d’aquestes Illes iaquesta
és la nostra gran responsabilitat i per recuperar això hem de
recuperar la confiança, la confiança de la gent, sense cap dubte,
és el primer i el més important, bones notícies, missatges
positius i molta feina...
(Remor de veus).
Molta feina per poder recuperar un clima que ens perjudicat
molt, un clima que ens ha perjudicat en allò més profund del
nostre model i del nostre sistema econòmic.
Compartim la filosofia de l’ecotaxa. Inversions
mediambientals per al món rural, bé. Si de la recaptació de
l’ecotaxa el triomf ha estat allò que hem aconseguit destinar al
món rural anirem magres eh? No es salvarà el món rural amb
allò que hem aconseguit invertir mitjançant l’ecotaxa, se’n
salvaran un o dos, però realment no hem aconseguit..., home no
crec que sigui el triomf més important, vull dir que no crec que
s’hagi aconseguit repartir molts del pastís de cara als pagesos.
Jo en aquest tema, miri, naturalment nosaltres sempre hem dit
que compartíem la filosofia de l’ecotaxa, però el que passa és
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que aquest és un impost que realment i ho dic, insistesc d’una
forma objectiva, qui ha pagat aquest impostalfinal han estat els
treballadors, els treballadors han pagat l’ecotaxa amb els seus
llocs de feina perquè aquest impost més que ser una qüestió
transcendental en si mateix, amaga una filosofia que ha atacat
el turisme, que ha demonitzat el turisme. Li puc xerrar a vostè
i al Sr. Antich...
(Remor de veus).
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Vàries hores respecte a la reacció que s’ha produït en els
mercats principals europeus amb una mesura d’aquestes
característiques. Mirin allò que nosaltres hem sentit de tots els
representants de la societat alemanya, polítics, empresaris,
socials, amb qui hem pogut contactar al llarg d’aquests mesos,
és que no sé com ho hem fet, però hem perjudicat notablement
la nostra imatge, és que hem tornat 20 anys enrera la nostra
imatge. Vàrem transmetre a aquestes societats la sensació de
què el turista no era benvingut a les Illes Balears i hem hagut de
passar part d’aquests 100 dies llançant missatges positius i
prenent mesures com l’eliminació de l’ecotaxa, precisament per
demostrarque els turistes són benvinguts a les Illes Balears,que
el turisme és la nostra principal font de creació de riquesa i que
el turisme i el medi ambient, perquè una cosa sense l’altre no
pot subsistir, el turisme i el medi ambient són i seran la prioritat
d’aquest Govern.
I vull deixaruna qüestió ben clara aprofitant aquesta ocasió,
molt clara perquè necessita aclarir-la perquè vostès l’han
confosa i d’una forma important. Nosaltres garantim les
inversions mediambientals en càrrec al nostre pressupost,
prioritzant despeses perquè nosaltres sícreimque les inversions
mediambientals són prioritaris per a aquest Govern. Tal vegada
no estaremd’acord en quines inversions mediambientals perquè
desgraciadament els convit a tots vostès que venguin amb mi a
fer una auditoria de les depuradores d’aigua de les Illes Balears
al llarg d’aquests 4 anys, a qualsevolde vostès que venguin a fer
una volta i veure allà on fan olor, per què fan olor, quines
inversions s’han fet en aquestes depuradores i quines
depuradores s’han fet malbé al llarg d’aquests anys per falta
d’inversions. Per tant, voldria que quedés clar que la nostra
garantia d’inversió mediambiental forma part de la llibertat
d’elecció que té un Govern a l’hora de prioritzar les seves
despeses ide presentarun pressupost. No necessitam compensar
l’ecotaxa, això és el nostre problema, que ningú tengui cap
dubte, ni ningú es confongui, nosaltres garantim les inversions
mediambientals, però les garantim en càrrec als nostres
pressuposts. Per tant, no cerquin ni discussions, ni plantejaments
que ens duguin a qualsevol altre escenari perquè per aquí no ens
hi trobaran. Tenim dret a triar quines són les despeses que
prioritzar i nosaltres volem garantir aquestes despeses
mediambientals amb càrrec als ingressos corrents i, lògicament,
estalviant d’altres qüestions o d’altres despeses que a nosaltres
ens puguin parèixer supèrflues. Aquesta és la llibertat de
l’exercici de l’executiu.
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A més d’aquí, a més, i com un complement, plantejam i
plantejarem altres formes, com la creació d’un fons
mediambiental, lògicament voluntari, de caràcter voluntari, que
pugui complementar aquest tipus d’inversions i que es basi en
una filosofia radicalment diferent, que és la de la voluntarietat,
la de la utilització de les regles del mercat. Bé, idò, en acabar
comptarem. Nosaltres creim que podem dur endavant aquesta
idea, que aquesta idea, que aquest projecte pot milloraraquestes
inversions mediambientals i, el que és no menys important, pot
donar garanties d’utilització d’unes infraestructures, i els vull
recordar que les finques que vostès varen comprar amb càrrec
a l’ecotaxa no hi ha cap dubte jurídic perquè estaven adscrites
a una empresa pública, per tant crec que s’ha de fer un ús adient
d’aquestes instalAlacions, s’ha de posar en valor la utilització
d’aquestes instalAlacions, lògicament, perquè entre altres coses
s’han de mantenir. Aquestes coses no només s’han de comprar,
perquè després ens passarà el que ens ha passat amb els pins,
s’han de mantenir, s’han de cuidar i per això s’han d’invertir
doblers.
Que volem fer un debat de sostre poblacional? Sense cap
dubte, el podem fer. Jo crec que en aquest moment el debat més
important que tenim és el del model territorial, que una cosa
condiciona l’altra, i aquest model territorial, com he dit avui
matí que d’una vegada per totes en aquests moments amb els
plans territorials , i en aquest cas amb el pla de Mallorca que
esper que pugui tenir el més ampli consens possible perquè
pugui tenir perdurabilitat i que no siguifruit d’un govern i d’una
institució de forma transitòria, lògicament dins aquest marc jo
crec que és on hem de plantejar aquestes qüestions, i dins les
institucions que pertoca, sense cap dubte.

població, vostè diu que ja poden estar contents, els de Campos.
Escolti, ja ens va bé. No, nosaltres creim, i jo respect la seva
opinió, que Campos ha estat marginat, i que Campos mereixia
una excepció en aquestes normes de limitació de creixement,
perquè Campos, que mai no s’havia beneficiat, probablement
també hi ha molts d’altres llocs que no s’ha beneficiat, però
d’una forma nosaltres crèiem, i defensàvem i defensam, que
d’una forma molt clamorosa Campos especialment no s’havia
pogut beneficiar d’aquest desenvolupament turístic de la resta
de municipis de les Illes i que mereixia una mesura de
compensació.
Per tant nosaltres no hem aprovat cap camp de polo. A mi
m’és igual el que es faci a Campos. El que nosaltres volem és
que a Campos, com establia la llei, hi hagi una excepció per
poder produir riquesa a Campos i que el municipi de Campos
estigui compensat.
Jo entenc que electoralment i fins i tot mediàticament això
és molt rendible, dir que qui fa la inversió, qui du els doblers és
un estranger, ja està, ja el podem treure a fora. No, escolti, és
que això ens fa mal, que venguin els doblers, home!, que
venguin els doblers. Si és per fer inversions, per produir llocs de
feina d’una forma compatible amb el medi ambient, d’una
forma respectuosa i d’una forma legal, no podem expulsar la
gent que vol fer projectes d’inversió per la seva nacionalitat. Jo
ho entenc, que és una cosa que ven, ho entenc però no empareix
correcta. Escolti, si qualcú d’una forma legal, legal, respectuosa
amb el medi ambient, respectuosa amb les lleis, amb les formes,
amb tot, vol dur doblers aquí per crear riquesa i crear llocs de
feina, escolti, que en duguin.

Aquí ningú no ha dit que aquest creixement no és suficient.
Haurem de debatre aquestes qüestions territorials. Aquí ningú
no ha parlat de creixement. Haurem de parlar d’aquestes
qüestions allà on correspongui, però que ningú no posi paraules
dins la nostra boca que nosaltres no hem dit.

I que el pagès no suporta això. Miri, sap què és, Sr. Sampol,
el que no suporta el pagès? Que no li paguin les ajudes Proagro
que havien de pagar l’any 2001.

I he de fer una aturada en el tema del polo de Campos
perquè vostès, lògicament, l’han tret, i vostès entendran que hi
de fer referència. Vegem, perquè quedi clar: nosaltres no
defensam cap polo a Campos. Nosaltres vàrem aprovar, aquest
parlament,unes directrius d’ordenació del territori, ien aquestes
directrius d’ordenació del territori, que limitaven el creixement
urbanístic, que record que és l’única norma que s’ha aprovat i
que durant aquests quatre anys vostès no l’han modificada ni
n’han aprovada una altra, aquestes directrius d’ordenació del
territori, que són les que estan vigents, establien límits al
creixement urbanístic. Vostès recordaran allò dels 500 metres
de la costa, la prohibició de nous nuclis aïllats de població, etc.,
etc. I en aquest context nosaltres vàremdefensarque crèiemque
h istòricament s’havia produït un greuge comparatiu amb el
municipi de Campos, i des del Partit Popular, que no hem
enganat ningú mai perquè ens hem presentat a les eleccions
dient que faríem això, consideram que Campos és un municipi
que està agreujat. Vostès ara ja diuen que això és una
urbanització en Es Trenc. Clar, ja volen crear el brou de cultiu
per intentar enganar la gent. No, no, Campos també està darrere
Es Trenc, tot està darrere Es Trenc. Home!, tot està darrere Es
Trenc. No, no, escoltin, nosaltres l’únic que volíem aprovar i
que volem aprovar és una compensació perquè creim que s’ha
marginat l’ajuntament i els ciutadans de Campos. Vostè diu que
no, vostè diu que com que ha crescut un 12% o un 14% la seva

I que no li paguin les ajudes del Proalfa o que no li paguin
les ajudes que li deuen. Això li fa mal. I jo entenc, que potser no
han tengut doblers, no han pogut afrontar-les, bé, però vostè
estarà d’acord que serà prioritari que paguem aquestes ajudes
als nostres pagesos o que puguem ampliar la superfície de fruits
secs susceptible de rebre aquestes ajudes.

(Aldarull a la sala)

Les carreteres que vostès farien ja ho sabem. Han passat
quatre anys. No hem de discutir res, nosaltres ja sabem quines
carreteres farien. Perfecte. Jo amb el tren tampoc no vull fer una
batalla. Nosaltres creim que hem de defensar també el transport
públic, que una cosa no és incompatible amb l’altra, i l’únic que
nosaltres defensam en elnostre modelés que, com tot, nosaltres
efectivament no estam d’acord amb el dirigisme i creim que la
societat funciona molt millor pels seus propis mecanismes que
quan se la intenta ordenar des de dalt, i nosaltres creim que la
gent ha d’agafar el tren no perquè agafis una pistola i obliguis
la gent a agafar un tren, no, la gent ha d’agafar el tren perquè ha
de ser un mitjà de tran sport dissuasiu del cotxe. Si no és un
mitjà de transport dissuasiu del cotxe tanmateix, per molt que
vostè s’hi entesti, serà molt bucòlic i vostè veurà tot el que
vulgui des del tren, ho entenc, ifaran pa amb sobrassada i el que
vostè vulgui, però la gent pràcticament necessita agafar el tren
per arribar abans al lloc de feina i perquè li serveixi per a alguna
cosa, i això és l’únic que deim. Volem fer un tren en condicions
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que sigui modern, que funcioni, puntual, i que sobretot serveixi
realment per allò que es vol fer. I continuu dient que hi ha
polítiques com la de transport que hi ha coses que s’han fet
perfectament i que nosaltres volem continuar al llarg d’aquests
anys.

253

d’un pla forestal, li vaig proposar el finançament a fons perdut
d’unes inst a lAlacions d’incineració, li vaig proposar les
dessalinitzadores, i el Pla hidrològic nacional, i a totes aquestes
coses vostè em va dir que no.
(Remor de veus)

Que em vaig equivocar amb el Pla Mirall i que no
m’equivoqui per segona vegada. Miri, tampoc no s’ha de perdre
massa temps. Commolt bé ha dit la presidenta del consell avui
matí aquí hi ha una qüestió: els polítics ens examinam, i vostè
i jo ens hem examinat, Sr. Sampol, i fa poc, i ja no hem de
perdre més temps. El resultat d’aquest examen és el que han
volgut els ciutadans, són els ciutadans que decideixen qui
s’equivoca i qui no s’equivoca.
I pot ser que tengui les dades equivocades, però nosaltres
tenimuna convocatòria d’uns cursos de català que va ferl’IBAP
del juny del 2001 on es varen inscriure 2.458 persones. En varen
aprovar 19. Això és a la conselleria, potser també ens hem
equivocat, no ho sé, varen aprovar 19. No és el sistema, Sr.
Sampol, nosaltres creim que no és un sistema, no serveix això,
això no fa que la gent utilitzi i defensi la nostra llengua.
Nosaltres creim en el bilingüisme perquè és una realitat social,
i nosaltres creim en les nostres modalitats lingüístiques, i per
tant crec que això passa també, i en això li vull donar la raó, per
protegir la nostra llengua i per implicar més, probablement,
l’Estat en la protecció d’aquesta llengua i, per tant, en això estic
totalment d’acord; l’única diferència és que quan jo parl de la
nostra llengua no qüestion la unitat de la llengua però estic
parlant de les modalitats lingüístiques de les Illes, del mallorquí,
del menorquí, de l’eivissenc i del formenterenc, que és la nostra
forma de parlar, i naturalment dins aquest bilingüisme que
representa la realitat social.
I a mi em permetrà que no vulgui entrar massa en les
qüestions que afecten una altra administració, la Delegació del
Govern. Bé, jo li puc facilitar, si vol, la intermediació necessària
com a president d’aquest govern, però lògicament això són
qüestions d’una altra administració. Podem parlar amb el
delegat, podem parlaramb aquesta administració, probablement
ens contestarà que la llei hi és perquè la gent la compleixi i per
tant la llei s’ha de complir, lògicament, però insistesc que és una
qüestió que jo comprenc però que no hi voldria entrar massa en
el sentit que no crec que sigui una qüestió que em correspongui
a mi, intentant-la comprendre, naturalment.
Bé. És vera que cap any no hem deixat de celebrar aquest
debat, però no és menys cert que aquí durant aquesta legislatura
passada es va iniciar la negociació d’una reforma reglamentària
i que tots els partits polítics estaven d’acord, amb aquesta
reforma parlamentària, que no es produís aquest debat. No passa
res, però només ho dic per això; això havia canviat, és a dir, el
que jo no puc entendre és que fa quatre mesos tenguéssim una
opinió i ara la tenguem distinta. Que la tenim?, idò no passa res,
es fa el debat i fantàstic, i mentre serveixi per a alguna cosa jo
crec que els ciutadans ho agrairan.
Aquest govern es caracteritza per la manca de projectes.
Vull dir, abans de passar a aquesta intervenció, si m’ho
permeten, m’he deixat una qüestió que volia dir..., sí, també
respecte a la Sra. Rosselló. Jo vull recordar a la Sra. Rosselló
que jo li vaig oferir, essent ministre de Medi Ambient, un pla
forestal; li vaig posar damunt la taula per firmar un conveni

Ho dic perquè quedi clar que quan parlam d’anar a cercar
inversions i de defensar les inversions per a aquesta comunitat
hauríem de tenir clar on som, perquè si després resulta que
aconseguim uns doblers per fercarreteres,idesprés no es fan les
carreteres o no es volen fer les carreteres per un criteri, com
vostè deia, mediambiental, bé, perdrem aquests doblers. Quan
no volem fer les incineradores,o quan no es pot pressupostar el
pla forestal, o quan no podem, no volem que es facin les
dessalinitzadores o altre tipus d’obres i de construcció,
lògicament no podem ser incongruents amb un plantejament i
amb l’altre.
Els que han dit que sobren turistes són vostès, per tant, no
hem estat nosaltres; i qui ha anat als mercats emissors a dir que
sobraven turistes,iefectivament han vengut menys turistes a les
Illes Balears, eren vostès.
La carretera d’Eivissa i Sant Antoni és una inclusió
específica que es fa a la modificació de l’annex del conveni de
carreteres, perquè s’aprova al Consell Insular d’Eivissa i
Formentera i així m’ho demana el president del consell. Una
visita, una reunió que tenim un dia abans el president i jo, on el
president me demana que puguem aconseguir que aques t a
carretera es financiï, amb doblers del conveni de l’Estat.
Nosaltres, vostè i jo, efectivament, no estam d’acord amb
moltíssimes coses, però també li deman que no posi a la nostra
boca paraules que nosaltres no hem pronunciat ni respecte del
tren, ni respecte dels transports públics, ni d’altres qüestions.
Les rotondes disminueixen la sinistralitat. Naturalment, anar
a peu també redueix la sinistralitat.
(Rialles i remor de fons)
Impacte social de les carreteres. Jo crec que l’impacte social
de les carreteres, efectivament, és els problemes que es
produeixen per no tenir aquestes carreteres en condicions, com
tenen a tota la resta d’Espanya.
I els vull recordar que quant al canvi climàtic, aquest
increment que vostè addueix d’emissions de contaminació, a
nivell estatal també tendrà una part significativa de producció
al llarg d’aquests quatre anys aquí a les Illes Balears, per tant
qualque responsabilitat també tendrem tots.
Efectivament, volem cable i gasoducte perquè creim que les
dues coses solucionen, a més si les podem tenir i les podem
aconseguir, el nostre problema. I això m’agradaria que es
confongués amb la política energètica general, no mesclin ous
amb cargols.Escolti, una cosa és resoldre les infraestructures de
proveïment d’energia elèctrica i l’altra és la distribució
d’energia elèctrica, la potenciació de les energies renovables i
les mesures que es facin dins el mercat intern, però parlam de
proveïment, parlam de proveïment d’energia elèctrica de dins la
xarxa nacional.
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Hi ha moltes qüestions que no m’agradaria entrar-hi per
qüestions òbvies, però miri, crec que nosaltres hem fet imatge,
sincerament, que nosaltres hem fet fum al llarg d’aquests cent
dies i que hem fet imatge al llarg d’aquests cent dies. Miri, jo
record encara, i me diu el conseller que estan davall una escala,
unes famoses bicicletes que es varen emprar els primers dies,no
sé exactament per què, però que des de fa quatre anys estan
absolutament abandonades davall una escala.
(Remor de veus i aldarull a la sala)
Si vostè creu que això és intentar fer imatge, miri,
sincerament, a més, crec que aquestes qüestions no val la pena
ni entrar-hi, amb tot el respecte.
Bé, crec que es pot dir de tot menys que aquest govern es
caracteritza per una manca de projecte. Al llarg d’aquests cent
dies, i com vaig explicar, hem intentat posar en marxa, dins el
nostre pacte de governabilitat, els principals problemes
d’infraestructures per resoldre els nostres grans problemes
d’energia, d’infraestructures, de transport, de carreteres, de
recursos hídrics, d’inversions mediambientals, de política de
residus, etcètera, per poder resoldre aquests grans problemes, i
d e transport aeri també entre les illes. Estarem o no estarem
d’acord amb el projecte, però sincerament crec que és una
afirmació absolutament gratuïta dir que no tenim aquest
projecte.
No entraré a valorar la legitimitat que ens donen les
eleccions, crec que aquest també és un tema en el qual no val la
pena entrar-hi. En aquestes eleccions ha passat el que ha passat,
hi ha les majories absolutes que hi ha i per tant s’apliquen els
programes que els ciutadans han volgut,ino passa absolutament
res. Crec que no pot conduir més que a un cert, me perdonaran,
Sr. Antich, amb tot el respecte, en aquests moments al
ressentiment intentar valorar si 30, si Mallorca, si l’altre, amb
tot el respecte, no? Aquí hi ha les majories que hi ha, això és el
que han volgut els ciutadans i nosaltres tenim l’obligació i la
responsabilitat de dur endavant un programa electoral i no
decebre els nostres ciutadans.
L’Estat, dins el conveni que vàrem firmar, lògicament ha de
finançar carreteres ràpides i segures, segons el model que té
establert a tota Espanya, a la península i a totes les illes,
exactament igual que passa a la resta de llocs. En aquest sentit,
per exemple, i vull recordar que hi havia el desdoblament de la
Universitat, que vostès no varen fer, bé, en varen fer un tros, no
sé, 500 metres, o no sé què varen fer; però aquest desdoblament
a la Universitat era contemplat com a un desdoblament dins la
finançació del conveni de carreteres, perquè comp lia
precisament aquestes condicions. Per tant, crec que elque varen
fer va ser perdre una gran oportunitat, i jo estic segur, a més,
que aquesta oportunitat i aquests 38.000 milions de pessetes en
carreteres que varen perdre i que en aquests moments estam en
condicions de garantir que nosaltres podrem recuperar per fer
carreteres finançades des de l’Estat, almanco; doncs aquests
38.000 milions de pessetes estic segur, Sr. Antich, que no es
varen perdre, bé, tal vegada m’equivoc i me fic on no me criden,
però crec sincerament que si vostè hagués governat tot sol
aquests projectes o almanco una gran part d’aquests projectes
s’haguessin duit endavant, tenc aquesta creença i tal vegada
estic equivocat.

El problema, probablement, és que vostè, tal vegada, no va
voler o no va poder imposar-se o imposar dins el seu govern
unes necessitats per damunt de criteris radicals, per damunt de
plantejaments radicals, que estic segur que no corresponen als
seus, però que, sincerament, i permeti que li digui, vostè tenia
l’obligació, com a presid ent, de dur endavant per damunt
d’aquest posicionament radical. Per tant, jo estic segur que amb
molts d’aquests projectes, si es fan d’una manera correcta,
vostès ens donaran suport iestaran també amb nosaltres,perquè
vostès saben que existeix un problema de cotxes, un problema
de comunicació viària; vostès són gent centrada i per tant saben
quins són els problemes dels nostres ciutadans, i per tant estic
segur que ens ajudaran.
No hem enganyat ningú, hem dit les carreteres que faríem
des del primer moment, estan totes al nostre programa; jo li
enviaré el nostre programa electoral perquè vostè en pugui tenir
constància. Nosaltres mai no hemdit que l’autopista a Manacor
hagués d’anar pel trajecte que vostè diu, això és absolutament
fals, li garantesc, és absolutament fals; nosaltres sí ens hem
compromès a fer aquestes comunicacions i a més vàrem firmar
un pacte de governabilitat amb Unió Mallorquina, al principi de
la legislatura, on incloíem aquests projectes de comú acord. Per
tant, crec que res a dir respecte d’un compromís; tenim els
doblers de Madrid, tenim un problema, tenim un programa
electoral, tenim un acord amb Unió Mallorquina, volem deixar
de parlar i passar, efectivament, als fets, i que aquestes
infraestructures es facin, en deixem de parlar i després, no es
preocupi, que tots vostès empraran aquestes carreteres i estaran
encantats d’emprar aquestes carreteres, tots vostès, no en
tenguin cap dubte.
(Aldarull a la sala)
Miri, fugiré d’entrar probablement a aquestes qüestions del
mèrit o el demèrit de les coses que vostès ens han deixat fetes o
que vostès ens han deixat començades, és igual, tot el respecte
per a totes aquelles qüestions, lògicament,que vostès han pogut
fer, han pogut deixaravançades; exactament igual que va passar
a l’alt ra legislatura, on, per exemple, vostè va inaugurar un
conservatori de música, que havíem fet nosaltres -per cert, ni tan
sols crec que me va convidar a aquesta inauguració, però no
passa res, l’havíem fet nosaltres pràcticament, ...
(Remor de veus)
...no, Sr. Antich-, l’havíem fet nosaltres pràcticament; no
passa res, és normal, hi ha obres que es fan aquesta legislatura.
Què passa? Home, passa, per exemple, que jo crec que hi ha
coses que tal vegada haguessin pogut accelerar un poc més,
sincerament, crec que l’Hospital de Maó, doncs no estava
començat, per les qüestions que siguin no estava començat, de
fet, la primera pedra de l’Hospital de Maó i vostès se’n
recordaran, es va haver de posar dins l’edifici del Consell, i jo
no sé si encara la primera pedra està dins l’edifici del Consell.
Avui sí que, si vostè va allà, veurà que hi ha màquines, veurà
que, efectivament, es fan obres. Però bé, insistesc, sense cap
dubte hi ha moltes coses que nosaltres heretarem i que nosaltres
podrem acabar de vostès.
Crec, sincerament, que vostès varen fer del victimisme una
raó política, era una estratègia política. Jo sincerament crec que
la culpa sempre és de les dues parts, aquesta falta d’enteniment
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al llarg d’aquests anys, des de l’Administració central amb el
Govern de les Illes Balears, probablement també hi ha molta
part de responsabilitat per part del Govern de l’Estat, però jo
sincerament crec que s’haguessin pogut facilitar més les coses.
I jo li he posat a vostè l’exemple de les dessalinitzadores, de tots
els projectes d’inversió que vàrem aconseguir de Madrid i que
no es varen poder endavant perquè vostès no volien.
Li record que el mes de juliol vàrem aprovar, en el Consell
de Govern, el projecte de llei per eliminar l’ecotaxa. I jo el
convit a vostè a repassar la repercussió mediàtica que tota la
gestió del conseller de Turisme i del Govern, en general, tant
d’eliminació de l’ecotaxa, com de canvi, recuperació sobretot,
d’un clima de diàleg, perquè vostès havien, desgraciadament,
amb l’ecotaxa i sense l’ecotaxa, romput l’enteniment
bàsicament amb tot el sector hoteler. I aquest era el drama, el
sector hoteler, el sector de promotors que no anaven a un altre
lloc amb els altres, aquest era el drama que ens perjudicava. El
més dolent de tota aquesta situació era precisament que existia
un clima d’enfrontament, de demonització d’aquest sector, que
només amb l’anunci i amb l’aprovació pel Consell de Govern de
l’eliminació de l’ecotaxa, ha aconseguit crear un clima positiu
i un clima distint, i el que és més important, ha aconseguit
recuperar un clima de diàleg amb sindicats, amb treballadors,
amb empresaris, amb associacions del món turístic en general.
Jo voldria que, i crec que des d’un portaveu socialista, enyor
que vostè surti a aquesta tribuna i me parli d’ocupació, me parli
de llocs de feina, me parli dels drames humans, que han de ser
la nostra prioritat i que és el nostre principal eix del nostre
programa electoral; són molt importants tota la resta de
polítiques, sense cap dubte, però vostè no pot sortir aquí a fer
una intervenció i no me pot parlar d’ocupació, no me pot parlar
de les polítiques que han de ser prioritàries per fer que la gent
conservi el seu lloc de feina i per fer que la gent pugui tenir un
lloc de feina aquells que no en tenen; per fer que els joves que
acaben els seus estudis o volen entrar al mercat laboral tenguin
una possibilitat de tenir un lloc de feina. Jo, sincerament, enyor
aquest discurs, perquè aquestes polítiques probablement les
podríemorientar, sempre iquan estiguéssim d’acord amb aquest
objectiu prioritari, que és que la gent tengui feina, que la nostra
economia funcioni. I això és un discurs que posa en rellevància
la persona, aquest sí que és un discurs que té com a principal
objectiu les persones, el discurs de la feina, el discurs de
l’ocupació. Aquesta és la principal de les polítiques socials que
aconsegueixin realment resoldre els problemes dels nostres
ciutadans. Aquest és el pitjor drama de tots. I aquesta és la
convergència europea més important que necessitam, la
convergència europea més important que necessitam és que la
nostra gent pugui tenir feina i que tenguem una qualitat de vida
com ens mereixem, lògicament dins un model compatible amb
el medi ambient, sostenible, però sobretot que la nostra gent
pugui tenir dret a aquest lloc de feina.
Nosaltres creim, sincerament, que el sector privat,la societat
civil gestiona millor que l’Administració pública, ho creim, ho
defensam i ho deim. Vostè pot fer demagògia, me pot fer un
estereotip i me pot dir que jo vull un món, una economia fora
sector públic. Això sí que a cap lloc d’Europa ho discutirien ja
a l’any 2003, aquest sí que és un plantejament d’una esquerra i
d’una dreta totalment superada i oblidada. Avui no existeix
aquesta separació tan grossa de la dreta totalitari i de
l’esquerra..., o a l’inrevés dreta reaccionària i esquerra
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totalitària, aquest sí que és un discurs que jo crec que està
totalment superat. Nosaltres creim que la societat civil ha de ser
realment la protagonista de la nostra economia, nosaltres creim
que la societat civil realment és la que és capaç de solucionar
millor els nostres problemes, lògicament amb la garantia d’un
sector públic que pugui ajudar als més desfavorits i que pugui
compensaraquelles polítiques descompensades, perquè sector
públic és igual a imposts, sector públic és igual a pujar els
imposts inosaltres creim en una política de davallar els imposts,
per això nosaltres sí i vostès no, eliminarem des de ja, des del
2004 l’impost de successions a les Illes Balears perquè creim
que és un impost injust, hem llevat l’ecotaxa, ara llevarem
l’impost de successions, no creim amb els imposts.
I lògicament a nosaltres també ens trobarà en totes aquelles
qüestions que facin referència al diàleg social, a la formació, a
totes les qüestions i a totes les polítiques, en definitiva
d’agricultura, d’indústria, de comerç allà on ens puguem posar
d’acord i lògicament on puguem establir fronts comuns. Per
això, vull recollir les seves paraules, no com una amenaça sinó
tot el contrari, com un oferiment quant a la incorporació
d’aquell pacte per a la sanitat que jo li vaig oferir a vostè en la
visita que vàrem tenir vostè i jo al Consolat de Mar perquè crec
que, efectivament, que el món de la sanitat i el món de salut és
una d’aquelles qüestions que és susceptible de tenir un gran
acord, de tenir almanco un acord sobre esquemes bàsics de
gestió que no estiguin supeditats a allò que puguin ser un govern
o un altre govern al front de les institucions.
I vull xerrar també amb vostè, perquè vostè ho ha tret, del
camp de polo. Mirin, efectivament nosaltres, insistesc, volem
aprovar una excepció perquè ens hem compromès, ho hem duit
al nostre programa electoral, una excepció a les Directrius
d’Ordenació del Territori per poder compensar la situació de
Campos. Quin ha de ser el projecte? El que els ciutadans de
Campos vulguin, a nosaltres ens és absolutament igual. Però
efectivament un pic aprovades les Directrius d’Ordenació del
Territori, l’Ajuntament de Campos va aprovar i després el
consell insular, crec recordar, efectivament la tramitació d’un
projecte d’un camp de polo. Exactament igualque molts d’altres
projectes que es varen veure afectats per la Llei9/99. Bé, vostès
varen aprovar aquest a llei i vostès varen rebre i tenc aquí la
documentació, 33 solAlicituds d’indemnització, 33 propietaris
que es varen veure afectats per aquesta llei, tenguin vostès en
compte que part d’aquesta llei es va fer en caràcter retroactiu,
per tant, hi havia privats que complint la legalitat havien
demanat un permís, se’ls havia donat aquest permís complint la
legalitat i després una llei posterior els anulAla el dret d’aquest
permís que havien tramitat dins la legalitat i lògicament no se’ls
compensa i ells presenten una reclamació i n’hi ha 33.
I resulta que d’aquests 33 vostès n’han atès 2, un que
nosaltres creim que s’ha fet de forma correcte, que és el de sa
Talaiola a Santanyí, allà on vostès, insistesc, sense que ningú de
la conselleria, cap funcionari del que nosaltres hem anat a
demanar, ni el conseller en el traspàs de poders, tenguin
coneixement de la tramitació d’aquests expedients, tenguin el
més mínim coneixement, ni cap coneixement, després que això
s’hagués aprovat per consell de Govern i que vostès no ho
haguessin dit, ni tan sols als mitjans de comunicació i ni tan sols
a altres partits, aquest expedient que s’aprova que és el de sa
Talaiola, del que ningú té cap coneixement i que ara tenim
aquest coneixement, nosaltres creim que està fet correctament
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en el sentit que vostès arriben a un acord amb el promotor, li
p aguen uns doblers i el promotor, gràcies a aq u e s t a
indemnització, es compromet a retirar qualsevol plet davant
l’Administració. Perfecte, no sabem en quin criteri trien aquests
dos i no trien els altres 31. I exactament igual que ha fet el Sr.
Sampol quan ha fet referència a un cas, dels 33 vostès n’han
atès a dos, sa Talaiola i el polo de Campos. Sa Talaiola en
renúncia de plet per part del promotor, però dels altres 31 que
han quedat pendents, per exemple, és que és cridaner, hi ha una
senyora, no vull dir el nom perquè és igual, hi ha una senyora
que demana 800.000 pessetes i hi ha l’informe del Consell
Consultiu que diu que aquesta senyora té raó i que li han de
pagar les 800.000 pessetes perquè li han llevat un dret a aquesta
senyora del que tenia raó i el Consell Consultiu diu que li
paguin. Idò a aquesta senyora no lipaguen les 800.000 pessetes
i en canvi, no sabem per quins criteris, es paguen els altres dos.
Però el més greu no és això, el més greu és que el segon
expedient que nosaltres desconeixíem, insistesc i que
desconeixia tothom és el d’una indemnització de 160 o 180
milions, 160 milions de pessetes a la promotora del polo de
Campos. Home ja està bé que vostès no ens diguin quan fan el
traspàs de poders, que ningú sàpiga a la conselleria qui ha
tramitat aquest expedient perquè tothom diu que ho duia el
conseller personalment, que vostès decideixin pagar 160, 180
milions a aquests senyors, no, no, és que el més greu és que
aquests 180 o 160 milions de pessetes que s’han pagat, es pren
l’acord de Consell de Govern dia 4 d’abril del 2003, a dos
mesos de les eleccions, dia 4 d’abril del 2003, però és que a més
s’han pagat aquests 160, aquests 180 milions de pessetes sense
que la promotora hagi renunciat a posar plet...
(Remor de veus).
De fet la promotora, efectivament li comunica al Govern en
data de 16 de maig: "procedimiento ordinario contra el
Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, relativa a
reclamación de responsabilidad patrimonial por estos
derechos de la organización". És a dir, de 33 expedients n’han
pagat 2, 1 no sabem perquè es va triaraquest, però almanco s’ha
aconseguit un acord amb la promotora que és la de Santanyí, de
sa Talaiola, però realment el camp de polo de Campos..., en
primer lloc no sabem per què li paguen a aquests senyors i no li
paguen als altres 31 o a aquesta dona que reclama 800.000
pessetes i allò que és més greu, li paguen uns doblers a canvi de
res perquè immediatament que aquest promotor ha rebut els
doblers se’n va al tribunal i posa un plet de reclamació de danys
(...).
(Aldarull a la sala).
Per tant, no tenim cap interès, tenim tot l’interès del món
lògicament que aquestes situacions es puguin aclarir, no tenim
cap interès naturalment en si s’ha de fer un camp de polo, o s’ha
de fer qualsevol altra cosa, ens és absolutament igual. Nosaltres
creim que s’ha de fer allò que vulguin els ciutadans de Campos,
però sí creim que Campos ha de merèixer una compensació.
I voldria acabar xerrant, efectivament tot és opinable. Que
vostè Sr. Antich em digui que al llarg d’aquests 4 anys hi ha un
bon ritme de creació d’infraestructures, idò bé, serà la seva
opinió que jo respect. Jo crec que fan falta infraestructures, fan
falta inversions i efectivament estic content que vostè pugui

venir al costat nostre en aquesta reclamació que pensem
plantejar i naturalment si vostès governen estic segur que ens
ajudaran, pensam plantejar davant el Govern central en matèria
de finançament d’educació i sanitat.
I també anunciar-li que efectivament dins aquesta
colAlaboració que vostè anuncia del Règim Especial de les Illes
Balears dir-li que efectivament ja hem procedit a incloure-los en
aquestes comissions,jo crec que aquestes coses han de ser així,
tot allò que es pugui fer d’una forma consensuada i des d e l
diàleg i des de l’enteniment pot ser positiu i per tant, nosaltres
també hem procedit a incloure-los dins aquestes comissions del
Règim Especial de les Illes Balears perquè vostès puguin
participar amb nosaltres, ens puguin ajudar efectivament que
aquestes reivindicacions, que aquestes infraestructures arribin
i siguin una realitat a les Illes Balears.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments).
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. President. Té un torn de 10 minuts la diputada
Sra. Margalida Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc li he de dir que el primer que hauria de fer, crec que
seria convenient, seria respectar les lleis i el Reglament del
Parlament i precisament fer o contestar a cada un dels grups
parlamentaris que han intervengut en aquesta cambra. Jo crec
que això és un tema, que a més s’ha equivocat quan ha dit que
era un pacte de Govern d’oposició,són tres grups parlamentaris,
la qual cosa segons jo crec que diu el Reglament seria el més
convenient. Ara bé, vostè ha agafat aquesta fórmula des del
debat d’investidura i per això no crec que sigui motiu per
aplaudir perquè crec que el seria més convenient i allò que crec
que fan altres presidents d’altres comunitats autònomes,
responen grup parlamentari per grup parlamentari. Però bé això
són formes que vostè ha adoptat i per tant, jo només puc fer
aquest esment inicial.
En segon lloc allò que vostè ens ha dit aquí en aquesta
tribuna és precisament un poc continuar en la mateixa línia
d’allò que havia estat el plantejament que ens va fer ahir en el
seu discurs i ha fet avui matí contestant a la Sra. Munar, que sí
ha tengut a bé fer-li una contestació exclusiva al Grup Mixt. I
per altra banda també allò que després ens ha contestat als altres
tres grups parlamentaris en bloc. Més o manco és el mateix, el
mateix model que vostès pregonen, un model de creixement, un
model de creixement absolutament insostenible, en el nostre
parer i marcat per una continua retòrica i sobretot dir-li que es
nota molt que estan molt propers a unes eleccions generals i que
ha de fer grans promeses i promeses que farà..., fins i tot
rebaixaran imposts, faran tot un seguit d’actuacions.I en aquest
sentit crec que s’ha situat molt bé a fer proclames pròpies
d’unes eleccions generals. Li he de dir Sr. Matas que fa moltes
promeses, moltíssimes promeses i nosaltres evidentment
seguirem aquestes promeses, no faltaria més, ho seguirem
perquè ens toca com a grup parlamentari de l’oposició i veurem
si realment arribam a assolir el mateix criteris que les Illes
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Canàries respecte allò que és el finançament o si realment tot
això que vostè diu que farà, ho fa i com ho fa. I en aquest sentit
crec que ens tendrà com a mínim darrera, intentant donar-li una
mà en allò que vostè vulgui escoltar perquè a nosaltres també
ens interessa aquesta comunitat autònoma malgrat estam a
l’oposició.
A més de les promeses, a mi m’ag radaria que anés una
miqueta alerta quan fa aquests discursos una mica retòrics. En
el tema que diu de baixar els imposts, que ara pareix que li
interessa tant. Miri, li he de dir concretament sobre la retirada
dels imposts de successions, que són els menors de 21 anys i
tampoc no hi ha tanta gent, realment no serà un impost que
afecti a un grup tan nombrós de persones. Per tant, ja li dic
intenti no fer aquesta retòrica pròpia d’eleccions generals.
Dir-li que evidentment i entrant en allò que vostè ha fet i que
és un model i li vull dir un model, com li he dit avui matí,
obsolet, propi de temps passats i a més amb un parell de temes
que intentaré ser el més sintètica possible. En primer lloc vostè
s’ha instalAlat perquè realment allò que li interessa a vostè i per
tant, al Partit Popular, en fer infraestructures, el més important
és fer infraestructures, això és la base de tot, és un negoci, és
inversió de doblers públics, és augmentar el PIB del ciment, que
a més és el punt més elevat que tenim del PIB a l’Estat espanyol
i per tant, fer moltes infraestructures. I ja li dic, hi ha
infraestructures que són necessàries,però n’hiha que no ho són,
en el nostre entendre evidentment. Per tant, per a nosaltres no es
tracta de fer més i més infraestructures sinó que es tracta de fer
les necessàries i sobretot que per millorar la qualitat de vida de
la gent no es tracta de només fer infraestructures, el més
important és millorar la formació, millorar els serveis socials,
millorar entre altres coses l’accessibilitat i la mobilitat, millorar
moltes coses com l’educació ino ferúnicament infraestructures.
Això clarament és una diferència, nosaltres no ho volem tot,
doblers, doblers i més doblers, nosaltres volem allò que pertoca
a les Illes Balears i a més volem un model de contenció del
creixement, que és insostenible en aquest moment i a més de
cada vegada ho serà més. Això és allò que volem, no volem
doblers i infraestructures perquè sí i aquí li donaré un parell
d’exemples que crec que són prou importants.
En primer lloc el tema del problema energètic que vostè ha
dit que només parla de subministrament, no, no jo parl de model
energètic perquè dins un model energètic hi ha un
subministrament però també hi ha sistemes d’evitarla necessitat
de fer aquest subministrament. Per exemple jo li vull dir molt
clarament que vostès han apostat, ja li ho he dit avui matí, per
tot, tot i més i el doble i per tant, més infraestructures, farem
gasoducte i farem cable. I jo li dic i li ho dic amb tot el paper
que jo pugui representar, que precisament si vostè vol un
desenvolupament sostenible no agafi tantes coses, intenti
sobretot destinar una part d’aquestes inversions a allò que és
millorar l’estalvi energètic i millorar la cogeneració i
evidentment també una part d’energies renovables.Faciaixò,no
té perquè haver de fer cable, gasoducte i més i més. Sobretot i
vostè ho sap perfectament si vol aplicar el protocol de Kyoto,
vostè el va firmar quan era ministre de Medi Ambient, vostè sap
perfectament d’allò que li estic parlant i sap que el tema de les
emissions de CO2 sap que no és un tema menor. La qual cosa
si vostè realment vol un modelsostenible ide desenvolupament
sostenible, per favor faci un model energètic que vagi en una
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línia i no de més, més i doblar. Aposti per allò que és, com li
dic, clarament la cogeneració i l’estalvi energètic.
Un altre tema també important respecte a allò que són
aquestes grans qüestions que vostè..., les carreteres. Miri jo li
vull dir clarament, no n’hem de fer una, n’hem de fer dues, tres,
quatre. Allò que jo crec que importa en aquests moments és
saber que un 6%, com diuen els tècnics, que creixem anualment
quant a densitat de trànsit, això ja ho ha dit el Sr. Sampol, en 12
anys es dupliquen el nombre de cotxes a les nostres Illes i això
és insostenib le perquè hauríem de fer un Pla de carreteres,
hauríem de fer el doble d’autopistes de les que hi ha ara, això és
insostenible per al territori i per a tot i no és un invent meu. Per
tant, jo crec que allò que ha de fer en tot cas és apostar
clarament pel tren i pel transport públic com un element que
nosaltres consideram com a fonamental i que a més resol molt
de problemes, ja li ho he dit avui matí, de mobilitat de totes les
persones, és un tema també social. Respecte aquesta qüestió dirli dues coses molt simples. Això del programa a programa,
vostès no ho poden dir això, perquè l’autovia d’Inca-Manacor
no estava en el programa. Per tant, jo no m’estendre en això,
però siguem seriosos i per tant, no diguem coses que no són.
I en segon lloc, jo Sr. Matas no sé per què fa befa de les
bicicletes, el Dia Mundial sense cot xes vostè va pujar a una
bicicleta quan era ministre, només li interessava la fotografia?
Jo li puc dir que les bicicletes que eren a la conselleria era amb
la intenció de què algú les utilitzés. Per tant, no faci befa perquè
és la segona vegada i em permetran que mentre estan fent un
d’això d’esport cicloturístic i volen vendre una mica el
cicloturisme, resulta que contínuament en fan befa d’aquest
tema, ja ho va fer la Sra. Cabrer a la seva compareixença. Per
tant, siguem una mica seriosos, no val ni la pena, com vostè ha
dit, entrar en aquestes qüestions.
Un altre tema que també li vull mencionar és el tema hídric
de les infraestructures, ja que a vostè li interessen tant aquestes
infraestructures. Miri, està clar que en temes d’infraestructures
hídriques n’hi ha un de necessari, que clarament és comvostè
sap Sa Costera i sobretot, sobretot Sr. Matas, vostè sap també
perfectament que el Pla Hidrològic de les Illes Balears que vostè
va aprovar aquí quan era President d’aquesta comunitat i
després el va aprovar també quan estava com a ministre, deia
clarament que hi havia d’haver una sèrie d’inversions d’aquest
Pla Hidrològic iper tant, doblers estatals que s’havien d’invertir
en gestió de la demanda, en millorar l’estalvi, en fer moltes
tasques respecte la reutilització d’aigües depurades ijo crec que
és allò que haurien de fer i no emporta fer tantes dessaladores
perquè lihe de dir que aquestes dessaladores no són necessàries
i a més li he de recordar, si em permet Sr. Matas, que vostè aquí
en aquesta tribuna mateixa on ha estat fa una estona i estic jo
ara, en el 98 va dir que la dessaladora de Palma era la solució
definitiva als problemes d’aigua de l’illa de Mallorca i resultat
però que no és definitiva, amb la qual cosa ara n’hi ha d’haver
una altra definitiva, això preocupa perquè avui ha parlat molt de
solucions definitives.I sobretot també, no m’estendré, vostè sap
també que les dessaladores duen altres problemes i que ara
evidentment no hi entraré. Pertant, en el tema d’infraestructures
jo m’agradaria dir-li que evidentment per a nosaltres no es tracta
d’això l’única cosa que ha de fer.
També m’agradaria dir-li i per a nosaltres és molt important
i és un tema que vostè ha esmentat és la necessitat d’un millor
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finançament per a la sanitat i per a l’educació. En aquest sentit
jo li demanaria també i evidentment li puc dir que nosaltres
estarem i anirem amb vostè a Madrid, si fa falta, en tren, amb
l’avió, o amb el vaixell a demanar que realment hi hagi millor
finançament per la sanitat i l’educació, però evidentment a mi
m’agradaria saber per què vostè que estava com a ministre de
Medi Ambient, per tant, estava en el Govern espanyol, quan es
va aprovar...

Aquesta presidència voldria fer una observació a la Sra.
Rosselló dient-li que tenim molta cura perquè es compleixi el
Reglament. Li vull recordar que l’article 168.2 diu: “És facultat
del President contestar individualment o globalment”.
Dit això, donam la paraula al portaveu del PSM-Entesa
Nacionalista el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:

EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant Sra. Rosselló.

Gràcies, Sr. President. Intentarem tornar a recuperar el to
perquè fa dues hores de la primera intervenció quasi i costa un
poc.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Sí. Quan es varen aprovar les transferències de sanitat idò
com així no va intentar tirar un cable i intentar que fossin
millors aquestes inversions. El mateix, quan vostè era President
d’aquest Govern en temes d’educació hagués pogut intentar que
hagués estat millor aquest finançament.
Però bé i dit això, allò que entenem des del nostre grup és
que amb la resposta que ha fet, no sé si ara espera a la rèplica dir
alguna cosa més i sobretot (...) amb la tasca de Govern, jo li he
de dir que allò que està clar és que vostès tenen un model molt
clar, un model que l’única cosa que m’agrada i li he de donar
l’enhorabona avui, ha admès que hi ha una crisi turística
estructural, ha admès que la culpa no és de l’ecotaxa. I per tant,
ha admès també que s’han de dur a terme tot una sèrie de
qüestions, però tampoc no ha concretat que és allò que farà per
millorar precisament aquesta dinàmica a la qual hi anam, perquè
jo crec que només amb una dinàmica publicitària de dir bones
notícies, missatges positius i clima no es genera més feina, no
es fa bé en el medi ambient i sobretot no es resol un problema,
que com vostè diu és un problema estructural de molt de temps.
Jo crec que aquí cal realment un plantejament seriós i esperam
que vostès ens doni una resposta.
I ja per acabar li diré que allò que sí hem descobert, Sr.
President, és que el medi ambient del PP es veu que és diferent
del nostre. Jo no sé què entén vostè per medi ambient? Per
ventura convendria que algú ho fes, no aquí, perquè
evidentment nosaltres no entenem que el medi ambient sigui 4
floretes i 4 violes i fer cosmètica verda, com li he dit avui matí.
El medi ambient és precisament els nostres recursos naturals
bàsics per viure, el territori, l’aigua, el tema de la contaminació
que es pugui generar per residus, etcètera i en totes aquestes
coses són necessàries polítiques estructurals concretes iclares.
I per tant, el medi ambient no és una part petiteta, són polítiques
transversals, són polítiques turístiques, són polítiques de
creixement urbanístic, són polítiques energètiques, són
polítiques agrícoles,són les polítiques en general que es duen a
terme. Per tant, en aquest sentit esperam si vostè vol realment
aquest desenvolupament sostenible, del qual tant s’ha omplert
i es segueix omplint la boca idò realment faci polítiques
vertaderament sostenibles. Però ara per ara, almanco les
actuacions que ha fet en aquests primers 100 dies només
inversions, més ciment, més, més i més i ja li he dit avui matí
Sr. Matas, vostè va amb un cotxe a molta velocitat per una
autopista que no té fi i nosaltres no volem tenir un accident i
estavellar-nos. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Bé he de començar per precisar el tema dels vols. Bé de
moment haurem de veure com evoluciona el tema, però de
moment amb l’anunci que vostès han fet, jo insistesc
evidentment Canàries no té la declaració entre illes i la
península, Canàries no té el nivell de relació que tenim les Illes
Balears amb la península, especialment Menorca i Eivissa en la
relació València i Barcelona, naturalment Madrid també. Ara
allò que sí és una cosa clara és que tan en freqüències perquè a
la pàgina web de Binter Canàries es poden treure, les he tretes,
en els preus estam bastant enfora i li tornaré a repetir, un turista
pagarà un 33% més i un resident a les Illes Balears,
concretament el preu amb els descomptes a les Illes Balears són
48 euros per a residents i a les Illes Canàries 32 euros, per al
mateix trajecte, per un vol de mitja hora. Aquestes diferències
es fan molt més grans perquè per exemple, li diuen un sènior,
m’imagín que és un jubilat 24 euros i un júnior, deu ser un jove,
també 24 euros, però un universitari 27 euros i un esportista 22
euros. És a dir, estam en un nivell de preus sensiblement
inferiors als que vostès han negociat per a la declaració de
servei públic de les Illes Balears.
Bé després el tema del finançament. El Sr. Mesquida era un
home molt correcte i que no aixecava la veu, però l’acceptació
del sistema del finançament va ser per aquella famosa frase del
ministre que li va dir pensa-t’ho “porque hace mucho frío fuera
del sistema”. És a dir, el sistema suposava un increment del
finançament respecte l’anterior sistema, ens interessava anar cap
al finançament per càpita i això es va aconseguir, el que passa
que després la mutilada va ser important perquè clar, dels
pressuposts del 2004 hem d’aportar de la recaptació que ens
correspondria per càpita 184 milions d’euros, parlam de 30.000
milions de pessetes, això ens solucionaria i bastant el dèficit
d’educació, no bastaria pel dèficit que tendrà la sanitat pública
a les Illes Balears d’aquí dos o tres anys, o un poc més tal
vegada, quan estiguin en funcionament els nous hospitals que ja
estan en construcció o que es construiran, especialment el de
Son Dureta. Però bé, a nosaltres ens varen dir ho prens o ho
deixes i al final es tractava de millorar per ventura 9-10.000
milions de pessetes a l’any i al final han estat faves contades i
ens férem el mateix que li varen fer a vostè amb el sistema que
va transferir part de l’IRPF, condicionat de les transferències
d’edu cació, li endossaren educació amb 40.000 milions de
pessetes, que no cobria la inversió nova necessària per un dèficit
que ja teníem d’infraestructures i no va cobrir l’increment
espectacularde la població escolarque hemtengut aquests anys,
som quasi l’única comunitat autònoma, la que més amb molta
diferència allà on ha crescut la població escolar. I li record la
importantíssima inversió en nous centres i en professorat que
s’ha fet aquesta legislatura, sense precedents en tota la història
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de les Illes Balears, ni crec que relativament de cap comunitat
autònoma i el conseller d’Educació segur que té problemes per
escolaritzar i mantenir uns ràtios assequibles.
I d’aquí me’n vaig a un altre tema que va lligat al
finançament. Em diu que es va tramitar la llei que establia la
zona estratègica per a les Illes Canàries. Diu “i vostès badaren”,
home això és un poc fort. És a dir, que es tramita un projecte de
llei en el Congrés de Diputats, que degué passar per la taula del
Consell de Ministres i vostè hi devia ser i només hi havia
Canàries i va sortir sense Balears i vostè no va dir res i va passar
pel Congrés de Diputats, que el Partit Popular hi té 5 diputats i
varen veure que s’establia com a zona estratègica les Illes
Canàries i els diputats del PP no varen dir res i del PSOE
tamp oc no hi degueren caure i ens diu que “aquí badaren”.
Nosaltres potser que badéssim, però vostè intencionadament no
va proposar aquest tema, vostè, vostès. Aquí jo crec que marca
la diferència entre la seva manera d’entendre l’autonomia i allò
que és defensar els interessos de les Illes Balears entre vostès i
nosaltres. Recordarà perfectament el temps que aquí hi havia
l’anterior President de Govern, el Sr. Cañellas i a Madrid
governava el Sr. González. Des del PSM sempre, sempre els
féremcostat en les reivindicacions davant Madrid, no només els
férem costat sinó que moltes vegades ens anticipàvem
presentant propostes per reclamar més finançament, més
projectes, més inversions en carreteres, en aigües i en tot.
Aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres, que vostès la
varen veure passar i callaren, allà governen aquells que no són
dels nostres, per tant, ja ho veurem si un dia entram nosaltres.
Això no és lleialtat institucional, això no està ben fet Sr. Matas
i fins que no posem per davant els interessos dels nostres
ciutadans, perquè sí al final han sortit perjudicats unes forces
polítiques que han perdut les eleccions, però qui ho han patit
han estat els ciutadans de les Illes Balears, en aquest tema. Fins
que no es posin per endavant els interessos generals per damunt
els interessos de partit, en aquest país no avançarem i no
aconseguiremaquest grau de consens en grans temes que vostè
reclama.
Ha sortit el tema d’habitatge, afortunadament perquè no he
tengut temps de parlar-ne en la primera intervenció. Clar i
pareix que es lliga tot el problema a una escassesa de sòl i
naturalment que hi influeix l’escassesa de sòl, però mirin com
s’ha produït una liberalització de sòl a nivell d’Estat i des de
què s’ha produït no deixen de pujar els preus a nivell d’Estat
perquè en aquests moments hi ha tot un seguit de temes que fan
pujar el tema de l’habitatges, entre els més importants perquè
s’ha convertit en refugi dels inversors, no confien en la borsa,
els interessos bancaris estan baixos i és una manera d’invertir.
Ara crec que és minimitzar el problema dir que únicament és
per la falta de sòl perquè els preus han pujat, hi ha tres
comunitats autònomes que han pujat més els preus que les Illes
Balears. No vull insistir en aquest moment, hem presentat una
proposició no de llei demanant un Pla integral de foment de
l’habitatge, especialment per a la gent més jove que contempli
també els temes de lloguers, sé que vostès també han anunciat
mesures dins els pressuposts i aquest sí que és un tema que no
aquí, és a dir, totes les administracions públiques perquè hi ha
una dispersió competencial, ajuntaments, consells, governs
autònoms,Govern de l’Estat i seria ben necessari coordinartots
els esforços perquè segurament aquest per a una part important
de la nostra població és el primer problema que tenim.
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Vostè també ha tret també el tema de les depuradores.
Efectivament hi ha un problema molt greu en les depuradores i
allà on hi ha el problema més gran és a Palma que hi ha una
depuradora que li fan un bypass i que tenim un abocador, no
diré el nom que li diuen els pescadors allà on surt i surt ni tan
sols sense filtrar. I això ho vàrem denunciar el mes d’abril i
divendres de la setmana passada es va fer una altra immersió
submarina i continua exactament igual. Clar després hi ha
borses de plàstic, altres utensilis de plàstic que no diré per no
ferir la sensibilitat de la cambra, tota classe d’artefactes que
surten a les platges i després no hem de culpar que això ve
d’Àfrica, això ve d’aquí, això ve de les nostres cases. I em
sembla molt bé que facin un Pla de xoc, però deu ser això que
han anunciat un planet de xoquet perquè repartir borses als iots
per evitar la contaminació a la mar, realment això només és un
planet no és un pla. Ens haurien de proposar coses més
ambicioses i sobretot que Palma corregeixi aquest vertader
desastre que està fent des de fa anys, des de fa anys posa en
perill fins i tot la salut dels residents de la zona.
Jo del tot inclòs no me n’he temut enguany i no li he dit que
aquesta persona m’havia dit que enguany tenia crisi, m’ha dit
que l’any que ve lihan dit que els dos hotels que té davant faran
tot inclòs i que ell no podria pagar els crèdits i li prendrien el
seu negoci, un bar té aquest homenet. I és que s’ha anunciat que
el tot inclòs enguany passa de 60 hotels a 200 amb un sol any i
clar quin és el problema? Quan parlàvem dels problemes
estructurals del turisme i és que aquí hi ha interessos
contraposats, els majoristes de viatges que volen fereltot inclòs
per controlar tota la despesa i els interessos de l’oferta
complementària, bars, restaurants, comerç, productes de la
nostra terra i això no és conciliable i d’altra banda, hi ha
interessos confrontats entre el turisme d’hotel i el turisme de
segona residència. Vostès feren una aposta l’any 90 pel turisme
de segona residència, des de l’any 90 pràcticament no han
augmentat les places turístiques ino obstant fa unes setmanes el
president del Foment de Turisme deia que ens sobren 90.000
places a les Illes Balears, per què? Què passa? Cada any vénen
més turistes i en van més pocs als hotels i hem de fer més
promocions i hem de baixar preus i vénen més turistes i tenim
més pocs ingressos. I això és un problema difícil de resoldre...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Bé el tema de Campos. Campos marginat? Campos té un
port esportiu, Campos té una platja amb chiringuitos que
s’adjudiquen, darrera Sa Ràpita s’ha fet un creixement brutal, la
darrera urbanització que es va aprovar 5.000 places a primera
línia. Ja li he dit que hi ha molts de pobles que això no ho tenen,
com els compensam als altres pobles i que no han tengut el
creixement ni d’ocupació, ni demogràfic que ha tengut Campos?
I vostè diu que no he de criticar les empreses que vénen a
invertir de fora, bé si em volen fer pobles de 2.000 i busques
d’habitants aquesta inversió no m’interessa. Vostè diu:“tots els
que vulguin invertir ben rebuts” per fer una urbanització? I per
què no el parc temàtic d’Inca? És aquesta la via de creixement?
Jo crec que no és aquesta la sostenibilitat, parlam d’edificar més
el territori i atreure inversors per edificar i urbanitzar més el
territori? Hi estam radicalment en contra.
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Els pagesos, bé vostès pagaran com nosaltres vàrem pagar
un Proagro que no estava pressupostat i prengueren l’acord quan
el Govern estava en funcions, quan el Govern estava en
funcions comprometeren 5 o 600 milions de pessetes i el Sr.
Font ens va dir què faran? I el Sr. Mayol li va dir pagar i
pagàrem. No només hem pagat això, mai com aquests 4 anys els
pagesos havien rebut tants de doblers, mai, mai. La sequera en
solitari, sense ajuda de l’Administració de l’Estat. El temporal,
pràcticament sense ajuda de l’Administració de l’Estat. Les
malalties animals, amb una ajuda insignificant de
l’Administració de l’Estat al costat dels recursos que hi vàrem
d’haver d’exposar. I amb l’ecotaxa no han rebut res, bé
l’ecotaxa 250.000 arbres a 18 euros cada un, més tres o quatre
projectes amb l’ecotaxa que hi havia i que em sembla que vostès
ja els han eliminat. Però els ha anat molt bé als pagesos rebre
per a reforestació 18 euros per cada arbre, 250.000 arbres...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol perdoni, un minutet.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Molt bé. Finalment, li ho promet, el tema d’autopistes. Bé el
problema és que vostès feren campanya contra les carreteres del
Govern, se’n varen anar a Felanitx i els varen dir “no vos farem
l’autopista”, se’n varen anar a Son Ferriol i els varen dir “no vos
farem el desdoblament, votau-nos”, a la Casa Blanca “no vos
farem el desdoblament, votau-nos”, a Algaida “no vos farem el
desdoblament, votau-nos”. Però no se’n varen anar a Sineu, a
Petra a dir: “vos varem l’autopista per aquí”. Clar i el problema
és de legitimitat, el problema és que si la Vicepresidenta del
Govern i el Delegat del Govern es posen darrera una pancarta
que diu “Autovia No” és autovia no per tot, no per Felanitx, per
tot. Jo els vaig dir i ara què faran el batle de Sineu? Idò vet-los
aquí, darrera la pancarta d’autovia no.
Clar el problema i acab Sr. President, si em permet un petit
acudit per acabar, el problema és que clar vostès dissenyen les
autopistes en funció d’interessos electorals, o qui sap quins
altres i fan aquests voltes. Aquí va l’acudit Sr. President, hi va
haver un poble, no diré quin era, que hi havia un camí, el de Son
Flor i fa molts d’anys hi havia problemes i havien d’obrir aquest
camí nou i ningú estava disposat a què passés per dins ca seva
perquè eren terres productives,terres bones ivaren prendre una
decisió salomònica, varen dir sabeu què farem, amollarem un
ase i per allà on passi l’ase passarà el camí i el camí de Son Flor
és un camí que fa moltes d’esses. Jo crec que les seves
autopistes faran moltes d’esses, elque passa és que segurament
era més imparcial l’ase de Son Flor que no vostès.
Moltes gràcies.
(Algunes rialles i aplaudiments).
EL SR. PRESIDENT:
Bé té la paraula el Sr. Francesc Antich.
EL SR. ANTICH I OLIVER:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
President del Govern, bé en primer lloc dir-li que és una

satisfacció veure que avui, almanco en les seves contestes, ha
canviat un poc el to del discurs bèlAlic d’ahir, discurs allà on
entre altres coses guapes ens va dir “ instalAladors de la
depressió colAlectiva”, “perdedors de temps”, “rupturistes del
diàleg amb la societat”, “radicals del medi ambient”,
“maniqueus reduccionistes”, “innocents ineficaços”, etcètera.
Per tant, per això jo començava la meva intervenció dient que
va ser un discurs de pocs ponts i jo crec que és important que el
President del Govern posi ponts perquè efectivament aquesta
comunitat autònoma té moltes qüestions a les quals crec que és
bo que hi hagi la capacitat d’asseure-se les distintes forces
polítiques.
Dir-li en relació al debat, que és veritat que en aquests
moments hi ha una modificació del Reglament del Parlament,
però que clar implica moltes altres coses, també implica canvis
en les intervencions, implica molts d’altres temes i per tant, o ho
aplicam tot o no s’aplica res. Vull dir que en principi mentre no
estigui aprovat aquest Reglament com es suposa no es pot
aplicar res. Per tant, la fórmula i la manera d’actuar és aquesta.
A vostè ja li ha dit, el Sr. Sampol, en relació al finançament
i sobretot al tema de sanitat. Dir-li que en el moment en què es
varen discutir les competències jo ja li deia que hi havia tot una
sèrie de doblers posats per això que vostè ara els vol demanar,
per a desplaçaments en total eren 10.000 milions de pessetes,
per a les disset comunitats. Repetes c, nosaltres en aquell
moment ja vàrem expressar a l’Estat que això no era suficient,
però no ho vàrem expressar nosaltres sols, ho varen expressar
totes les distintes comunitats autònomes. I el Sr. Mesquida, el
que va dir, era que dins els paràmetres de la negociació que
havia permès l’Estat -perquè dins aquesta negociació es varen
donar coses que no s’havien donat mai; mai no s’havia obligat
les comunitats autònomes, obligat, clar està, obligat
indirectament, però mai no s’havia obligat les comunitats
autònomes a haver d’agafaruna determinada transferència-, ien
aquest cas hi havia una obligació d’agafaraquesta transferència
perquè anava fermada amb el sistema de finançament. I si no
s’agafava la transferència no entrava el sistema de finançament
nou, però tampoc no funcionava l’anterior sistema de
finançament, funcionava una cosa que ningú no sabia què és. I
d’aquí ve la famosa frase que ha dit el Sr. Sampol, que
efectivament se li va dir al Sr. Mesquida que de fora fa molt de
fred. I per tant, efectivament, això va ser la contesta que se’ns
va fer en aquell moment.
Per tant, ara l’únic que feim és anar a arreglar una cosa que
necessita arreglo ijo estic content que elque deien vostès abans,
que era una transferència fantàstica, en aquest moment vegin
que efectivament no és tan fantàstica i que per tant l’Estat, no
només amb això, també en infraestructures hi ha de posar
doblers, perquè no es va fer la transferència per poder donar el
millor servei als ciutadans i ciutadanes. Si vostès han d’anar a
parlar amb l’Estat vol dir que la transferència no devia ser tan
bona; si vostès han d’anara parlaren matèria d’educació només
confirmen allò que nosaltres dèiem que, efectivament, en
matèria d’educació ens faltaven moltíssims do blers. I vostès
aquí, durant els darrers quatre anys, ens deien que no, inosaltres
dèiem que ens faltaven moltíssims de doblers. Si ara vostès hi
han d’anar, que vostès en aquells moments varen ser els que
varen negociar la competència, vol dir que la transferència
d’aquesta competència tampoc es va fer així com tocava i per
tant crec que és lògic i normal que tots estiguem ben d’acord
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que això es millori de la millor forma, i valgui la redundància,
possible.

President, no dubti que per als interessos de les Illes Balears
estarem devora vostès.

Vostè me parlava que nosaltres havíem basat tota una
estratègia en matèria de victimisme, però jo crec que això ja
ningú no s’ho pot creure; jo crec que està molt bé que a
campanyes electorals ia segons quins moments es diguin aquest
tipus de coses, però crec que això és una fórmula que ja ningú
la compra. És a dir, la veritat és que hem vist i vostè mateix ho
ha dit, nosaltres hem tengut una petició concreta d’Eivissa per
incloure desdoblaments en el conveni de carreteres i hem anat
a Madrid i ara ens inclouen desdoblaments en el conveni de
carreteres. Bé, idò, nosaltres teníem peticions específiques de
fer desdoblaments a Mallorca i Madrid no va voler fer aquests
desdoblaments i no va voler modificar el conveni. I al mateix
temps, Madrid finançava carreteres exactament igual que les
nostres a València. Per tant, aquí hi ha qualque cosa més que
victimisme, aquí n’hi ha uns que ja en poden fer, nosaltres
podíem fer victimisme o l’ullastre esbrancat, però és que no ens
escoltaven. Això no és una qüestió de victimisme, és una
qüestió d’un Estat que no ha funcionat, des del nostre punt de
vista, amb lleialtat institucional, no hi ha hagut lleialtat
institucional amb temes tan importants per a aquesta comunitat
autònoma. I vostè, Sr. Matas, en aquells moments seia en el
Consell de Ministres, i vostè havia de respectar el que el govern
anterior, per això hi ha una autonomia, volia fer. I vostè no
havia de defensar el que vostè hagués fet aquí en cas de ser el
president del Govern, això es diu respectar la comunitat
autònoma.

Hi ha un tema que no ha sortit en allò primer, que jo hi volia
fer una petita referència, que és el relacionat amb les qüestions
institucionals.M’agradaria saber, Sr. President, durant l’anterior
legislatura es varen fer passes molt importants per tal que
precisament els consells fossin el govern de cada una de les illes
i hi va haver tota una sèrie de transferències, m’agradaria saber
què pensa el Govern en relació amb transferències als consells
insulars? Què pensa el Govern en relació amb donar més força
als ajuntaments i per tant també transferir als ajuntaments? Què
fa comptes fer el Govern en relació amb el Fons de
Compensació Municipal perquè els ajuntaments tenen moltes
dificultats i que per tant necessiten suport? Què pensa fer en
relació amb totes aquestes coses.

És ben igual que quan ens diuen, és que clar, vostès han
creat un problema greu per a més de vint anys, amb la mala
imatge se n’han anat i si no volen turistes i no sé quantes de
coses; Sr. Matas, si jo i vostè hem estat a una fira turística a
Espanya, a Madrid, i l’he sentit fer unes declaracions, com a
ministre, dins l’estant de les Illes Balears, dient que la política
turística que s’estava duent al Govern de les Illes Balears era
una equivocació, i vostè era ministre, no era el cap de l’oposició
d’aquest govern, i això ha passat. I clar, si a això li sumam el Sr.
Costa, li sumam el Sr. Rato, li sumam tot quant venia de Madrid
és normal que es creàs una bolla que a Madrid les coses es feien,
que a Balears les coses es feien malament. Per tant, home, alerta
amb el tema del victimisme, perquè tots sabem un poc com ha
anat.
Que ara recuperam molts d’aquests doblers? Benvinguts
siguin, nosaltres no farem la mateixa oposició, no ho farem,
perquè nosaltres feim política per als ciutadans i ciutadanes, no
ho farem.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Nosaltres estarem devora vostè, demanant més doblers per
a les Illes Balears, no ho dubti, devora vostè demanant més
doblers per a les Illes Balears. Igual que ens hagués agradat que
quan nosaltres hem aconseguit que el nostre partit dugués una
esmena al pressupost de l’Estat en relació amb les obligacions
de servei públic i en relació amb els descomptes del 33 al 50%
vostè també, vostès, també haguessin estat devora nosaltres,
devora el Govern de les Illes Balears que li interessava que
aquestes esmenes s’aprovassin i el Partit Popular a Madrid no
va votar a favor d’aquestes esmenes. Per tant, nosaltres, Sr.

Hi ha un tema que m’ha preocupat, i amb això ja acab, que
és quan vostè diu: el privat gestiona millor i el públic són
imposts i el privat són solucions, o una cosa pareguda a això.
Però, anem a veure, en relació amb aquest tema li vull dir que
nosaltres pensam d’una forma completament diferent; és a dir,
nosaltres creim que ha de funcionar el públic i el privat, però el
públic, a més d’imp osts, com se suposa, són garanties de
cohesió social, són garanties d’igualtat d’oportunitats, són
garanties que el món no sigui la selva o que la societat no sigui
la selva que vostè ens va pintar un poc ahir de com li agradaria.
Vostès defensen un model totalment desregulador on els
poderosos sempre seran molt més lliures que els que no ho som;
ja que perquè els de baix també siguin tan lliures com els
poderosos hi ha d’haver un mínim de regles que assegurin uns
drets socials, hi ha d’haver un mínim de regles que assegurin
que és una societat amb garanties, i per tant una societat que
dóna seguretat a tots els seus ciutadans i ciutadanes. I fins i tot
una societat que, malgrat venguin temps difícils, no vagi en
contra del medi ambient perquè venen temps difícils; per això
jo li deia que això d’ahir, que el medi ambient depredador de
tota la resta, això arriba a Europa i crec que ens treuen defora.
I si ho dic és perquè ho pens així, jo crec que no es pot posar
només l’eficàcia per damunt de tot, per damunt fins i tot del que
són les garanties socials i els mínims respectes que hi ha d’haver
en temes mediambientals.
Nosaltres entenem, Sr. Matas, que economia icohesió social
han de ser precisament dues cares de la mateixa moneda. I que
quan invertim en medi ambient, invertim en qualitat de vida de
les persones, però a la vegada també invertim perquè el nostre
país de cada dia tengui una activitat turística molt millor. Creim
que han de ser dues cares de la mateixa moneda, perquè
cohesió, l’economia necessita confiança i una economia sense
una societat cohesionada ni té confiança ni té seguretat.
No era jo que m’havia referit al camp de polo, perquè he vist
que ho demanaven vostès. De totes formes, molt aviat hi haurà
una iniciativa parlamentària que es veurà aquí, que la duim
nosaltres precisament i ja explicarem quina és la diferència entre
els temes relacionats dins el sòl rústic o els temes relacionats
dins el sòl urbà; tranquilAlitat, perquè no passin pena. Això no
lleva el més mínim, això que, jo el que no puc entendre, Sr.
Matas, és que vostè pugi aquí i digui que ha parlat amb tots els
funcionaris i que no li han sabut qui ha fet l’expedient, un
expedient que ha anat a Consell Consultiu, que té informe de
Consell Consultiu i que ha passat pel Consell de Govern. Jo, la

262

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8/fascicle 3 / 7, 8 i 9 d'octubre del 2003

veritat, crec que això és una història que és molt difícil de
creure. De totes formes tendrà el seu moment per veure-ho.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments)

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Jo només li deman això, és a dir que no faci tants de bons i
dolents, que pensi, que és ver que vostè ha guanyat per majoria
absoluta i jo li he tornat dir avui; l’únic que li he recordat és que
una qüestió com les carreteres, quan votaren, quan la gent va
votar votava no autopistes, votava desdoblaments.
I en relació amb l’ocupació, dir-li que nosaltres també estam
molt preocupats, però li vull dir una cosa: durant l’anterior
legislatura hi ha hagut 60.000 llocs de feina més, 60.000
persones més a la Seguretat Social. Si miram del 98 al 2003,
60.000 més. I és ver que també hi ha hagut un augment d’atur,
però també hi ha hagut un augment d’ocupats i hi ha hagut un
augment d’ocupació brutal. Però bé, aquesta és precisament la
qüestió, nosaltres estam molt preocupats perquè hi hagi
ocupació i perquè hi hagi qualitat de feina, però me dóna la
impressió, i és el que li he intentat dir durant la meva
intervenció, que amb el seu model anam totalment al contrari.
I un ja pot córrer molt si corre en contra de la direcció de la
meta, com més corre més enfora es fa de la meta; i aquesta és la
impressió que nosaltres tenim en relació amb les polítiques que
vostès fan. Unes polítiques que en matèria de turisme significa
apostar per a més quantitat; unes polítiques que ara deriven cap
a un tot inclòs que serà perjudicial per a molts de petits
empresaris,que són els que donen més feina, són els que donen
més llocs de feina dins la nostra comunitat, a llavors un no
atacar el que són els problemes estructurals amb una obertura
una altra vegada del que és el tema de desprotecció territorial.

Té la paraula el Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, doncs efectivament, recordar-los, perquè tots tenguem una
miqueta de memòria, que quan nosaltres fèiem aquest mateix
debat i estàvem a l’oposició ens havíem de torbar vuit hores per
poder parlar, no dues com vostès, no, vuit; perquè tots els que
estaven en el Govern parlaven, con grandes loas al Gobierno
y con juegos florales, mentre que l’oposició érem els darrers.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Això de fer un debat de l’estat de l’autonomia, on parla el
president, i tots els partits que formen govern amb ell, parlen
emprant el torn per robar temps a l’oposició, això no és
involució democràtica. Perfecte!
(Remor de veus)
Nosaltres creim que els imposts, sobretot quan són injusts,
s’han de llevar. I dir que l’impost de successions afecta poques
persones és una frivolitat.L’impostde successions és un impost
injust, que afecta moltes persones i per això nosaltres llevarem
aquest impost.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Antich, per favor. No, li record que ja passa de cinc
minuts.
EL SR. ANTICH I OLIVER:
Molt bé, ja acab. Des del nostre punt de vista, això significa
anar en direcció totalment contrària.
I per acabar, dir-li, Sr. Matas, vostè me va dir que un govern
que no governa per a tots no hauria de seure a una cadira
institucional, això crec que m’ho va dir en el darrer debat, en el
debat d’investidura. S’ho apliqui, jo l’únic que li deman és que
vostè ho faci; nosaltres és ver que hem tengut problemes i jo no
me n’he d’amagar, vull dir, tothom ho ha vist, hem tengut
problemes amb alguns colAlectius, però mai, per molts de
problemes que haguem tengut amb ells, mai els hem deixat fora
dels òrgans de participació, sempre han tengut la seva cadira.
Han vengut o no han vengut, ells ho han triat,però que nosaltres
els llevàssim la cadira no els ho hem llevada mai. Veig que
vostès comencen a llevar cadires a molta gent que no és de la
seva corda, crec que això no hauria de ser així.
I dos temes més:la Federació de Municipis; no només es pot
creure amb la Federació de Municipis quan un hi té majoria.
Segon, a Maria i a Sineu, en matèria de transfuguisme, el Partit
Socialista va fer exactament el mateix; jo els demanaria que
també fessin un esforç amb aquestes qüestions.

Sra. Rosselló, me diu vostè que nosaltres només volem fer
infraestructures. Per primera vegada en dos dies crec que vostè
i jo estam d’acord, en part, en qualque cosa. Volem fer
infraestructures, i li diré més clar, el que volem fer és
infraestructures i no estudis.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
I volem fer infraestructures perquè creim que són
necessàries per resoldre els problemes d’aquestes illes i que
tenim aquesta gran oportunitat per resoldre aquest problema. I
gràcies a aquest pacte de governabilitat, gràcies a aquests
moments,les relacions que podem mantenir, podem aconseguir
uns doblers que són necessaris per resoldre les nostres
carreteres, l’energia, els residus, el transport, etcètera, i hem
d’aprofitar aquesta ocasió.
El protocol de Kioto. Vostè i jo estic segur que podríem
parlardurant molt de temps d’aquest protocol isap perfectament
q ue sempre intentarem fer el que estigui en la nostra mà per
fomentar aquest tipus d’energies que puguin afavorir aquesta
utilització. El que passa és que jo li vull recordar que jo a les
Illes Balears, essent ministre de Medi Ambient, he fet més per
les energies renovables que vostè de quatre anys de consellera.
(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull a la
sala)
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Val molt més el projecte qu e hem fet a Campos des del
Ministeri de Medi Ambient, de foment de les energies
renovables, és una inversió probablement deu vegades superior
a la inversió que vostè hagi pogut fer.
Les bicicletes. Té raó consellera, no en parlem més, parlem
de temes seriosos; que consti que jo li trec per allò de la imatge,
però cap problema. Jo li repetesc que vostè no m’ha dit que no
aquí, vostè ha pujat i no m’ha dit que no, i jo li he repetit i li
repetesc; el que vostè no pot fer és un discurs de dir-me: hem
d’anar a Madrid a demanar inversions, Madrid no ens dóna
inversions,etcètera, ique jo liproposàs a vostè quatre convenis,
tres, un per fer un pla de reforestació, que li vaig posar sobre la
taula; un per finançar a fons perdut les infraestructures
d’incineració i les dessalinitzadores, i vostè no volgués fer
aquestes inversions, no volgués fer aquests projectes. Clar, i
vostè ha pujat aquí, insistesc, i no ho ha desmentit.
I avui de matí m’ha proposat també un debat de polítiques
socials i de política mediambiental, no, vostè m’ha dit que me
convidava a un debat del que, vostè ho ha tret,no jo,vostè m’ha
dit que me convidava a un debat del que havien fet en polítiques
socials i polítiques mediambientals aquests quatre anys. Miri, el
debat el podem tenir ara aquí i ja el deixam tancat amb dos
exemples: la posidònia, 3 milions d’euros, el major projecte Life
de BrusselAles, 3 milions d’euros que el conseller de Medi
Ambient ha d’intentar recuperar, perquè vostè no ho va ni tan
sols pressupostar a la seva conselleria; i quan a les polítiques
socials, la vull remetre a les declaracions de la seva companya,
la Sra. Caro, que jo crec que també són ilAlustratives quant a
aquestes polítiques socials.
Bé, quant al Partit Socialista de Mallorca i a la relació de
Canàries amb la península, efectivament, és que és distint, però
és que és distint en intensitat de passatgers, és una situació molt
distinta en intensitat de passatgers. La relació de vols
interinsulars està declarada a Canàries, i nosaltres ara ho
aconseguirem a les Balears. Per tant, estarem en igual posició
que Canàries. La situació de les freqüències és la que nosaltres
hem volgut; a la declaració d’interès públic posam les
freqüències que vostès varen demanar, són les que varen voler
vostès, no hi havia problema amb les freqüències, per tant
tendrem les freqüències, tal vegada no les mateixes que
Canàries, però les que varen demanarvostès quan governaven.
Tendrem les freqüències que tothom coincideix que són les
mínimes que garanteixen aquesta comunicació.
I el preu, clar, són unes altres condicions de servei. Però
quin és el fet real i el fet que afecta el ciutadà? El fet real que
afecta el ciutadà que avui és a Menorca, que avui és a Eivissa i
Formentera, és que del 99 al 2003 pràcticament s’han duplicat
aquests preus, que ara costa 99, i, si Déu vol, d’aquí a abans de
final d’any, costarà 72, i amb el descompte costarà 48. Això són
faves comptades, això és la realitat que aconseguirem amb
aquesta gent i amb aquest problema tan important, sense cap
dubte.
El sistema de finançament. Perdonin, jo és que me’n faig
creus, és que no ens ho hem inven tat; jo vaig veure el Sr.
Mesquida, conseller d’Hisenda, no sé si ho recordaran tots
vostès, a la sortida de la reunió, felicitant el ministre d’Hisenda,
i és això als mitjans de comunicació reflectit, dient: “Ha sido un
gran acuerdo, felicito al ministro de Hacienda”. Escolti, la seva
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obligació és negociar i la seva obligació serà aconseguir. Varen
aconseguir, jo sí que crec que és un bon acord,varen aconseguir
prop d’una dotació addicional de 26.000 milions de pessetes, no
és real, és a dir, les xifres que comparteix, que va donar el
conseller d’Hisenda, crec que envoltaven els 26.000 milions de
pessetes de forma addicional. Bé, què és el que ha passat ara? És
que les circumstàncies també modifiquen, clar, des de la
transferència de l’any 98 d’educació a la competència d’avui, hi
ha un factor que està contemplat en el sistema, al qual vostè, Sr.
Sampol, hi ha fet referència, que és l’evolució de la població,
clar, per tant no ens podem posar amb les xifres de l’any 98 o
amb els esquemes de l’any 98. Nosaltres farem una reclamació
seriosa amb base i serà una batalla política, una batalla política
que el Partit Popular defensarà davant el Govern de Madrid en
el pròxim govern que hi hagi a Espanya per a l’educació fer
jugar el fons d'anivellació en base a l’evolució de la població, i
a la sanitat la població flotant i els serveis que prestam, cada dia
més, a persones que no estan cobertes per aquest sistema de
finançament. Serà una batalla, els tendrem a tots vostès devora
nosaltres, doncs encantat de poder tenir aquesta ...
Clar, és que si féssim història, clar, és que vostè diu: és que
quan vàrem rebre la competència d’educació, nosaltres 45.000
milions; però és que, vostè recordarà unes declaracions del Sr.
Crespí que deia que 35.000 bastaven, així ho recordarà. Vull dir,
clar, i el Sr. Crespí era el delegat territorial del Partit Socialista.
(Remor de veus)
Bé, escolti, Sr. Sampol, té raó, té raó: jo vaig badar també
amb allò de la zona estratègica, vaig badar. Què vol que li
digui? Vaig badar jo, varen badar els nostres, però bé, teníem
una responsabilitat compartida, lògicament jo era responsable
del Ministeri de Medi Ambient, procurava allò meu dur-ho bé,
allò dels altres el que podia. Doncs de vegades, clar, aquestes
coses te passen. Home, jo crec que s’hauria d’haverdefensat des
d’aquí, que haguéssimtengut elmateixtractament que Canàries.
Bé, doncs això no es va fer, jo els dic que varen badar i vostè
me diu: vostè també va badar. Doncs, també vaig badar, què vol
que li digui, reconec la meva part de la responsabilitat i ara,
almanco, ho corregirem, i ara hem aconseguit que la ministra de
Sanitat ens introdueixi a la llei el mateix reconeixement en
matèria de sanitat que tenen les Illes Canàries. Per tant, almanco
nosaltres expiarem la nostra culpa.
Les incineradores, que era per tot allò de les vaques i tot
això que li va proposar la consellera, primer les hi vaig oferir al
Sr. Morro, la finançació a fons perdut. El Sr. Morro ho va passar
a la consellera de Medi Ambient, però vull dir que vàrem oferir
un conveni de finançament a fons perdut d’incineradores, per
resoldre aquest problema. La qüestió és que, desgraciadament,
no es va poder dur endavant.
Miri, de les depuradores li diré una cosa, el pla de xoc no és
un pla de xoc de neteja que, per important que sigui, hi han de
tenir una participació fonamental els ajuntaments, etcètera; no,
no m’ha entès bé vostè: el pla de xoc és que el convit que facem
una auditoria de l’estat de les depuradores i del que s’ha invertit
en depuradores aquests quatre anys i quin és l’estat en què es
troben les depuradores. Clar, és que això és mediambiental, el
que passa és que això no es veu i això, com que no es veu, no
dóna vots; però aquesta inversió és tant o més important que
comprar una finca, tant o més important. Invertir en depuració

264

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8/fascicle 3 / 7, 8 i 9 d'octubre del 2003

d’aigües; i a Palma, afortunadament, des del Ministeri de Medi
Ambient, amb un projecte que, per cert, a més, vostès s’hi
oposaven, no sé si ara han canviat d’opinió, aquest problema
s’ha resolt, perquè es fa una nova depuradora; s’estan invertint
des del Ministeri de Medi Ambient més de 4.000 milions de
pessetes per fer una depuradora nova a Palma, a Sant Jordi, i
que esper que estigui acabada aviat, perquè crec que deu estar
bastant avançada, i jo esper que pugui resoldre aquest problema
que efectivament deu existir a l’antiga.
Miri, hi ha coses que són recurrents, jo ho deia avui de mati,
la diferència d’aquest debat amb els debats de fa quatre anys és
que vostès, senyors de l’oposició, ja han estat aquí i per tant
tenen responsabilitat,ino és el mateix Arnau que Mestre Arnau.
I ho dic perquè hi ha debats que són recurrents, hemestat quatre
anys que ningú no ha sentit parlar del tot inclòs, ningú; no n’hi
havia? Ara jo els pos unes messions: oi que tornarem sentir a
parlar de manteros?
(Remor de veus)
I hem sentit a parlar aquests quatre anys de manteros?
(Remor de veus)
No n’hi havia? Estan quatre anys, desapareixen i tornen
sortir. Aquest és un problema que amb la mesura i amb la
importància que tenen els hem de resoldre, perquè ens
preocupen, lògicament, però insistesc, tampoc no s’han fet
massa coses aquests quatre anys per arreglar aquestes coses.
Miri, la diferència de Campos amb la resta de pobles és que
Campos ho vol. els ciutadans de Campos, majoritàriament, se
senten agreujats i volen un projecte que compensi el greuge
històric, ho volen. És una diferència bàsica, hi ha altres pobles
que no ho voldran, tal vegada ho necessiten més, però no ho
volen. Perfecte, cap problema! I que hi ha altres pobles que
també probablement s’hi hagin de fer coses d’aquestes, doncs
tal vegada, o d’una altra manera, no d’aquesta, sinó d’una altra
manera, d’acord, però el que està clar és que hi ha un greuge
comparatiu amb Campos i que el compromís és de resoldre-ho.
Miri, el cercle torna ser el mateix, el mateix de fa quatre
anys, ara tot el que nosaltres feim és construir, és edificar, és
acabar amb el territori. Escolti, no, el debat del territori ja l’hem
tengut i el tenim quan vulgui; ho decideixi el territori, se’n vagi
al Consell de Mallorca i vostè negociï i s’apunti al consens d’un
Pla territorial. No hem de donar més voltes, s’ha de dir d’una
vegada per totes quin és el consens del model territorial que es
vol i punt. Es podrà fer el que es podrà fer i no es podrà fer el
que no es podrà fer. No hi ha més edificació, no hi ha més
urbanitzacions, es faran les que el Pla territorial permeti i aquest
Pla territorial ha de tenir el major consens possible.
Si tot el que els pagesos han d’esperar per al seu futur és el
que han tret de l’ecotaxa, estam ben arreglats. 75, de 7.000, poca
cosa, poca cosa.
Miri, les carreteres que nosaltres hem fet, que nosaltres ens
hem compromès a fer amb el pla de carreteres ...
(Remor de veus)

..., no, encara no les hem fetes, però les farem, són les
carreteres que estan al nostre programa electoral. Si és que
l’avantatge és que enganyam ningú, no ens hem amagat mai de
dir quines carreteres faríem. Jo li enviaré a vostè el nostre
programa electoral, vostè ho veurà i li explicaré quines
carreteres volem i a quines carreteres ens hem compromès.
I Sr. Samp o l, me permeti una broma, distesa, per acabar
aquesta intervenció amb vostè, m’escolti un segon. Vostè ha
acabat amb una referència que era el camí de Son Flor, de l’ase,
no? Bé, miri, almanco a Son Flor, al final varen tirar l’ase, però
almanco varen tenir camí; però hi ha una cosa més important,
escolti, i a Petra, l’ase que varen tirar que anava per instint o
amb una pastanaga del PSM?
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Les voltes que feia a Petra, per on anava, o no feia voltes a
Petra, o no hi va haver modificació del tren a Petra, l’ase per on
anava? Bé, per seguir la seva broma.
Sr. Antich. Ponts de diàleg, perfecte, agraesc les seves
paraules en aquest sentit. La nostra voluntat,Sr. Antich, és molt
clara, és la d’aplicar un programa electoral, que per això ens han
triat els ciutadans. Per tant, totes aquelles qüestions allà on ens
puguem trobar, allà on puguem coincidir, lògicament seran
punts de trobada i jo crec que seran punts absolutament
aprofitables.
M’ha fet gràcia, perquè vostè me diu que mai no s’havia
acceptat una competència vinculada a un sistema de
finançament, quan el Sr. Sampol, cinc minuts que vostè s’havia
aixecat i se n’havia anat, i el Sr. Sampol me deia: això que te va
passar en sanitat,te va passar a tu exactament igual en educació.
Bé, però és igual, no és més que una anècdota. El que sí és
important és que crec que l’evolució i la situació ha canviat, per
tant crec que efectivament hi ha hagut una evolució tant a la
població subjecte a la competència d’educació, com el que són
els usuaris del món de la salut, que en aquests moments ens
donen possibilitats de fer un plantejament seriós, de demandar
una millora d’aquest finançament, lligat a aquests dos serveis
tan importants i tan bàsics.
Clar que hi ha convenis, és que jo no tenc cap interès a
defensar ningú i sobretot ningú que no sigui el nostre govern;
clar que existia una fórmula generalitzada d’uns convenis de
carreteres que es varen fer gràcies, en el cas de les Illes Balears,
a un règim especial que establia unes condicions específiques
d’insularitat que necessitaven una inversió en carreteres, quan
no eren carreteres d’interès general, com passava a la resta de la
península, co m ens recordava sovint el Sr. Borrell, quan ens
negava aquest conveni. No, no, aquest conveni és un conveni
generalista i establia unes condicions d’infraestructures, de
carreteres ràpides isegures. Clarque hi caben els desdoblaments
dins un conveni d’aquestes característiques, però uns
desdoblaments amb unes característiques tècniques que han de
ser les mateixes a tota Espanya. De fet, li record que en el seu
conveni hi havia un desdoblament, el desdoblament de la
Universitat, li he dit abans, sí que existien els desdoblaments. El
que no podem esperar -insistesc que estic convençut que això
era una imposició, que no era seva, sinó que era una imposició
dels seus socis de govern-, el que no ens podem esperar és que
ens financiïn un projecte de desdoblament on vostè posa de
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Palma a Manacor una rotonda cada dos quilòmetres, perquè la
gent, efectivament, vagi poc a poc i s’aturi a cada rotonda; clar,
és que això no és un projecte de carretera ràpida, vostè no se’n
pot anar a Madrid, d’una forma seriosa, a plantejar un
desdoblament amb una rotonda cada dos quilòmetres, perquè
clar, no entrarà dins aquest esquema.
Jo crec, amb tot el respecte, que per fer declaracions
dolentes a Alemanya i defora es bastaven vostès tot sols, no
necess itaven ningú més, vostès tot sols s’han bastat,
desgraciadament, per donar notícies negatives, que jo crec que
és un error perquè ha perjudicat la nostra imatge notablement.
Miri, nosaltres, quant a les transferències consells insulars,
pacte local, perfectament, no hi ha cap problema, el que posa el
nostre programa electoral, de punt a pa; tampoc no hem
enganyat absolutament ningú, sap vostè que hem defensat el
pacte local, el vàrem defensar durant la passada legislatura,
tenim uns compromisos amb els consells, per tant, nosaltres
complirem aquests compromisos escrupolosament.
Escolti, clar que hi ha regles, i jo li demanaria que no fes un
estereotip d’un plantejament en el qual jo pos l’èmfasi, en el que
ha de ser una societat civil forta, una societat civil que és capaç
de gestionar adequadament una economia com la nostra, molt
millor que l’Administració pública; d’això no me faci un
estereotip dient que jo no vull regles i que vull un país
absolutament fora de qualsevol intervenció pública. Jo mai no
he fet aquest plantejament,insistesc, crec que està absolutament
desfasat aquest plantejament; el que vostè entendrà que,
probablement vostè posa la càrrega cap a un costat, i jo la pos
cap a l’altre, jo crec que el reequilibri, la redistribució de la
riquesa, la correcció dels desequilibris socials són realment el
paper de l’Estat i simplement el sector públic ha d’actuar allà on
no pot actuar la societat civil. Però allà on la societat civil pot
actuar, la societat civil ha d’actuar, perquè, entre d’altres coses,
tendrem una administració més petita, tendrem menys imposts
i crec que defensarem millor els nostres interessos i sobretot els
llocs de feina i la capacitat de crear riquesa en aquesta terra.
Esper, esperam, lògicament, que vostè ho entendrà, perquè
vostè hi ha passat de puntetes, que ens donaran una explicació
respecte de la indemnització del camp de polo, lògicament. Clar,
insistesc, 32 projectes, ens han de dir per què d’aquests 32
projectes que reclamen indemnitzacions vostès en trien dos i no
trien els altres 30, i després ens han d’explicar per què a uns
senyors els paguen 180 milions de pessetes, sense que aquests
senyors renunciïn als seus drets edificatoris i a posar plet a
l’administració; a canvi de què hem pagat i per què aquests 180
milions? I per què això no es va fer públic? Per què això no es
coneixia? I per què això es va amagar?
Mirin, jo tenc la temptació, no importa que m’ho digui avui,
però estic segur que qualque dia m’ho dirà, segurament que sí
perquè estava en el Consell de Govern, si la resta de socis
d’aquest govern es varen assabentar d’aquest pagament; qualque
dia, mirant-me als ulls, m’ho haurien de dir, si estaven al corrent
d’aquest pagament que s’havia fet.
(Rialles, alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
(Remor de veus)
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Li faré entrega, Sr. Antich, del certificat que m’acaba de
passar la consellera, dirigit al director general d’Ordenació del
Territori; assumpte: expedient de reclamació de responsabilitat
patrimonial de la classificació coma sòl rústic del sector, no sé
què, de Campos: “En relació a la solAlicitud d’informe sobre
l’expedient de l’assumpte de data 7 d’octubre, pel que fa als
aspectes concrets que s’esmenten i atesos els antecedents
documentals que es troben a les dependències d’aquesta direcció
general, cal informar el següent:
a) L’expedient de responsabilitat patrimonial a què es
refereix la solAlicitud d’informe no ha estat instruït a aquesta
direcció general.
b) La participació del personal adscrit a aquesta direcció
general en la instrucció de l’esmentat procediment es va limitar
a l’emissió de dos informes per part del cap del servei
d’Ordenació, de dates 31 d’octubre del 2000 i setembre del
2001.
c) No consta a la direcció general que s’hagi tramès pel
Secretari General Tècnic l’acord del Consell de Govern, de 4
d’abril del 2003.
d) No consta tampoc a aquesta direcció general ni l’original
ni còpia de l’expedient.
e) Tampoc no consta cap document referit a la interposició
d’un recurs contenciosoadministratiu contra l’acord delConsell
de Govern, de dia 7 d’abril del 2003.
Palma, 7 d’octubre. Firmat: el cap de servei d’Ordenació del
Territori i el cap de secció d’Ordenació del Territori.”
(Remor de veus)
Conclusió: Sr. Antich, nosaltres volem, com s’ha dit ja avui
de matí, per part de la presidenta del Consell de Mallorca, i jo
mateix, oferir solucions al llarg d’aquesta legislatura; volem ser
capaços de resoldre els grans problemes que tenen els nostres
ciutadans. El problema més important que tenen els nostres
ciutadans que és el problema de la feina, d’un lloc de feina, de
l’ocupació a aquestes illes ...
EL SR. PRESIDENT:
Pregaria un poc de silenci, per favor, si són tan amables.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
... i els problemes de les infraestructures que necessitam per
resoldre aquelles qüestions que es poden convertir en un perill
de cara alnostre futur. Les nostres carreteres,elnostre transport,
el nostre problema d’energia, el nostre problema d’aigua, el
nostre problema de fems, la nostra indústria, la nostra
agricultura, el nostre comerç, recuperar la imatge turística i, en
definitiva, fer que l’economia funcioni per millorar la nostra
qualitat de vida. Nosaltres això ho volem fer complint amb la
nostra responsabilitat ides d’una actuació, com crec que hemfet
aquests cent dies, pragmàtica, de bones relacions, d’un
oferiment de diàleg i d’enteniment, tant als agents socials, als
agents econòmics, com naturalment a la resta de partits polítics.
I en aquest sentit, crec que podem intentar tenir punts de
confluència al llarg d’aquest temps. Jo estic satisfet, Sr. Antich,
i li dic amb tota sinceritat, estic satisfet perquè crec que
nosaltres complim amb la nostra responsabilitat i que avui ens
podem presentar aquí, a aquest debat de l’autonomia, cent dies
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després, amb una part important de la feina que ja està
començada i amb un equip, amb un govern que dóna forma
cohesionada i amb un pacte de governabilitat que enllesteix les
grans qüestions d’aquesta comunitat. Però és que, a més, veig
amb cert escepticisme que per a vostès, Sr. Antich, no ha passat
res, hi ha hagut unes eleccions, hi ha hagut uns resultats
electorals, crec que els ciutadans han expressat la seva opinió en
aquests resultats electorals,ipelque es veu no ha passat res. Per
tant, si no ha passat res, per a nosaltres perfecte. Nosaltres sí que
hem escoltat quina és l’opinió dels ciutadans, a nosaltres sí ens
preocupa saber quins són els deures que ens han posat els
ciutadans i ens dedicarem, insistesc, amb un clima d’establir
ponts, d’enteniment i diàleg, a fer aquesta feina i a complir amb
la nostra responsabilitat de no decebre aquests electors i aquests
ciutadans que tant esperen de tots nosaltres.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula, per un temps de deu minuts, el portaveu del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Huguet. Bé, era per veure si
estava atent vostè.
(Rialles)
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Moltes gràcies, Sr. President. Només recordar-li que estic en
el torn encara de trenta minuts i sense començar. I efectivament
estava molt atent, perquè a nosaltres no ens han adormit, no ens
han agafat adormits, hem escoltat i hem entès tot el que s’ha dit
aquí en aquesta cambra.
Però, Sr. President, m’ha canviat un poc la intervenció que
tenia preparada, jo ara estic preocupat, perquè estic segur que el
Sr. Diéguez no sé si es resistirà a aguantar aquesta intervenció
o ja sortirà defora tot d’una a haver de posar un plet als Jutjats
-se n’ha anat, segur, després del que vostè ha dit ha anat als
Jutjats, segur.
(Aplaudiments)
Però li diguin que el calmin, que no ho faci, que esperi.
Bé, bromes a part, president, he de començar aquesta
intervenció donant-nos l’enhorabona perquè ara es dóna la
sensació d’estargovernats; ara entenemnosaltres, els ciutadans
de les Illes Balears senten que hi ha un govern que es preocupa
per les seves necessitats reals,que parla de les seves inquietuds,
que intenta cercar solucions realistes als seus problemes i, a més
a més, manté, tema importantíssim, la unitat necessària perquè
la seva acció sigui ràpida i efectiva. Enfront de certs debats, de
vegades estèrils i buits d’idees i de contingut no massa
clarificador, i de debats en els quals no sabem quin és el model
que es proposa, aquí nosaltres tenim la responsabilitat que hem
de governar amb seny, tenim la responsabilitat que la societat
estigui tranquilAla, tenim la responsabilitat de cercar sortides al
futur dels nostres conciutadans i tenim la responsabilitat que la
majoria dels ciutadans d’aquestes illes se sentin identificats amb

el model i amb les propostes que nosaltres, avui i aquests dies,
hem fet en aquesta cambra.
Per tant, Sr. President, no ens dedicarem a parlar d’utopies;
les utopies, de moment no solucionen gaire cosa, en podem
parlar però les han de deixar sempre després de cobrir una sèrie
de necessitats. Quan tot funcioni com un rellotge suís, quan les
infraestructures estiguin a ple rendiment, quan les carreteres
donin unes bones comunicacions ràpides i segures, quan la
sanitat vetlli per la salut dels residents i dels visitants, quan els
drets dels ciutadans estiguin garantits, quan l’educació i la
cultura visquin en un clima de llibertat. Sr. President, senyores
i senyors diputats, és molta la tasca que ens espera a realitzar en
els propers quatre anys, per fer efectiu el nostre avui, no
programa, sinó ja real projecte polític el qual tenim l’obligació
d’executar al llarg d’aquests quatre anys. Per tot açò, Sr.
President, el nostre grup l’anima i l’encoratja a dur endavant
una sèrie d’actuacions bàsiques i imprescindibles,me’n deixaré
moltes, però intentaré sintetitzar-les només en vuit.
S’ha d’elaborar un pla de sanejament i depuració d’aigües
residuals per tal de dotar cada una de les estacions depuradores
de les Illes Balears d’aquelles infraestructures i tractaments que
g aranteixin una millor qualitat de l’aigua, incloe n t i
generalitzant el tractament terciari.
En el tema de la seguretat, principal en els mesos d’estiu ha
de ser un dels principals objectius a assolir per part del Govern
de la nostra comunitat. Per açò, des del Grup Parlamentari
Popular l’encoratgem, Sr. President, que faci tots els esforços
necessaris per destinar recursos a tal objectiu.
Quant a la salut, pensam que és del tot necessària la creació
del Defens or del Pacient de la comunitat autònoma, així com
elaborar la normativa sanitària pertinent que garanteixi un temps
màxim d’espera a l’atenció sanitària.
És necessari modificar el pla sectorial energètic de les Illes
Balears, per garantir, amb tota seguretat, el proveïment
energètic als ciutadans de les nostres illes.
Pel que fa a l’ensenyament i atesa la necessitat d’una millor
distribució de places escolars dels centres públics i privats de la
nostra comunitat, vos solAlicitam que emprengueu una revisió
del mapa escolar i fer les correccions que calguin, en el termini
més breu possible.
De les infraestructures, simplement execució immediata del
Pla de carreteres,que heu negociat, que heu renegociat de totes
aquelles obres que hagueu inclòs.
Quant a la Llei de règim especial de les Illes Balears, ha de
ser l’instrument vàlid, és l’instrument vàlid i és l’instrument que
vostè, Sr. President, no solament s’hi ha compromès, sinó que,
a més a més, amb molt d’orgull, pot dir que va ser el seu
progenitor, va ser el seu pare d’aquesta criatura, l’han de
desenvolupar perquè és el nostre instrument d’un equilibri i
d’una igualtat amb la resta de territoris d’Espanya.
I finalment, el fet immigratori, aquest fet que tant ens
preocupa no el podem treure del lloc en el qual aquesta cambra,
amb molta responsabilitat va actuar; simplement, Sr. President,
han de desenvolupar el pla que va ser aprovat per unanimitat. I
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si aquest pla d’immigració va ser aprovat per unanimitat és una
d’aquestes coses que tota la cambra s’hi sentirà compromesa.
Per tant, Sr. President, quan açò estigui garantit isolucionat,
llavors podrem començar a parlar de filosofies i utopies. Perquè
aquesta és la diferència, per a nosaltres aquestes necessitats són
necessitats urgents iexigeixen solucions urgents; per a d’altres,
açò irremeiablement tenen meres utopies, objectius que es
trobaven molt enfora, ja que s’havien de debatre, i ho entenem,
entre sis o set grups que formaven el govern del pacte, i
intentaven, segur, amb tota la bona voluntat d’arribar a acords,
però comque cadascú tirava mà del seu programa els problemes
s’eternitzaven, no hi havia solucions, voluntat pot ser que sí.
Acords? Pocs, si miram els resultats, qualcú ha dit que en
varen prendre dos: el primer de tots que varen aconseguir per
unanimitat,és que quan plantejaven una qüestió, la resposta era:
ah sí, au idò; i l’altre acord és que, de vegades, quan no es veia
clar, dèiem: a veure, mira, ja veurem. Clar, amb aquesta
unanimitat i amb aquests dos acords els problemes
s’eternitzaven, quedaven damunt la taula si n’hi havia i no se
solucionava. Açò va provocar que perdéssim el lideratge del
sector turístic, açò va provocar que no hi hagués en
infraestructures, excepció feta en un camp molt concret que és
infraestructura educativa, i el Partit Popular en aquest moment
es troba en una situació,que aquests problemes,que amb quatre
anys no han estat solucionat, se’ls ha de donar solució.
I per açò estam aquí. Jo crec que avui hi ha hagut
comportaments en certa manera agosarats, de voler passar
balanç de la legislatura passada, quan el balanç que s’ha de
passar és quina és la proposta feta? Quines són les realitzacions
ja executades en el dia d’avui, després d’aquests cent dies? I
quin és el projecte de futur que vostès o vostè ens acaba de
proposar?
Avui, vulguis no vulguis,els ciutadans posen en un platet de
la balança l’actual situació i a l’altre platet la gestió dels darrers
quatre anys; hem d’agrair de totes maneres, President, la seva
noblesa i elegància a no entrar en un debat comparatiu i a la
benevolència de no fer una enumeració delque s’ha fet amb tres
mesos i del que es va fer o es va deixar de fer en els darrers
quatre anys.
Sobre el passat immediat veig clarament, Sr. President, que
vostè segueix aquella màxima o aquella norma d’aquell clàssic
castellà del segle d’Or: “Presto soy a callar aunque hablar
pudiera”. Per açò, President, heu fet bé a posar aquests quatre
anys en parèntesi, en el capítol del debe i a partir d’ara mirar
cap endavant i anar per feina. Vostè ha aconseguit, potser que
a qualcú açò li soni a broma, però li deim ben seriosament, vostè
ha aconseguit ser el president de tots els ciutadans de les Illes
Balears, dels que l’han votat i dels que han votat el programa
del Partit Popular que vostè lidera, però també de la resta de
partits polítics que eren ento rn d’aquell invent que es va
anomenar pacte d’esquerres. Intentaré demostrar aquesta
afirmació: conten les cròniques periodístiques, perquè jo, la
veritat, no hi era, que quan els membres del govern se
n’adonaren que vostè era el candidat a presidir la llista del Partit
Popular, se sentiren crits d’alegria allà, a la Plaça Atarassanes;
alguns exagerats diuen que ho varen celebrar amb escuma i
bombolles de cava ique si els canons de Sagrera haguessin estat
en perfecte estat, haguessin sentit salvas de ordenanza.
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(Rialles i aldarull a la sala)
La coincidència entre els membres del Consell de Govern,
açò està en els diaris, era unànime amb el fet del seu
nomenament. Cita literal: “És el millor candidat que mai havíem
pogut somiar”. I afegien: “Per al pacte és el candidat que
havíem desitjat”. Enhorabona. I així ho digueren diferents
declaracions també posteriors, a les diferents entrevistes dels
diferents líders dels diferents grups que formaven aquest
govern. Au idò, brou, tassa i mitja. Vostè té avui el privilegi de
dir que és el president, elegit per majoria absoluta, però a més
a més també té el privilegi de ser el president desitjat i esperat
per tots els grups del pacte d’esquerres.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Enhorabona, Sr. President! I enhorabona a aquest gran èxit
d’aquest pacte per haver aconseguit el seu objectiu.
(Rialles)
Constatada aquesta realitat,el balanç de la seva activitat, Sr.
President, és intens, perquè amb tres mesos de gestió vostè ha
desbloquejat una sèrie d’assumptes que feia temps que estaven
pendents. Jo estic convençut que en el proper debat vostè i el
seu govern,d’aquíun any, podrà demostraramb proves que som
capaços de complir els compromisos als quals ens hem
compromès, a pesar que tenguem la caixa buida, a pesar de tot
açò, estamconvençuts que aquestes inversions compromeses es
duran endavant.
Sembla una contradicció caixa buida i inversions. I d’on
treurem els doblers? Ho veurem molt prest en el projecte de
pressuposts. En bona part han de venir, ivostè ja ho ha avançat,
de l’estalvi de la despesa pública id’un ús adequat dels recursos
propis.I d’altre, si fos necessari, que també es va anunciar, d’un
endeutament acurat, amb finançació també externa a les
inversions noves. Tot açò ha de ser possible per dur endavant
aquests grans projectes pendents. Aquest tema crec que és una
bona pauta a seguir, i hem de seguir aquell savi consell que
donà Sant Ignasi de Loyola, sí, el dels exercicis espirituals,quan
deia: “Hay que hacer lo que se deba aunque se deba lo que se
haga”. No és un simple joc de paraules, Sr. President, ni és una
convidada a la banca rota econòmica ni és una exaltació de la
despesa exagerada, tot el contrari, convida a fer un ús adequat
de les possibilitats d’endeutament i convida a fer el que s’hagi
de fer, el que faci falta, no altres coses.
Sr. President, també heu fet bé a no destapar els comptes de
l’etapa anterior, ja que, com li vaig dir, nosaltres responem aquí
i ara dels cent primers dies de govern i no de l’herència rebuda.
Per açò reiter una vegada més el que varen dir, ja també en
aquesta tribuna, els ciutadans ens han donat a les nostres mans
la noble i gran responsabilitat de fer el present i projectar el
futur. Realment el futur no existeix com a tal, però si les accions
de govern encaminades a millorar la societat dels nostres fills no
es duen a terme en el present no hi ha futur. Sr. President,
aquesta és la vostra responsabilitat,la responsabilitat de complir
els compromisos. I aquesta és també la nostra responsabilitat
com a grup parlamentari, de donar suport a aquest govern; si
treballam així, no hi cap, cap mica de dubte que d’aquí a quatre
recollirem els fruits.

268

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8/fascicle 3 / 7, 8 i 9 d'octubre del 2003

Ja ho hem vist d’una manera clara, que aquells que no es
marquen objectius clars de cara als ciutadans, tenen el perill de
caure en una total i absoluta apatia. I tot açò no seria bo ni per
a nosaltres, ni molt manco per mantenir una comunitat viva,
desperta, inquieta, imaginativa, capdavantera del progrés
econòmic i del progrés i benestar social.
President,per governares necessita tenir elvalorde defensar
les pròpies conviccions i vós l’heu tengut i ho vàreu demostrar,
no solament les conviccions, sinó que vàreu dir les coses d’una
manera clara, sense trampes i sense enganys. Nosaltres
coincidim amb el que deia aquell ilAlustre pensador liberal,
Julián Marías: “Nunca se ha de intentar contentar a quien no
se pueda contentar”. Però sí s’ha de governar per a tots, amb
connexió amb tots, sense exclusions prèvies, cercant sempre el
bé majoritari i sense caure en falsos voluntarismes d’intentar
contentar tothom, ni tampoc en un despotisme ilAlustrat de
governar tot per al poble però sense el poble.
President, tampoc vos deixeu endur per escrits dels més
renouers, ni entreu en el joc dels que tenen poc a oferir; no es
deixi dur per als qui no tenen un discurs coherent d’unitat
interna, perquè si no arriben a acords entre ells, com poden tenir
un discurs coherent a oferir a la nostra societat. La nostra
societat i els nostres ciutadans tenen dret a saber si el grup
majoritari del pacte o el pacte en la seva globalitat, està per al
projecte pseudonacionalista de Maragall o per al projecte d’una
Espanya inequívoca amb respecte a les peculiaritats dels seus
pobles que propugna el Sr. Bono -perquè del Sr. Zapatero ja ho
sabem, a Catalunya manual Maragall; a Castella-La Manxa,
manual Bono. No, no, aquí per quin projecte estam? La nostra
societat té dret a saber si es dóna suport a la tolerància en el
tema de la llengua, tot i defensant, com molt bé ha dit, que no
qüestionam la nostra unitat, però sí volem reforçar les nostres
modalitats. És que qualcú qüestiona l’ensenyança de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, a les escoles i instituts?
Ningú. És que qualcú no sap ja d’entrada que acabar el batxiller
vol dir acabar amb suficiència en el coneixement de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears? Ningú. És que no
s’enganya ningú, el que volem posar és un marc de llibertat i
d’igualtat on la llengua sigui un vincle d’unió i no un vincle
d’exclusió.

programa del sí; exhibir tal com som, amb claredat, amb
honestedat, amb transparència, sense arestes o caps de cantons
el que li vulguin dir, el programa ha d’anar endavant, el
programa s’ha de complir. I no solament avui ja són paraules
que el programa ha d’anar endavant i s’ha de complir, sinó que
ja són fets: decisions tan importants com l’ecotaxa o la
modificació de les DOT ja s’han duit al Parlament. I no s’han
duit per un capritx del moment, sinó d’una anàlisi i un estudi
seriós i rigorós dels efectes perniciosos d’aquestes dues
mesures. I per tant, una mesura sàvia de tot governant és que
aquella decisió que causa més perjudicis que beneficis a la
societat, s’ha de llevar d’enmig. I l’ecotaxa que es va implantar
a les Illes Balears és com l’impost de Vespaciano, aquell
emperador romà que va posar un impost als comerciants jueus
perquè eren jueus, i com que necessitava doblers, doncs
gravarem només els comerciants jueus, açò a l’imperi romà.
Què li va passar? Que se’n van anar tots, banca rota, caiguda i
va ser un desastre; un dia ho explicarem, i açò és que hagués
passat aquí, tal vegada els havíem d’haver donat i recomanat
aquesta lectura del que va passar amb el cobrament d’aquest
impost.
Elgovern del Partit Popular que vós presidiu,President,està
compromès a recuperar aquest lideratge i vostè ahir ho va dir
d’una manera molt clara. Miri, nosaltres ens prenem el tema del
turisme i de la recuperació d’una manera almenys seriosa,
almenys rigorosa, no volem fer ni escarni ni befa, però sí que
ens preocupa moltíssim veure que l’altre dia, qui era el cap
pensant del pacte, a un mitjà de comunicació feia befa de les
solucions que en matèria turística emprenia el Govern de les
Illes Balears, qui era el cap pensant del govern en feia befa. Però
no solament açò, el mateix personatge, persona, personatge de
persona, o sigui, ho dic amb tot el sentit noble de la paraula, a
un altre article, ni més ni manco que es va atrevir a titllar
l’anterior president del govern de caperucita roja. I als que no
estaven d’acord amb la caperucita roja, que era el Sr. Antich,
els anomenava bèsties peludes, King-Kong o lobo feroz.
Nosaltres açò no ho farem mai, tenim tant de respecte a les
persones, a l’anterior president, que encara que no fos elnostre
president, nosaltres mai no li direm caperucita roja, era el
nostre president. És impresentable aquesta situació.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Hem de saber també, Sr. President, que aquests quatre anys
intentaran,per tots els mitjans suficients,ressuscitaruna vegada
més el pacte. Però jo li dic una cosa, l’acta de defunció del pacte
no està feta ni està firmada, persisteix, la idea està dins el
subconscient, hi és. Per què han renunciat a l’alternativa per ells
mateixos a un govern unit i a un partit unit, com és el Partit
Popular, i saben que l’única alternativa és mantenir viu, encara
que aquí vulguin dir que no, aquest esperit del pacte. I no ens
poden enganyar, aquest era l’esperit a exportar a la resta
d’Espanya si hagués funcionat a les Illes Balears. I aquest ha
estat el toc. Per tant, nosaltres vius, com me deia mon pare, al
cel sia: Joanet, vius i orella dreta.
(Rialles)
Doncs, açò és el que hem de fer, hem d’anar vius.
Amb aquests tres mesos President, el Govern i el grup
parlamentari que li dóna suport, han començat d’una manera
clara a tornar exhibir, sense complexes, sense temors el

Consideram, President, que s’ha de deixar clar quina ha de
ser l’actuació també de cara al futur. I com que ja és tard i
m’han demanat brevetat i sé que se m’agrairà, només tres
consideracions: la primera de totes és que els ponts de diàleg,
que no és ver que vostè va rompre, sinó que vostè va posar i va
reiterarahir, però que és fruit que aquests ponts ja van ser posats
abans d’aquest debat, perquè vostè es va reunir amb tots els caps
de l’oposició o amb tots els líders de l’oposició, abans de venir
a aquest debat, i consellers ja s’han reunit amb altres membres
d’altres grups parlamentaris per arribar a acords, que aquests
ponts de diàleg no se rompin. Nosaltres tenim molt clar que hem
de cercar una consciència colAlectiva del que actualment
s ’anomena la civilització de valors. Nosaltres tenim molt clar
quins són aquests valors iaquests valors,a títol enunciatiu,són:
l’esforç, la generositat, la lleialtat, la feina ben feta, la
constància, la solidaritat, i l’esperit de comunitat, sentir allò
nostre tan propi que ens sentimorgullosos d’allò nostre, ho faci
qui ho faci si està ben fet. Es tracta, en definitiva, de fer de la
política un servei permanent als interessos i necessitats dels
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ciutadans. Es tracta, Sr. President, de posar en pràctica diària el
decàleg de valors que inspiren la nostra acció política, la nostra
ideologia política i que no són altres que, primer, moderació i
diàleg; segon, confiança i aconseguir estabilitat social; tercer,
lleialtat amb el model constitucional i estatutari; quart,
coherència amb els principis, amb els valors i amb els
compromisos; cinquè, projecte de futur i de progrés encaminat
en benefici dels ciu tadans; sisè, respecte a les regles
institucionals; setè, compliment del nostre programa electoral;
vuitè, actuar amb responsabilitat; novè, unitat interna, que és la
millor garantia i el que els ciutadans aprecien més, i desè, un
projecte sòlid i coherent.
No és poc tot açò President, però és el que esperen els
ciutadans de nosaltres. Nostra és la responsabilitat de no
decebre’ls.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Senyor
portaveu, jo vull acabar pel final, acabar agraint-li el to de les
seves paraules i dir-li que he pres bona nota de totes aquelles
recomanacions que dins el sentir del grup que dóna suport al
Govern d’aquesta comunitat autònoma, vostè m’ha assenyalat
al llarg de la seva intervenció. I vull començar pel final dient-li
que no passi cura, que estic convençut que amb aquest govern
i amb aquest grup que ens dóna suport, no decebrem els
ciutadans d’aquesta comunitat, perquè tenim una oportunitat
històrica per a no decebre aquests ciutadans i tenim una
oportunitat magnífica per resoldre, per respondre amb fets i per
resoldre aquests problemes que avui ens plantegen reptes de
futur.
Perquè tenimun govern cohesionat, hem tengut la confiança
majoritària de la població d’aquestes illes, i això és el més
important. Ara el que tenim és l’obligació i la responsabilitat de
fer les coses bé. I jo deia ahir a la meva intervenció, que la
diferència bàsica inicial d’aquest govern amb el que hem tengut
a la passada legislatura, precisament era aquesta, la possibilitat
de tenir un govern cohesionat, un govern que té les seves fites
molt clares, que té molt clar quins són els seus objectius els
compromisos d’aquest pacte de governabilitat amb Unió
Mallorquina i del seu programa electoral i que és el que esperen
els ciutadans que facem. I per tant, els ciutadans ens passaran
comptes, ens passaran comptes si ens seguim i continuam
perdent en debats estèrils que efectivament suposin una tornada
al passat, en aquests moments els nostres ciutadans crec que no
volen aquests debats estèrils, sinó que exigeixen una política de
fets, de realitats,de gestió que es vegi, perquè l’important és que
es vegi, que es vegi i que aquests fets al final ens acabin donant
la raó, com estic convençut que així serà.
Per tant, amb aquestes qüestions que vostè ha apuntat, amb
la que ens correspon a nosaltres per matèria competencial, com
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són les que afecten el transport o els recursos hídrics o les
carreters o el tema de l’energia o les dues competències
bàsiques que afecten el servei de la sanitat, de la salut i el món
de l’educació, com aquelles altres, com és la seguretat que,
sense cap dubte, ens afecta i ens preocupa i que, des de la part
d’aquest govern, ja li puc anunciar que pròximament crec que
tendrem notícies de projectes de colAlaboració amb l’Estat i amb
l’Administració central; i que, juntament amb aquesta mesura
que jo he pogut anunciar avui que es durà a la pròxima llei de
mesures d’acompanyament del pressupost de l’Estat i que
introduirà ja aquest procés de reconeixement del plus
d’insularitat de tots els funcionaris,exactament igual que passa
a les Illes Canàries, puguem resoldre aquests problemes de
dotació d’efectius també en el camp de la seguretat de l’Estat.
Prenc nota d’aquestes recomanacions, tant en matèria de
salut com el pla sectorial energètic. I simplement, dir-li, senyor
portaveu,que efectivament estic convençut que seré, perquè ho
vull ser i ho represent, el president de tots. Jo estic segur que si
feim simplement allò a què ens hem compromès, si nosaltres
som capaços de resoldre aquests grans problemes que avui són
els que ens afecten a tots; si sabem que l’ocupació, la feina, la
garantia d’una economia que funcioni i pugui garantir la nostra
qualitat de vida des de la sostenibilitat, des del respecte al medi
ambient, si aquesta és la nostra prioritat política i aquestes
infraestructures les podem dur endavant, amb l’ajuda d’aquest
grup, estic segur que no decebrem.
Moltíssimes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Bé, se suspèn la sessió a les 21.07. I record a tots els grups
parlamentaris que tenen 30 minuts per presentar les resolucions
a la Mesa de la cambra.
I demà començam a les 11.00 del matí.
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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la tercera
sessió.
I començarem el debat de les propostes de resolució
presentades pels diversos grups parlamentaris derivades del
debat sobre l’orientació política general del Govern. El debat es
farà de la manera següent: les intervencions dels portaveus
seguiran l’ordre de menor a major importància numèrica dels
grups i les propostes presentades pels grups parlamentaris i
admeses per la mesa seran transcrites literalment en el Diari de
Sessions abans de la intervenció del portaveu corresponent per
fer-ne la defensa.
Per part del Grup Mixt té la paraula el Sr. Miquel Nadal.
1. El Parlam ent de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a dur a
terme les inversions i actuacions que siguin necessàries per
adequar la xarxa de centres educatius i els recursos docents
a l’abast a la realitat de la nostra comunitat.
2. El Parlament de les
Illes Balears, i en el marc
les actuacions de futur a
sanitari complet i d’acord

Illes Balears insta el Govern de les
de les seves competències, a definir
escometre per dissenyar un model
amb la nostra realitat demogràfica.

3. El Parlam ent de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a agilitar
les inversions per aconseguir dissenyar un model energètic
adient a la realitat econòmica i social de la nostra comunitat,
apostant decididament i de manera conjunta per les opcions
de gas i cable.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a dur a
terme les inversions necessàries en matèria de recursos
hídrics, tant pel que fa a l’oferta de recursos disponibles com
pel que fa a la gestió correcta de la demanda, mesures
d’estalvi i sistemes de depuració i reutilització de les aigües
residuals.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a
promoure i finançar de manera adient actuacions dirigides a
la millora de la promoció de la nostra comunitat com a
destinació turística, a la recerca de nous mercats, a la
diversificació de l’oferta i la recerca de turismes alternatius
que evitin una estacionalització excessiva, apostant per la
millora i modernització de les infraestructures turístiques i
per l’excelAlència del seu entorn urbà i natural.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a agilitar
al màxim el procés legislatiu adient per aconseguir
l’aprovació de la necessària Llei de capitalitat de Palma,
assumint igualment totes les conseqüències econòmiques i
jurídiques que d’ella se’n derivin.

7. El Parlament de les Illes Balears ins ta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a obrir
un marc de diàleg i colAlaboració entre els partits de les Illes
Balears per tal de negociar la modificació dels criteris de
finançament establerts a la LOFCA per tal que contemplin
també la població flotant.
8. El Parlament de les Illes Balear s insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a establir
les mesures perquè tots i cadascun dels ciutadans d’aquesta
comunitat coneguin i estiguin en condicions d’utilitzar les
dues llengües oficials.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
d’Unió Mallorquina presenta en aquest debat 8 propostes de
resolució, que esperam comptar amb el suport de tots els
diputats d’aquesta cambra.
La primera d’elles es refereix al tema educatiu i pretén instar
el Govern de les Illes Balears perquè en el marc de les seves
competències dugui a terme les inversions i actuacions que
siguin necessàries per adequar la xarxa de centres educatius i
recursos docents a l’abast de la realitat de la nostra comunitat.
És un fet innegable l’augment de la població, l’increment anual
del cens i sobretot, l’increment de les persones que quan
arriben a la nostra illa no coneixen, amb moltes ocasions, cap de
les dues llengües oficials de la nostra comunitat. Això, a part de
crear problemes de desestructuració a determinades zones,
especialment a zones turístiques, requereix de grans i de fortes
inversions tan en mitjans materials com en mitjans humans o
personals. És necessari dotar al sistema educatiu del
finançament adequada, adient perquè els nostres fills, perquè
el futur d’aquestes Illes tenguin una bona formació, una bona
educació. I per això nosaltres proposam aquesta proposta de
resolució i instam a què hi hagi un gran pacte, un pacte que
sigui per unanimitat, un pacte que tengui el major consens
possible per reforçar aquest paper en matèria d’educació.
La segona proposta pretén també instar el Govern a definir
les actuacions de futur a escometre per dissenyar un model
sanitari complet i d’acord amb la nostra realitat demogràfica.
Ahir es va xerrar amb el discurs, tan per part del President com
p er part d’Unió Mallorquina de l’increment de la població que
hi ha, que no hem de mirar el passat de com varen venir de
dotades les transferències, però hem de fer un gran esforç i un
gran pacte perquè en el futur el sistema sanitari pugui donar
resposta no només a les persones que hi ha sinó a la gran
quantitat de persones que es van incorporant.
La tercera proposta insta el Govern a agilitar les inversions
per aconseguir dissenyar un model energètic adient a la realitat
econòmica i social de la nostra comunitat i aposta
definitivament tan per cable com per gas. Ja es va dir ahir, tan
per part del nostre grup com per part del President, quina
necessitat de triar entre un o l’altre sistema si hi ha la
possibilitat de tenir-los tots dos. Allò que hem de fer és una
aposta definitiva perquè aquests dos sistemes siguin una
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realitat quan abans millor i que
necessàries perquè es dugui endavant.

tenguin

les

inversions

La número 4 insta el Govern a dur a terme les inversions
necessàries en matèria de recursos hídrics pel que fa a l’oferta
de recursos disponibles com per, i això crec que és molt
important, a la gestió correcte de la demanda, les mesures
d’estalvi i els sistemes de depuració i reutilització de les aigües
residuals. És de vital importància assegurar els subministres
d’aigua a una comunitat com la nostra, la imatge que podem
donar tan a l’exterior com a l’interior de no adoptar les mesures
responsables per assegurar aquest subministrament d’aigua és
una imatge que pot ser molt negativa i que tenim la
responsabilitat tots nosaltres, tots els representants dels
ciutadans de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera
tenim l’obligació d’evitar. És de cabdal importància adoptar les
mesures perquè això no passi i aquestes mesures passen per
assegurar el subministrament a determinats moments i per fer
una correcte gestió de la demanda, per introduir i afavorir
mesures d’estalvi i sistemes de depuració i reutilització. Agafam
la paraula del President que va oferir la possibilitat d’una
auditoria en matèria de les depuradores i creim que són
iniciatives molt necessàries i per això esperam comptar amb el
suport de tots els grups d’aquesta cambra en aquesta i les
altres propostes de resolució.
La següent proposta de resolució en matèria de turisme,
proposa a aquest Parlament instar el Govern, en el marc de les
seves competències, a promoure i finançar de manera adient
actuacions dirigides a la millora de la promoció de la nostra
comunitat com a destinació turística, a la recerca de nous
mercats, a la diversificació de l’oferta, a la recerca de turismes
alternatius que evitin una estacionalització excessiva, apostant
clarament d’una forma decidida per la millora i la modernització
de les infraestructures turístiques i per l’excelAlència urbà i
natural. El nostre Producte Interior Brut, el producte interior de
les Illes de forma directe o indirecte amb un 80% depèn de
turisme, el turisme és la nostra indústria fonamental i hem de fer
una aposta decidida per millorar la imatge d’aquesta indústria.
Hauríem de ser capaços en aquest Parlament que totes les
actuacions de totes les institucions, Govern, consells i
ajuntaments anessin dirigides amb una part molt imp ortant a la
millora de la nostra imatge turística.
La proposta número 6 insta el Govern a agilitar al màxim el
procés per fer possible l’aprovació de la Llei de capitalitat de
Palma, quan abans millor, és una llei cabdal i fonamental per a
les nostres Illes, reconèixer el paper de Palma com a capital de
les nostres Illes.
La número 7 proposa al Govern obrir un marc de diàleg i
colAlaboració entre tots els partits d’aquesta cambra, tots els
partits de les Illes per tal de modificar els criteris de finançament
establerts a la LOFCA per tal que contemplin, clarament, la
població flotant. No basta que el sistema de finançament de les
nostres Illes vagi millorant sinó que hem d’exigir, hem de tenir
un paper actiu de reivindicació, d’arribar al finançament que ens
pertoca com a illes. Els ciutadans d’Eivissa, de Formentera, de
Menorca i de M allorca contribuïm molt a les arques de l’Estat,
volem ser solidaris, però volem tenir una distribució justa i
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volem que el sistema de finançament s’incrementi i tengui en
compte mesures o indicadors tan importants com la població
flotant. No és el mateix la població de fet, censada, que la
població que arriba a haver-hi durant l’estiu i aquesta població
utilitza els nostres hospitals, beu aigua, empra els nostres
sistemes de depuració i hem de tenir un sistema de finançament
adient per poder dur a terme totes aquestes responsabilitats
que té el Govern de la comunitat autònoma d’una manera
correcte com es mereixen els ciutadans de la nostra illa. I jo estic
segur que aquesta proposta tendrà el suport del Partit Popular
p erquè de les paraules del discurs del President i de la
trajectòria del President, jo estic convençut que ell té
sensibilitat en aquest tema, de millorar el finançament. I
nosaltres esperam comptar amb el suport del Grup Popular i
dels altres grups d’aquesta cambra per dur endavant una
proposta de resolució tan important com aquesta.
I la darrera proposta que proposaríem en aquesta cambra
seria des prés de la important definició, de fer públic del criteri
tan del President de Govern, com per part d’Unió Mallorquina,
com jo crec que tota la resta de grups de la unitat de la llengua,
respectant o dient-li o anomenant-li com cadascú trobi que l’ha
d’anomenar, mallorquí, menorquí, però la unitat de la llengua
ahir va quedar clara, ahir es va fer una declaració que des
d’Unió Mallorquina jutjam molt important en aquesta cambra i
creim que des del Govern de les Illes s’han d’establir mesures
perquè cada un dels ciutadans d’aquestes Illes puguin emprar,
coneguin i estiguin en condicions d’emprar les dues llengües,
sense imposicions, intentant que la gent s’apunti, però sense
imposicions i per això esperam comptar amb el suport de tots
els grups d’aquesta cambra per a aquesta proposta de
resolució.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Nadal. Per fixar la posició té la paraula el
representant del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds
el Sr. Miquel Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Aniré numerant la posició del
nostre grup en relació a les propostes de resolució d’Unió
Mallorquina.
Així a la primera que parla de dur a terme les inversions
necessàries en matèria educativa, li votarem que sí. Pensam que
és una proposta ben assenyada i votarem que sí.
També votarem que sí a la segona en relació al model
sanitari i a les actuacions de futur que s’han d’escometre, tenint
en compte la nostra realitat demogràfica.
En canvi la número 3 no la votarem perquè no estam d’acord
amb aquesta modificació que es vol introduir en el Pla energètic
per contemplar la possibilitat del gas i del cable elèctric. Creim,
com ja es va dir ahir, que s’han perdut 4 anys per impediments
del Govern central perquè es pogués posar en marxa el
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gasoducte, creim que ens hem de centrar en aquesta opció ara
que sembla que ja no hi ha obstacles i no fer invents una mica
estranys del gas i del cable. Per tant, en aquesta votaríem que
no.
A la quarta ens abstendríem. En la segona part hi estam
completament d’acord i ja estaven previstes en el Pla hidrològic
que les qüestions d’estalvi, sistemes de depuració i tot això hi
estam completament d’acord. Ara ens fa una mica de por les
inversions necessàries en matèria de recursos hídrics, tan pel
que fa a l’oferta de recursos disponibles. Aquesta obsessió en
sobredimensionar l’oferta de recursos hídrics i d’omplir la
geografia insular de dessaladores no ens fa cap gràcia i per
aquest motiu ens abstendrem en aquesta proposta.
També ens abstendrem en la proposta següent que fa
referència al turisme, sobretot perquè la desestacionalització i
la millora d’infraestructures i zones turístiques, em tem que no
ho entenem exactament de la mateixa manera. I evidentment la
nostra posició no passa per omplir les Illes de camps de golf i
altres qüestions. En tot cas en aquests ens hi abstendrem.
Votarem a favor de la número 6 en relació a la Llei de
capitalitat de Palma i esperem que en poc temps el Govern de
les Illes Balears enviï en aquest Parlament el projecte de llei de
referència.
Votarem també a favor de la número 7, ens sembla molt
ajustada obrir un marc de diàleg i colAlaboració per tal de
modificar els criteris de finançament de la nostra comunitat
autònoma. Aquí es diu per tenir en compte la població flotant,
estam completament d’acord. A nosaltres també ens agradaria
que es tengués en compte el 100% de la població resident,
perquè ni això, ens fan una retallada sobre allò que ens
correspondria per a població resident. Però en fi, compartim
completament els objectius i votarem a favor.
I la també votarem a favor de la última resolució que ens
sembla molt ajustada de defensar de manera real el bilingüisme,
o sigui que totes les persones de les nostres Illes coneguin les
dues llengües oficials i pensam que és una resolució que hauria
de ser innecessària en aquestes alçades de la jugada, pensam
que hauria de ser completament innecessària. Però davant els
nous vents que corren, sobretot per part dels seus socis, per a
la governabilitat de la comunitat i del Consell de Mallorca, torna
a ser absolutament necessària i la votarem a favor.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
G ràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari del P S M Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Joana Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Gràcies, Sr. President. Des del PSM compartim la majoria
d’aquestes propostes de resolució que fan, a moltes les
votarem afirmativament, en algunes ens abstendrem.

I a la primera li voldríem transaccionar perquè quan
demanen que es duguin a terme les inversions i actuacions que
siguin necessàries, aquí trobam que s’hauria de posar continuar
amb les actuacions que siguin necessàries perquè anys ja ho
havia estat. I després allà on diu “recursos docents” pensam
que en els centres educatius avui en dia és una realitat que hi
ha més personal que els docents, és una realitat que els
auxiliars tècnics educatius per ajudar a aquells infants i aquells
joves escolaritzats que no tenen mobilitat, això tan a les escoles
públiques i a les concertades. És una realitat que hi ha alguns
centres que compten amb fisioterapeuta, ATS i treballador
social i també és cert que tot això ha d’anar augmentant. Per
tant, no ens aturaríem només en els recursos docents sinó que
posaríem recursos humans perquè siguin docents i no docents
que hi ha en els centres educatius i evidentment materials per
poder desenvolupar aquesta tasca. Però compartim la filosofia
evidentment d’aquesta proposta.
A la número 2 també els votarem a favor. No compartim
l’argumentació que donava el portaveu d’Unió Mallorquina
quan deia que no era necessari mirar enrera amb les
competències, pensam que per poder fer un model sanitari
complet s’ha de tenir en compte d’on partim. Per tant, sí que
han de tenir les competències però com que estam d’acord amb
el disseny d’aquest model sanitari els votarem a favor.
A la número 3 també estam d’acord en agilitar les inversions
per aconseguir dissenyar un model energètic, però evidentment
la nostra opció prioritària és el gas, pensam que sense el gas no
seria realment eficient aquest model energètic. Ens abstendrem.
A la número 4, compartim la filosofia d’aquestes inversions
en matèria de recursos hídrics, d’aquesta gestió de la demanda,
de les mesures d’estalvi. Però evidentment no compartim
segons quines inversions en matèria de recursos hídrics, però
ens abstendrem i no votarem a favor, però tampoc en contra.
A la número 5 allà on parlen del finançament adient en
promoció de la nostra comunitat com a destinació turística,
votarem a favor, estam d’acord i crec que tots estam d’acord
amb aquesta filosofia, el problema serà segurament que després
a l’hora de desenvolupar aquestes propostes sí que hi haurà
alguna cosa que no hi estarem d’acord quant a infraes tructures,
però amb la filosofia sí i pensam que han de fer una aposta per
tirar endavant.
Evidentment la Llei de capitalitat de Palma des del PSM
l’hem reclamada moltes vegades, no només solucionarà
problemes als ciutadans i a l’Administració de Palma, sinó que
segurament molt de temes com el transport públic als ciutadans
d’altres municipis. Per tant, sí.
A la número 7 allà on parla d’obrir un marc de diàleg, com
que parla d’obrir aquest marca diàleg i després se’n podrà
parlar més. Nosaltres hi afegiríem moltes més coses i
evidentment la població real que hi ha en aquestes Illes. Però
com que insta a obrir aquest marc, els votarem a favor.
I evidentment votarem a favor la número 8, com a partit
nacionalista compartim aquesta preocupació perquè els
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ciutadans d’aquestes Illes puguin conèixer, estiguin en
condicions d’utilitzar i per utilitzar evidentment han de conèixer
aquestes dues llengües oficials, tot i que ens hagués agradat
que aquest tema l’haguessin inclòs en el seu pacte amb el PP
perquè no entenem que després poden donar suport a
propostes com les que ha fet el Sr. Rodríguez conseller de
Funció Pública de tornar enrera en segons quins temes, però sí
estan d’acord així com està redactat aquest punt aquí i els
votarem a favor. Gràcies.
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Respecte les altres propostes que són molt genèriques, no
podem votar en contra. Nosaltres pensam que la número 1, com
va dir ahir la portaveu del Grup Mixt, que la transferència va ser
injusta i per tant, s’ha de renegociar. Nosaltres estam d’acord,
estam d’acord en totes elles, no les repassaré.
I per tant, només Sr. President votarem que no a la número
3 i a les altre votarem afirmativament.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Nadal, sobre el punt primer allà on
el PSM ha fet una proposta de transaccionar, esperam després?
Sí.
EL SR. NADAL I BUADES:
Sr. President, hi haurà un torn després per...? Idò sobre
aquest tema. Nosaltres estaríem disposats a acceptar, primer la
portaveu del Grup del PSM ens ha fet dues propostes a la
transacció. La primera proposta era modificar la paraula, enlloc
de dur a terme diu continuar. I nosaltres quan hem exposat tan
a l’exposició d’aquesta proposta de resolució com a les altres
hem dit que no s’havia de mirar enrera, trobam que mirar enrera
és molt perillós perquè sempre podríem considerar coses que
s’han fet a un període o l’altre i nosaltres voldríem fer una
aposta en positiu de mirar cap endavant. Per tant, en aquest
punt en concret no acceptaríem la proposta de transacció.
I en el punt número 2, la meva explicació i justificació de la
proposta quan xerram de recursos docents, entenem que es
tracta tan de mitjans personals com materials. Ara si això
serviria per clarificar més el tema estam disposats a afegir-hi
recursos docents i personals.
Acceptaríem la segona i no acceptaríem la primera. Moltes
gràcies.

Gràcies, Sr. Gascón. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Fageda.
EL SR. FAGEDA I AUBERT:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Popular davant les propostes que presenta el Grup d’Unió
Mallorquina vol expressar el seu suport a totes aquestes
propostes.
Evidentment que la primera, l’adequació de la xarxa de
centres educatius i recursos docents i ara afegim personals, en
nostre conseller d’Educació tan personalment com aquí ja ho ha
reflectit.
El disseny d’un model sanitari complet, d’acord amb la
nostra realitat demogràfica també la consellera de Sanitat així ho
ha reflectit.
El model energètic conjunt, de gas i cable. En el discurs del
President aquí va quedar totalment clarificat.
Dur a terme les inversions necessàries en matèria de
recursos hídrics, així com també estalviar sistemes de depuració
i reutilització d’aigües residuals és importantíssim, diria jo quasi
fonamental per a la nostra política turística.

EL SR. PRESIDENT:
Sí Sr. Gascón.

Evitar aquesta estacionalització excessiva, les
infraestructures turístiques que tan el nostre conseller
personalment com aquí també ja ho ha dit. Totalment d’acord.

EL SR. GASCÓN I MIR:
Bé per posicionar el Grup Socialis ta sobre les proposicions
del Grup Mixt. Nosaltres des del Grup Socialista votarem que no
a la proposta número 3 perquè pensam que el model energètic
ja està definit en aquesta comunitat autònoma i nosaltres ens
vàrem inclinar pel gas i allò que pensam és que s’ha de fer quan
abans millor.
Respecte les altres 7, és a dir, la 1, la 2, la 4, la 5, la 6, la 7 i la
8, el Grup Socialista votarà a favor, tenint ben entès que la
número 5 pensam que estam a favor, mentre el Govern balear
evidentment tengui les competències de promoció turística.
Atès que el nostre grup i també el Partit Popular en el seu
programa parla que la promoció turística ha de ser transferida
almenys a Menorca, Eivissa i Formentera.

L’aprovació de la Llei de capitalitat, per a aquest que els
parla no només és una ilAlusió i també una gran esperança sinó
que crec que de gran justícia.
I les dues darreres, tan negociar la modificació de criteris de
finançament com la utilització de les dues llengües oficials, crec
que en el discurs del President va quedar totalment clarificat de
tal manera que el nostre grup donarà total suport a les
propostes d’Unió Mallorquina.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fageda.
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Per debatre les propostes de resolució d’Esquerra Unida-Els
Verds té la paraula la Sra. Margalida Rosselló.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retirar el projecte de llei de mesures urgents d’ordenació del
territori i urbanisme de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat la declaració d’obligació
de servei públic per als vols interinsulars i per a les
comunicacions aèries amb la península, de tal manera que es
garanteixin freqüències suficients i tarifes no
discriminatòries.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
mantenir l’accés gratuït dels ciutadans de les Illes a les
finques públiques, així com a evitar la seva privatització.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el G o v e r n a
promoure una política de transport que afavoreixi les opcions
públiques (ferrocarril i autobús) per damunt del transport
amb vehicles privats.
5. El Parlament de les Illes Balears acorda la constitució
d’una ponència de seguiment del Règim Especial de les Illes
Balears (REB).
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat una millora del
finançament del sistema educatiu públic que permeti fer front
a les greus mancances que aquest pateix, producte del mal
finançament de les competències transferides i de l’augment
de la població escolar.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre al Parlament, en el termini de dos mesos, un projecte
de llei que reguli l’avaluació d’impacte ambiental.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre al Parlament, en el termini de dos mesos, el projecte
de llei de cooperació internacional.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat l’equiparació del plus
d’insularitat dels funcionaris de l’Estat que treballen a les
Illes Balears amb el dels que treballen a les Canàries.
10. El Parlament
iniciar els tràmits per
turística als consells
Formentera, que ja
turística.

de les Illes Balears insta
transferir les competències
insulars de Menorca i
disposen de competències

el Govern a
de promoció
d’Eivissa i
d’ordenació

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar el traspàs de competències, econòmicament ben
dotades, en matèria de justícia, tot incorporant el cost de la
construcció de les instalAlacions necessàries per superar les
mancances actuals.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la retirada dels plans directors dels aeroports de les
Illes Balears i a consensuar, amb l’administració autonòmica,
les modificacions que s’hagin d’introduir a les zones
aeroportuàries, tot respectant el model territorial i evitant les
ampliacions innecessàries.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la finançació adequada per al desenvolupament de
la Llei penal del menor.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
G ràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup d’Esquerra Unida i Els Verds plantejam, concretament 13
propostes de resolució i esperam evidentment que algunes
d’elles comptin amb el suport unànime d’aquesta cambra.
En primer lloc la primera El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a retirar el projecte de llei de mesures urgents
d’ordenació del territori i urbanisme de les Illes Balears. Estam
convençuts que evidentment el Partit Popular i Unió
Mallorquina votaran en contra, però per a nosaltres i en el
nostre entendre és absolutament necessari retirar aquesta llei
perquè si hi ha tan d’interès cap a un desenvolupament
sostenible i allà on el medi ambient sigui un tema important ,
evidentment no podem fer més creixement urbanístic i més
urbanitzacions. En primer lloc perquè aquesta llei de mesures
urgents inclou aspectes fonamentals per a l’illa d’Eivissa com
és la possibilitat de poder edificar en ANEI i ARID i això
suposa precisament fer més habitatges per quilòmetre quadrat,
quan ja és l’illa que té els indicadors ambientals més disparats
i per tant, en pitjor situació. Per altra banda també inclou,
evidentment, el camp de polo que en el nostre entendre si té
tants de problemes i així ho vàrem dir ahir, que es faci a Campos
un Pla socioeconòmic de desenvolupament, però que no es faci
una urbanització a Es Trenc i realment cada vegada tenguem
una illa més urbanitzada i allà on el sòl rústic passa només a
tenir valor per urbanitzar-lo.
La segona proposta de resolució és instar el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat la declaració d’obligació de
servei públic per als vols interinsulars i per a les comunicacions
aèries amb la península, de tal manera que es garanteixin les
freqüències suficients i les tarifes no discriminatòries. Em
sembla que hi pot haver unanimitat tenint en compte que i ahir
ja es va dir, que la declaració de servei públic interinsular era
una primera passa, en faltaven moltes més. Ara per ara no resol
cap problema, en el nostre entendre és més car, ja li ho vaig dir
ahir, ara per ara són senzillament unes bones intencions, però
no ha millorat per res la situació d’allò que seria aquesta tarifa
millor per als ciutadans de les Illes Balears. Per tant, entenem
que és absolutament necessari aprofundir i garantir freqüències
suficients i tarifes no discriminatòries.
La tercera és instar el Govern a mantenir l’accés gratuït dels
ciutadans de les Illes a les finques públiques, així com a evitar
la seva privatització. Veim amb molta preocupació, també ja ho
vàrem poder expressar, precisament que en aquest moment per
part de l’actual Govern s’està parlant d’una fundació d’illes
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sostenibles i per tant, fer una targeta verda per fer pagar als
ciutadans de les Illes per poder anar a una finca pública i que
aquesta fundació precisament tendria una part important
d’empreses privades, amb la qual cosa privatitzaríem les finques
públiques. Nosaltres entenem que ja seria el darrer que podria
passar en aquesta comunitat, que es privatitzés el patrimoni
natural públic i a més que els ciutadans haguessin de pagar més
encara allò que és l’oferta complementària. Ja pagam prou el
sobredimensionament de les infraestructures, siguin
depuradores, carreteres, etcètera, per cobrir tot l’allau de
turistes que ens arriben a les nostres Illes i ja seria el colmo
haver de pagar per poder anar, com dic, a les finques públiques,
adquirides amb doblers públics per precisament tenir els pocs
espais que ens queden verges idò per poder-los visitar.
La quarta és 4 és instar el Govern a promoure una política de
transport que afavoreixi les opcions públiques ferrocarril i
autobús per damunt del transport amb vehicles privats. Jo crec
que això és un tema en el qual també hi hauria d’haver el
consens de tots els grups parlamentaris perquè en aquest
moment, ho hem dit també molt clarament, el que ha de fer el
Govern és afavorir la mobilitat de tots els ciutadans de les Illes
Balears, no exclusivament afavorir els que tenen cotxe, i en
aquest sentit, per tant, estam convençuts que el Govern el que
vol fer és el benefici de tots, així ens ho va dir el president ahir,
i si ha d’anar per al benefici de tots el que ha de fer és afavorir
les opcions públiques on no et demanin un carnet per entrar,
sinó que senzillament puguis anar a qualsevol lloc d’una
manera, evidentment, amb les freqüències idònies, de la manera
que pertoca, però que fos públic i que per tant fos tren i
autobús per damunt del transport amb vehicles privats. Jo crec
que això és un tema en el qual també hi hauria d’haver el
consens de tots els grups parlamentaris perquè en aquest
moment, ho hem dit també molt clarament, el que ha de fer el
Govern és afavorir la mobilitat de tots els ciutadans de les Illes
Balears, no exclusivament afavorir els que tenen cotxe, i en
aquest sentit, per tant, estam convençuts que el Govern el que
vol fer és el benefici de tots, així ens ho va dir el president ahir,
i si ha d’anar per al benefici de tots el que ha de fer és afavorir
les opcions públiques on no et demanin un carnet per entrar,
sinó que senzillament puguis anar a qualsevol lloc d’una
manera, evidentment, amb les freqüències idònies, de la manera
que pertoca, però que fos públic i que per tant fos tren i
autobús.
La cinquena, el Parlament de les Illes Balears acorda la
constitució d’una ponència de seguiment del Règim Especial de
les Illes Balears, del REB. És una obligació de l’Estat, és una llei
aprovada, no hi ha d’haver cap problema, i ara que el govern
actual té una bona predisposició per parlar amb el Govern de les
Illes Balears, evidentment és el moment per tenir i fer aquesta
ponència de seguiment perquè aquest règim especial de les Illes
Balears es pugui desenvolupar en la seva totalitat i així com
estava recollit a la llei.
La sisena, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat una millora del finançament
del sistema educatiu públic que permeti fer front a les greus
mancances que aquest pateix, producte del mal finançament de
les competències transferides i de l’augment de la població
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escolar. Aquest fet, que pareix que hi ha unanimitat respecte al
diagnòstic, és absolutament necessari que hi hagi un millor
finançament d’aquest sistema educatiu públic, i he de dir
clarament que des del nostre grup d’Esquerra Unida i Els Verds
volem més inversions a les Illes, però les inversions que volem
són sobretot per a educació, per a sanitat, per a allò que
realment suposa una millora per a totes les persones sense cap
diferència. Estam convençuts també que hi haurà, si no
unanimitat, com a mínim entenem que no hi ha d’haver cap
tipus de problema, ja que en el diagnòstic estam d’acord.
La setena, el Parlament insta el Govern a remetre al
Parlament, en el termini de dos mesos, un projecte de llei que
reguli l’avaluació d’impacte ambiental. Es tracta d’una llei que
ja està elaborada, com tots vostès saben, es va presentar
l’anterior legislatura i no va tenir el suport de la majoria. Es
tracta d’una directiva europea de compliment obligat d’aquí a
un o dos anys, i per tant, si interessa tant el medi ambient,
interessa tant com a element clau i no com a pura cosmètica,
està clar que aquesta llei d’avaluació d’impacte ambiental s’ha
de dur en aquesta cambra per poder-la tramitar, per poder-la evidentment- debatre, no faltaria més, perquè és un fórmula
perquè qualsevol projecte o pla pugui tenir una avaluació
d’impacte ambiental i, per tant, conèixer quines són aquestes
conseqüències ambientals d’aquests plans i projectes.
La vuitena, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a remetre al Parlament, també en el termini de dos mesos, el
projecte de llei de cooperació internacional. És una llei feta, és
una iniciativa que normativitza i regula la cooperació
internacional, on les polítiques de solidaritat estan prou
regulades i al nostre entendre seria prou important.
La novena, instam que s’insti el Govern a negociar amb el
G overn de l’Estat l’equiparació del plus d’insularitat dels
funcionaris de l’Estat que treballen a les Illes Balears amb el
dels que treballen a les Canàries. El Sr. Arenas ho va prometre
a la campanya electoral; el senador anterior de les Illes ho va
demanar al Senat i se li va dir que sí, i per tant ja manca dur-ho
a la pràctica.
La número 10 és instar el Govern a iniciar els tràmits per
transferir les competències de promoció turística als consells
insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera, que ja disposen
de competències d’ordenació turística; això permetrà que cada
consell insular pugui dur endavant les polítiques de promoció
turística que consideri més idònies.
La número 11, instar el Govern a a negociar el traspàs de
competències, econòmicament ben dotades, en matèria de
justícia, incorporant el cost de la construcció de les
instalAlacions necessàries per superar les mancances actuals. El
Govern central va dir que farà aquestes transferències abans de
les eleccions generals, i tenint en compte l’experiència prèvia,
de la qual cosa també es va parlar molt ahir, respecte a les
transferències de sanitat i educació, entenem que ara és l’hora
de demostrar que el Partit Popular vol una bona transferència
i, per tant, que ens arribin ben transferides a la comunitat
autònoma les competències, com dic, en tema de justícia.
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La número 12 és instar el Govern de l’Estat a la retirada dels
plans directors dels aeroports de les Illes Balears i a consensuar
amb l’administració autonòmica les modificacions que s’hagin
d’introduir a les zones aeroportuàries, respectant el model
territorial i evitant les ampliacions innecessàries. Veim que hi ha
molts de projectes als tres aeroports, de Palma, d’Eivissa i de
Menorca; estam molt preocupats perquè volen
sobredimensionar encara més aquests aeroports, sobretot el de
Palma, més ciment, més turistes, més gent, i tot això
evidentment desestabilitza el creixement urbanístic i turístic de
cada una de les Illes. Les portes d’entrada són fonamentals,
saber quanta gent pot entrar, saber quanta gent precisament
entrarà per aquesta porta i, per tant, desenvolupar tots uns
plans territorials. És fonamental, com dic, fer un consens entre
les dues administracions i, evidentment, amb els consells
insulars en tot allò que fa referència a aquesta gran porta
d’entrada que són els aeroports.
I ja la darrera, la número 13, és instar el Govern de l’Estat a
la finançació adequada per al desenvolupament de la Llei penal
del menor. És un tema prou seriós que en aquest moment ens
preocupa perquè la Llei penal del menor, el finançament que té
pràcticament és nul i nosaltres entenem que és un tema
importantíssim, que ha d’estar ben finançat i ben dotat.
Per tant jo esper que hi hagi en moltes d’elles unanimitat, ja
que coincidírem ahir en una qüestió: el finançament del Govern
de l’Estat és poc, és necessari que n’hi hagi més però, sobretot,
que n’hi hagi per millorar, com dic, aspectes que no són més
construcció i més ciment, sinó que són millora de l’educació, de
la sanitat, de la justícia i altres tan necessàries per a les nostres
illes.
Moltes gràcies.
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Rosselló. Fixació de posicions? Pel Grup
Parlamentari M ixt intervé el diputat Sr. Nadal, que té la paraula
per cinc minuts.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport a la
proposta número 5, que parla de constituir o crear una comissió
de seguiment del Règim Especial de les Illes Balears, i donaríem
s uport també a la número 11, que ens parla de les negociacions
del traspàs de competències en matèria de justícia, que
consideram i compartim amb vostès que haurien de venir ben
dotades.
Els demanaríem la retirada de la número 6, perquè és molt
semblant, nosaltres diríem que quasi idèntica, a la que hem
presentat i que vostès ens han assegurat el suport, i crec que
dues propostes que són tan diferents, si vostès pretenien
modificar o transaccionar la nostra ens ho haguessin pogut dir
i nosaltres ho haguéssim discutit en aquell moment, i ara

trobam que seria reiteratiu que hi hagués, en matèria de
sistemes educatiu i sanitari, dues de les propostes. Nosaltres
els agraïm el seu suport i el suport dels altres grups, hem
acceptat una transacció del PSM i creim que la redacció que ja
s’ha parlat amb tota la Cambra seria aquesta, i per tant els
demanaríem que retirassin la número 6.
Quant a les altres lamentam no poder-los donar suport i
explicaré alguns dels motius. En diverses de les seves
intervencions la portaveu del Grup Esquerra Unida i Els Verds
ha anat parlant de fer unes infraestructures que estiguin
sobredimensionades, ha parlat d’aeroports, de recursos
hídrics... Nosaltres consideram que no és necessari
sobredimensionar aquestes infraestructures, però sí és
necessari adequar-les a la realitat actual. En molts de casos ens
trobam amb infraestructures o serveis que no responen a la
realitat actual i que estan actualment saturats, o que estan en
un procés imminent de saturació, i hem d’anar a adapt ar-nos a
les realitats. Hem de fer unes carreteres que siguin segu r e s i
que siguin adequades a la realitat, hem de fer uns recursos
hídrics que siguin adequats a la realitat, i per això no donaríem
suport a aquestes mocions.
Pel que fa a la retirada del projecte de llei de mesures,
evidentment, si hem donat suport a aquest projecte que
presenta el Govern, no podem ni volem, des d’Unió
Mallorquina, donar suport a la seva moció o a la seva proposta
de resolució. La que parla de les finques públiques, de l’accés
gratuït a les finques públiques, nosaltres pensam que hi ha
coses que són òbvies i que no fa falta haver de fer declaracions
constants de suport, i aquesta no té cap sentit. A la set, sobre
la presentació d’una llei que reguli l’avaluació d’impacte
ambiental, si s’ha de fer una llei s’ha de fer; el que li puc
assegurar és que no recordarà en res a altres prop ostes que hi
hagut en el passat, que no tengueren el suport d’aquest grup
i que aquest grup va fer que no s’haguessin aprovat, i
nosaltres, des d’Unió Mallorquina, consideram que vàrem tenir
un bon resultat electoral i que vàrem tenir una pujada important
en suport dels ciutadans gràcies al fet de no haver donat suport
a lleis com la d’avaluació d’impacte ambiental o a altres lleis
que es presentaren.
En matèria d’ordenació turística i promoció turística
nosaltres no li podem donar suport, perquè consideram que
ambdues competències han d’anar juntes, el mateix que tengui
l’ordenació turística ha de tenir la promoció turística, que no es
poden separar de cap manera i que aquesta legislatura
continuarà exercint aquestes competències qui va guanyar les
eleccions per majoria absoluta, i nosaltres per això no
demanam... Eivissa i Menorca ja les tenen.
Quant a la número 14, tampoc no l’hi donarem suport
perquè pensam que aquest parlament s’ha de referir a les seves
competències i no ens extralimitarem. Ja segons qui no ens fa
cas, imaginem-nos si nosaltres els ho haguéssim de demanar
des d’aquí. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Portaveu del Grup Mixt. Té la paraula per
cinc minut la representant del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, Sra. Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista donarà suport a la gran
majoria, per no dir quasi totes, de les propostes de resolució
que ha presentat Esquerra Unida-Els Verds.
En primer lloc, començaré per ordre, a la primera estam
d’acord que el Govern retiri aquesta llei de mesures urgents
d’ordenació del territori perquè no creim que sigui la manera
més oportuna d’aprovar urbanitzacions, per llei, i que també
promou aquesta llei un creixement innecessari a les nostres illes
i, a més, creim que molt perjudicial.
La número 2, que és la declaració de servei públic dels
viatges, dels vols interinsulars i amb la península, creim que ja
s’ha debatut molt en aquesta cambra i sempre hem mostrat el
nostre suport al fet que es corregeixi un greuge històric amb els
habitants d’aquestes illes. Per tant creim que és urgent que es
renegociïn aquests acords o aquests preacords que estan
actualment damunt la taula dels dos governs i que s’incloguin
també els vols, les connexions entre Balears i península.
La número 3, efectivament, creim que les finques públiques
han de ser públiques en tots els seus extrems, i que hem
d’evitar que possiblement hi hagi uns altres inconvenients
molts grossos, que és que per les finques públiques hi passin
camins públics, i no hem de caure en el mateix defecte en què
han caigut molts de particulars de tancar camins públics perquè
passen per les finques privades, i ara el Govern entenem que no
ha de fer el mateix. Per tant, el gaudi de les finques públiques
pagades amb doblers de tots ha de ser també gratuït per a tots.
La número 4 també estam d’acord en afavorir les opcions
públiques de transport. Creim que no s’han de donar
alternatives als ciutadans que puguin anar per una autopista o
per l’altra per desplaçar-se d’un punt a un altre de les Illes, sinó
que l’alternativa vertadera és donar opcions diferents. Si vols
anar de Manacor a Palma hi has de poder anar amb tren, amb
cotxe, però també has de poder anar amb autobús públic.
La número 5, evidentment aquesta és la constitució d’una
ponència de seguiment del Règim Especial; és una reivindicació
històrica ja que el REB és una llei que no s’ha complert més que
en uns petits segments i que creim que encara no s’han
constituïdes ni tan sols les comissions sectorials per analitzar
i posar en funcionament alguns dels aspectes com és l’article
10, que diu que s’han de potenciar les ajudes al transport per
ferrocarril i aquesta és una de les coses que ni s’ha constituït
la comissió.
La número 6 coincideix amb una que també ha presentat el
PSM, que és la millora de la dotació de les transferències en
matèria educativa. Per tant en duim una nosaltres i, a la vegada,
el Grup Mixt també n’ha presentada una; per tant el que
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nosaltres diríem és que és urgent que no es deixi la negociació
per al futur, sinó que ja s’enllesteixi a partir de ja.
En les dues següents, que són que s’han de remetre al
Parlament, o que demanen que es remetin al Parlament el
projecte de llei d’avaluació d’impacte ambiental i el de la
cooperació internacional, estam absolutament d’acord. Creim
que la primera és necessària perquè qualsevol pla hagi de dur
aquesta avaluació d’impacte ambiental, i l’altra també
evidentment és molt necessària, ja que la Llei de cooperació
internacional fa que les comunitats hagin de ser solidàries i que
s’hagi de regular el seu funcionament.
A la número 9 vàrem voler entendre, en el discurs del
president, que això ja estava fet, però no obstant això crec que
s’ha de recordar perquè, si les intencions hi són, s’han de
materialitzar també amb urgència, ja que tenim una mancança
important i una discriminació dels funcionaris de l’Estat en
relació a la comunitat canària, i per tant creim que això també
s’ha de resoldre aviat.
Quant a la número 10 nosaltres demanaríem al Grup
d’Esquerra Unida-Els Verds que la retirassin, perquè hi fa falta
la referència a Mallorca, i el nostre grup du també una proposta
de resolució més completa que defensarà el nostre portaveu
quan li toqui el torn de defensa de les nostres propostes, i
creim que serà més completa la que presentarem nosaltres, i per
tant demanaríem que la retirassin. En cas que no la vulguin
retirar, el nostre vot serà una abstenció.
La número 11, la transferència de competències en matèria
de justícia, creim que també ja es fa molt necessària, i sobretot
nosaltres estam d’acord en el fet que s’han d’incorporar els
costs de la construcció de les instalAlacions necessàries i,
sobretot, crec que no hem de caure en altres acceptacions de
transferències, que simplement es transferia el funcionament,
però no es cobrien les despeses de les mancances que s’havien
anat acumulant durant el funcionament, i després la comunitat
autònoma de les Illes Balears va haver de fer esforços del
pressupost propi per dotar de les infraestructures necessàries
perquè funcionassin correctament, com és el cas d’educació, o
que serà el sanitat si no es corregeix.
Després hi ha la número 12, que evidentment les
infraestructures que es facin, maldament pertanyin a la
competència del Govern de l’Estat, evidentment ha d’estar
d’acord amb la voluntat del Govern de les Illes Balears, però
sobretot també s’han de tenir en compte les dimensions del
territori, no s’han de sobredimensionar unes instalAlacions
perquè van en contra dels mateixos perímetres de les illes i, per
tant, les infraestructures que es facin a les Illes Balears han
d’estar en harmonia amb el territori.
I també estam d’acord i votarem a favor que el Govern de
l’Estat ha de finançar adequadament el desenvolupament de la
Llei penal del menor, perquè quan va fer aquesta llei
evidentment no va tenir en compte els costos que duria
implícita aquesta llei i que aquesta comunitat ha hagut
d’afrontar per poder complir-la fins aleshores.
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Per tant, llevat de la demanda de retirada de la número 10,
votarem a favor totes les altres. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula per cinc minut el diputat Sr. Tur i Torres.

No importa dir més: ho fa el mateix Grup Parlamentari
Popular, que insta el seu govern a executar obres o a fer
accions sobre les quals en alguns casos ja està adjudicada la
redacció del projecte d’obres, com la carretera de Sant Antoni,
per posar un exemple entre molts d’altres. Poca fe i poca
confiança deu tenir el Grup Popular amb el seu govern, que
l’insta a fer aquelles coses no que ha anunciat, sinó que en
alguns casos estan adjudicats els projectes de redacció.

EL SR. TUR I TORRES:
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, he
d’anunciar ja d’entrada que des del Grup Parlamentari Socialista
votarem a favor de les propostes de resolució que presenta
Esquerra Unida-Els Verds, amb un matís, la número 10, que
explicaré a continuació, sobretot perquè entenem que són
coherents amb el desenvolupament del debat i especialment
perquè el Grup Parlamentari Socialista no només hi està
d’acord, sinó que en molts de casos coincidim amb propostes
de resolució semblants o iguals a les que presenten. Per tant no
podem fer més que donar-los suport.
Però sobretot perquè el mateix president Matas en el seu
discurs, després de parlar 25 minuts del passat i de mirar enrere
va dir “no, no hem de mirar enrere, hem de parlar de certeses; és
el que ens exigeixen els ciutadans, que parlem de certeses i
resolguem els seus problemes”. Bé, nosaltres entenem, i aquí
coincidim amb les propostes de resolució que vostès
presenten, que amb els cent dies potser el president del Govern
pretengui parlar de certeses, però el que hem vist de la gestió
de cent dies són, per damunt de tot, incerteses, i algunes
promeses. Si no que ho preguntin als pagesos, si aquests cent
dies de gestió ha estat una gestió de certeses i de tranquilAlitat
cap al sector. O l’espectacle de l’ecotaxa, on es manifesta la
voluntat política de mantenir els projectes que hi havia,
mantenir els fons mediambiental, però que les alternatives que
es posen damunt la taula per finançar aquests fons fan riure. No
parlem ja de si, com diuen vostès, hem de veure com els
ciutadans d’aquestes illes acabarem pagant per visitar les
finques públiques per recaptar fons per a aquests objectius tan
lloables i que tots deim compartir. En qualsevol cas, exemples
d’incerteses, al contrari de les certeses que pretenia el president
del Govern. O la declaració d’obligació de servei públic del
transport aeri, que podrem veure com a qualsevol ciutadà
d’aquestes illes li resulta més barat viatjar a Madrid o a
Barcelona si fa ús de les tarifes promocionals de les
companyies aèries que no viatjar dins la seva comunitat
autònoma amb els vols interinsulars a partir d’aquesta
declaració d’obligacions de servei públic, que ara ja començam
a veure les seves conseqüències.
Però sobretot perquè algunes d’aquestes iniciatives,
d’aquestes polítiques que vostès plantegen és cert que també
han estat fins i tot anunciades pel mateix govern: la millora de
finançament, o la solAlicitud de millora de finançament dels
sistema educatiu i sanitari. Ho va anunciar el mateix govern,
que pensava plantejar-ho. O l’equiparació del plus d’insularitat
per als funcionaris de l’Estat a les nostres illes. Però en
qualsevol cas creim que és bo insistir, és necessari que aquest
parlament insti el Govern a fer aquestes mesures.

Per tant també estam d’acord, coincidim en el fet que la
política, coneixent la política de transferència del Govern del Sr.
Aznar -tenim l’exemple d’educació i de sanitat- encara què
estiguem vigilants molt ens temem com acabarà la transferència
en matèria de justícia, coneixent l’estat en què està
l’administració de justícia a les nostres illes. Per tant també hi
donarem suport.
I ja per acabar, Sr. President, un matís a la proposta de
resolució número 10 que plantegen vostès, que és cert que és
coherent quan vostès diuen que es prepari la transferència, el
traspàs de competències en matèria de promoció turística a
aquelles dues illes que ja tenen l’ordenació turística; és
coherent, però en qualsevol cas creim que no és correcta.
Nosaltres proposam que s’hi inclogui Mallorca, no es correcte
que es plantegi la redacció o la tramitació d’una llei de
transferències on ja d’entrada s’exclogui un dels territoris, una
de les illes. Per tant, si accepten incloure Mallorca en aquesta
proposta de resolució, la número 10, també la votarem a favor
com la resta.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Marí i Tur. Sra. Rosselló, el debat que es pugui
produir serà al final, quan hagin intervengut tots els grups.
M oltes gràcies. Té la paraula, com deia, el Sr. Marí Tur per cinc
minuts.
EL SR. MARI I TUR (Antoni):
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
pensin que per a un diputat novell com jo és un orgull poder
estar en aquesta tribuna i, sobretot, tenint darrere un president
que em dóna tanta seguretat, com vostès deuen comprendre, a
part de ser del mateix partit.
Bé, els anuncii ja d’entrada, Sra. Rosselló, i com ha anunciat
vostè també, la nostra votació negativa, el no a les seves
propostes. Efectivament perquè algunes d’elles ja estan
presentades i que milloren el text les propostes que ha
presentat el Grup del Partit Popular, i concretament em referesc
a la número 2, que ve amb la número 19 del Grup Popular; la 4
que ve amb la 40 del Grup Popular; la 5 que ho fa amb la 45 del
Popular; la 6, que ho fa amb la 55 del Popular; l’11, que ho fa
amb la 52; i la 13 també amb la 52.
Quant a la número 1, sobre l’ordenació del territori, com
vostè sap ja s’ha tractat en aquest plenari i sap la postura del
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Grup Popular al respecte, i que respon a unes iniciatives dels
consells insulars i dels ciutadans de les nostres illes per
millorar, fins i tot, aquelles directrius d’ordenació territorial que
en el seu moment va presentar ja el Partit Popular.
La número 2 ja li he dit que ve contemplada. La número 3,
sobre l’accés gratuït a les finques públiques, li he de dir que no
hi ha privatització en aquest cas, que el que hi ha és una cessió
d’ús i que la seva proposta no té sentit perquè ja es veurà en el
seu moment quines són les determinacions que es prenen amb
aquestes finques. La 4 ja li he dit que està millorada pel PP; la
5 i la 6 també. La número 7, sobre l’avaluació d’impacte
ambiental, estic segur, Sra. Rosselló, com ha dit vostè la
legislatura passada ja s’havia iniciat aquesta proposta de llei i
si en aquella legislatura no va tenir èxit estic segur també que
vostè sap comptar i sabrà el resultat que hi haurà en aquesta
proposta de llei; per tant li votarem que no, i de totes maneres
no volem ser el Grup Popular que marqui ara el pas a Esquerra
Unida-Els Verds en aquesta legislatura.
La número 8, sobre la Llei de cooperació internacional,
vostè sap que el Partit Popular és més solidari en aquest
aspecte i no necessita aquesta cooperació d’un projecte de llei,
i el PP ja, com li he dit, és el partit més solidari i marcarà en
aquest punt les posicions que hagi de marcar, i votarem que no
en aquest aspecte.
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LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Respecte de les propostes que ha fet el Grup Parlamentari
del PSM i que també ha coincidit amb el Grup Parlamentari del
Partit Socialista, la proposta 10, des del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds no tenim cap problema a retirar-la,
ja que entenem que el que planteja el PSM inclou els tres
consells i, per tant, la redacció queda millor. Nosaltres no tenim
cap problema a retirar-la i donar suport a la del PSM.
La proposta 6, a la qual hi ha hagut una proposta, dir que ja
que tots els partits sembla ser, almenys el Partit Socialis t a i
també UM, el PSM no, han plantejat qüestions similars, el que
nosaltres plantejaríem seria a veure si es podria fer entre tots els
partits una sola proposta, si no nosaltres mantendríem aquesta
perquè creim que respon una mica aquesta qüestió. Però no
només amb UM, la que planteja el PSOE creim que està més
desenvolupada i, per tant, també podíem creure que ... O la
retiram per donar suport a la PSOE, i així quedaria més ben
redactada i més completa. Això seria el que nosaltres
plantejaríem, la retirada per donar suport ... perdó?
EL SR. PRESIDENT:
Així, retira les dues.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sobre la 9, el plus d’insularitat dels funcionaris de l’Estat,
remet als periòdics sobre les iniciatives que el Sr. Aznar i el
Partit Popular en aquest aspecte han pres arreu de l’Estat i, per
tant, ja està anunciada aquesta solució, i per tant li votarem que
no a aquesta pregunta.

No, no.
EL SR. PRESIDENT:
La 6 es manté i retira la 10.

La número 10, sobre el tema de competències en promoció
turística, li he de dir que els consells insulars a penes duen cent
dies i que el Parlament va començar el dia 15 de setembre i que
és molt recent, diríem, aquesta possible iniciativa, i que la
capacitat de decisió i els fons necessaris ja els aconsegueixen
els consells insulars en aquest aspecte i es complirà el
programa que en relació a aquestes transferències ja té el Partit
Popular.
La número 11 ja li he dit que coincideix amb la 52 del PP, i la
número 13 també. I la número 12, sobre el pla director dels
aeroports, si volem realment un turisme de qualitat, si volem dar
un bon servei als ciutadans de les Illes Balears i a aquells
espanyols i demés visitants que ens visiten, és necessari que
els oferim unes instalAlacions de qualitat i unes instalAlacions de
seguretat, i si vostès pregonen tant també el turisme de qualitat,
és una manera de tenir turisme de qualitat i oferir qualitat al
turisme dotar-lo d’instalAlacions aeroportuàries i d’altres en
consonància amb aquesta qualitat de turisme que volem.
Moltes gràcies, Sr. President.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Marí. Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Exactament, la 6 es manté i retiram la 10.
EL SR. PRESIDENT:
Perfecte. Gràcies, Sra. Rosselló.
Passarem a debatre les propostes del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Riudavets.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes amb el Ministeri de
Foment a fi que la futura declaració d’obligacions de servei
públic del trànsit aeri inclogui vols entre les Illes i la
península.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
Illes Balears a fer les gestions oportunes amb el Ministeri
Foment a fi d’abaratir les tarifes bàsiques dels vols entre
Illes fixades a la proposta de declaració d’obligació
servei públic del trànsit aeri.

les
de
les
del

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes amb el Ministeri de
Foment a fi d’incloure representació dels consells insulars en

284

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8/fascicle 4 / 7, 8 i 9 d'octubre del 2003

la comissió que haurà de negociar la implantació de la
declaració de servei públic amb les companyies aèries.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a colAlaborar amb el Govern de les Illes
Balears en la potenciació del transport ferroviari.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar la inclusió del desdoblament de la
carretera Palma-Manacor dins el conveni de carreteres
cofinançat per l’Estat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular l’activitat turística anomenada tot
inclòs.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un suport clar i decidit al Consell
Insular de Menorca en la seva tasca de suport al camp de
Menorca, a causa de la problemàtica creada per
l’abaratiment dels preus de l’empresa Kraft.
8. El Parlament de les Illes Balears rebutja la marginació
de determinades entitats socials de les Illes Balears dels
òrgans de consulta i participació creats pel Govern de les
Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d’actuacions urgents per a la
neteja del litoral.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el nivell d’inversió en construcció de
nous centres educatius públics, així com en la remodelació
dels existents, tot presentant a aquesta cambra un pla
d’actuació en aquest sentit.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir les obres d’infraestructura als centres
educatius compromeses l’anterior legislatura.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el Pla d’ordenació de l’educació
infantil 0-3 anys a fi de continuar donant suport als
ajuntaments en la creació d’escoletes públiques d’aquesta
etapa educativa.
13. El Parlament de les Illes Balears reafirma el seu
compromís amb la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, tot declarant que aquesta és un tret d’identitat bàsic
de la nostra cultura i de la nostra societat.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per fer efectius
la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua
catalana, tot presentant a aquesta cambra un pla d’actuació
en aquest sentit.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les mesures d’acolliment lingüístic

i cultural destinades a la població immigrant a fi i efecte que
la llengua catalana esdevingui un instrument de convivència
i integració.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un model audiovisual propi per tal de
fomentar la identitat cultural i lingüística, i afavorir la
integració de la gent nouvinguda a les nostres illes.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer possible que els mitjans audiovisuals d’àmbit
estatal incorporin la presència dels idiomes oficials propis de
les diferents comunitats autònomes.
18. El Parlament de les Illes Balears rebutja la
discriminació que suposa per als ciutadans el decret que
rebaixa el nivell d’exigència en els coneixements de llengua
catalana en l’accés a la funció pública, per mor que aquests
tenen el dret que l’administració els atengui correctament en
llengua catalana.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol a aportar els fons compromesos, i no lliurats,
a l’Institut Ramon Llull.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d’accés a l’habitatge on
s’incloguin mesures de rehabilitació d’habitatges existents,
pr omocions socials, etc., a fi d’abaratir el cost de l’habitatge
a les Illes Balears.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla específic d’habitatge juvenil
a fi d’abaratir-ne els costos i fer-lo accessible al jovent.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa programes específics per
afavorir l’acceptació social pels colAlectius de persones
nouvingudes.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar competències en matèria
d’immigració.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla de sensibilització de la
població contra la violència domèstica.
25. El Parlament de les Illes Balears reafirma la
competència del Consell Insular de Menorca en el disseny i en
la posada en marxa del PTI de l’illa, tot rebutjant iniciatives
que són contradictòries amb l’esmentat pla territorial.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les passes oportunes per a la transferència
de la competència de promoció turística als consells insulars.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar del Govern de l’Estat espanyol
l’immediat compliment del Règim Especial de les Illes Balears.
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28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a revisar el cost de les competències transferides en
matèria d’educació i de sanitat i, en conseqüència, suprimir
el fons de suficiència previst a la LOFCA.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Em
pertoca avui defensar en aquesta cambra una trentena de
propostes de resolució, 28 en concret, que presenta el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Pel nombre de
propostes no podré exp osar les motivacions de cadascuna de
manera particular, però sí esper tenir temps per fixar els trets
generals que les conformen.
Així, després d'analitzar amb serenor i rigor la situació actual
de les nostres illes, presentam en primer lloc tres propostes de
resolució que ens remeten al debat que vam tenir en aqu e s t a
mateixa cambra la setmana passada, tres resolucions que només
pretenen que la declaració d'obligació de servei del trànsit aeri
no es quedi en un enunciat buit de contingut, sinó que
respongui a les veritables necessitats dels ciutadans de les
Illes.
Inclusió dels vols entre les Illes i la Península. Sembla ser
que ara tots estam d'acord amb açò, a mi el que em sorprèn és
que fa un mes, just un mes, el Partit Popular no inclogués si
estava d'acord dins la proposta de resolució els vols entre les
Illes i la Península, però bé està que ara estiguem tots d'acord.
Tarifes bàsiques més assequibles, perquè consideram, com
es va dir ahir, una discriminació clara els preus que es fixen en
la proposta de declaració respecte de les Illes Canàries i la
minsa rebaixa que es fa respecte dels preus actuals.
I participació dels consells insulars amb la
negociadora, amb les companyies de l'aplicació
declaració de servei públic. Aquesta també és una
que m'estranya que no s'inclogués perquè quan
Popular estava a l'oposició era el que defensava.

comissió
d'aquesta
proposta
el Partit

En definitiva, en aquest tema no crec que haguem de
debatre més, s'ha debatut prou, però el que deman és
coherència i que allò que es publicita damunt els diaris també
es voti.
I seguint en qüestions de mobilitat, demanam a aquest
parlament que insti el Govern central a colAlaborar amb la
potenciació del transport ferroviari a les Illes. No cal ni dir que
ni una ínfima part de les multimilionàries quantitats que el
Govern central inverteix a la Península arriben a les Illes en
aquest tema. I per a nosaltres, li ho assegur, el tren no és ni una
icona, ni un fetitxe ideològic ni res de tot això, és un transport
públic que s'ha de potenciar, tan senzill com açò, però tan
important. I sens dubtes, amb açò hi convindrà tothom, seria
molt més fàcil potenciar el tren, i aquest tren seria, com va
demanar el president del Govern, més ràpid, més eficaç i més
confortable, si ens arribessin alguns dels 816 milions d'euros
que ens correspondrien, euros als quals tenim dret per la nostra
població de les inversions ferroviàries del Govern central.
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I del tren passam a les carreteres. Amb la resolució que
presentam pretenem que el Govern central financiï amb el
conveni de carreteres el desdoblament de Palma-Manacor, no
hem de pagar, de cap manera, els ciutadans de Mallorca,
aquestes obres que, com es va dir ahir, no ho oblidem, la
majoria de partits polítics de Mallorca volien que assumís el
Govern central.
Passem ara a altres resolucions de caràcter econòmic. Ahir
es va parlar molt del tot inclòs, es va parlar dels perills que el
tot inclòs suposava per a l'economia d'aquestes illes, el Govern
té ara, amb aquesta resolució, l'oportunitat de deixar clar també
que no hi ha connivència amb aquesta fórmula perversa de
turisme. Instam que, exercint la seva sobirania com a Govern,
reguli aquestes pràctiques a la nostra comunitat, a fi
d'aconseguir el que tots volem, esper que és frenar-ne
l'extensió.
La següent resolució és força concreta, el camp de
Menorca, perquè tothom ho sàpiga, passa moments difícils a
conseqüència de la baixada de preus de l'empresa formatgera
Kraft. El Consell Insular de Menorca ha actuat amb rapidesa i
amb contundència, demanam el suport decidit del Govern de les
Illes Balears al Consell Insular de Menorca en aquest tema.
Ara entram a una altra qüestió que ens preocupa molt. És
seriosa perquè implica un símptoma molt greu d'antidemocràcia.
D emana a aquesta cambra que rebutgi la marginació que el
Govern ha fet de determinades entitats socials, i em referesc
concretament a l'exclusió del GOB i de la Unió de Pagesos del
Consell Econòmic i Social, així com a la del GOB de la Comissió
Assessora de Turisme. Talment sembla que aquest govern no
vol participació ciutadana, vol una claca que li aplaudeixi les
seves decisions, la participació ciutadana és molt més que un
aplaudiment.
I ara em permetran, senyores i senyors diputats, que enceti
un altre capítol: educació. L'anterior govern va fer un enorme
esforç inversor en matèria educativa, crec que és reconegut per
tothom i si algú no ho reconeix, sens dubte falta a la veritat;
però malgrat aquest esforç inversor enorme, encara hi ha moltes
mancances en infraestructures educatives. El que pretenem és
instar el Govern a continuar amb aquest ritme inversor, esperam
que l'única menció del Sr. Matas a educació en el seu discurs va
ser la pretesa, ben clar, pretesa lliure elecció de centres.
Esperam que, a pesar d'aquesta única menció, no es posi fre a
la construcció de nous centres públics i a la millora dels
existents. Demanam, per tant, amb aquesta proposta de
resolució un compromís a seguir amb el ritme inversor.
I en el mateix sentit va la proposta següent, l'anterior govern
va deixar damunt la taula múlt iples projectes d'obra a centres
educatius, redactats o en procés de redacció, molts són
antigues reivindicacions de la comunitat educativa i, fins i tot,
de molts ajuntaments, en podria dir molts, però conec més els
de Menorca i no vull fer un lleig a les altres illes. Volem instar
que aquestes obres previstes, compromeses, no es paralitzin.
Jo crec que l'educació de les nostres illes no s'ho mereix.
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I continuam amb educació. També l'anterior govern va posar
en marxa una iniciativa nova i eficaç que va tenir gran ressò als
ajuntaments de les nostres illes, el pla de l'ordenació de
l'educació infantil 0-3 anys que va suposar ajuts econòmics
substanciosos als ajuntaments per al manteniment i la creació
d'aules d'educació infantil. Certament, volem instar aquest
govern a continuar amb aquesta política de solidaritat als
municipis, política concreta i no de bones paraules, només,
perquè, no ho oblidem, els municipis suporten, assumeixen, en
gran part, el cost d'aquesta oferta educativa i també social.

Volem un país on la llengua catalana estigui en igualtat de
condicions amb el castellà. Volem un país on l'ús de la llengua
catalana sigui habitual a tots els àmbits. Volem un país on
qualsevol funcionari conegui perfectament la llengua catalana
com coneix la castellana. I volem un país on qualsevol ciutadà
pugui emprar sempre el català i sigui atès en català sense cap
limitació. Tan senzill com açò, hauria de ser tan normal com açò.
El decret de català, que rebaixa el nivell d'exigència del
coneixement de la llengua catalana és una passa enrera en
aquest camí de normalitat.

Un altre capítol, parlam ara de la nostra llengua. Set
propostes de resolució encaminades a reforçar el paper de la
llengua catalana, el seu paper social, a potenciar la seva
presència dins la nostra societat, a fer-la extensiva a tota la
població i a complir, amb tots els seus termes, la Llei de
normalització lingüística, aprovada, per si algú no ho recorda,
per consens en aquesta mateixa cambra.

Ràpidament perquè em queda poc temps. Una altra proposta
de resolució: volem instar el Govern central a aportar, d'una
vegada per totes, els fons compromesos a l'Institut Ramon Llull,
és vergonyós que l'únic compromís, l'únic, del Govern central
en la nostra llengua, sigui ofegat econòmicament.

En primer lloc, la primera resolució, una declaració de
principis, la reafirmació pública, i esper que solemne pel que fa
a aquesta cambra, de la consideració de la llengua catalana com
a tret d'identitat del nostre poble.
La següent proposta és instar el Govern de les Illes Balears
a preparar un pla d'actuació en política lingüística i un pla per
què?, em podrien demanar. Senzillament, per complir amb la
seva obligació, per complir allò que fixa com a obligació del
Govern la Llei de normalització lingüística , textualment:
"Adoptar les mesures necessàries per fer efectius la promoció,
el coneixement i l'ús normal de la llengua catalana". Esperam,
desitjam i confiam que aquesta proposta s'aprovi per
unanimitat. Una altra cosa seria, ja ho dic aquí, fer evident la
pretensió d'incomplir una llei consensuada entre tots".

Entrem en polítiques socials, aquestes polítiques que no
van merèixer ni una sola paraula del Sr. President del Govern en
el seu discurs. Podria pensar-se que en aquests cent dies ni tan
sols hi ha pensat. Habitatge, demanam polítiques concretes,
plans contundents per facilitar l'accés a l'habitatge, en especial,
dels joves. Immigració, un gran repte, però tenc por que no
sigui també un gran oblit del Govern, demanam mesures
concretes i plans específics.
I ara una proposta referida a Menorca, la meva illa. Prou
ingerències del Govern de les Illes Balears en allò que és
competència del Consell Insular de Menorca, prou venir a
prometre camps de golf, quan el pla territorial que els
menorquins han volgut no els permet. Respecte cap a la
voluntat dels menorquins expressada a les urnes i que ha estat
legítima com la que ha donat la majoria absoluta en aquesta
cambra al Partit Popular.

Però la llengua catalana no és sols dels catalanoparlants, és
de tots, també d'aquells nouvinguts a la nostra terra i per açò
proposam que el Govern incrementi les mesures existents en
acolliment lingüístic i cultural a fi de fer realitat un antic lema,
que esper que no s'hagi de posar d'actualitat una altra vegada,
"la llengua, cosa de tots".

I parlant de consells insulars, demanam més competències,
en concret promoció turística. Esperam que el Partit Popular hi
voti a favor, que no hi tingui cap problema, ja que el seu
programa electoral, tan publicitat en aquesta cambra, demanava
aquesta transferència, almenys al programa de Menorca, que
així ho van explicar a tots els mitjans de premsa.

I per açò mateix, per aconseguir "la llengua, cosa de tots",
demanam a aquesta cambra que insti el Govern a fer possible un
model audiovisual propi, però no com una eina de pur
entreteniment, ni molt menys de control informatiu, sinó com
una eina d'integració cultural i lingüística.

Naturalment, el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i el de
Menorca ja tenen la competència transferida d'ordenació
turística, però nosaltres defensam que tots els consells insulars
tenguin la competència turística, tant en ordenació com en
promoció. Una altra cosa és que qualque consell insular no la
vulgui rebre, açò són figues d'un altre paner. Aquí defensam un
dret que reflectim en aquesta proposta de resolució.

I en aquest mateix sentit, demanam també que s'insti el
Govern central a fer possible que els mitjans audiovisuals
d'àmbit estatal incloguin a la seva programació les llengües
oficials de les comunitats autònomes. Açò seria també una altra
eina d'integració i de reconeixement de la pluralitat lingüística
de l'Estat espanyol.
I ara, senyores diputades i senyors diputats, entram a parlar
del famós decret de català, desgraciadament famós. No m'hi
estendré gaire. Ja en vam parlar a comissió i en tornarem a parlar
perquè el meu grup té presentada una proposició no de llei
sobre aquest tema. Però permetin-me fer unes puntualitzacions.

I finalment, ja per acabar, el tema etern: el règim especial de
les Illes Balears. M'agrada el Sr. Matas, va presentar el REB com
una eina que ho podia aconseguir gairebé tot, la veritat és que
és una eina sense esmolar, està sense desenvolupar. El Govern
central ja s'ha de deixar de romanços i d'una vegada per totes ha
d'elaborar la normativa concreta i les comissions pertinents per
al seu desenvolupament.
I ara sí, per acabar -gràcies, Sr. President, per la paciència-,
parlam de finançament. Esperam que no hi hagi problemes amb

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8 / 7, 8 i 9 d'octubre del 2003
aquesta proposta, tots els grups parlamentaris hem fet palesa
la necessitat de revisar la dotació de les transferències en
sanitat i en educació. Molt bé, estic molt satisfet. Però deixin-me
fer dues puntualitzacions. Se'ns ha anunciat que es crearà una
empresa pública encarregada d'obres als centres educatius i
que s'haurà d'endeutar per realitzar-les, i se'ns ha anunciat que
Balear serà declarada zona estratègica sanitària. Bé està tot açò,
molt bé, els felicit, però siguem clars, si el Partit Popular hagués
negociat bé les transferències d'educació i no hagués fet
xantatge amb les de sanitat, ni l'empresa pública ni la zona
es tratègica aquesta serien necessàries, ni ara tindríem cap
necessitat de renegociar ni revisar res, però, ben igual. Volem
instar que es revisi la dotació econòmica d'aquestes
transferència i que, en conseqüència, se suprimeixi el fons de
suficiència al qual aportam 82 milions d'euros que fan falta aquí
a les Illes. Perquè no em negaran que és absurd, que és injust
que ens faltin diners per a les nostres necessitats i els hagués
d'aportar a un fons de suficiència.
En definitiva, i ja acab, 28 mesures per fer una passa més
cap a aquest país que nosaltres volem, més solidari, més sobirà
i també i sense cap dubte més pròsper.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Riudavets. Per fixar posicions, el representant
del Grup Parlamentari Mixt té la paraula. Sr. Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Unió Mallorquina donarà suport a les
propostes 4, 7, 12, 13, 21 i 24. I anirem explicam per què.
Estam d'acord que s'insti el Govern espanyol que colAlabori
amb el Govern de les Illes per potenciar el transport ferroviari.
Estam d'acord que es doni suport al camp de Menorca, si bé
esperàvem del seu partit que demanàs el suport no només per
al de Menorca, sinó per al de totes les Illes, però així i tot li
donam suport. Donarem suport a la 12, el pla d'ordenació de
l'educació infantil és una bona iniciativa i creim que ha de
merèixer el suport de tots els grups d'aquest parlament.
Donarem suport a la 13, com a compromís i declaració de
compromís amb la llengua catalana. I donarem a la creació d'un
pla específic d'habitatge juvenil, així com a la sensibilització de
la població contra la violència domèstica.
Compartim ideològicament l'esperit de la majoria de les
seves propostes, però no compartim, en algunes, la forma
d'aconseguir-ho o de demanar la seva realització.
Les tres primeres, que es refereixen a la declaració de serveis
públics, vénen aquí a repetir un debat que va fer la setmana
passada i on ja es varen expressar les opinions dels grups.
A la 5 no li donarem suport, perquè el desdoblament de la
carretera Palma-Manacor es farà i es farà amb doblers dels
consells, i el que ens estranya, i després de les intervencions
tant en el Consell de Mallorca com en aquest parlament ahir,
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començam a sospitar que la passada legislatura no es va
executar res del conveni de carreteres, no perquè no es pogués
o perquè l'Estat central no donés doblers, que era el que
nosaltres crèiem i semblava, sinó perquè hi havia grups que
formaven part del Govern que no volien que es fessin
determinades carreteres. Nosaltres davant aquesta disjuntiva
volem donar suport al Govern en l'execució del conveni de
carreteres, volem que es tiri endavant, s'ha fet, s'ha signat amb
el Govern de les Illes i el Consell de Mallorca un protocol per
fer grans inversions en matèria de carreteres, i nosaltres volem
donar suport a aquest protocol.
M'ha cridat l'atenció, i no li donarem suport, la seva
proposta 8, on demana que el Parlament rebutgi la marginació
de determinades entitats socials de les Illes Balears dels òrgans
de consulta i participació creats pel Govern de les Illes Balears.
Jo record que en aquesta mateixa cambra discutia jo amb un
insigne diputat del seu grup, crec que un dels millors, que va
ser conseller d'Educació, crec que un dels millors consellers
d'Educació que hem tengut en aquestes illes, que a la creació de
l'Institut Ramon Llull nosaltres li proposàvem que una
institució que defensa la nostra llengua i que s'ha destacat en
la defensa de la nostra llengua, com és l'Obra Cultural Balear,
formàs part d'aquest institut, i el conseller, i a mi m'agradaria
que vostè, que no hi era en aquell moment, s'estudiàs el Diari
de Sessions, perquè ves les declaracions que va fer el Sr.
Conseller, i jo ja dic, i aquí ho vull dir i expressar clarament, els
meus respectes per al Sr. Pons, gran conseller, el que em va dir
en aquell moment. Crec que de vegades els grups polítics són
presoners del que han dit els diputats del seu grup en anteriors
legislatures.
No donarem suport a la 10 ni a l'11 en matèria d'educació,
perquè pensam, i agraïm el seu suport i la transacció tal com
l'han plantejada, perquè queda reflectida millor en la nostra
proposta, que vostès, després
de la transacció, ens han
anunciat el seu suport, i en matèria de les infraestructures
compromeses, jo crec, pel que hem sabut i s'ha anunciat als
mitjans de comunicació, que hi ha moltes obres compromeses
amb despeses plurianuals i que aquestes es faran, el que siguin
altre tipus de promeses, supòs que el Govern no podrà assolirles totes.
Quant al tema de promoció de la llengua, ahir ja li vàrem dir,
creim que és fonamental la declaració del president d'unitat i de
defensa de la llengua, nosaltres compartim amb vostès les
intencions, totes i cadascuna de les intencions, però no
compartim la forma de demanar-les. Nosaltres creim que hem de
fer propostes en positiu, que la gent s'hi apunti, no crear
discriminacions, hem de crear i hem de fomentar el consens i no
la divisió en el tema de la llengua, i hem de tenir actituds que
siguin en positiu per aconseguir la defensa de la nostra llengua
i de la nostra cultura.
No donarem suport a la proposta 20, perquè pensam que és
una incongruència -ahir es va dir en el discurs-, és antitètica la
protecció del territori i l'abaratiment de sòl, només hi ha dues
maneres de solucionar-ho, o crear un sistema per posar sòl a
disposició dels constructors i promotors en condicions
econòmiques, és a dir a un preu raonable, perquè el preu de
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repercussió sigui raonable preu final, o donam ajudes directes
als compradors. Només hi ha aquests dos sistemes, la resta és
fer demagògia. Quan hi ha un sòl escàs i car, si no aconseguim
que sigui barat aquest sòl, no podrem aconseguir-ho si no ho
feim a través d'ajudes directes que hi hagi habitatges
econòmics.
I a la 25 tampoc no li donarem suport, nosaltres no
acceptaríem de cap manera la ingerència del Govern, ni d'aquest
ni d'un altre, en les competències dels consells, de cap consell,
ni del de Menorca; si es produeix aquesta ingerència pot estar
segur que tendrà a Unió Mallorquina donant suport al PSM en
la defensa d'aquestes ingerències, però també li vull recordar
que el Sr. Alorda, insigne diputat del seu grup, ve dient i
manifestant públicament que el Parlament és qui reparteix el joc,
encara que hi hagi competències, el Parlament pot llevar les
competències a tothom i que en aquest moment hi ha una
majoria absoluta del PP. De totes maneres, jo li vull dir que
tendrà el suport d'Unió Mallorquina si hi ha algun tipus
d'ingerència en aquest tema.
I quant al darrer punt, al 26, no hi donarem suport, ja li he
exp ressat quan parlava amb Esquerra Unida i Els Verds,
nosaltres consideram que la promoció i l'ordenació han d'anar
juntes, el resultat de les eleccions ha determinat una
determinada composició d'aquest parlament, aquesta legislatura
no hi haurà traspàs de competències en matèria d'ordenació i de
promoció als consells insulars, i jo li demanaria que demanàs
als membres del seu grup que varen participar a la negociació
del darrer pacte de progrés fa quatre anys, a veure què va
passar en matèria de turisme i per què no es va fer la
transferència de turisme durant la passada legislatura.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Nadal. Per fixar posicions, pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Senzillament per exposar el nostre suport a totes les propostes
de resolució fetes pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.
En general i per especificar-ne alguna, ja que donam suport
a totes, al primer bloc que es refereix al tema de la declaració de
servei públic per al transport aeri, ja he dit en una altra ocasió
en aquesta cambra, que nosaltres saludam positivament la
declaració de transport aeri entre les Illes, és un encert per part
del Govern, però, per una altra banda, és una mesura que va en
la línia del que ha passat aquests mesos, s'ha venut molt de
fum, m ucho ruido y pocas nueces. Mentre no es resolguin els
problemes de tarifes i sobretot el transport entre Illes i
Península, això queda molt per davall de les nostres
expectatives. Per tant, donam suport a aquesta mesura.

Pel que fa al tren, sense cap dubte, suport total al transport
ferroviari, i recordam una vegada més des d'aquí que amb un
parell de quilòmetres de l'AVE tendríem solucionada tota la
xarxa ferroviària de Mallorca.
Respecte de la carretera de Palma-Manacor, estic d'acord i
m'espant a que ara Unió Mallorquina s'estimi més que ho pagui
el consell que no l'Estat , és una reivindicació nacionalista
estranya, no l'havia sentida mai, però bé, a mi em sembla bé la
resolució que presenta el PSM.
Pel que fa als òrgans de participació, jo crec que ja ha
quedat bastant clar en cent dies què és el que volia dir el Sr.
Matas en el seu discurs d'investidura, quan parlava del diàleg
amb la societat civil, es referia a una part de la societat civil, no
a tota la societat civil, perquè ja hem vist el que ha passat amb
el CES, amb el Consell Assessor de Turisme, etc., etc.
A les propostes de resolució que fan referència a l'educació,
també coincidim i volem remarcar, una vegada més que, sense
cap dubte les inversions fetes pel govern passat en temes
educatius són espectaculars, molt importants i que l'actual
govern té un gran repte per equipara i arribar al mateix nivell
que s'ha cobert en el que són inversions en centres educatius
a l'etapa anterior.
Amb tot el bloc important de propostes referides a la
llengua, senzillament donar-hi el nostre suport i aprofitar per dir
una cosa que em sembla òbvia. Jo crec que quan es parla -i ha
parlat el Sr. Munar fa un moment- que totes les mesures entorn
a la llengua s'han de fer amb diàleg, amb consens, amb acord,
sense imposicions, jo crec que sí, però que aquí s'hauria de
veure per què ha sorgit aquest debat, per què aquests darrers
cent dies estam parlant de la manera en què estam parlant d'un
tema que estava resolt en aquesta comunitat autònoma des de
la transició, un tema que va resoldre brillantment el primer
president preautonòmic d'aquesta comunitat, el Sr. Albertí, amb
valentia i amb coratge, un tema que es va resoldre a l'Estatut
d'Autonomia, també amb valentia i amb coratge, que no va
qüestionar ningú mai, ni tan sols el president Gabriel Cañellas,
durant anys, i que ara el Partit Popular ens du un fals debat
d'una pretesa valencianització del problema de la llengua i, per
tant, crec senzillament que totes les mesures i les propostes que
vagin en la línia de deixar clara l'aposta per la llengua catalana
i la normalització, i que tot el que sigui situar, que hi ha una
pretesa persecució, hi ha hagut una pretesa persecució dels
castellanoparlants, només introduir aquest debat ja em sembla
perjudicial i negatiu per a la nostra comunitat.
Donar suport també, com no podria ser d'altra manera, les
propostes de resolució referents a l'habitatge que, sense cap
dubte, a diferència d'altres intervencions que hi ha hagut aquí,
sense una intervenció act iva de l'administració no es resoldran
el gravíssim problema del preu de l'habitatge, es digui el que es
digui l'únic camí és aquest.
I, per acabar, dues qüestions, la que fa referència al règim
especial de les Illes Balears, sense cap dubte tots hi estam
d'acord, curiosament ara tots hi estam d'acord, però no hi hem
estat fins ara, continuam parlant de començar a aplicar el règim
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especial, continuam parlant de començar a aplicar una llei
aprovada el 98 al Parlament espanyol. Per tant, en definitiva, bé,
el dia que comencem, el dia que aquí no es parli de promeses,
no es parli d'enunciats, sinó de fets, serà un primer i important
gran avanç.
I pel que fa referència a la millora del finançament en
educació i sanitat, jo crec que ahir vàrem tenir un important
avanç en el debat, on es reconeix ja per tothom que tant les
competències d'educació com les de sanitat varen ser mal
dotades i cal corregir aquest error en el futur.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rosselló. Per fixar posicions, té la paraula la
representat del Grup Parlamentari Socialista Sra. Armengol.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sr. President. Intentaré argumentar el vot a favor
del Grup Parlamentari Socialista a 27 de les 28 propostes de
resolució que presenta el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. A la 23 anunciam una abstenció.
Compartim amb vostès la preocupació pel dèficit social que
suposa el pacte de dretes del Govern de les Illes Balears.
Compartim que el president Matas no va dir ni una sola paraula
en el seu discurs sobre les polítiques socials que pensa dur a
terme el Govern de les Illes Balears, si és que en pensa dur
alguna. Per tant, donarem suport, com no pot ser d'altra manera,
a les seves propostes de resolució sobre la inversió en nous
centres escolars; com executar els centres escolars
compromesos a la passada legislatura; com continuar amb el Pla
d’ordenació educativa infantil de 0 a 3 anys, cosa que ens
pareix fonamental, perquè hem de primar el principi
d’escolarització per damunt del principi de la simple
assistencialitat.
Donarem suport, com crec que no pot ser d’altra manera,
perquè és un problema de primer ordre per a la nostra població,
a les mesures adients per poder abaratir l’habitatge. Igualment
que a un pla específic perquè els joves puguin adquirir un
habitatge en condicions. Igualment que als programes
d’acceptació social dels nouvinguts i al Pla de sensibilització
contra la violència de gènere.
La proposta de resolució número 23, a la qual hi hem
anunciat una abstenció, és perquè és una proposta de res olució
excessivament genèrica, tot i que compartim que el govern del
Sr. Aznar, que és qui té les competències en immigració, ha
estat una nulAlitat quant al control dels fluxos migratoris i que,
evidentment, no ha suposat un augment de finançament per a
les comunitats autònomes quant a tota la població flotant que
ens ve i que necessitam un augment de dotació econòmica per
poder assumir aquest repte.
Donarem suport també a la proposta de regulació de
l’activitat turística del tot inclòs que presenta el PSM. Entenem
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que, després de l’anunci del Govern de les Illes Balears, de
l’eliminació de l’ecotaxa, el mercat turístic ha respost
immediatament amb un anunci d’augmentar el tot inclòs. Això,
així com ja ens va anunciar el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, és un cop molt fort contra l’oferta complementària,
contra la petita i mitjana empresa i també contra la menor
qualitat dels serveis hotelers.
Quant a totes les propostes de resolució que fan referència
a l’estructura institucional de la comunitat autònoma, nosaltres
evidentment les donarem suport, perquè ho defensàvem quan
governàvem, i ho seguim defensant des de l’oposició,
defensam el pap er que pertoca als consells insulars a
l’estructura institucional de la comunitat autònoma. Per tant,
donarem suport al respecte estricte del Govern a les pròpies
competències dels consells insulars, a la participació activa dels
consells insulars a la comissió de negociació de declaració de
servei públic.
Igualment que a la proposta de transferir les competències
de promoció turística als tres consells insulars. Nosaltres
sempre hem defensat seguir avançant en l’article 39 de l’Estatut
d’Autonomia, la passada legislatura es varen fer passes molt
importants per aprofundir en l’article 39 de l’Estatut
d’Autonomia, i ens pareix que seria un error històric que
s’aturàs aquí aquest procés de descentralització de la comunitat
autònoma. Igual que seguirem reclamant la descentralització de
competències estatals cap a les comunitats autònomes, ens
pareix un error històric que el protagonitzen, pel que es veu, el
Partit Popular i Unió Mallorquina.
Quant a les 7 propostes de resolució que fa el PSM-Entesa
Nacionalista quant a la llengua catalana, evidentment el Partit
Socialista les donarà suport a totes íntegrament. Creim que fan
set propostes de resolució molt en positiu i molt aclaridores del
paper de la nostra llengua dins la nostra societat. I crec que les
set propostes van totalment dirigides a garantir que el Govern
de les Illes Balears compleixi l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears i compleixi la Llei de normalització lingüística, per tant
no podem fer altra cosa que votar-les a favor.
Compartim també amb vostès, de forma molt clamorosa, que
el Govern del Partit Popular de l’Estat ha practicat una
deslleialtat institucional com mai no s’havia vist contra la
comunitat autònoma de les Illes Balears, contra els interessos
dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. I jo crec que
amb el discurs d’ahir del president Matas va quedar més que
clar el que ha intentat fer el Partit Popular des de l’Estat contra
els interessos dels ciutadans de les nostres illes. Per això,
evidentment, donarem suport a les seves propostes de
resolució sobre la millora de les obligacions de servei públic;
sobre la inversió necessària de l’Estat en el transport ferroviari;
sobre assumir el cost de la carretera, del desdoblament PalmaManacor, que no podem compartir de cap de les maneres que
creguem més oportú que ho paguin els ciutadans i ciutadanes
de Mallorca que no que se’ns ajudi des de l’Estat, com fan a
totes les altres comunitats autònomes, per tant no compartim
aquest criteri de cap manera. I evidentment que aportin els
doblers necessaris per a l’Institut Ramon Llull; es veu que
l’aposta que va fer el Partit Popular de la persona que ha
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colAlocat al Ramon Llull era, precisament, perquè el Ramon Llull
fracassàs estrepitosament.
Quant a la proposta de compliment de la Llei del règim
especial de les Illes Balears, evidentment li donam suport.
Seguim demanant el compliment al Govern de l’Estat.
I quant a la millora de la transferència d’educació i sanitat,
exactament el mat eix. El que volem deixar molt clar és que ens
pareix una vergonya institucional les paraules d’ahir del
president Matas, dient que s’havia de millorar la transferència
de sanitat, que ell va badar quan ell era membre del Consell de
Ministres, quan hi va haver denúncies fortíssimes del Govern
de les Illes Balears que aquesta transferència no venia ben
dotada, i va haver denúncies de tots els grups parlamentaris; el
Partit Popular sempre va defensar que venia ben dotada, el
president Matas estava en el Consell de Ministres i va
consentir que vengués mal dotada, simplement per fer una lluita
contra un pacte que no agradava al Govern de l’Estat. No
compartim de cap manera el que entenen per democràcia i per
institucions el Partit Popular.
Moltes gràcies, Sr. President.

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears
suport clar i decidit al sector agrari, a la seva tasca
camp de Menorca degut a la problemàtica
l’abaratiment de preus de compra de la Kraft”.
s’accepta aquesta transacció, votarem a favor i, si
en contra.

a donar un
de suport al
creada per
Per tant, si
no, votarem

Respecte de la número 8, a la 7 ja he dit que..., respecte de
la número 8, nosaltres no entenem que hi hagi cap tipus de
marginació. Entenem el seu disgust, però nosaltres creim que hi
ha un excés de megalomania per part d’uns certs grups que just
just es representen a ells mateixos i que se senten legitimats i
quasi obligats a representar tothom, independentment dels
seus resultats electorals. Per tant, nosaltres entenem el seu
disgust, però també votarem en contra.
Respecte de la número 9, actuacions urgents per a la neteja
del litoral, també la votarem en contra perquè ja està en marxa
aquest pla.
La 10, que ens parla de mantenir el nivell d’inversió en
construcció, nosaltres ho consideram poc ambiciós. No
mantendrem, sinó que fins i tot millorarem i augmentarem la
dotació pressupostària.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Armengol. Per fixar posicions, té la paraula el
representant del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Joan Font.
EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

De l’11, assumir les obres d’infraestructura als centres
educatius compromeses l’anterior legislatura, nosaltres creim
que és el nou executiu qui ha de fixar les seves prioritats. Un, si
no es pot comprometre, no ho ha de fer. Per tant, votarem en
contra també.

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En nom
del Grup Parlamentari Popular fixaré i avaluaré les propostes de
resolució del PSM-Entesa Nacionalista, una a una.

El que és mantenir el Pla d’ordenació de l’educació infantil
de 0 a 3 anys a fi de seguir donant suport als ajuntaments amb
les escoletes públiques, votarem a favor.

Respecte de les tres primeres, vols interilles i vols Illes
Balears-Península, nosaltres ens remetem únicament a la
proposta que nosaltres hem presentat, la número 19.

Ens ve de nou la número 13, aquesta declaració de principis
que ha fet el Sr. Riudavets. Nosaltres consideram que és una
obvietat i és trivial. Ens recorda una vegada més que fa vint
anys que tenc vint anys, no? Però, vaja, el Partit Popular som
dolents, som maliciosos, però no fins al punt de deixar-los
sense dormir. Estiguin tranquils, votarem que sí.

Respecte de la número 4, potenciació del transport
ferroviari, efectivament sí, votarem a favor. De les tres anteriors
votarem en contra, perquè, repetesc, ens remetem a la 19.
Respecte de la 5, sobre el desdoblament de la carretera
Palma-Manacor dins el conveni de de carreteres cofinançat per
l’Estat, aquesta inclusió nosaltres creim que queda molt clar el
que és conveni del Govern i el Consell Insular de Mallorca, que
ha deixat ben clara la delimitació de tasques i de finançació per
a cada un d’aquests organismes. Per tant, votarem en contra.
La número 6: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a reglar l’activitat turística anomenada tot
inclòs. No n’hem parlat amb quatre anys, la qual cosa indica
que ens trobam davant una activitat o bé “güadinesca” o bé
davant un sobtat zel dirigista, propi de socialistes; per tant,
votarem en contra.
De la número 7, proposam una transacció: llevaríem allà on
diu “Consell Insular de Mallorca” per “sector agrari”; de tal
manera que la nostra esmena in voce seria: “El Parlament de les

La 14, respecte d’adoptar mesures necessàries per fer
efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua
catalana, nosaltres ja presentam la nostra pròpia proposta, la
número 18. De manera que a aquesta hi votarem en contra.
La 15, tant la 15 com la 16, nosaltres presentam les nostres
pròpies propostes, la 43 i la 47; la 47 per desplegar el Pla
d’immigració, aprovat per unanimitat per aquesta cambra.
Respecte de la 16, no consideram que aquest objectiu sigui
necessari, ni tampoc per què ser prioritari en el cas que, de
manera hipotètica, li pogués interessar al Govern crear un model
audiovisual. Per tant, votarem en contra de totes dues,
remetent-nos a les 43 i 47 que nosaltres presentam.
Respecte de la 17, fer possible que els mitjans audiovisuals
d’àmbit estatal incorporin la presència dels idiomes, ja ho fan i
per tant votarem no, per òbvia.
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La 18, respecte de l’exigència en el coneixement de llengua
catalana a l’accés de funció pública, nosaltres no consideram
que això suposi cap tipus de discriminació, sinó que, fins i tot,
aquesta acció augmentarà l’alegria i el sentit de l’humor general
dins el funcionariat, cosa que segurament redundarà en un
millor tracte al públic. Votarem en contra.
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La 26, sobre la transferència de la competència en promoció
turística als consells insulars, votarem en contra.
I finalment, la 27 i la 28, ens remetrem a les propostes que
nosaltres ja hem realitzat, la 27 per la 45, i la 28 per la 55.
Res més, moltes gràcies.

Respecte de la 19, crec que el Sr. Nadal ja ha fet explícites
les contradiccions entre aquesta proposta i la seva política. Per
tant, també la 19, respecte de l’Institut Ramon Llull, també hi
votarem en contra.
Del 19, mesures de rehabilitació d’habitatges existents,
promocions socials, etcètera, a fi d’abaratir el cost de
l’habitatge a les Illes Balears, s’ha de dir que han tengut quatre
anys per concretar aquest etcètera. Que, per cert, ahir, a la
reunió que vàrem tenir amb el grup parlamentari, quasi la va
colAlapsar, vàrem estar mitja hora intentant imaginar què volia
dir aquest etcètera. És a dir, perquè clar, les múltiples
possibilitats darrera un etcètera, com bé pot veure són quasi
infinites; per tant, l’especifiquin i quan l’hagin especificat, en
tot cas, ja la votarem. Per tant, també votam en contra.
La 21, transaccions, perquè no tenim per què forçar el
Govern a elaborar cap pla específic, sinó, en tot cas,
substituiríem, si els anàs bé, “Elaborar un pla específic
d’habitatge juvenil a fi d’abaratir-ne els costs i fer-los
accessibles al jovent”, nosalt res ho voldríem substituir per
“Impulsar polítiques actives tendents a facilitar l’habitatge
juvenil”. És a dir, en cap moment estaríem parlant de cap pla. Si
vostès hi estan d’acord, votarem a favor, si no, en contra.
(Remor de veus)
La 22, “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears ...
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Font. Sr. Riudavets, li han proposat dues
transaccions, la 7 i 21, vostè té la paraula.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Sí. No acceptam cap de les dues transaccions. La primera,
la que fa referència a la proposta número 7, perquè se’ns
demana substituir el consell insular pel camp de Menorca, el
Govern de les Illes Balears faltaria més que no donàs suport al
camp de Menorca. El que demanam és que doni suport al
consell insular en la tasca que fa. No és una qüestió econòmica
tan sols, sinó institucional, volem suport i no continus
entrebancs.
I pel que fa referència a l’altra, a la número 21, volem
compromisos en habitatge, no polítiques específiques que no
es concretin en aquesta cambra amb un pla. Per tant, no
acceptam cap de les dues transaccions.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Riudavets. Per defensar les propostes del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Francesc Quetglas.
1. El Parlament de les Illes Balears lamenta l’absència en
el discurs del President del Govern de les Illes Balears de les
preocupacions dels ciutadans en matèria d’habitatge,
educació, cultura, serveis socials i joventut, i constata que no
va fer cap proposta concreta per tal de millorar la situació.

Sr. Font, vostè té la paraula, per favor.
EL SR. FONT I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sr. President. ... a posar en marxa programes
específics per afavorir l’acceptació dels colAlectius de persones
nouvingudes”, nosaltres ja ho hem contemplat a la proposta 47
que, alhora, diu que aquest tipus de plantejaments ja estan
inclosos dins el Pla d’immigració, el qual aquesta cambra va
votar unànimement.
De la 23, exactament igual, ens remetem a la proposta 47 que
ja hem presentat.
De la 24, votarem a favor, sobre la sensibilització de la
població contra la violència domèstica.
De la 25, ens estranya molt que el Sr. Riudavets ens parli
d’ingerències quan en el seu mateix poble, el Batle de Mercadal,
del PSM, ha autoritzat una ampliació d’un camp de golf de 9 a
18 forats. Per tant, també votarem en contra.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja el contingut
del discurs del President de les Illes Balears per ser un discurs
que fomenta l’egoisme, la insolidaritat i la confrontació.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears no compleix el programa electoral amb el
qual el PP es presentà als electors.
4. El Parlament de les Illes Balears lamenta el tarannà del
President del Govern de les Illes Balears quan es refereix a
l’oposició titllant-la d’instalAladors de la depressió
colAlectiva, immorals, patrocinadors de la inseguretat
jurídica, maniqueus reduccionistes, indecents i ineficaços,
irresponsables nihilistes, cruels sarcàstics, creadors de
superxeria, atemptadors contra les llibertats, satanitzadors
d’un sector econòmic, provocadors de rebelAlions fiscals,
responsables de carreteres ensagnades, proposadors de velles
utopies àcrates, enyoradors de societats controlades per
l’estat d’Orwell, violentadors de drets individuals, invasors
d’espais inalienables, creadors d’angoixes i crisis, i l’insta a
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canviar el vocabulari i a usar un llenguatge més d’acord amb
la responsabilitat del seu càrrec en un àmbit democràtic i
tolerant.

l’agricultura i l’insta a defensar amb fermesa els interessos,
en especial davant la reforma de la PAC.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a promoure els canvis legislatius necessaris per tal
que el Senat esdevengui l’autèntica cambra de representació
territorial, i que de manera urgent reguli la participació de
les comunitats autònomes al Consell de la Unió Europea.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i incrementar les línies de suport a
l’agricultura que s’iniciaren amb recursos de l’ecotaxa:
reposició d’arbres d’interès paisatgístic, suport a les finques
colAlaboradores en agricultura i ramaderia ecològica i
integrada, reguiu amb aigües residuals, centre
d’experimentació i formació amb pràctiques agràries, centres
d’interpretació i de referència al món rural, impuls d’energies
alternatives per a explotacions agràries i rehabilitació
d’elements etnològics.

7. El Parlament de les Illes Balears rebutja la persecució
a què es veuen sotmesos molts dels funcionaris de la
comunitat autònoma que ocuparen llocs de feina de lliure
designació amb l’anterior govern.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar que el Govern de l’Estat financiï la
construcció dels centres escolars contemplats al mapa escolar
de cadascuna de les Illes.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a:

14. El Parlament de les Illes Balears constata amb
preocupació l’increment de la ràtio a les aules de nombrosos
centres escolars de les Illes Balears sostinguts amb fons
públics, en detriment de la qualitat de l’ensenyament, i insta
el Govern de les Illes Balears a posar en marxa totes les
mesures necessàries per resoldre aquest problema abans de
l’inici del proper curs escolar.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a donar compliment íntegre a la Llei 30/1998, de 29
de juliol, de Règim Especial de les Illes Balears.

- Cobrir totes les vacants existents als cossos i a les forces
de seguretat de l’Estat a Balears.
- Actualitzar la plantilla dels cossos i les forces de
seguretat de l’Estat a Balears, tenint en compte la realitat
turística de les Illes.
- Elaborar un pla d’inversions per modernitzar equips,
vehicles, informàtica i quarters de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil.
- Homologar les retribucions del personal dels cossos i les
forces de seguretat, equiparant-les amb les que reben a les
Illes Canàries.
- Elaborar un pla especial per a les zones turístiques i
posar en marxa a les Illes Balears el Servei d’atenció al
turista ja existent a Madrid, Barcelona i Las Palmas.
- Posar en marxa bases de dades conjuntes entre els cossos
i les forces de seguretat de l’Estat i les policies locals de
Balears.
- Revisar el finançament dels ajuntaments, tenint en
compte el cost afegit que per a les hisendes municipals
suposen els serveis extraordinaris que han de realitzar les
policies locals, destinats a cobrir incidents, que per falta de
mitjans no poden atendre les forces i els cossos de seguretat
de l’Estat.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar del Govern de l’Estat la dotació
econòmica suficient per a l’aplicació de la Llei 5/2000, de la
responsabilitat penal de menors.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
Illes Balears perquè, en el moment de la transferència
competències de serveis socials al Consell Insular
Mallorca, es garanteixi l’equilibri econòmic i de serveis,
referència a les altres illes, de l’actual llei.

les
de
de
en

11. El Parlament de les Illes Balears denuncia la
politització i l’enfrontament del Govern amb el sector de

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renegociar la dotació econòmica de les
competències d’educació a fi d’adequar-la a la despesa real.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mostrar la seva voluntat d’arribar a un pacte
sanitari donant mostres de credibilitat, voluntat de tractar
tots els temes, presentar una proposta detallada dels temes a
incloure i acceptar una anàlisi qualificada de cadascun dels
aspectes.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar desenvolupant el Pla sociosanitari
i el Pla de salut mental de les Illes Balears.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de sòl amb la finalitat d’oferir
sòl edificable a disposició dels promotors d’habitatges de
protecció pública o de preu taxat, tant públics com privats, en
colAlaboració amb els ajuntaments . El Govern promourà
mesures legislatives que impedeixin la subhasta de sòls
públics i garanteixi l’ús majoritari d’aquests sòls per a la
promoció d’habitatges assequibles.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir l’esforç pressupostari en matèria
d’ajuts a l’accés a l’habitatge en les línies de:
- Donar prioritat als habitatges per a joves.
- Continuar el mateix ritme de promoció d’habitatge de
l’IBAVI que en el període 1999-2003.
- Complir i sobrepassar els objectius del Pla estatal
d’habitatge.
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- Garantir els ajuts existents als adquirents.
- Prioritzar la rehabilitació.
- Suprimir els imposts de transmissions i de successions
per a habitatges de primera residència de preu i
característiques no luxoses.

badies de Palma i Alcúdia-Pollença, així com a iniciar els
estudis per a les línies del sud de Mallorca.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir l’execució de la totalitat dels
projectes aprovats pel Consell Assessor de Turisme que
havien de ser finançats amb l’impost sobre els allotjaments
turístics.

- Exigir de les companyies aèries el manteniment de les
tarifes promocionals.
- Exigir del Govern de l’Estat que garanteixi que el preu
de la tarifa bàsica interinsular no superi els 60 i i que
s’inclogui el transport aeri amb la península dins la
Declaració d’obligació de servei públic (amb un 50% de
descompte per als residents).

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè els pressuposts de la comunitat per al
2004 en temes de promoció turística estiguin territorialitzats
per illes i gestionats a través dels consells insulars.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir un fons de finançament dels plans
d’excelAlència turística amb una quantitat mínima anual de
12 milions d’euros.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir una mes a de diàleg amb la petita
empresa de l’oferta complementària i les federacions hoteleres
per tal de donar resposta als problemes que generen
l’increment de l’oferta del tot inclòs.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar una política de parcs naturals
dins el diàleg i el consens amb les parts afectades, amb
criteris naturalístics i paisatgístics i no de propietat.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a:
- Aplicar i garantir el finançament dels plans de recerca
i desenvolupament i el d’innovació.
- Aprovar, aplicar i finançar el Pla de la societat del
coneixement.
- Prendre les mesures necessàries per tal de garantir
l’accés de la ciutadania de totes les Illes a la xarxa Internet
en condicions d’igualtat i seguretat mitjançant la tecnologia
wi-fi.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a replantejar la modificació del Conveni de
carreteres, en el sentit d’introduir-hi criteris de sostenibilitat
ambiental, de renúncia a les autopistes i respecte a les
competències dels consells insulars i als plans territorials, i
finançar als consells insulars els respectius plans de millora
i seguretat vial.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el Pla de transports i garantir
pressupostàriament la seva execució.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir els plans d’expansió ferroviària a
Cala Rajada, Alcúdia, Universitat i xarxes tramviàries a les

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a:

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Parlamentari Socialista ha presentat 30
propostes de resolució i per tant no sembla ni lògic ni escaient
que vagi aquí desgranant una per una el seu contingut i la seva
defensa. Per tant, em limitaré, amb una primera aproximació, a la
defensa de la concepció i de la ideologia que inspira un gran
paquet de propostes de resolució.
És evident que en aquest darrer debat hem vist la
confrontació de dos models polítics; un, dretà, conservador,
amb una concepció maltusiana i darwinista social, que equipara
llibertat amb el campi qui pugui, la qual cosa vol dir que qui no
pugui no campa, i al servei exclusiu dels agents i dels
interessos econòmics i d’una societat, literalment, sense
crosses; partidari d’una administració mínima i poc operant que
defensa que sector públic és igual a imposts, és a dir que té el
punt de vista dels rics i dels poderosos, sector públic igual
imposts. I de l’altra banda, una concepció que posa les
persones i no l’economia en el centre; que creu no en una
dimensió màxima o mínima del sector públic, sinó la necessària
i ben dotada de recursos per garantir l’exercici de la llibertat en
termes d’igualtat; perquè la càrrega de l’herència social no
determini la vida, perquè l’educació, la salut, l’habitatge, el medi
ambient i les necessitats bàsiques per a una vida digna siguin
drets reals i no pura retòrica.
Per la dreta, el desenvolupament de polítiques socials
profundes i intenses, el respecte i les polítiques actives en
matèria de medi ambient o incidir en la participació democràtica,
s ón obstacles a l’eficiència i al desenvolupament econòmic,
tant una política social com una política mediambiental com la
participació democràtica, això són obstacles a l’eficiència; per
tant, hem de minimitzar aquestes tres qüestions per garantir
l’eficiència del sistema. I aquesta no és la concepció que es
defensa des de l’esquerra i des de posicions progressistes, sinó
tot el contrari, i els països més desenvolupats d’Europa ens ho
demostren; allà on hi ha una coherència entre la política social,
entre el respecte mediambiental i la participació democràtica,
acompanyat tot d’un desenvolupament tecnològic, d’una
formació, d’un increment de l’eficiència del sistema basat en la
qualitat i en l’excelAlència, aquests són els països
desenvolupats.
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Però a més d’aquesta diferència de concepció, n’hi va haver
una altra, que és la diferència de respecte i tarannà. La dret no
accepta, no ja la dissidència, sinó, simplement, la discrepància;
i ens pareix absolutament impropi l’ús de desqualificacions
despectives pels que simplement no estan d’acord amb la
política del Govern. I en feim una condemna explícita d’aquesta
qüestió.
Les propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista
tenen dos destinataris, el Govern de les Illes Balears i el Govern
de l’Estat. Què demanam al Govern de les Illes Balears?
Lògicament i, en primer lloc, i en coherència amb el que acab
d’exposar, un èmfasi en la política social, en aquells aspectes
que són fonamentals per garantir la igualtat i l’exercici de la
llibertat; l’educació, especialment pel que fa a construcció de
centres, a la millora de la qualitat i a l’increment de la dotació
econòmica per a aquestes finalitats; habitatge, li exigim un pla
de sòl i sobretot preservar les conquestes de l’anterior
legislatura, que no baixi l’esforç, sinó que augmenti en matèria
d’habitatge; sanitat, pel que fa referència a un pacte sanitari
seriós i de ver, al pla sociosanitari i al pla de salut mental.
En segon lloc, unes propostes de resolució que fan
referència a dos dels sectors més conflictius i que s’han vist
més en el centre del debat polític en aquests tres mesos de nou
govern: l’agricultura, amenaçada per la reforma de la política
agrària comú i per la retirada del fons de l’ecotaxa dedicat al
camp; al turisme, allà on demanam garantir l’execució dels
projectes de l’ecotaxa, el finançament dels plans d’excelAlència
turística, fer front al problema del tot inclòs i iniciar la
descentralització de la promoció turística.
En tercer lloc, una qüestió que ens ha cridat molt l’atenció
que hagi desaparegut del discurs del Sr. Matas, que és la
referència a la modernització tecnològica de la nostra societat.
El Sr. Matas, ho recordaran, fa dues legislatures era, almanco a
nivell retòric, el gran defensor de la modernització per vies
informàtiques i telemàtiques de la nostra societat; tal vegada les
seves experiències personals amb la informàtica i la telemàtica
l’han duit a apartar-se d’aquest capítol de reivindicacions, però
el cert és que per a nosaltres és molt important subratllar els
plans de recerca, d’innovació, els plans de la societat de la
informació i de la comunicació, de la societat del coneixement,
en definitiva. I aquesta és una qüestió que per a nosaltres
esdevé cabdal, precisament per fer compatible allò que dèiem:
el desenvolupament social, el desenvolupament mediambiental
i l’aprofundiment democràtic i participatiu fer-ho compatible
amb el desenvolupament econòmic.
En quart lloc, cercam el redimensionament de les
infraestructures i la seva adaptació a la sostenibilitat en termes
que ja són prou coneguts per continuar reiterant des d’aquesta
tribuna.
En cinquè lloc, qüestions polítiques de transports:
potenciar, continuar també la política de potenciació del
transport per carretera; mantenir els plans d’expansió ferroviària
que existien a l’anterior legislatura, i naturalment, el
replantejament de la qüestió relativa a la declaració d’obligació
de servei públic, que no d’interès públic, com va dir tantes

vegades ahir el Sr. Matas, es diu declaració d’obligació de
serveis públics dels vols entre les Illes i entre les Illes i la
Península.
I un altre punt important, el sanejament de les regles del joc
pel que fa als funcionaris: evitar les depuracions. Estam en una
situació en la qual atemptam molt seriosament contra el sistema
de la funció pública professional i neutral, hem tornat al sistema
decimonònic del botí, allà quan arriba un govern fa net i tots els
funcionaris que han colAlaborat amb l’anterior govern es veuen
depurats, es veuen castigats, es veuen relegats o es veuen en
una situació incòmode i en una situació que minva fins i tot les
seves perspectives de desenvolupament professional, i això ho
volem denunciar des d’aquesta tribuna.
Segon paquet, adreçat a l’Estat. Evidentment, exigim,
demanam millores en el finançament, especialment pel que fa a
l’educació i a la sanitat, i exigència de mesures per al
reconeixement de la insularitat; desenvolupament de la Llei de
règim especial; replantejament del finançament de sanitat i
educació i equiparació al plus d’insularitat. Molt important, en
matèria de seguretat, que és un dels greus dèficits que en
aquests moments té la nost ra comunitat. Equiparació del plus
d’insularitat per a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat;
dotació de mitjans personals i materials, observam amb mol t a
preocupació el descens de les inversions del Ministeri de
l’Interior en el pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2004.
I la millora del finançament a aquells ajuntaments que
subsidiàriament han de suplir les deficiències de la policia
estatal, tant policia com Guàrdia Civil, a través de les seves
policies locals.
I finalment, la reforma del Senat i l’impuls a la participació de
les comunitats autònomes en l’elaboració, en la formació de la
voluntat de l’Estat en la represent ació en els consells europeus
i dins els àmbits on les competències de l’Estat es troben
repartides entre les comunitats autònomes, per la Constitució
i pels estatuts d’autonomia.
En definitiva, un conjunt de mesures inspirades en el
pensament socialdemòcrata, basades en la igualtat
d’oportunitats, els drets socials, la convivència, la seguretat, el
respecte mediambiental, en suma en un model de societat
moderna, europea i progressista, molt allunyada del model de
societat egoista insolidària, antiquada que ens proposava ahir
el Sr. Matas, un model, el del Sr. Matas, més pròxim a les tesis
del partit republicà del Sr. Busch i del Sr. Schwarzenegger que
a l’Europa dels drets i llibertats de la futura constitució europea.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Quetglas. Per fixar posicions, té la paraula el Sr.
Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, la seva intervenció ens
ha paregut que dedicava més temps a fer una valoració del
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debat, des del punt de vista del seu partit, des del seu punt de
vista, que respectam, però no compartim, que a defensar les
propostes de resolució que avui pretenia el suport de la resta
de grups de la cambra, la majoria de les quals no ha explicat i
que nosaltres no hi podrem donar suport per la seva manca
d’explicació. Vostè ens ha demanat, ens ha dit que presentava
amb aquesta genèrica exposició dos tipus de propostes, unes
que tenien com a destinatari el Govern de les Illes Balears, i
nosaltres li donarem suport a la 16 i a la 27; i unes altres que
anaven destinades al Govern de l’Estat, de les quals, nosaltres,
si bé li donaríem suport o li donarem suport a la quinta, a la
sexta i a l’octava, pensam que no tenen moltes possibilitats de
prosperar si vostè no té el suport dels altres grups. I vostè, que
el seu partit té representants a Madrid, el que lamentam és que
els seus representants a Madrid, no només ara, sinó en altres
moments que coincidia el govern de Madrid amb el suport del
seu partit, no es dedicàs a reivindicar aquestes mateixes coses.
Així i tot, nosaltres li donarem suport a la quinta, a la sexta i a la
vuit.
No li donarem suport a la primera, segona, tercera i quarta
perquè es limiten a fer una valoració del seu discurs, més
pareixen pròpies, no d’un debat parlamentari, sinó de, anava a
dir la “pataleta”, però no ho diré, de la persona que no li agrada
el resultat del debat i vol criticar les formes des del seu punt de
vista.
Quant a la número 7, què passa amb els funcionaris? Miri,
jo, la passada legislatura, que governava el pacte de progrés,
sentia que el Partit Popular deia el mateix dels funcionaris del
Govern i ara pensava que no tornaria passar i torn a sentir el
mateix del Partit Socialista amb el Govern. Miri, jo crec que hi ha
funcionaris a la comunitat autònoma que són bons funcionaris,
que segueixen sent bons funcionaris i tenen llocs directius,
llocs claus a la comunitat, hi hagi el govern que hi hagi i són
funcionaris independents que no se signifiquen excessivament
políticament. El que no poden pretendre persones que se
signifiquen políticament és que segueixin estant a càrrecs d’alta
confiança o responsabilitat, normalment a càrrecs de lliure
designació.
A la número 10, que diu que el Parlament de les Illes, en el
moment de la trans ferència de competències de serveis socials
al Consell de Mallorca, garanteixi l’equilibri econòmic i de
serveis. M iri, Sr. Quetglas, jo crec que hi ha grups que haurien
d’anar alerta quan fan determinades propostes, perquè jo
record la negociació en matèria de serveis socials de la passada
legislatura, els problemes que vàrem tenir per part d’Unió
Mallorquina per fer una llei així com va quedar, i que després
ens vérem obligats a demanar que la seva entrada en vigor no
fos en aquell moment perquè la finançació era absolutament
insostenible, i que jo estic convençut que el Govern de les Illes,
ara en aquest moment, donarà solució, i que vostès me demanin
això és que, bé, no deixa de sorprendre-me.
La número 11 parla de què s’eviti l’enfrontament en matèria
d’agricultura. També no deixa de sorprendre que a la passada
legislatura hi havia enfrontament. I jo crec que no haurien
d’utilitzar els grups socials per fer enfrontament amb els
governs, haurien de ser capaços d’intentar un consens en els
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grans temes perquè es puguin treure endavant, sense que
serveixin tot el dia de brega social, no haurien de servir ni els
sindicats ni les associacions per enfrontar-se als distints
governs, siguin aquests o siguin els altres.
A les 13, 14 i 15 que parlen de matèria d’educació no li
donarem suport. Nosaltres tenim una proposta i que agraïm el
seu suport i creim que reflecteix millor el sentit d’aquesta
cambra.
A la número 16 ja li he anunciat que li donaríem suport en
matèria de pacte sanitari allà on estam absolutament d’acord.
La número 18 torna a dir el mateix en matèria de sòl. Per
poder tenir habitatges a un preu raonable només hi ha dues
solucions, o aconseguir sòl a preu raonable o que les
administracions subvencionin directament al comprador la
compra d’aquests habitatges i no hi ha manera. Jo crec que
vostè que ha presidit GESTUR durant 4 anys o durant els anys
que vostè ha estat conseller i que sap que des d’una empresa
que depèn de les administracions han intentat fer sòl
residencial durant 4 anys i no han estat capaços de fer ni una
sola operació de sòl residencial, jo crec que hauria d’anar més
alerta en defensar determinades propostes.
A la número 19 no li donarem suport perquè hi ha una
proposta del PSM que pensam que reflecteix millor el sentir
d’aquesta cambra i que serà la que tendrà el nostre suport.
A les 20, 21, 22 i 23 no les donarem suport. Les
competències en matèria de turisme són i seran d’ordenació i
promoció turística, almanco a Mallorca, del Govern i m’estranya
que des del seu grup facin aquesta proposta quan la passada
legislatura mantenien actituds absolutament contràries, actituds
absolutament contràries.
La número 24 no tendrà el suport d’Unió Mallorquina als
parcs naturals, com la passada legislatura no va tenir el suport
d’Unió Mallorquina la declaració de parc de Llevant i el Govern
unilateralment va decidir donar suport a aquest parc i tampoc
no va tenir el suport i gràcies a Déu no es va aprovar la Llei de
biodiversitat.
La número 26. Miri Sr. Quetglas, jo l’altre dia no vaig
intervenir en el consell perquè hi havia el conseller responsable
que va dir crec allò que havia de dir. Però m’agradaria, perquè
jo entenc que el PSM o Esquerra Unida-Els Verds estiguin en
contra de la política en matèria de carreteres que amb aquest
protocol que hem signat el Govern de la comunitat i el Consell
de Mallorca es facin, es millorin les carreteres de la nostra illa,
s’arreglin els punts negres, deixin de ser unes carreteres
insegures. Però m’agradaria saber que el seu grup digués
clarament, que ho digués amb valentia quines són les carreteres
que no li agraden i per què, ho assenyali perquè a mi allò que
m’agradaria saber és per exemple, un tema com el segon cinturó
que ara pareix que no els va bé, quan el dia anterior a les
eleccions, que figurava en el programa del Partit Popular i
d’Unió Mallorquina, el candidat del Partit Socialista Obrer
Espanyol va anunciar el dia anterior que ell li donava suport.
M’agradaria que..., no volen que hi hagi la continuació que

296

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8/fascicle 4 / 7, 8 i 9 d'octubre del 2003

estava pactada en el Pla territorial fins a Llucmajor de la
carretera. No vol que hi hagi una carretera que arribi amb un
temps raonable a Peguera? No vol que la carretera arribi fins al
creure de Sa Pobla com teníem pactat en el Pla territorial? A mi
m’agradaria Sr. Quetglas, i jo li deman, que enlloc de fer
demagògia digui quines són les carreteres que no vol i per què
i ho digui perquè ho sàpiguen els ciutadans i els ciutadans,
com va dir el President i la Presidenta...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant Sr. Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
...cada 4 anys ens examinaran.
La número 27 que parla d’aprovar un Pla de transports,
comptarà amb el suport d’Unió Mallorquina.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Per un moment no sabia si em
trobava a la sala de plens del Parlament o del Consell de
Mallorca, però crec que estam en el Parlament.
Bé ja dic que el nostre grup donarà suport a totes les
propostes de resolució que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Quetglas, vostè no les ha explicat totes una per
una, però nosaltres sabem llegir i hem cregut que les podríem
entendre. Home, jo personalment tenc una certa dificultat amb
la tecnologia win zip però això és un problema meu i en general
ho hem pogut entendre i crec que estam en condicions de dir
que podem votar afirmativament.
Bé jo de les dues primeres, jo crec que està bé, nosaltres no
hem presentant res semblant ni és massa corrent que es
presentin aquests tipus de resolucions però sí que és important
constatar que efectivament les polítiques socials no han estat
present en el discurs del President, les polítiques socials
concretes, han fet un avanç, al final de la legislatura tal vegada
ja farà algun anunci concret . Ho dic perquè en el debat
d’investidura no va ni citar que n’hi hauria de polítiques
socials, ara ja ha citat que hi hauria polítiques socials, algun dia
tal vegada ens n’explica alguna de concreta. Però vaja crec que
és positiu això.
La proposta número 3 diu que constata que el Govern de les
Illes Balears no compleix el programa electoral. Supòs que ho
diu perquè determinades carreteres no venien en el programa
de’n Jaume Matas, però és que ho tenen molt fàcil ells perquè
cada illa dins el programa electoral diu el que els sembla i
després diuen, complim aquest, no complim l’altre però complim

aquest. És una manera..., els ha anat bé, tal vegada els altres
partits hauríem de fer coses d’aquest tipus a veure si ens
funcionava. Per exemple, les transferències en temes de
promoció turística sí que era una reivindicació inexcusable, per
exemple en el cas d’Eivissa que en altres programes no venia i
ara de totes maneres hem fet un gran descobriment que són les
transferències encobertes. Pere Palau dixit, ara fan
transferències encobertes, aquesta comunitat està avançant.
Bé la número 4 que fan també és una mica, si es vol, atípica
no és dir demanam que es faci tal o qual cosa, però jo crec que
és bo que es citi aquí. S’han dedicat molt de temps a fer un
recull d’adjectius i jo crec que sí és bo retreure al President
d’aquesta comunitat, que és el President de tots, ja que diu no
parlarem del temps passats i no vol insultar i no sé què. Que
moderi una mica el llenguatge i el President de tots, el President
de la comunitat seria convenient que no utilitzés aquest tipus
de llenguatge, però en fi no tenc moltes esperances de què això
sigui així.
La número 5 de règim especial, és coincident o és molt
semblant a altres que hem presentat nosaltres i altres grups. És
una qüestió permanent, la número 6 referida al Senat perquè
sigui una cambra territorial, ho hem demanat tantes vegades i
hi estam completament d’acord.
De la persecució que es veuen sotmesos molts de
funcionaris. Hi estam d’acord i supòs que ho podrem concretar
més en el futur.
Després ve la 8 que té tot un seguit de subapartats i jo crec
que és important. L’augment de la delinqüència que és greu i la
manca d’actuacions per part de l’Administració central per
actuar sobre aquest tema o per cobrir les vacants, en definitiva
per fer front a allò que són responsabilitats de l’Estat és
important i això perjudica greument als ciutadans d’aquestes
Illes i perjudica greument la imatge turística. És a dir, un lloc
insegur, un lloc amb molta delinqüència perjudica també molt
greument la imatge turística, jo crec que fins i tot una mica més
que l’ecotaxa.
La Llei de responsabilitat dels menors, número 9. En tenim
pràcticament idèntica, encara que crec que ens arreglaran d’una
altra manera, eliminaran la Llei penal del menor, però estam
completament d’acord.
El tema de l’agricultura que fan vostès per aquí. Jo crec que
sí, hem de lamentar que s’hagi produït uns enfrontaments que
surten del propi Govern de les Illes Balears i de membres del
seu mateix partit i s’ha de donar suport a l’agricultura i s’han
d’evitar aquests enfrontaments.
La construcció de centres escolars, vostès en presenten
diversos, nosaltres en teníem una però anam en la mateixa línia.
El tema del pacte sanitari i que vostès demanen que el
concretin una mica més. Bé nosaltres també demanam que el
concretin, però tenim una certa prevenció, una preocupació per
veure si el pacte sanitari vol ser al final només un maquillatge
de les llistes d’espera i que a més això ho volen fer desviant
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malalts a les clíniques privades o per privatitzar més gestions
encara dels centres sanitaris. Si la cosa va seriosament, és a dir,
coincidim amb la seva proposta que diguin concretament allò
què volen fer per millorar la sanitat i en podrem parlar entre tots.
Bé, veig que s’encén el llum vermell. Només voldria
comentar les número 18 i 19 seves. Agrair-li que les hagin
presentat com també n’han presentades molt semblants des del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista, tot allò que fa referència a
la promoció de l’habitatge. Dic agrair-los perquè nosaltres de
manera lamentable, vull dir per qüestions administratives ens ha
caigut la nostra i si no són per vostès i pel PSM aquest tema no
hauria estat present, com no va ser present en el discurs del Sr.
Matas i creim que és un tema fonamental per als ciutadans de
les nostres Illes. I evidentment nosaltres som partidaris de
polítiques actives, en promoció de l’habitatge i no només
polítiques de subvencionar els propietaris i moltes vegades,
especuladors de sòl per comprar a preus de mercat.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ramon. Per fixar posicions té la paraula la
representant del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
Sra. Maria Antònia Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem
escoltat atentament el discurs, o la presentació de les propostes
de resolució del Grup Parlamentari Socialista i li volem dir que
hi estam d’acord en un gran percentatge de totes les que
presenten vostès. A més, coincideixen en certa manera amb
algunes de les que ha presentat el meu grup. Per tant, faré
incidència a unes quantes que evidentment nosaltres hi
donarem suport.
La número 5 quant al compliment íntegre de la Llei de Règim
Especial de les Illes Balears surt reiteradament en els debats
d’aquesta cambra perquè hi ha un incompliment sistemàtic
d’aquesta llei i per tant, necessàriament ha de sortir fins que no
estigui complimentada en la seva totalitat.
Una altra reivindicació històrica que nosaltres compartim
des del nostre grup és la reforma del Senat, fins i tot hem
presentat alguna iniciativa en aquest Parlament i creim que és
necessari que la cambra del Senat esdevengui, evidentment, en
l’autèntica cambra de representació territorial.
Quant a la número 8 que fa referència a la millora de les
condicions de les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Creim
que tenen un dèficit històric tan en instalAlacions, material,
infraestructures i la mateixa dotació econòmica i dels sous
d’aquestes forces de seguretat. Nosaltres els donarem suport,
però sense renunciar que en un moment o l’altre puguem tenir
o disposar d’una policia pròpia perquè també és una de les
reivindicacions històriques del nostre grup.
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A les 9, 10 i 11 també els donarem suport. Quant a la dotació
econòmica suficient per a la responsabilitat penal dels menors
és un cost que hem hagut d’assumir a la nostra comunitat
perquè no es va tenir en compte quan es va aprovar que tendria
unes despeses bastant importants per poder donar compliment
a aquesta llei. I també a la número 10 creim que aquí hi ha un
missatge que tal vegada s’ha de saber entendre i és quan es
varen acceptar les competències en els consells insular de
Menorca i d’Eivissa es va quantificar d’una manera però ara tal
vegada es veu que són insuficients i per tant, s’ha de poder
negociar la dotació econòmica en aquestes illes i que no hi ha
d’haver aquest equilibri que vostès solAliciten.
En els sectors agrícoles totes les propostes que fan són de
donar suport al sector agrícola i nosaltres hi estam d’acord
perquè hi ha d’haver unanimitats aquí, ni hi pot haver
enfrontaments, ni són bons els que hi va haver a la passada
legislatura, ni són bons els que hi ha actualment perquè el
sector agrari necessita d’un suport majoritari de tots els grups
polítics perquè l’agricultura com a sector primari no podem
deixar que desaparegui d’aquesta terra en favor del sector
secundari o terciari, el secundari evidentment no sorgirà com a
altres comunitats autònomes, però el terciari s’ho està menjant
tot i el sector primari és bàsic per a l’economia i per a moltes
altres coses que defineixen la nostra terra. Per tant, li hem de
donar suport.
Una altra cosa, s’ha parlat aquí que els governs són els que
han de marcar les prioritats, el Govern nou, jo hi estic totalment
d’acord, però evidentment tots els governs, així com els
ajuntaments i altres institucions, no comencen de zero mai sinó
que és una roda que continua i per tant, hi ha uns compromisos
que els governs nous compleixen els compromisos dels
governs anteriors, amb tot allò que no influeixi en la ideologia
política, o damunt les prioritats, però sí que molts de governs
han hagut d’assumir els compromisos dels anteriors i crec que
el Govern del pacte no va tallar, ni començar de zero, sinó que
també va assumir compromisos adquirits pel Govern del PP
anterior. Per tant, ara creim que el Govern del Partit Popular
hauria de donar suport a compromisos que va adquirir el
Govern del pacte, sobretot en relació al finançament de
programes i de propostes en favor de l’agricultura que anaven
finançats amb els fons de l’ecotaxa, que hauran evidentment
treure d’altres butxaques del pressupost, però sí que creim que
s’han creat unes expectatives que s’haurien de complir.
Q uant a la número 13 nosaltres proposaríem que es retirés
aquesta proposició perquè entenem que va inclosa a la 15, ja
que a la 15 parla que s’ha de renegociar la dotació econòmica
per a les competències d’educació, a fi d’adequar-les a la
despesa real. Per tant, això és la construcció de nous centres i
aniria inclosa aquí. Creim que la 15 defineix millor l’esperit, tot
i que el compartim, però tal vegada la número 13 aniria més ben
raonada que la número 15. De totes maneres el Partit Socialista
ja ens farà saber si la vol retirar o no. I en tot cas no en farem
qüestió d’aquest tema.
La número 16 parla de què es faci un pacte sanitari. Ja hem
vist que per part de la consellera hi ha la voluntat de fer aquest
pacte sanitari, però allò que demanaríem és que no es limités a
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fer-se la foto amb tots els portaveus, sinó que el Govern fes
propostes concretes ja que els primers contactes que hi va
haver entre tots els grups parlamentaris, els representants dels
grups, no es va treure res, simplement es va posar damunt la
taula la bona voluntat. Ara sí creim que és necessari que el
Govern faci propostes concretes damunt aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:
No era jo.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
I quant al sòl públic, estam totalment d’acord que s’han de
donar facilitats per oferir sòl edificable. Estam assabentats que
hi ha altres comunitats allà on s’han pres mesures per impedir
que es pugui especular damunt el sòl públic. Per tant, seria
necessari emprendre mesures en aquest sentit perquè aquest
sòl que ofereixen els ajuntaments i que és propietat de les
institucions públiques no es pugui especular amb ells i que es
garanteixi aquest ús majoritari d’aquests sòls per a la promoció
d’habitatges, igualment també donant suport que s’han de fer
polítiques de promoció de l’ habitatge de cara als joves.

Ah no, tal vegada no era vostè, era el vicepresident que el
substituïa.
EL SR. PRESIDENT:
Bé com que a l’anterior debat havíem fixat posicions en el
mateix moment. Però bé, si el vicepresident ho ha dit, respect el
vicepresident. Té la paraula el Sr. Jaume Tadeo
EL SR. TADEO I FLORIT:

Tornam ser una altra vegada a una proposta sobre la
transferència de competències en promoció turística. Creim que
hi ha uns compromisos amb un dels consells insulars que ja
t enen la promoció turística. En canvi creim que no es
compleixen aquests compromisos en l’altra illa. Per tant,
nosaltres creim que s’ha d’equilibrar i que hi ha d’haver el
mateix tractament en una illa i en l’altra. Per tant, també donarem
suport a la 21.
I ja per acabar, totes les altres evidentment les donarem
suport, però a la número 26 ens agradaria que quan vostès
parlen que es modifiqui el conveni de carreteres en el sentit
d’introduir-hi criteris de sostenibilitat ambiental, nosaltres ens
agradaria que hi pogués incloure que a les competències i en
els plans territorials, sobretot en el tema de finançament, que hi
poguessin entrar els desdoblaments perquè creim que, ja hem
parlat del tema, nosaltres hem presentat una proposició en el
tema del finançament de la PM-715 i ja que és una carretera
important, una de les més importants per a les comunicacions
de Mallorca, no veim el motiu de què el Govern de l’Estat no
l’hagi de poder finançar i que hagin d’assumir el cost els propis
ciutadans de les Illes Balears. A nosaltres ens agradaria que si
pogués incloure aquesta modificació perquè s’incloguessin els
desdoblaments.
I per a la resta de les proposicions, les que no hem
anomenades, hi haurà abstenció.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
G ràcies, Sra. Vadell. Sr. Quetglas si accepta... ah!, no encara
no. No sé si demanava una ..., però no sabia si era en el mateix
moment que volia contestar la modificació de la Sra. Maria
Antònia Vadell, li ha demanat una modificació.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Sr. President, jo no havia demanat la paraula perquè en
l’anterior ocasió vostè mateix ha dit que acabessin tots els
torns dels distints grups..., a bé tal vegada no era vostè...

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Després
de l’estudi-míting ideològic sobre propostes que ens ha fet el
representant del Partit Socialista, allò que nosaltres no sabem
és perquè no les han aplicades durant aquests 4 anys de la
passada legislatura. A més també dir-li al respecte, que com jo
sap perfectament la ideologia que té el nostre partit és una
aplicació de polítiques que tendeixen a aconseguir una millora
de la qualitat de vida i de benestar social per als nostres
ciutadans.
Una volta dit açò, li faig saber que el Partit Popular votarà
en contra de la majoria de les seves propostes, a excepció de la
número 16 i la 27. En primer lloc dir que el nostre grup no entén
com un grup que ha estat governant els darrers 4 anys és capaç
de presentar algunes d’aquestes propostes que denoten que
governant poca cosa han fet i a més pretenen que les facem
nosaltres. Però pensin, com ja se’ls ha dit des d’aquí, van ben
servits si pensen que nosaltres farem el seu programa electoral.
Nosaltres complirem el nostre programa electoral que el passat
dia 25 de maig va ser el més votat i ens va posar a nosaltres en
el Govern i a vostès a l’oposició.
Així doncs una volta haver fet aquest incís passarem a
destacar una sèrie de les seves propostes. En primer lloc de les
propostes de la una a la quatre, no val la pena dir gaire cosa,
tan sols dir que estan distorsionant molt la realitat.
En allò que es refereix a la proposta número 5, dir que
nos altres presentam una proposta sobre el REB similar i
consideram que és més ampla.
Referent a la proposta número 7, és clarament un acte
d’hipocresia i faltar a la veritat i és una manera d’intentar
emmascarar allò que vostès varen fer l’any 99.
Pel que fa a la número 8, ja ho estam fent i a més existeix un
compromís d’Estat.
Quant a la número 9, em remet a la nostra proposta número
52.
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Referent a la proposta número 10, no es preocupin perquè
l’equilibri sempre estarà assegurat, no com va fer la seva llei
que estava desequilibrada.

Gràcies, Sr. Tadeo. Ara sí té la paraula el Sr. Quetglas.

Referent a la proposta número 11, dir que el Govern de
l’Estat ha defensat i seguirà defensant la reforma del PAC des
del seu primer moment.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Quant a la proposta número 12, no es preocupin perquè
farem més d’allò que vostès han fet. I en aquest sentit em remet
a les paraules del President.
Referent a les propostes 13, 14, 15 i 17, només dir-los que
també els remet a propostes que nosaltres presentam el dia
d’avui.
Pel que fa referència a la número 18 i 19, dir-los que farem tot
el contrari que vostès han fet, no farem plans ni estudis sinó
que donarem solucions i resultats.
Òbviament la proposta número 20 cau per si mateixa.
Passant a les propostes 21, 22 i 23, recordar-li que ja existeix
el diàleg amb el sector i que hi serà sempre i que es farà una
promoció de les Illes ressaltant la personalitat de cada una
d’elles.
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Gràcies, Sr. President. Pel que fa a la proposta del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista en relació a la proposta
de resolució número 26, cap problema, fins i tot podríem posar
si li sembla bé, després de renúncia a les autopistes, afegir-hi “i
d’incloure-hi els desdoblaments” i amb això ja quedaria
satisfeta.
En relació a la segona proposta, home jo crec que relacionar
la proposta número 13 que parla del finançament de construcció
de centres escolars per un costat i la 15 que allò que demana és
renegociar la dotació econòmica, són dues coses que tenen a
veure, evidentment, les dues coses són doblers per a
l’educació, però la 15 no garanteix el compliment de la 13. És a
dir, si es renegocia s’aconsegueix més dotació econòmica, no
hi ha cap garantia que una part d’aquesta dotació econòmica es
continuï finançant, el Pla de centres de l’anterior Govern que és
una mica l’esperit d’allò que estam defensant. Per tant, jo
mantendria les dues perquè encara que estan relacionades es
refereix als texts lleugerament distintes.
Gràcies, Sr. President.

Quant als plans d’excelAlència turística també dir-li que ja
s’estan fent.
En referència a la proposta número 24, dir-los que la nostra
política és que la protecció de la natura ha de comptar sempre
amb la prop ietat privada, cosa que vostès no varen fer en el seu
moment.
Referent a les propostes 26 i 28, una vegada més els hem de
remetre al nostre programa electoral.
Pel que fa a la proposta número 29, és un tema que ja ha
estat aquí bastant debatut. Només dir-li que només en tres
mesos hem presentat la declaració d’obligació del servei públic
i hem donat una solució al servei interinsular, cosa que no es
va fer els quatre anys anteriors.
Les dues que havia comentat que sí les votaria a favor eren
la 16 i la 27. La 16 ens alegra que hagin recollit la proposta de la
nostra consellera. I pel que fa referència a la 27, efectivament
estam d’acord amb un bon servei públic que sempre sigui
dissuasiu d’emprar el cotxe d’un i per tant, ha de ser un servei
de qualitat.
Resumint un poc dir-li que en aquesta comunitat autònoma
tenim un Govern que executa el seu programa electoral amb el
suport dels ciutadans de les Illes Balears i no dubtin que no les
defraudarem.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Quetglas. Per defensar les propostes del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Maria Salom.
1. El Parlament de les Illes Balears ins ta el Govern de les
Illes Balears a què la figura de parc natural es composi per
finques de titularitat pública i d’aquelles privades que
vulguin adherir-s’hi voluntàriament, així com a preparar un
pla de senyalització per als parcs naturals de les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de sanejament i depuració
d’aigües residuals per tal de dotar a cada una de les
estacions depuradores de les Illes Balears d’aquelles
infraestructures i tractaments que garanteixin una millor
qualitat de l’aigua, incloent-hi la generalització del
tractament terciari.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar i fomentar la participació del
món empresarial en els àmbits de recerca i innovació.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que destini els recursos necessaris per tal que
el proper estiu l’anomenada policia turística sigui una
realitat, ja que implicarà una millora en la qualitat del servei
policial que reben els turistes i els residents a les zones
turístiques de la nostra comunitat autònoma.
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5. El Parlament de les Illes Balears constata l’increment
de l’estacionalitat experimentat en els darrers anys i per això
insta el Govern de les Illes Balears que contempli com un dels
objectius prioritaris en matèria de política turística, arbitrar
mesures que siguin necessàries per afavorir la
desestacionalització de l’activitat turística.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què impulsi la celebració a la nostra
comunitat autònoma de grans esdeveniments esportius i
culturals de projecció nacional i internacional com a element
important de la imatge i promoció exterior de les Illes
Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears constata que la
qualitat és un factor bàsic de la competitivitat turística i en
aquest sentit insta el Govern de les Illes Balears a aprofundir
en la millora de la qualitat turística mitjançant la realització
d’actuacions tan amb l’entorn com amb el producte turístic.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i concretament la Conselleria d’Agricultura i
Pesca que davant la reforma de la Política Agrària
Comunitària, elabori un pla d’actuació encaminat a positivar
les diferents línies d’ajudes que englobarà la nova PAC, amb
la finalitat de garantir i reforçar la multifuncionalitat del
medi rural, basada en una agricultura i ramaderia moderna,
àgil i dinàmica, determinant-se clarament la seva funció
econòmica, dins l’àrea agroalimentària, social, en matèria de
desenvolupament rural, i mediambiental, per la seva
contribució al manteniment i conservació del paisatge.
9. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament les actuacions de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca destinades a fer efectius els ajuts als agricultors del
cultiu de patata a Mallorca afectats pels danys meteorològics
de gener del 2003, als agricultors de fruit secs inclosos en els
anomenats plans de millora, així com l’habilitació d’una
nova línia d’ajudes de suport al sector lleter de Balears per
les altes temperatures registrades durant l’època estiuenca
del present any 2003, i del programa Pro alfa, corresponents
als anys 2001, 2002 i 2003.
10. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut i Consum perquè elabori un pla per a la contenció
de la despesa farmacèutica.
11. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut i Consum perquè dugui a terme la creació de la
figura del Defensor del Pacient de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, així mateix, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a l’elaboració de la
normativa pertinent que garanteixi un temps màxim d’espera
a l’atenció sanitària.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a completar la Llei 11/2001 de 15 de juny
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears,
mitjançant el desenvolupament reglamentari a què es fa
referència a la seva disposició final primera; així mateix, i

atès que la modernització del comerç és una de les prioritats
que ha marcat el sector, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a aplicar una política de foment
de la formació entre els comerciants i els seus empleats.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Pla director sectorial energètic de
les Illes Balears amb la finalitat de garantir el proveïment
energètic als ciutadans de les Illes Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un pla d’auditories energètiques
en els edificis de la comunitat autònoma, consells insulars i
edificis municipals amb la finalitat d’introduir mesures
d’estalvi i eficiència energètica en l’Administració pública.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a realitzar un Pla d’eficiència energètica a les
instalAlacions d’enllumenat públic de les Illes Balears amb
l’objectiu d’estalviar energia i reduir la contaminació
lumínica que en deriva d’aquestes instalAlacions.
15. Atès la necessitat d’una millor distribució de les places
escolars dels centres públics i privats de la nostra comunitat
autònoma, el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria d’Educació i Cultura a emprendre una revisió del
mapa escolar i fer les correccions que calguin en el termini
més breu possible.
16. Amb l’objectiu de millorar la preparació i qualificació
professional i difondre el canvi estructural que ha experiment
la Formació Professional en els darrers anys, el Parlament de
les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació i Cultura
perquè en el termini de sis mesos iniciï una campanya de
difusió i potenciació de la formació professional reglada, pe
tal d’informar i orientar al públic en general i els sectors
productius en particular.
17. No existint legislació específica en matèria de
biblioteques a la nostra comunitat autònoma i atès la
necessitat de regular la gestió, competències, conservació,
catalogació, inventari, etcètera del patrimoni documental i
bibliogràfic, El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a la presentació de la Llei de biblioteques.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’ús i el foment de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, fent especial incidència
en la recuperació dels modismes i particularitats lèxiques
pròpies de cadascuna de les Illes Balears.
19. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
el fet que el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de
Foment del Govern d’Espanya hagin aconseguit la declaració
d’obligacions de servei públic en les rutes aèries entre les
Illes Balears, i els insta a continuar amb les gestions
necessàries davant la Unió Europea, amb l’objectiu que en el
futur, aquesta declaració inclogui també els vols entre les
Illes Balears i la península.
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20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
prolongació de l’autovia d’Inca fins a Manacor.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció d’un tercer carril de l’autopista d’Inca en el tram
Palma-Inca.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció d’un segon cinturó de Palma en dues fases: la
fase I que és la conversió en autopista del tram entre
l’Aeroport i l’autopista d’Inca i la fase II del tram entre
l’autopista d’Inca i la carretera de Valldemossa.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la variant sud d’Inca.
24. El Parlament de les Illes Balears insta
Illes Balears a executar el més aviat
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa
colAlaboració amb el Ministeri de Foment
prolongació de l’autopista d’Inca a Sa Pobla.

el Govern de les
possible l’obra
en el conveni de
consistent en la

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la fase II d’accés a la Universitat.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
prolongació de l’autopista des de s’Arenal fins a Llucmajor.
27. El Parlament de les Illes Balears insta
Illes Balears a executar el més aviat
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa
colAlaboració amb el Ministeri de Foment
construcció de la variant de Llucmajor.

el Govern de les
possible l’obra
en el conveni de
consistent en la

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de les variants de Manacor i de Sant Llorenç.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
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d’infraestructur a viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
prolongació de l’autopista Palmanova-Peguera.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de l’accés al Port de Sóller pel túnel de sa Mola.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en el
condicionament de l’accés a Palma en el tram de via de
cintura-torrent de Sa Riera.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de les variants de Son Ferriol i de Casablanca.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de les variants de Son Servera.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la ronda sud de Ciutadella.
35. El Parlament de les Illes Balears insta
Illes Balears a executar el més aviat
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa
colAlaboració amb el Ministeri de Foment
construcció de la variant de Ferreries.

el Govern de les
possible l’obra
en el conveni de
consistent en la

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en
l’adequació de la carretera d’Eivissa-Sant Josep.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en el
desdoblament de la segona ronda d’Eivissa.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció d’un nou accés a l’Aeroport d’Eivissa.
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39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en el
desdoblament de la carretera Eivissa-Sant Antoni i ronda
sud.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el pla urgent d’ inversions aprovat
pel consell d’administració de l’empresa Serveis Ferroviaris
de Mallorca, per a la millora de la seguretat i qualitat del
servei ferroviari. a Mallorca.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el projecte d’ordenació i millora del
Port de Sant Antoni (Eivissa).
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
Illes Balears a fer les gestions necessàries davant
administracions pertinents per tal de redefinir els usos
Port d’Eivissa i estudiar la viabilitat d’ampliació del Port
la Savina a Formentera, així com redefinir els usos
l’esmentat port.

les
les
del
de
de

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra de
construcció del dic exterior d’abric del Port de Ciutadella i
la dàrsena esportiva de Cala en Busquets.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les gestions oportunes front el
Ministeri de Justícia per tal de dotar els tribunals de les Illes
Balears dels mitjans materials, humans, infraestructures i
espais necessaris per poder complir dignament amb les seves
funcions jurisdiccionals.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a anar incrementant la dotació pressupostària
del Fons de Cooperació Municipal i escoltar l’opinió de les
federacions i associacions d’entitats locals.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries davant les entitats
públiques i privades per tal de fer efectiva la construcció i
posada en funcionament del Museu de l’illa de Formentera.

43. El Parlament de les Illes Balears constata que la
realitat social a les Illes Balears és bilingüe i multilingüe i
per tant, insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme una
política lingüística integradora i que doni resposta a la
realitat social, d’acord amb la normativa vigent.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que al llarg d’aquesta legislatura i de
forma gradual s’elimini l’impost de successions i donacions
entre pares i fills i entre cònjuges.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar una solució definitiva al traçat del
torrent de Manacor que passa pel casc urbà.
45. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei
de Règim Especial de les Illes Balears és l’instrument vàlid
per compensar els desavantatges que suposa el fet i n s u l a r i
insta el Govern de les Illes Balears a continuar desenvolupant
les previsions incloses en l’esmentada llei.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les polítiques actives encaminades
a fomentar i fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el Pla d’immigració que fou
aprovat per unanimitat de la cambra.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les accions necessàries per fer
efectiu un programa d’electrificació rur al a cap de Barberia
a l’illa de Formentera, així com el condicionament dels
camins rurals d’aquesta zona.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a activar, potenciar i coordinar la política i els
recursos sociosanitaris a les Illes Balears.

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a plantejar en el moment adient les millores
necessàries en matèria de finançament de les competències
d’educació i sanitat; millores que estiguin lligades al fons
d'anivellació poblacional quant a l’educació i a la població
flotant pel que fa a la sanitat.
LA SRA. SALOM I COLL:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari Popular ha presentat en aquest debat 55
propostes de resolució, en positiu, crec que hem de constatar
que som el grup que hem presentat més propostes en aquest
debat i com és natural totes elles van en línia en allò que és el
programa electoral del Partit Popular a les darreres eleccions, un
programa que la societat balear coneix, un programa moderat,
centrat i que dóna resposta i dóna solucions als problemes que
té la nostra societat.
Aquestes propostes són clares, les que duim avui aquí, són
serioses i tenen un objectiu clar i és millorar la qualitat dels
serveis que dóna la nostra comunitat, tan en matèria educativa,
com en matèria de salut, seguretat ciutadana, matèria de
turisme, agricultura, medi ambient i com no podria ser d’altra
manera en matèria d’infraestructures, carreteres, ports, trens i
depuradores. I explicaré aquestes 55 propostes que
evidentment no llegiré una, o no defensaré una per una sinó
que intentaré defensar en bloc.
Nosaltres deim més seguretat i menys imposts i en aquesta
línia ja des del Grup Parlamentari Popular i el Govern s’està
tramitant aquí en el Parlament la retirada de l’ecotaxa i ara
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proposam suprimir l’impost de successions i donacions,
suprimir-lo entre pares-fills i entre cònjuges i que això d’una
manera gradual al llarg d’aquesta legislatura. Per tant, el Partit
Popular menys imports. I proposam més seguretat i en aquesta
línia volem crear una policia turística i volem que hi hagi el
compromís de fer efectiu que això sigui una realitat abans
d’arribar a l’estiu que ve, és un tema important que implicarà
una millora en la qualitat del servei policial que reben els
turistes i també com no, els residents que viuen a les zones
turístiques. Demanam al Ministeri de Justícia que els tribunals
de les Illes Balears tenguin els mitjans materials i humans i les
infraestructures i els espais necessaris per poder desenvolup a r
aquesta tasca amb normalitat.
Les propostes que presentam són propostes en positiu,
nosaltres deim sí al medi ambient i també deim sí a les persones.
La primera de les ecologies és la de l’home, sí són
plantejaments distints el seu i el nostre, afortunadament i això
és una realitat concreta i que es materialitzen dret a feina, dret
a habitatge, dret a poder circular per les nostres carreteres
tranquilAlament i segurament. I la gran feina que tenim en
aquests moments des del Grup Parlamentari Popular és
demostrar que aquests nous sistemes d’equilibris ecològics al
voltant de la persona humana preserva més i millor la nostra
naturalesa. Nosaltres deim sí amb aquestes propostes als parcs
naturals, però amb respecte a la propietat privada. Jo comprenc
que el president se'n rigui quan parlam de respecte a la
propietat privada, és normal, ...
(Remor de veus)
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necessitat que reclama la nostra societat. I també volem crear,
que es posi en marxa un pla de contenció de la despesa
farmacèutica, creim que hem de reduir i intentar minvar aquesta
despesa.
En matèria d'educació, apostam, d'una manera clara, perquè
es faci efectiva la lliure elecció de centre escolar, i hem de
començar per fer una revisió del mapa escolar i també apostam
per fer una campanya de difusió i de potenciació de tot el que
és la formació professional reglada.
Des del Grup Popular coneixem quina és la realitat social de
les nostres illes, bilingüe, i per això apostam per una política
lingüística integradora i que es recuperin els modismes, les
particularitats i el lèxic propi de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa
i de Formentera.
Des del Grup Popular consideram que en matèria d'obres
públiques s'ha de constatar un fet important, i és que s'hagi
aconseguit la declaració d'obligació de servei públic en les
rutes aèries entre les Illes Balears, i aquest és un fet que s'ha de
constatar perquè és important que només a 90 dies s'hagi
aconseguit, i també vull que quedi constància que nosaltres no
renunciam a l'objectiu que en el futur la Unió Europea també
inclogui els vols entre les Illes i la Península.
En matèria de tren, el nostre grup considera que hi ha hagut
moltes presses per part d'anteriors governants i que no s'han
fet les coses bé, i a posta ara nosaltres hem de fer un pla urgent
d'inversions per millorar la seguretat i també la qualitat dels
serveis ferroviaris a l'illa de Mallorca.

Expresident, expresident.
Nosaltres no volem imposicions, Sr. Antich, com feien
vostès, nosaltres volem llibertat, llibertat, perquè els particulars
que tenguin una finca i la vulguin incloure dins un parc natural
ho puguin fer, però no de manera forçada. Nosaltres volem que
s'elabori un pla de sanejament i depuració d'aigües residuals,
volem que es millori la qualitat de la nostra aigua, de les aigües
de les Illes Balears. Apostam, en aquest moment, pel turisme,
per intentar afavorir el que és la desestacionalització turística,
apostam per celebrar grans esdeveniments esportius que
tenguin projecció nacional i internacional, consideram que això
és bo per a Balears, i també fomentar que hi hagi grans
esdeveniments culturals. Hem d'aprofundir en la qualitat
turística mitjançant la realització d'actuacions relacionades tant
en l'entorn com amb el producte turístic.
Des del Grup Popular estam per garantir el futur de la nostra
agricultura, i per això és necessari garantir i reforçar la
multifuncionalitat del medi rural i, per tant és necessari fer,
elaborar un pla d'actuació per tal de possibilitar les diferents
línies d'ajuda que englobarà la nova PAC.
Des del nostre grup, des del Grup Popular apostam per una
sanitat de qualitat i per a tothom, i en aquesta línia volem que
es creï la figura del defensor del pacient, per donar més
garanties als malalts quan van als hospitals. Volem que es faci,
i així ho demanam al Govern, que es garanteixi un temps màxim
d'espera, volem reduir les llistes d'espera als hospitals, és una

Des del Partit Popular consideram que la Llei de règim
especial de les Illes Balears a dia d'avui continua sent un
instrument vàlid i important, l'instrument més important que
tenim en aquesta comunitat per compensar el fet insular, i
precisament gràcies a aquest règim especial podem aconseguir
garantir el futur energètic a la nostra comunitat, podem
aconseguir amb fons de Madrid que vengui el cable i tenir el
gasoducte a la nostra comunitat. I per això és necessari
modificar el Pla director sectorial d'energia d'aquesta comunitat.
Presentam també un grapat important de vint propostes en
matèria de carreteres. Hi ha molta feina per fer en matèria de
carreteres, durant quatre anys han tengut un conveni amb el
Ministeri de Foment tancat en un calaix i no s'han fet les
inversions que es mereixen els ciutadans de la nostra
comunitat. Nosaltres no volem fer carreteres per capritx, perquè
ens agradi, sinó perquè és una necessitat. La societat balear
reclama, exigeix, creim nosaltres, dels governants carreteres més
segures, amb més capacitat i que la gent hi pugui anar amb
tranquilAlitat i comoditat. Per això nosaltres, des del Grup
Popular, instam i demanam al Govern que vint actuacions
concretes en matèria de carreteres avui siguin aprovades aquí,
en aquest parlament, amb un ampli consens.
També demanam des del Grup Popular executar el més aviat
possible la construcció del dic exterior de bric del port de
Ciutadella i la dàrsena esportiva de Cala en Busquets.
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Des del Grup Popular consideram que s'han de fer polítiques
actives encaminades a fomentar i a fer efectiva la igualtat
d'oportunitats entre homes i dones.
Així mateix volem que aquell pla d'immigració que es va
aprovar fa quatre anys per unanimitat en aquest parlament i que
també l'han tengut arraconadet dins un calaix, sense tocar-lo i
parlant, això sí, molt de la immigració, nosaltres el volem treure
de nou i dur-lo perquè es pugui complir. I això ho demanam a
una de les nostres propostes.
També volem, per a Formentera, que es duguin endavant
tota una sèrie de programes d'electrificació rural a Cal de
Barbaria i l'acondicionament d'una sèrie de camins rurals.
Des del Grup Popular apostam pels recursos sociosanitaris,
assignatura pendent i importantíssima per al futur d'aquesta
comunitat, i per això volem impulsar projectes per activar,
potenciar i coordinar la política de recursos sociosanitaris a la
nostra comunitat.
I també a Eivissa volem i creim que és important dur
actuacions per redefinir els usos del port d'Eivissa i estudiar la
viabilitat d'ampliar el port de sa Savina a Formentera.
Aquestes són part de les 55 propostes presentades pel
Grup Parlamentari Popular, també dir que creim que és important
i que és oportú que el Govern d'aquestes illes plantegi a Madrid
la millora en el finançament de les competències en matèria
d'educació i en matèria de sanitat. I això nosaltres ho farem
efectiu, a nosaltres no ens sap greu, quan és just, anar a Madrid
i reclamar uns doblers per millorar un finançament d'unes
competències que en aquests moments tenim i exercim a la
nostra comunitat.
En definitiva, aquestes propostes signifiquen que nosaltres
apostam, des del Grup Popular, pel futur, per un futur millor, i
crec que amb això el que intentam és recuperar el temps perdut
al llarg d'aquests quatre anys amb el pacte de progrés, que
parlar parlaren molt, però fets en feren molt pocs. Nosaltres, en
tres mesos, i el que ens queda fins al final de legislatura,
demostrarem que es poden fer coses bones i que es pot millorar
el futur de la gent que viu a la nostra terra.
Gràcies.
(Aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Salom. Per fixar posicions, té la paraula el Sr.
Nadal del Grup Mixt.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Nosaltres, des d'Unió Mallorquina,
donarem suport a les propostes del Grup Popular, a unes
perquè coincideixen amb propostes del nostre programa
electoral, a d'altres perquè ens semblen raonables i d'altres
perquè suposen una aposta de futur que reclama més

inversions des de Madrid, que des del nostre grup volem donar
suport.
La primera, que demana que els parcs naturals s'integrin per
finques de titularitat pública i aquelles privades que s'hi
vulguin adherir voluntàriament, ens recorda les propostes que
feien durant la passada legislatura i que vàrem incloure al
nostre programa electoral i, com no podria ser d'una altra
manera, tendrà el suport del nostre grup. Així com les propostes
en matèria de turisme i agricultura.
Quant al pla director sectorial energètic, ja vàrem dir ahir
que apostàvem pels dos sistemes i que crèiem que no era
necessari optar per un, l'important és aconseguir el finançament
suficient per tenir garantit el subministrament d'energia
elèctrica, el subministrament d'energia tal com ens mereixem els
ciutadans d'aquestes illes.
Respecte de la 14, a la qual també donarem suport, voldria
fer-li reflexionar que dependrà la seva eficàcia del finançament
que el Govern de les Illes hi posi en aquest destí, perquè està
bé fer un pla d'auditories energètiques als edificis de la
comunitat autònoma, consells insulars i edificis municipals,
però només es farà efectiu si el Govern posa els mitjans
necessaris perquè això es dugui endavant.
Coincidim amb les propostes en matèria d'educació que
figuraven també en el nostre programa.
A les propostes 18 i 43 que parlen del foment i de la
promoció de la nostra llengua, també els donarem suport.
Agraïm la declaració que va fer, primer la presidenta d'Unió
Mallorquina, i després el president del Govern sobre la unitat
de la llengua.
A les propostes 20 a 39 també hi donarem suport. Crec que
és el que reclamen els ciutadans en matèria de carreteres, un
tercer carril a l'autopista d'Inca, un segon cinturó a Palma, que
els ciutadans quan varen ser les eleccions, la majoria de partits
o els partits que obtengueren més suport a les darreres
eleccions, jo diria que quasi entre un 80 i un 90% del suport
dels ciutadans d'aquestes illes duien al seu programa o s'havien
manifestat públicament a favor del segon cinturó; estam a favor
de la variant d'Inca, de l'autopista Inca-sa Pobla; de la segona
fase de l'accés a la Universitat, de continuar de s'Arenal fins a
Llucmajor, de la construcció de la variant de Llucmajor, de les
variants, molt necessàries, a M anacor i a Sant Llorenç, de la
prolongació de l'actual autopista de Palmanova fins a Peguera
amb el traçat que havia fet el Govern de les Illes Balears
l'anterior legislatura, de la construcció d'un accés al port de
Sóller i el túnel de la Mola, de l'acondicionament de l'accés a
Palma, i el tram que hi ha des de la via de cintura fins a sa Riera
tot fent una façana marítima a Palma, de les variants de Son
Ferriol i Casablanca, de la variant de Son Servera, també de la
ronda sud de Ciutadella, la variant de Ferreries, l'adequació de
la carretera Eivissa-Sant Josep, la ronda d'Eivissa, l'accés a
l'aeroport d'Eivissa, carretera d'Eivissa a Sant Antoni, ronda
sud, etc., etc. Per això els donarem el nostre suport per
aconseguir un finançament adient per part de l'Estat perquè es
duguin a efecte aquestes infraestructures viàries que són tan
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necessàries a la nostra illa i que no pretenen en cap cas una
sobredimensió sinó adaptar-se a les necessitats que tenim
segons la població actual.
Mostram la nostra satisfacció a la 45 per al suport que volen
donar al REB, tant de bo, nosaltres l'hem demanat moltes
vegades en aquest parlament i l'hem dut al nostre programa
electoral, tan de bo que s'aconsegueixi un millor finançament.
I impossible estar en contra de la 46, de les mesures
encaminades a fomentar l'efectiva igualtat d'oportunitats entre
homes i dones.
A la 52 també felicitar-nos si aconsegueixen aquest major
finançament, tendran el nostre suport.
I coincidim, perquè figurava en el nostre programa, amb
l'eliminació de l'impost de successions i donacions entre pares
i fills.
Moltes gràcies.
(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)
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Ens abstendrem a 10 de les seves propostes de resolució
perquè, a pesar que coincidim amb els objectius que marquen
aquestes propostes, no tenim dades suficients per conèixer de
quina forma es volen implementar, de quina forma es volen
posar en marxa algunes d'aquestes propostes i, per tant,
consideram que fins que no tenguem més coneixement, és
agosarat, tenint en compte algunes de les seves línies i
iniciatives, donar suport a una cosa que després en concretarse igual un té sorpreses desagradables des del nostre punt de
vista.
I, per últim, volarem en contra la resta de propostes que, en
definitiva, són les que fan referència als elements que ens
confronten i que han aparegut en aquest debat que hem tengut
durant aquests dos dies en aquesta cambra, per exemple no
donarem suport a les propostes referents a carreteres referides
a Mallorca, perquè no coincidim globalment amb el pla de
carreteres, ja ho hem expressat així, ja hem donat les nostres
opinions, ja les donàvem, responem al nostre programa
electoral i no enganam ningú, ja vàrem dir el que pensàvem i és
el mateix que deim ara, per tant, a pesar que amb alguns
aspectes, algunes variants, algunes coses que plantegen hi
podríem estar d'acord, sense veure-les més concretades, no els
donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Nadal. Per fixar posicions, pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, Sr. Rosselló.

Sí ho farem, ens abstendrem en algunes propostes respecte
de carreteres a Menorca i a Eivissa en funció del que he dit
abans, ens abstendrem perquè no tenim coneixement, encara de
com es concretaran.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Per fixar posicions respecte de les propostes de resolució
presentades pel Partit Popular, ha quedat palès en aquest
debat, si és que no hi estava ja abans, que representam
projectes i models diametralment oposats, diferents i, per tant,
en definitiva, amb diferències substancials. A pesar de tot,
nosaltres no caurem en el que han caigut vostès avui aquí, que
és anunciar que no votaran cap de les propostes de resolució
que hem presentat nosaltres, ni tan sols les que coincidim, ni
tan sols aquestes, clara demostració d'una actitud sectària i poc
útil de cara al futur.
Nosaltres sí, nosaltres votarem quinze de les propostes de
resolució que vostès presenten aquí, perquè, quan coincidim
en política en una sèrie de temes, no ens cauen els anells, com
ja vaig dir a la tribuna l'altre dia, de reconèixer el que estam
d'acord i de donar suport a allò on coincidim. És el nostre estil,
ho ha estat abans, ho és ara i ho continuarà sent durant tota la
legislatura.
Per tant, donarem suport a 15 propostes de les que
presenten aquí, i per evitar ara enumerar-les totes, perquè no
tenc temps en una intervenció de cinc minuts, diré que
coincideixen amb tota una sèrie d'aspectes, algunes també les
hem presentades nosaltres, com per exemple el tema del
finançament de l'educació i de la sanitat o d'altres temes
determinats. En definitiva, amb les que coincidim tendran el
nostre suport.

No donarem suport lògicament a les propostes de resolució
que fan referència al cable i al gasoducte, i no repetiré el debat
que hem tengut aquests dies aquí i que tots vostès coneixen;
no donarem suport a les propostes que fan sobre la llengua
perquè els consideram a vostès culpables d'un debat fals que
s'ha situat en aquesta societat de forma injustificada des de la
campanya electoral i durant aquests tres mesos i, per tant tot el
que fa referència a això o es canvia o es lleva d'enmig de la
societat un debat fals i perillós que ens du a una confrontació
o no són creïbles cap de les propostes que puguin fer en
aquest sentit.
No donarem suport a les propostes que fan referència al
servei públic del transport aeri pels arguments als quals m'he
referit abans, tant quan argumentava a favor de les propostes
del PSM com en relació amb les intervencions que hi va haver
ahir. I tampoc respecte del dic exterior del port de Ciutadella o
a l'ampliació del port de sa Savina.
En definitiva, en coherència amb les nostres propostes, en
els temes que coincidim a nosaltres no ens costa gens, com ho
podran constatar durant aquests quatre anys en aquesta
cambra, dir que coincidim i que hi estam d'acord; ens
allunyarem de posicions sectàries de les quals hem tengut
bastants mostres aquests dies en aquesta cambra i que em
preocupen, perquè són un clar retrocés en els estils
democràtics i de bon conviure democràtic que serien desitjables
a una societat com la nost ra, nosaltres no caurem en això. I,
evidentment, en el que discrepam, en els elements de
confrontació, ens hi trobaran vostès en contra perquè això és
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el que ens demanen els nostres electors i això és el que
nosaltres pensam.

presentar. I estam d'acord amb vostès també a incrementar el
fons de cooperació municipal, els que compartim tasques en els
municipis ho agrairem molt.

Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rosselló. Per fixar posicions, per part del PSMEntesa Nacionalista té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Evidentment, ens abstendrem en aquelles propostes amb les
quals compartim la filosofia del que vostès han escrit, però que
els fets, el dia a dia i la història del Partit Popular ens fa dubtar
que després les solucions realment no siguin contràries al que
havien escrit, com per exemple en el tema de la llengua catalana,
vostès fan un parell de propostes, a la 43 insten el Govern a dur
a terme una política lingüística integradora, nosaltres hi estam
totalment d'acord, així com vostès ho han escrit, però els fets
d'aquests dies, les mesures que s'han pres des que hi ha aquest
nou govern realment són contràries a això que vostès insten.

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
s'estranyava el Sr. Font quan defensava o s'oposava a les
propostes del nostre grup, d'algunes de les propostes que
férem. La veritat és que ahir vespre nosaltres ens estranyàrem
de totes, vaig anar a mirar tot d'una qui ho havia signat, i vaig
dir "uep!, mestre Joan és dels meus", perquè després de tants
de dies de sentir programa, programa, programa, i de tanta
confiança en un nou equip de govern, ara resulta que el grup
parlamentari que dóna la confiança a aquest equip de govern,
li ha de presentar 55 instàncies perquè facin coses, dius "uep!,
o el programa falla o no confiam amb les persones que tenim en
el nostre govern".

En el tema de REB, evidentment i ho ha dit molt bé la
portaveu del Partit Popular, és l'instrument vàlid avui, a dia
d'avui, però nosaltres som conscients i estam convençuts que
n'hi ha de millors i que això no ens ha de fer, el que sigui vàlid
avui no ens ha de fer renunciar a poder tenir un concert
econòmic, que seria molt millor que aquest REB.

Resulta que fins i tot insten a fer coses, instau a fer coses
que ja han estat posades a exposició pública i algunes a punt
d'adjudicar. Així no és estrany que es pugui instar a fer tantes
coses, però compartim una part d'aquesta desconfiança en
l'equip de govern, i vos farem costat en algunes d'aquestes
instàncies.

Ja fixant posicions, els votarem que no a les propostes 1, 19,
20, 21, 22, 24, 26, 29, 37, 39, 41 i 51; parlen d'autopistes i parlen
de ports per a Eivissa entre d'altres coses.

Evidentment, en temes viaris estam en contra d'aquestes
propostes seves que insten a fer més autopistes, d'aquest tema
n'hem parlat moltes vegades i segurament en parlarem moltes
més, no és el moment de tornar a obrir el debat, però vostès
saben quina és la nostra postura i nosaltres sabem quina és la
seva. Som ben conscients, també, de la necessitats que tenen
les carreteres d'aquestes illes que s'hi facin actuacions i de la
necessitat de les circumvalAlacions a les zones urbanes. Som
conscients que són moltes les poblacions que necessiten treure
el trànsit de dins el nucli urbà, però els models de variants
convertits en autopistes enormes que vostès ens proposen,
perquè no és el nostre model, entenem que hi ha altres models
de treure el trànsit de les poblacions, i evidentment en aquest
temes no tendran el nostre suport, i en alguns temes ens
abstendrem.
Des del PSM, evidentment, no valoram positivament l'acord
a què vostès han arribat en matèria de vols. Ja vàrem tenir un
debat, no és aquest l'acord que nosaltres volíem, era un altre.
Sí que tendran el nostre suport en la millora del servei
ferroviari, nosaltres hem presentat una cosa semblant, en
aquest pla d'auditories que reclamen, en aquest pla d'eficiència
energètica. També estam d'acord que instin a presentar una llei
de biblioteques, està redactada per tant el Govern només l'ha de

Per tant, Sr. Huguet, el programa del meu partit fa trenta
anys era prohibit, fa 27 anys eren utopies, i avui en dia fins i tot
vostès duen punts d'aquests dins el seu programa. Per tant, les
utopies poden arribar a ser realitat, i nosaltres continuarem
lluitant perquè vostès també les puguin fer realitats.

Ens abstendrem, i ja li he dit els motius, que compartim la
filosofia del que diuen que volen fer però no les concrecions
que després vostès aporten, a les propostes 4, 5, 7, 9, 13, 15, 23,
27, 36 -això és com al bingo-, 37, 38, 43, 45 i 50. No em voldria
haver equivocat.
Li votarem que sí a tota la resta, que són moltes, i no les diré
perquè són moltes, per tant sí que estam d'acord amb moltes
coses.
També li volia fer dues transaccions. A la 16, on parla de la
formació professional, on diu "perquè en el termini de sis
mesos iniciï una campanya de difusió... ", escolti, no iniciïn cap
campanya, n'hi ha una d'iniciada i simplement es tractaria de
continuar, no és necessari esperar els sis mesos, la formació
professional va tenir una gran campanya, fins i tot es varen fer
fires de formació professional, per tant aquí basta que llevi això
i posi "continuar", i no haurem d'esperar sis mesos, podrem
seguir amb el que hi havia començat, així no perdríem aquest
mig any, no retardaríem mig any aquest foment a la formació
professional.
I després, a la 55 on parlen d'"instar al Govern de les Illes
Balears a plantejar en el moment adient les millores necessàries
en matèria de finançament de les competències d'educació i
sanitat, millores que estiguin lligades al fons d'anivellació
poblacional quant a l'educació i a la població flotant pel que fa
a la sanitat ", nosaltres creim que el moment adient és ara. Ara
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és el moment que el Partit Popular demostri que realment vol
negociar això amb Madrid, ara, no diguin als ciutadans, no els
facin xantatge dient "si ens votau el mes de març, tal vegada
ens donaran això", és molt més elegant presentar-se a les
eleccions dient "mirau, el Partit Popular de Madrid ens ha donat
ara un millor finançament". Vostès que diuen que tenen bo, ara
tenen bo, el mes de març no ho sabem si en tendran, de bo,
demostrin-ho ara, i el mes de març quan es presentin, quan
sigui l'hora de fer campanya, diguin "al final ens donarem així,
imaginau-vos en quatre anys què més ens poden donar". Crec
que seria una manera ben elegant de començar aquest nou
tarannà que vostès explicaven. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Mascaró. Per fixar posicions, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Diéguez.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Los
economistas, incluso el mismo Friedman, el inspirador de
Pinochet y de los discursos del presidente provisional Sr.
Matas, decían que las tres preguntas claves de su ciencia son
el qué, el cómo y el cuándo, referidas, naturalmente a los
procesos productivos.
Refiriéndonos a estas propuestas de resolución, si
aplicamos estos tres interrogantes a estas propuestas de
resolución, podemos decir que respecto al qué de las mismas,
es decir a lo que pretenden, respecto de una mayoría podemos
estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo en que se hagan
planes de saneamiento, podemos estar de acuerdo en
promocionar la investigación, en promocionar la imagen exterior
de Baleares, etc., etc., todo eso nos parece positivo, y por ello
votaremos favorablemente a 31 de las 55 propuestas, ni más ni
menos. Eso sí, sin dejar de advertir que están tan desnudas en
su mayoría como su socio de gobierno en Ciutadella cuando
muestra sus argumentos.
(Rialles i aldarull a la sala)
Ya que en ninguna de ellas se establece ni siquiera cómo lo
van a hacer, ahora no es un reproche excesivo que no
contengan el "cómo", puesto que en las propuestas de
resolución no hay camino suficiente para explicar demasiadas
cosas. Ahora, lo que sí es un reproche mayor es que no dicen
plazos para la ejecución de las propuestas de resolución, lo
cual es síntoma, o bien de vagancia o bien de conciencia de
limitaciones, qué lejos queda aquello del feina, feina, feina del
Matas 1, ahora es el Matas 2, el retorno, gobierno sin plazos.
No hay plazos, sólo hay dos plazos: uno que ya lo ha advertido
quien me ha precedido en el uso de la palabra, seis meses para
iniciar una campaña de publicidad que ya está iniciada, lo cual
indica la rapidez ejecutiva del Gobierno; y otro plazo que hay,
atiendan bien, es el siguiente: “54. El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears per tal que al
llarg d’aquesta legislatura i de forma gradual...”, la única que
tiene plazo es “para lo largo de esta legislatura”, ¿para cuándo
son las demás? Si para la única que ponen plazo es a lo largo,
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la única que precisan que es para esta legislatura es ésta, es la
única, ésta y la de los seis meses, ¿las otras que son para más
allá? Mal vamos de esta manera.
(Algunes rialles)
Propuestas que estamos a favor ya he dicho que hay
muchas, pero nosotros estamos a favor, pero me parece que
dentro de su grupo no tienen la unanimidad que precisarían,
hace un momento ha salido el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular a hablar aquí y ha dicho, textualmente: nosotros no
haremos planes. Propuesta número 2: elaborar un pla de
sanejament. Propuesta número 8: un pla d’actuació encaminat
a positivar les diferents línies d’ajudes . Propuesta número 10:
un pla per a la contenció de la despesa farmacèutica.
Propuesta 13: un pla director sectorial energètic. Propuesta
14: desenvolupar un pla d’auditories. A la 14 me he cansado,
cinco planes a la 14; no haremos planes, trabajaremos. ¿Qué es
esto? ¿Es un hereje, no nos aclaramos, qué pasa aquí? ¿Qué
van a votar en contra de estos planes? Aclárense.
Pues bien, votaremos a favor de muchas de ellas, aunque
algunas con algunos peros, por ejemplo, la número 6, impulso
de grandes acontecimientos, hombre, después del fracaso de la
Copa de América, de la vueltecita de Schumacher o del Tour de
Francia, que hoy nos hemos enterado que por lo visto no se va
a hacer, etcétera, tenemos nuestras reservas. Pero bueno, les
apoyamos ésta.
Auditorías de ciencia energética se las apoyamos también,
aunque en Menorca y otros sitios ya está hecho.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
No, déjelo, déjelo, Sr. Presidente, da igual. La carretera de
Ibiza-San José ya está adjudicada, no tengo más remedio que
apoyárselo.
Acondicionamiento de caminos rurales, está transferido a
los consells y si lo hacen, si hacen esto con un consell háganlo
con todos no sólo con los que son nostres , háganlo con todos,
no solamente con unos.
Ahora, la 52 no tiene desperdicio tampoco. Se reconoce,
vamos a ver, 52, El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a realizar las gestiones oportunas
delante del Ministerio de Justicia para dotar a los tribunales de
las Islas Baleares de los medios materiales, humanos,
infraestructuras y espacios necesarios para poder cumplir
dignamente con sus funciones jurisdiccionales, o sea, vaya
joya que le envían al Sr. Aznar López. En estos momentos no
están cumpliendo dignamente con sus funciones. Algo de
razón tienen en el sentido de que están infradotados de medios,
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eso es cierto, me alegra que lo reconozcan y que hagan ese
propósito de la enmienda, naturalmente.
Nos abstendremos en otras, y se trata de aquella serie de
propuestas con las que estamos en principio de acuerdo, pero
que, al no estar claro su desarrollo, nos obliga a la abstención.
Son, por ejemplo, propuestas que tienen que ver con carreteras,
por ejemplo la construcción de la variante sur de Inca, que es
la 23, estamos de acuerdo en que se debe construir la variante
sur de Inca, pero no sabemos el modelo que van a utilizar ni si
a la variante le va a afectar en su trazado el efecto Cabrer efecto Cabrer, dícese de aquel fenómeno que afecta a los
trazados de red viaria según el cual el inicio de una carretera se
puede desplazar 30 quilómetros del origen previsto, sin
apartarse de la idea inicial-; naturalmente, si el efecto Cabrer se
aplica, se ha aplicado ya a la Palma-Manacor, que ahora sale de
Inca a Manacor, 30 quilómetros, sin que milagrosamente se
haya movido del proyecto inicial, así pues estamos a favor de
la variante de Inca pero si le aplican el efecto Cabrer ésta puede
pasar por Sóller.
(Rialles)
Así que, cuando veamos los proyectos redactados, su
modelo, su trazado y las eses de señor que lleven -ese de señor
se dice de aquella curva que se hace para no deprimir a un
miembro de la sociedad civil, comanditaria o anónima.
(Rialles)
Pues cuando veamos las eses de señor y demás nos
pronunciaremos sobre las mismas.
Hay otras que votaremos en contra. Nos hemos reservado
el voto en contra para las auténticas barbaridades, por ejemplo,
que el Gobierno de Baleares sufrague los gastos de la policía
turística. ¿La seguridad no es una competencia del Estado, el
régimen fiscal especial o el régimen especial de Baleares no dice
que nos tienen que traer el dinero aquí para seguridad, y ahora
se lo vamos a dar nosotros? ¿Ese es el desarrollo del régimen
fiscal? Eso es el desarrollo del régimen fiscal al revés, hombre,
creo que eso se lo tienen que pensar, por eso votaremos que
no.
Votaremos que no, también por ejemplo, a la 19, sobre la
declaración de servicio público de los vuelos interinsulares, por
motivos que ya se han explicado no podemos estar de acuerdo.
Aunque llamamos la atención sobre este tema importante, se
reconoce que no se incluyen los vuelos entre la península y
Baleares. Los vuelos entre la penínsular y Baleares hasta hace
poco era imposible, ahora puede ser; cuando nosotros
decíamos que no se habían incluido, que se debían de haber
incluido, ahora se nos dice que sí que puede ser.

aquí se habla el castellano, el catalán y el hermeneuta, todos
recordarán; prueba de ello es que la resolución ésta incluye
palabras en hermeneuta, fíjense, dice: Dur a terme una política
lingüística integradora i que “dongui” resposta a la realitat
social, “dongui”, eso qué está, ¿en qué idioma está, en dongodongo, en hermeneuta, en qué idioma está?
(Rialles)
Debe estar en el mismo idioma que esa persona humana que
se nos repite constantemente desde los portavoces del Partido
Popular, yo no he llegado a distinguir todavía lo que es una
persona humana y lo que es una persona, pero en fin, supongo
que con estos cuatro años lo podremos ir distinguiendo.
Y por último, y con esto acabo ya, el impuesto de
sucesiones. Ustedes dicen que van a quitar el impuesto de
sucesiones, que lo van a quitar de forma gradual. Observen la
paradoja, un impuesto, la ecotasa, que no lo pagan los
hoteleros, pero que les molesta, los principios, por hablar
dignamente, que les molestan los principios a los hoteleros, se
retira el primer día corriendo; ahora, el de sucesiones, éste
poquito a poco y con calma. Bueno, es una paradoja. Ahora,
nosotros no estamos de acuerdo en que sea un impuesto
injusto porque es un impuesto directo que quien más paga es
quien más hereda, quien más paga es quien más dona. Y
consideramos que es una auténtica paradoja que con esta
política un cónyuge que dé a su cónyuge, que regala a su
cónyuge 1000 millones, normalmente no se regalan 1000
millones por liberalidad, todos me entienden porque eso (...)
regalar de un cónyuge a otro cónyuge, no suele ser por
liberalidad, pues pagará impuestos cero. Mientras que un joven
que se compre una casa con hipoteca a 30 años pagará el 7%.
Nosotros no estamos de acuerdo, vayan a lo que es más
importante socialmente.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diéguez, vagi acabant, per favor.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Sí, acabo ya, Sr. Presidente. Acabo, si quieren, puedo seguir
a mí me da lo mismo.
(Remor de veus)
Quería decir con ello que nosotros en algunas cosas
podríamos estar de acuerdo con respecto al impuesto de
sucesiones, sobre todo si se distingue en razón de la fortuna,
no podemos tratar igual a una persona que hereda 50 viviendas
que una persona que hereda una única vivienda, por eso
precisamente votaremos en contra.

Naturalmente, votaremos en contra de la autovía de Inca a
Manacor, por ser un atentado a la ordenación del territorio y al
paisaje.

Nada más, Sr. Presidente.

Votaremos en contra de la 43, también específicamente, que
se refiere a que Baleares es bilingüe y multilingüe. Y ciertamente

EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8 / 7, 8 i 9 d'octubre del 2003
Gràcies, Sr. Diéguez. Sí, Sr. Joan Huguet.

Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Mascaró.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari del PSM
ens ha fet dues transaccions. Tornarem agafar el fil de la
serietat d’aquest debat, posarem entre parèntesi aquesta
escenificació d’opereta bufa que ens ha divertit molt, i ane m a
la transacció que vostè presenta.
La número 16. Miri, és cert que hi hagut i s’ha posat, i ho
vaig reconèixer, l’activitat que va dur la Conselleria d’Educació
i Cultura que en certs aspectes no hi vam estar d’acord, però es
va reconèixer la gran inversió en infraestructures i d’altres
coses que s’havien fet i crec que adequadament i educadament,
adequadament. En el tema d’aquest pla o d’iniciar en sis mesos
aquesta campanya és pràcticament la continuació, però amb un
altre horitzó: té una valoració de resultats i sobretot de la
implantació i de la revalorització que ha de suposar la formació
professional dins les nostres illes i en funció de la demanda
professional que tengui les nostre illes. És en aquest sentit i per
tant nosaltres no podem fer açò i dir ho començarem demà, el
que està en marxa continuarà i d’aquí a sis mesos s’haurà fet
aquesta valoració i aquest diagnòstic per continuar amb
aquesta campanya, i sobretot ja molt més concretada a les
necessitats que tenen les nostres illes.
I per suposat nosaltres el que sí li agraïm és aquest acte de
fe que dóna per fet vostè que nosaltres també ho tenim, que
nosaltres també ho tenim aquest acte de fe que dóna vostè que
el Govern serà el mateix que hi ha ara, del mateix color polític
que hi ha ara, després de les eleccions; però per fer aquesta
qüestió, que és un compromís que hem adquirit aquí i que el
vam adquirir també amb el programa i a la campanya electoral,
s’ha de fer un diagnòstic, s’ha de fer una valoració. No es pot
anar a dir anem a veure què és el que ens fa falta, s’ha de saber
que realment s’ha de quantificar i per tant, tot el que puguem fer
nosaltres ara, que ja sabem que hi ha uns pressuposts generals
de l’Estat presentats, que ha d’estar emmarcat dins una
negociació global del sistema de finançació, que ha d’anar
encardinat dins el que és el règim especial per a les Illes Balears,
que, a més a més, ha de tenir en compte la peculiaritat insular;
que, a més a més, s’ha de fer la valoració de la població flotant,
no es pot fer ara, s’haurà de negociar amb plena certesa que el
que es demana es pot aconseguir. I aposta per açò aquesta
transacció nosaltres no la podem acceptar.
Jo li faig una altra proposta: vostès es comprometin
exactament el mateix que nosaltres, governi qui governi a
Madrid. També ho posin dins la campanya electoral, governi
qui governi a Madrid després de les eleccions de març
nosaltres també ho defensarem. I així ho durem tots en el
programa, perquè en aquesta crec que ahir hi va haver una
coincidència. No vegi bubotes allà on no n’hi ha.
Per tant, aquestes dues no les podem acceptar.
I res més, moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, governi qui governi a
Madrid i governi qui governi a les illes, el nostre partit sempre
ha tengut dins el programa i li han fet moltíssimes vegades
costat al seu, sinó repassi els diaris de sessions, quan a Madrid
no governaven els seus. Jo no és que estigui confiada que els
seus tornin governar el mes de març, jo no hi confiï gaire en
això, el que me tem és que això sigui una arma que vostès
utilitzen fent xantatge a les persones d’aquestes illes dient si
ens votau a nosaltres ens ho donaran. Si ens ho volen donar
ens ho poden donar ara.
Si volen fer un estudi, agafin la liquidació...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Mascaró, perdoni, ...
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
... agafin les liquidacions del pressupost de sanitat i
educació i veuran el dèficit que hi ha hagut i sabran quina és la
necessitat que hi ha.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. M ascaró, Sra. Mascaró, faci cas a Presidència almanco,
ja que li he donat la paraula; només era per si acceptava o no la
proposta que li havia fet el Sr. Huguet, no per entrar en debat.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Evidentment, perdoni, però no, no ho acceptam.
EL SR. PRESIDENT:
Però bé, no escalivin la Presidència perquè després no
donarà paraules.
Dit això i acabat el debat de la totalitat de les propostes
presentades se'n farà la votació per ordre de presentació en el
Registre. La primera de totes és la del Grup Parlamentari
Popular.
Els vull dir que aquí, a la Mesa, hem anat estudiant les
diferents propostes de votació i les hem agrupades, en
diferents blocs, però convé que estiguin atents per si hi ha
alguna anomalia, si és així ens ho fan arribar. Ho hem fet per
agilitar les votacions.
Per tant, farem un primer bloc: les 2, 3, 8, 10 -del Grup
Popular, som al Grup Popular. Bloc primer: les propostes 2, 3, 8,
10, 11, 12, 14, 17, 40, 46, 47, 49 -aniré més a poc a poc-, 50 i 52.
Aquí hi ha unanimitat, per tant, si tots hi estam d'acord no
importa que passem a votació. Sí, digui, la 50 la retiram? No, la
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55 no, la 50. Bé, la 50 vostès no la voten a favor? Bé idò, la
retiram, la voten en contra o abstenció? Passam al bloc
d'abstenció.

Votam la número 24.

Bé, idò totes aquestes les donam per aprovades per
unanimitat o per consens.

Passam a la votació de la número 25.

29 sí; 7 no i 17 abstencions.

34 sí; 3 no i 17 abstencions.
Ara passam a un altre bloc, que té les propostes 1, 19, 20,
21, 22, 26, 29, 51, i no sé si la 50, no, després la votarem a part,
tota sola. Molt bé. Idò acabam a la 51. Per tant, podem passar
ja a la votació.
Queden aprovades per 30 vots a favor i 24 en contra.
Ara passam a un bloc de dues, la 38 i la 45. Passam a la
votació.

Passam a votar la número 27.
29 sí; 20 no i 4 abstencions.
Passam a la votació de la número 28.
51 sí; 3 no; cap abstenció.
Passam a votar la número 30.

Queden aprovades per 30 vots a favor i 24 abstencions.
50 sí; 3 no; cap abstenció.
I ara votam, d'una forma individual, totes les altres.
Votam la 31.
Començam per la número 4.
51 sí; 3 no; cap abstenció.
29 vots a favor; 20 en contra i 4 abstencions.
Votam la 32.
Votam la número 5.
51 sí; 3 no; cap abstenció.
30 a favor; 20 en contra i 4 abstencions.
Passam a votar la 33.
Votam ara la número 6.
50 sí; 3 no; cap abstenció.
51 sí; 3 no.
Passam a votar la 34.
Votam la número 7.
51 sí; cap no; 3 abstencions.
47 sí i 7 abstencions.
Votam la 35.
Passam a votar la número 9.
51 sí; cap no; 3 abstencions.
29 sí; 20 no; 4 abstencions.
Passam a la 36.
Passam a la votació de la número 13.
47 sí; cap no; 7 abstencions.
30 sí; 20 no i 4 abstencions.
Passam a la 37.
Ara votam la número 15.
47 sí; 4 no i 3 abstencions.
47 a favor; cap en contra i 7 abstencions.
Votam la 39.
Votam la número 16.
30 sí; 7 no; 17 abstencions.
47 sí; cap no i 6 abstencions.
Passam a votar la 41.
Votam la número 18.
30 sí; 24 no; cap abstenció.
51 sí; cap no i 3 abstencions.
Passam a la 42.
Votam la número 23.
33 sí; cap no; 20 abstencions.
30 sí; 3 no i 21 abstencions.
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Passam a votar la 43.

EL SR. PRESIDENT:

30 sí; 20 no; 4 abstencions.

Sí.

Passam a votar la 44.

LA SRA. VADELL I FERRER:

34 sí; 3 no; 17 abstencions.
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Sr. President, demanaríem que es fes un bloc separat d'1, 2,
3, 4, i les altres així com consideri vostè més oportú.

Passam a la 48.
EL SR. PRESIDENT:
51 sí; cap no, 3 abstencions.
Molt bé. Farem dos grups. Passam a votar les 1, 2, 3 i 4.
Ara votarem la 50.
19 sí; 30 no; 5 abstencions.
50 sí; cap no; 4 abstencions.
Passam a votar la 53.
54 sí; cap no; cap abstenció.
Passarem a votar la 54.
34 sí; 20 no; cap abstenció.
I la darrera és la 55.
50 sí; cap no; 4 abstencions.
Ara passam a votar les propostes del Grup Parlamentari
Socialista. També ho hem fet en tres blocs: 16 i 27, si els sembla
bé, per unanimitat. Molt bé.
Passam al bloc següent: les números 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, ... Sí.
EL SR. NADAL I BUADES:
Sr. President, nosaltres demanaríem que la votació de les 5,
6 i 8 fos separada, del grup que vostè està dient.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, idò tornam a començar. El bloc de les propostes 9,
10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29. D'això
en feim un bloc, després ja votarem les que vostè ens ha
esmentat. Passam a la votació de totes les que els acab de dir.

Ara votam el darrer bloc de les resolucions del Grup
Parlamentari Socialista, les 7, 13 i 21.
24 sí; 30 no; cap abstenció.
P assam ara a votar les propostes de resolució d'Esquerra
Unida i Els Verds. Hem fet dos blocs, el primer té les propostes
1, ... sí, digui, Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Sr. President, jo no vull embullar la cambra i no li demanaré
a vostè que apliqui l'article 169.3, però el nostre grup ha de fer
una consideració, i és que en la defensa d'aquestes propostes,
s'ha dit que no entenien com és que nosaltres votaríem que no
quan eren exactament igual que les nostres, precisament per
açò, perquè si apliquéssim l'article 169.3 decaurien. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Bé. Si els sembla bé, continuam. Bloc 1: les números 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 12 i 13. Passam a votació.
24 sí; 29 no; cap abstenció.
I ara la resta que són les números 5 i 11. Passam a votació.
25 sí; 29 no; cap abstenció.
Passam a votar les propostes del PSM-Entesa Nacionalista.
Números 4, 12, 13 i 24, sembla que aquestes es poden aprovar
per unanimitat. Torn a repetir 4, 12, 13 i 24. Està bé? Molt bé.

Sí, 24; no, 30; cap abstenció.
Passam a votació les 5, 6 i 8.
24 sí; 29 no; cap abstenció.
I ara passam a un altre bloc, que serà el darrer, les 1, 2, 3, 4,
7, 13 i 21.

Un altre bloc són les 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 i 28.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Sr. President ...
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. VADELL I FERRER:
Sí.
Sr. President.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
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Sr. President, d'aquest grup
pregaria per favor que llevàs la 16.

que acaba d'esmentar, li

"Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
en contra de l'atemptat terrorista que ha partit José Antonio
Bernal Gómez a Bagdad.

EL SR. NADAL I BUADES:
President, també la 7 i la 21. Demanaríem votació separada.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a votació les que he esmentat, exceptuant-ne la 7,
la 16 i la 21, que les votarem individualment.

El Parlament de les Illes Balears, reunit en sessió plenària
manifesta:
Primer. La ferma condemna a l'atemptat que ha partit José
Antonio Bernal Gómez, agregat d'informació a l'ambaixada
d'Espanya a Bagdad.
Segon. El nostre més sentit condol als seus familiars.

24 sí; 29 no; cap abstenció.
Passam a votar la 23.

I tercer. El suport a l'ambaixador i a tot el personal de
l'ambaixada d'Espanya a Bagdad per la tasca tan important en
les relacions diplomàtiques que hi du a terme."

8 sí; 29 no; 16 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
Passam ara a votar la 16.
No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
24 sí; 30 no; cap abstenció.
Passam a la votació de la 7.
24 sí; 29 no; 1 abstenció.
I la darrera de totes, la 21.
25 sí; 28 no; cap abstenció.
Ara passarem a votar les resolucions del Grup Mixt, d'Unió
Mallorquina. Les propostes 2, 6, 7 i 8, aquesta presidència
entén que es poden aprovar per unanimitat, les 2, 6, 7 i 8.
D'acord.
La resta la passam de forma individualitzada.
La 1.
54 a favor.
La 3.
30 sí; 20 no; 4 abstencions.
Votam la 4.
47 sí; cap no; 7 abstencions.
I votam la darrera, la 5.
51 sí; cap no; 3 abstencions.
Prec als senyors diputats un minut de paciència. Hi ha
hagut un atemptat terrorista a Bagdad hi hem arribat a un
consens amb tots els portaveus dels grups parlamentaris i ara
mateix el secretari primer de la cambra els llegirà una declaració
institucional.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

per la seva contribució al manteniment i conservació del
paisatge.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les propostes de resolució
següents, derivades del debat sobre l'orientació política del
Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què la figura de parc natural es composi per
finques de titularitat pública i d’aquelles privades que vulguin
adherir-s’hi voluntàriament, així com a preparar un pla de
senyalització per als parcs naturals de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de sanejament i depuració
d’aigües residuals per tal de dotar a cada una de les estacions
depuradores de les Illes Balears d’aquelles infraestructures i
tractaments que garanteixin una millor qualitat de l’aigua,
incloent-hi la generalització del tractament terciari.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar i fomentar la participació del món
empresarial en els àmbits de recerca i innovació.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que destini els recursos necessaris per tal que el
p roper estiu l’anomenada policia turística sigui una realitat, ja
que implicarà una millora en la qualitat del servei policial que
reben els turistes i els residents a les zones turístiques de la
nostra comunitat autònoma.
5. El Parlament de les Illes Balears constata l’increment de
l’estacionalitat experimentat en els darrers anys i per això insta
el Govern de les Illes Balears que contempli com un dels
objectius prioritaris en matèria de política turística, arbitrar
mesures que siguin necessàries per afavorir la
desestacionalització de l’activitat turística.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què impulsi la celebració a la nostra comunitat
autònoma de grans esdeveniments esportius i culturals de
projecció nacional i internacional com a element important de
la imatge i promoció exterior de les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears constata que la qualitat
és un factor bàsic de la competitivitat turística i en aquest sentit
insta el Govern de les Illes Balears a aprofundir en la millora de
la qualitat turística mitjançant la realització d’actuacions tan
amb l’entorn com amb el producte turístic.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i concretament la Conselleria d’Agricultura i Pesca
que davant la reforma de la Política Agrària Comunitària, elabori
un pla d’actuació encaminat a positivar les diferents línies
d’ajudes que englobarà la nova PAC, amb la finalitat de garantir
i reforçar la multifuncionalitat del medi rural, basada en una
agricultura i ramaderia moderna, àgil i dinàmica, determinant-se
clarament la seva funció econòmica, dins l’àrea agroalimentària,
social, en matèria de desenvolupament rural, i mediambiental,

9. El Parlament de les Illes Balears valora molt positivament
les actuacions de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
destinades a fer efectius els ajuts als agricultors del cultiu de
patata a Mallorca afectats pels danys meteorològics de gener
del 2003, als agricultors de fruit secs inclosos en els anomenats
plans de millora, així com l’habilitació d’una nova línia d’ajudes
de suport al sector lleter de Balears per les altes temperatures
registrades durant l’època estiuenca del present any 2003, i del
programa Pro alfa, corresponents als anys 2001, 2002 i 2003.
10. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum perquè elabori un pla per a la contenció de la
despesa farmacèutica.
11. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum perquè dugui a terme la creació de la figura del
Defensor del Pacient de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a l’elaboració de la normativa
pertinent que garanteixi un temps màxim d’espera a l’atenció
sanitària.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a completar la Llei 11/2001 de 15 de juny
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears,
mitjançant el desenvolupament reglamentari a què es fa
referència a la seva disposició final primera; així mateix, i atès
que la modernització del comerç és una de les prioritats que ha
marcat el sector, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a aplicar una política de foment de la
formació entre els comerciants i els seus empleats.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Pla director sectorial energètic de les
Illes Balears amb la finalitat de garantir el proveïment energètic
als ciutadans de les Illes Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un pla d’auditories energètiques en
els edificis de la comunitat autònoma, consells insulars i edificis
municipals amb la finalitat d’introduir mesures d’estalvi i
eficiència energètica en l’Administració pública. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a realitzar
un Pla d’eficiència energètica a les instalAlacions d’enllumenat
públic de les Illes Balears amb l’objectiu d’estalviar energia i
reduir la contaminació lumínica que en deriva d’aquestes
instalAlacions.
15. Atès la necessitat d’una millor distribució de les places
escolars dels centres públics i privats de la nostra comunitat
autònoma, el Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a emprendre una revisió del mapa escolar
i fer les correccions que calguin en el termini més breu possible.
16. Amb l’objectiu de millorar la preparació i qualificació
professional i difondre el canvi estructural que ha experiment la
Formació Professional en els darrers anys, el Parlament de les
Illes Balears insta la Conselleria d’Educació i Cultura perquè en
el termini de sis mesos iniciï una campanya de difusió i
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potenciació de la formació professional reglada, pe tal
d’informar i orientar al públic en general i els sectors productius
en particular.

d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la fase II d’accés a la Universitat.

17. No existint legislació específica en matèria de
biblioteques a la nostra comunitat autònoma i atès la necessitat
de regular la gestió, competències, conservació, catalogació,
inventari, etcètera del patrimoni documental i bibliogràfic, El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears
a la presentació de la Llei de biblioteques.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
prolongació de l’autopista des de s’Arenal fins a Llucmajor.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’ús i el foment de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, fent especial incidència en la
recuperació dels modismes i particularitats lèxiques pròpies de
cadascuna de les Illes Balears.
19. El Parlament de les Illes Balears valora positivament el
fet que el Govern de les Illes Balears i el M inisteri de Foment
del Govern d’Espanya hagin aconseguit la declaració
d’obligacions de servei públic en les rutes aèries entre les Illes
Balears, i els insta a continuar amb les gestions necessàries
davant la Unió Europea, amb l’objectiu que en el futur, aquesta
declaració inclogui també els vols entre les Illes Balears i la
península.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
prolongació de l’autovia d’Inca fins a Manacor.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció d’un tercer carril de l’autopista d’Inca en el tram
Palma-Inca.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció d’un segon cinturó de Palma en dues fases: la fase
I que és la conversió en autopista del tram entre l’Aeroport i
l’autopista d’Inca i la fase II del tram entre l’autopista d’Inca i
la carretera de Valldemossa.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la variant sud d’Inca.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
prolongació de l’autopista d’Inca a Sa Pobla.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la variant de Llucmajor.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de les variants de Manacor i de Sant Llorenç.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
prolongació de l’autopista Palmanova-Peguera.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de l’accés al Port de Sóller pel túnel de sa Mola.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en el
condicionament de l’accés a Palma en el tram de via de cinturatorrent de Sa Riera.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de les variants de Son Ferriol i de Casablanca.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de les variants de Son Servera.
34. El Parlament de les Illes Balears inst a el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de M allorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la ronda sud de Ciutadella.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
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colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la variant de Ferreries.

fomentar i fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en
l’adequació de la carretera d’Eivissa-Sant Josep.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el Pla d’immigració que fou aprovat
per unanimitat de la cambra.

37. El Parlament de les Illes Balears insta
Illes Balears a executar el més aviat
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa
colAlaboració amb el Ministeri de Foment
desdoblament de la segona ronda d’Eivissa.

el Govern de les
possible l’obra
en el conveni de
consistent en el

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció d’un nou accés a l’Aeroport d’Eivissa.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les accions necessàries per fer efectiu
un programa d’electrificació rural a cap de Barberia a l’illa de
Formentera, així com el condicionament dels camins rurals
d’aquesta zona.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a activar, potenciar i coordinar la política i els
recursos sociosanitaris a les Illes Balears.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el projecte d’ordenació i millora del Port
de Sant Antoni (Eivissa).

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en el
desdoblament de la carretera Eivissa-Sant Antoni i ronda sud.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries davant les
administracions pertinents per tal de redefinir els usos del Port
d’Eivissa i estudiar la viabilitat d’ampliació del Port de la Savina
a Formentera, així com redefinir els usos de l’esmentat port.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el pla urgent d’ inversions aprovat pel
consell d’administració de l’empresa Serveis Ferroviaris de
Mallorca, per a la millora de la seguretat i qualitat del servei
ferroviari. a Mallorca.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les gestions oportunes front el Ministeri
de Justícia per tal de dotar els tribunals de les Illes Balears dels
mitjans materials, humans, infraestructures i espais necessaris
per poder complir dignament amb les seves funcions
jurisdiccionals.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra de
construcció del dic exterior d’abric del Port de Ciutadella i la
dàrsena esportiva de Cala en Busquets.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a anar incrementant la dotació pressupostària del
Fons de Cooperació Municipal i escoltar l’opinió de les
federacions i associacions d’entitats locals.
43. El Parlament de les Illes Balears constata que la realitat
social a les Illes Balears és bilingüe i multilingüe i per tant, insta
el Govern de les Illes Balears a dur a terme una política
lingüística integradora i que doni resposta a la realitat social,
d’acord amb la normativa vigent.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar una solució definitiva al traçat del torrent
de Manacor que passa pel casc urbà.
45. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei de
Règim Especial de les Illes Balears és l’instrument vàlid per
compensar els desavantatges que suposa el fet insular i insta
el Govern de les Illes Balears a continuar desenvolupant les
previsions incloses en l’esmentada llei.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les polítiques actives encaminades a

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries davant les entitats
públiques i privades per tal de fer efectiva la construcció i
posada en funcionament del Museu de l’illa de Formentera.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que al llarg d’aquesta legislatura i de forma
gradual s’elimini l’impost de successions i donacions entre
pares i fills i entre cònjuges.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a plantejar en el moment adient les millores
necessàries en matèria de finançament de les competències
d’educació i sanitat; millores que estiguin lligades al fons
d'anivellació poblacional quant a l’educació i a la població
flotant pel que fa a la sanitat.
Palma, a 8 d'octubre del 2001.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta les propostes de resolució
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següents, derivades del debat sobre l'orientació política del
Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears lamenta l’absència en el
discurs del President del Govern de les Illes Balears de les
preocupacions dels ciutadans en matèria d’habitatge, educació,
cultura, serveis socials i joventut, i constata que no va fer cap
proposta concreta per tal de millorar la situació.
2. El Parlament de les Illes Balears rebutja el contingut del
discurs del President de les Illes Balears per ser un discurs que
fomenta l’egoisme, la insolidaritat i la confrontació.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de
les Illes Balears no compleix el programa electoral amb el qual
el PP es presentà als electors.
4. El Parlament de les Illes Balears lamenta el tarannà del
President del Govern de les Illes Balears quan es refereix a
l’oposició titllant-la d’instalAladors de la depressió colAlectiva,
immorals, patrocinadors de la inseguretat jurídica, maniqueus
reduccionistes, indecents i ineficaços, irresponsables nihilistes,
cruels sarcàstics, creadors de superxeria, atemptadors contra
les llibertats, satanitzadors d’un sector econòmic, provocadors
de rebelAlions fiscals, responsables de carreteres ensagnades,
proposadors de velles utopies àcrates, enyoradors de societats
controlades per l’estat d’Orwell, violentadors de drets
individuals, invasors d’espais inalienables, creadors d’angoixes
i crisis, i l’insta a canviar el vocabulari i a usar un llenguatge
més d’acord amb la responsabilitat del seu càrrec en un àmbit
democràtic i tolerant.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a donar compliment íntegre a la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de
Règim Especial de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a promoure els canvis legislatius necessaris per tal que el Senat
esdevengui l’autèntica cambra de representació territorial, i que
de manera urgent reguli la participació de les comunitats
autònomes al Consell de la Unió Europea.
7. El Parlament de les Illes Balears rebutja la persecu c i ó a
què es veuen sotmesos molts dels funcionaris de la comunitat
autònoma que ocuparen llocs de feina de lliure designació amb
l’anterior govern.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a:
- Cobrir totes les vacants existents als cossos i a les forces
de seguretat de l’Estat a Balears.
- Actualitzar la plantilla dels cossos i les forces de seguretat
de l’Estat a Balears, tenint en compte la realitat turística de
les Illes.
- Elaborar un pla d’inversions per modernitzar equips,
vehicles, informàtica i quarters de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil.
- Homologar les retribucions del personal dels cossos i les
forces de seguretat, equiparant-les amb les que reben a les
Illes Canàries.
- Elaborar un pla especial per a les zones turístiques i posar
en marxa a les Illes Balears el Servei d’atenció al turista ja
existent a Madrid, Barcelona i Las Palmas.
- Posar en marxa bases de dades conjuntes entre els cossos
i les forces de seguretat de l’Estat i les policies locals de
Balears.
- Revisar el finançament dels ajuntaments, tenint en compte
el cost afegit que per a les hisendes municipals suposen els
serveis extraordinaris que han de realitzar les policies locals,
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destinats a cobrir incidents, que per falta de mitjans no
poden atendre les forces i els cossos de seguretat de
l’Estat.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar del Govern de l’Estat la dotació econòmica
suficient per a l’aplicació de la Llei 5/2000, de la responsabilitat
penal de menors.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, en el moment de la transferència de
competències de serveis socials al Consell Insular de M allorca,
es garanteixi l’equilibri econòmic i de serveis, en referència a les
altres illes, de l’actual llei.
11. El Parlament de les Illes Balears denuncia la politització
i l’enfrontament del Govern amb el sector de l’agricultura i
l’insta a defensar amb fermesa els interessos, en especial
davant la reforma de la PAC.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i incrementar les línies de su p o r t a
l’agricultura que s’iniciaren amb recursos de l’ecotaxa: reposició
d’arbres d’interès paisatgístic, suport a les finques
colAlaboradores en agricultura i ramaderia ecològica i integrada,
reguiu amb aigües residuals, centre d’experimentació i formació
amb pràctiques agràries, centres d’interpretació i de referència
al món rural, impuls d’energies alternatives per a explotacions
agràries i rehabilitació d’elements etnològics.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar que el Govern de l’Estat financiï la
construcció dels centres escolars contemplats al mapa escolar
de cadascuna de les Illes.
14. El Parlament de les Illes Balears constata amb
preocupació l’increment de la ràtio a les aules de nombrosos
centres escolars de les Illes Balears sostinguts amb fons
públics, en detriment de la qualitat de l’ensenyament, i insta el
Govern de les Illes Balears a posar en marxa totes les mesures
necessàries per resoldre aquest problema abans de l’inici del
proper curs escolar.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renegociar la dotació econòmica de les
competències d’educació a fi d’adequar-la a la despesa real.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mostrar la seva voluntat d’arribar a un pacte
sanitari donant mostres de credibilitat, voluntat de tractar tot s
els temes, presentar una proposta detallada dels temes a
incloure i acceptar una anàlisi qualificada de cadascun dels
aspectes.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar desenvolupant el Pla sociosanitari i el
Pla de salut mental de les Illes Balears.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de sòl amb la finalitat d’oferir sòl
edificable a disposició dels promotors d’habitatges de protecció
pública o de preu taxat, tant públics com privats, en
colAlaboració amb els ajuntaments. El Govern promourà mesures
legislatives que impedeixin la subhasta de sòls públics i
garanteixi l’ús majoritari d’aquests sòls per a la promoció
d’habitatges assequibles.
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19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir l’esforç pressupostari en matèria d’ajuts
a l’accés a l’habitatge en les línies de:
- Donar prioritat als habitatges per a joves.
- Continuar el mateix ritme de promoció d’habitatge de
l’IBAVI que en el període 1999-2003.
- Complir i sobrepassar els objectius del Pla estatal
d’habitatge.
- Garantir els ajuts existents als adquirents.
- Prioritzar la rehabilitació.
- Suprimir els imposts de transmissions i de successions per
a habitatges de primera residència de preu i característiques
no luxoses.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir l’execució de la totalitat dels projectes
aprovats pel Consell Assessor de Turisme que havien de ser
finançats amb l’impost sobre els allotjaments turístics.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè els pressuposts de la comunitat per al 2004
en temes de promoció turística estiguin territorialitzats per illes
i gestionats a través dels consells insulars.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir un fons de finançament dels plans
d’excelAlència turística amb una quantitat mínima anual de 12
milions d’euros.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir una mesa de diàleg amb la petita
empresa de l’oferta complementària i les federacions hoteleres
per tal de donar resposta als problemes que generen
l’increment de l’oferta del tot inclòs.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar una política de parcs naturals dins
el diàleg i el consens amb les parts afectades, amb criteris
naturalístics i paisatgístics i no de propietat.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a:
- Aplicar i garantir el finançament dels plans de recerca i
desenvolupament i el d’innovació.
- Aprovar, aplicar i finançar el Pla de la societat del
coneixement.
- Prendre les mesures necessàries per tal de garantir l’accés
de la ciutadania de totes les Illes a la xarxa Internet en
condicions d’igualtat i seguretat mitjançant la tecnologia
wi-fi.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a replantejar la modificació del Conveni de
carreteres, en el sentit d’introduir-hi criteris de sostenibilitat
ambiental, de renúncia a les autopistes i respecte a les
competències dels consells insulars i als plans territorials, i
finançar als consells insulars els respectius plans de millora i
seguretat vial.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el Pla de transports i garantir
pressupostàriament la seva execució.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir els plans d’expansió ferroviària a Cala
Rajada, Alcúdia, Universitat i xarxes tramviàries a les badies de
Palma i Alcúdia-Pollença, així com a iniciar els estudis per a les
línies del sud de Mallorca.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a:
- Exigir de les companyies aèries el manteniment de les
tarifes promocionals.
- Exigir del Govern de l’Estat que garanteixi que el preu de la
tarifa bàsica interinsular no superi els 60 i i que s’inclogui
el transport aeri amb la península dins la Declaració
d’obligació de servei públic (amb un 50% de descompte per
als residents).
Palma, a 8 d'octubre del 2001.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següent s del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta les propostes
de resolució següents, derivades del debat sobre l'orientació
política del Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les gestions oportunes amb el M inisteri de Foment
a fi que la futura declaració d’obligacions de servei públic del
trànsit aeri inclogui vols entre les Illes i la península.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les gestions oportunes amb el Ministeri de Foment
a fi d’abaratir les tarifes bàsiques dels vols entre les Illes fixades
a la proposta de declaració d’obligació del servei públic del
trànsit aeri.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les gestions oportunes amb el Ministeri de Foment
a fi d’incloure representació dels consells insulars en la
comissió que haurà de negociar la implantació de la declaració
de servei públic amb les companyies aèries.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears en la
potenciació del transport ferroviari.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar la inclusió del desdoblament de la carretera
Palma-Manacor dins el conveni de carreteres cofinançat per
l’Estat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a regular l’activitat turística anomenada tot inclòs.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un suport clar i decidit al Consell Insular de
Menorca en la seva tasca de suport al camp de Menorca, a
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causa de la problemàtica creada per l’abaratiment dels preus de
l’empresa Kraft.
8. El Parlament de les Illes Balears rebutja la marginació de
determinades entitats socials de les Illes Balears dels òrgans de
consulta i participació creats pel Govern de les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d’actuacions urgents per a la
neteja del litoral.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el nivell d’inversió en construcció de
nous centres educatius públics, així com en la remodelació dels
existents, tot presentant a aquesta cambra un pla d’actuació en
aquest sentit.
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20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d’accés a l’habitatge on
s’incloguin mesures de rehabilitació d’habitatges existents,
promocions socials, etc., a fi d’abaratir el cost de l’habitatge a
les Illes Balears.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla específic d’habitatge juvenil a fi
d’abaratir-ne els costos i fer-lo accessible al jovent.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa programes específics per afavorir
l’acceptació social pels colAlectius de persones nouvingudes.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar competències en matèria d’immigració.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir les obres d’infraestructura als centres
educatius compromeses l’anterior legislatura.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla de sensibilització de la
població contra la violència domèstica.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el Pla d’ordenació de l’educació infantil
0-3 anys a fi de continuar donant suport als ajuntaments en la
creació d’escoletes públiques d’aquesta etapa educativa.

25. El Parlament de les Illes Balears reafirma la competència
del Consell Insular de Menorca en el disseny i en la posada en
marxa del PTI de l’illa, tot rebutjant iniciatives que són
contradictòries amb l’esmentat pla territorial.

13. El Parlament de les Illes Balears reafirma el seu
compromís amb la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
tot declarant que aquesta és un tret d’identitat bàsic de la
nostra cultura i de la nostra societat.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les passes oportunes per a la transferència de
la competència de promoció turística als consells insulars.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per fer efectius
la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana,
tot presentant a aquesta cambra un pla d’actuació en aquest
sentit.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les mesures d’acolliment lingüístic i
cultural destinades a la població immigrant a fi i efecte que la
llengua catalana esdevingui un instrument de convivència i
integració.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un model audiovisual propi per tal de
fomentar la identitat cultural i lingüística, i afavorir la integració
de la gent nouvinguda a les nostres illes.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer possible que els mitjans audiovisuals d’àmbit estatal
incorporin la presència dels idiomes oficials propis de les
diferents comunitats autònomes.
18. El Parlament de les Illes Balears rebutja la discriminació
que suposa per als ciutadans el decret que rebaixa el nivell
d’exigència en els coneixements de llengua catalana en l’accés
a la funció pública, per mor que aquests tenen el dret que
l’administració els atengui correctament en llengua catalana.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a aportar els fons compromesos, i no lliurats, a
l’Institut Ramon Llull.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar del Govern de l’Estat espanyol
l’immediat compliment del Règim Especial de les Illes Balears.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a revisar el cost de les competències transferides en matèria
d’educació i de sanitat i, en conseqüència, suprimir el fons de
suficiència previst a la LOFCA.
Palma, a 8 d'octubre del 2001.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta les
propostes de resolució següents, derivades del debat sobre
l'orientació política del Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a retirar el
projecte de llei de mesures urgents d’ordenació del territori i
urbanisme de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb el Govern de l’Estat la declaració d’obligació de servei
públic per als vols interinsulars i per a les comunicacions aèries
amb la península, de tal manera que es garanteixin freqüències
suficients i tarifes no discriminatòries.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a mantenir
l’accés gratuït dels ciutadans de les Illes a les finques
públiques, així com a evitar la seva privatització.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure una política de transport que afavoreixi les opcions
públiques (ferrocarril i autobús) per damunt del transport amb
vehicles privats.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta les propostes de resolució següents,
derivades del debat sobre l'orientació política del Govern.

5. El Parlament de les Illes Balears acorda la constitució
d’una ponència de seguiment del Règim Especial de les Illes
Balears (REB).

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i en el marc de les seves competències, a dur a terme les
inversions i actuacions que siguin necessàries per adequar la
xarxa de centres educatius i els recursos docents a l’abast a la
realitat de la nostra comunitat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb el Govern de l’Estat una millora del finançament del
sistema educatiu públic que permeti fer front a les greus
mancances que aquest pateix, producte del mal finançament de
les competències transferides i de l’augment de la població
escolar.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i en el marc de les seves competències, a definir les
actuacions de futur a escometre per dissenyar un model sanitari
complet i d’acord amb la nostra realitat demogràfica.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament, en el termini de dos mesos, un projecte de llei que
reguli l’avaluació d’impacte ambiental.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament, en el termini de dos mesos, el projecte de llei de
cooperació internacional.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb el Govern de l’Estat l’equiparació del plus d’insularitat dels
funcionaris de l’Estat que treballen a les Illes Balears amb el
dels que treballen a les Canàries.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
els tràmits per transferir les competències de promoció turística
als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera, que
ja disposen de competències d’ordenació turística.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar el traspàs de competències, econòmicament ben
dotades, en matèria de justícia, tot incorporant el cost de la
construcció de les instalAlacions necessàries per superar les
mancances actuals.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la retirada dels plans directors dels aeroports de les Illes
Balears i a consensuar, amb l’administració autonòmica, les
modificacions que s’hagin d’introduir a les zones
aeroportuàries, tot respectant el model territorial i evitant les
ampliacions innecessàries.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la finançació adequada per al desenvolupament de la Llei
penal del menor.
Palma, a 8 d'octubre del 2001.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i en el marc de les seves competències, a agilitar les
inversions per aconseguir dissenyar un model energètic adient
a la realitat econòmica i social de la nostra comunitat, apostant
decididament i de manera conjunta per les opcions de gas i
cable.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i en el marc de les seves competències, a dur a terme les
inversions necessàries en matèria de recursos hídrics, tant pel
que fa a l’oferta de recursos disponibles com pel que fa a la
gestió correcta de la demanda, mesures d’estalvi i sistemes de
depuració i reutilització de les aigües residuals.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i en el marc de les seves competències, a promoure i
finançar de manera adient actuacions dirigides a la millora de la
promoció de la nostra comunitat com a destinació turística, a la
recerca de nous mercats, a la diversificació de l’oferta i la
recerca de turismes alternatius que evitin una estacionalització
excessiva, apostant per la millora i modernització de les
infraestructures turístiques i per l’excelAlència del seu entorn
urbà i natural.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i en el marc de les seves competències, a agilitar al
màxim el procés legislatiu adient per aconseguir l’aprovació de
la necessària Llei de capitalitat de Palma, assumint igualment
totes les conseqüències econòmiques i jurídiques que d’ella
se’n derivin.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i en el marc de les seves competències, a obrir un marc
de diàleg i colAlaboració entre els partits de les Illes Balears per
tal de negociar la modificació dels criteris de finançament
establerts a la LOFCA per tal que contemplin també la població
flotant.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i en el marc de les seves competències, a establir les
mesures perquè tots i cadascun dels ciutadans d’aquesta
comunitat coneguin i estiguin en condicions d’utilitzar les dues
llengües oficials.
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Palma, a 8 d'octubre del 2001.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2367/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a subvenció del major cost que suposaria la ruptura
del conveni entre la companyia Air Nostrum i el Govern per
als descomptes als desplaçaments dels esportistes entre illes
i la pèrdua del descompte agregat per aquest fet. (Mesa de 15
d'octubre del 2003).
RGE núm. 2368/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a cost que suposaria la ruptura del conveni entre la
companyia Air Nostrum i el Govern per als descomptes als
desplaçaments dels esportistes entre illes i la pèrdua del
descompte agregat per aquest fet. (Mesa de 15 d'octubre del
2003).
RGE núm. 2369/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a velòdrom cobert. (Mesa de 15 d'octubre del
2003).
RGE núm. 2370/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a rutes cicloturístiques. (Mesa de 15 d'octubre
del 2003).
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RGE núm. 2389/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a accions per combatre l'abandonament
escolar. (Mesa de 15 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2390/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a accions perquè pugi l'índex
d'universitaris. (Mesa de 15 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2391/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a aules escolars que superen les ràtios.
(Mesa de 15 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2419/03, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament per obres de carreteres pròpies. (Mesa de 15
d'octubre del 2003).
RGE núm. 2420/03, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
solAlicitud de finançament per obres pròpies. (Mesa de 15
d'octubre del 2003).
RGE núm. 2427/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Dureta. (Mesa de 15 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2428/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Dureta. (Mesa de 15 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2429/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 15 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2371/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a millores de seguretat del mirador Es Grao.
(Mesa de 15 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2430/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 15 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2372/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a indemnitzacions per accidents en el mirador
Es Grao. (Mesa de 15 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2431/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 15 d'octubre del
2003).

RGE núm. 2373/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a denúncia del conveni entre la companyia Air
Nostrum i el Govern per als descomptes als desplaçaments
dels esportistes entre illes. (Mesa de 15 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2432/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 15 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2387/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a nombre de places de batxillerat. (Mesa
de 15 d'octubre del 2003).
RGE núm. 2388/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a alumnes de batxiller matriculats a
centres públics. (Mesa de 15 d'octubre del 2003).

RGE núm. 2433/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 15 d'octubre
del 2003).
RGE núm. 2434/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 15 d'octubre
del 2003).
RGE núm. 2435/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre del 2003, aprovà, en el marc del debat general
sobre l'acció política i de govern, les resolucions següents:
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què la figura de parc natural es composi per
finques de titularitat pública i d’aquelles privades que vulguin
adherir-s’hi voluntàriament, així com a preparar un pla de
senyalització per als parcs naturals de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de sanejament i depuració
d’aigües residuals per tal de dotar a cada una de les estacions
depuradores de les Illes Balears d’aquelles infraestructures i
tractaments que garanteixin una millor qualitat de l’aigua,
incloent-hi la generalització del tractament terciari.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar i fomentar la participació del món
empresarial en els àmbits de recerca i innovació.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que destini els recursos necessaris per tal que el
proper estiu l’anomenada policia turística sigui una realitat, ja
que implicarà una millora en la qualitat del servei policial que
reben els turistes i els residents a les zones turístiques de la
nostra comunitat autònoma.
5. El Parlament de les Illes Balears constata l’increment de
l’estacionalitat experimentat en els darrers anys i per això insta
el Govern de les Illes Balears que contempli com un dels
objectius prioritaris en matèria de política turística, arbitrar
mesures que siguin necessàries per afavorir la
desestacionalització de l’activitat turística.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què impulsi la celebració a la nostra comunitat
autònoma de grans esdeveniments esportius i culturals de
projecció nacional i internacional com a element important de
la imatge i promoció exterior de les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears constata que la qualitat
és un factor bàsic de la competitivitat turística i en aquest sentit
insta el Govern de les Illes Balears a aprofundir en la millora de
la qualitat turística mitjançant la realització d’actuacions tan
amb l’entorn com amb el producte turístic.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i concretament la Conselleria d’Agricultura i Pesca
que davant la reforma de la Política Agrària Comunitària, elabori
un pla d’actuació encaminat a positivar les diferents línies

d’ajudes que englobarà la nova PAC, amb la finalitat de garantir
i reforçar la multifuncionalitat del medi rural, basada en una
agricultura i ramaderia moderna, àgil i dinàmica, determinant-se
clarament la seva funció econòmica, dins l’àrea agroalimentària,
social, en matèria de desenvolupament rural, i mediambiental,
per la seva contribució al manteniment i conservació del
paisatge.
9. El Parlament de les Illes Balears valora molt positivament
les actuacions de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
destinades a fer efectius els ajuts als agricultors del cultiu de
patata a Mallorca afectats pels danys meteorològics de gener
del 2003, als agricultors de fruit secs inclosos en els anomenats
plans de millora, així com l’habilitació d’una nova línia d’ajudes
de suport al sector lleter de Balears per les altes temperatures
registrades durant l’època estiuenca del present any 2003, i del
programa Pro alfa, corresponents als anys 2001, 2002 i 2003.
10. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum perquè elabori un pla per a la contenció de la
despesa farmacèutica.
11. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum perquè dugui a terme la creació de la figura del
Defensor del Pacient de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a l’elaboració de la normativa
pertinent que garanteixi un temps màxim d’espera a l’atenció
sanitària.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a completar la Llei 11/2001 de 15 de juny
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears,
mitjançant el desenvolupament reglamentari a què es fa
referència a la seva disposició final primera; així mateix, i atès
que la modernització del comerç és una de les prioritats que ha
marcat el sector, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a aplicar una política de foment de la
formació entre els comerciants i els seus empleats.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Pla director sectorial energètic de les
Illes Balears amb la finalitat de garantir el proveïment energètic
als ciutadans de les Illes Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un pla d’auditories energètiques en
els edificis de la comunitat autònoma, consells insulars i edificis
municipals amb la finalitat d’introduir mesures d’estalvi i
eficiència energètica en l’Administració pública. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a realitzar
un Pla d’eficiència energètica a les instalAlacions d’enllumenat
públic de les Illes Balears amb l’objectiu d’estalviar energia i
reduir la contaminació lumínica que en deriva d’aquestes
instalAlacions.
15. Atès la necessitat d’una millor distribució de les places
escolars dels centres públics i privats de la nostra comunitat
autònoma, el Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a emprendre una revisió del mapa escolar
i fer les correccions que calguin en el termini més breu possible.
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16. Amb l’objectiu de millorar la preparació i qualificació
professional i difondre el canvi estructural que ha experiment la
Formació Professional en els darrers anys, el Parlament de les
Illes Balears insta la Conselleria d’Educació i Cultura perquè en
el termini de sis mesos iniciï una campanya de difusió i
potenciació de la formació professional reglada, per tal
d’informar i orientar al públic en general i els sectors productius
en particular.

colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
prolongació de l’autopista d’Inca a Sa Pobla.

17. No existint legislació específica en matèria de
biblioteques a la nostra comunitat autònoma i atès la necessitat
de regular la gestió, competències, conservació, catalogació,
inventari, etcètera del patrimoni documental i bibliogràfic. El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears
a la presentació de la Llei de biblioteques.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
prolongació de l’autopista des de s’Arenal fins a Llucmajor.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’ús i el foment de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, fent especial incidència en la
recuperació dels modismes i particularitats lèxiques pròpies de
cadascuna de les Illes Balears.
19. El Parlament de les Illes Balears valora positivament el
fet que el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Foment
del Govern d’Espanya hagin aconseguit la declaració
d’obligacions de servei públic en les rutes aèries entre les Illes
Balears, i els insta a continuar amb les gestions necessàries
davant la Unió Europea, amb l’objectiu que en el futur, aquesta
declaració inclogui també els vols entre les Illes Balears i la
península.
20. El Parlament de les Illes Balears insta
Illes Balears a executar el més aviat
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa
colAlaboració amb el Ministeri de Foment
prolongació de l’autovia d’Inca fins a Manacor.

el Govern de les
possible l’obra
en el conveni de
consistent en la

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció d’un tercer carril de l’autopista d’Inca en el tram
Palma-Inca.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció d’un segon cinturó de Palma en dues fases: la fase
I que és la conversió en autopista del tram entre l’Aero p o r t i
l’autopista d’Inca i la fase II del tram entre l’autopista d’Inca i
la carretera de Valldemossa.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la variant sud d’Inca.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la fase II d’accés a la Universitat.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la variant de Llucmajor.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de les variants de Manacor i de Sant Llorenç.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
prolongació de l’autopista Palmanova-Peguera.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de l’accés al Port de Sóller pel túnel de sa Mola.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en el
condicionament de l’accés a Palma en el tram de via de cinturatorrent de Sa Riera.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de les variants de Son Ferriol i de Casablanca.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de les variants de Son Servera.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de

230

BOPIB núm. 14 - 17 d'octubre del 2003

colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la ronda sud de Ciutadella.

el Govern de les Illes Balears a continuar desenvolupant les
previsions incloses en l’esmentada llei.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció de la variant de Ferreries.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les polítiques actives encaminades a
fomentar i fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en
l’adequació de la carretera d’Eivissa-Sant Josep.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en el
desdoblament de la segona ronda d’Eivissa.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en la
construcció d’un nou accés a l’Aeroport d’Eivissa.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra
d’infraestructura viària de Mallorca, inclosa en el conveni de
colAlaboració amb el Ministeri de Foment consistent en el
desdoblament de la carretera Eivissa-Sant Antoni i ronda sud.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el Pla d’immigració que fou aprovat
per unanimitat de la cambra.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les accions necessàries per fer efectiu
un programa d’electrificació rural a cap de Barberia a l’illa de
Formentera, així com el condicionament dels camins rurals
d’aquesta zona.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a activar, potenciar i coordinar la política i els
recursos sociosanitaris a les Illes Balears.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el projecte d’ordenació i millora del Port
de Sant Antoni (Eivissa).
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries davant les
administracions pertinents per tal de redefinir els usos del Port
d’Eivissa i estudiar la viabilitat d’ampliació del Port de la Savina
a Formentera, així com redefinir els usos de l’esmentat port.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el pla urgent d’ inversions aprovat pel
consell d’administració de l’empresa Serveis Ferroviaris de
Mallorca, per a la millora de la seguretat i qualitat del servei
ferroviari. a Mallorca.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les gestions oportunes front el Ministeri
de Justícia per tal de dotar els tribunals de les Illes Balears dels
mitjans materials, humans, infraestructures i espais necessaris
per poder complir dignament amb les seves funcions
jurisdiccionals.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el més aviat possible l’obra de
construcció del dic exterior d’abric del Port de Ciutadella i la
dàrsena esportiva de Cala en Busquets.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries davant les entitats
públiques i privades per tal de fer efectiva la construcció i
posada en funcionament del Museu de l’illa de Formentera.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a anar incrementant la dotació pressupostària del
F ons de Cooperació Municipal i escoltar l’opinió de les
federacions i associacions d’entitats locals.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que al llarg d’aquesta legislatura i de forma
gradual s’elimini l’impost de successions i donacions entre
pares i fills i entre cònjuges.

43. El Parlament de les Illes Balears constata
social a les Illes Balears és bilingüe i multilingüe i
el Govern de les Illes Balears a dur a terme
lingüística integradora i que doni resposta a la
d’acord amb la normativa vigent.

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a plantejar en el moment adient les millores
necessàries en matèria de finançament de les competències
d’educació i sanitat; millores que estiguin lligades al fons
d'anivellació poblacional quant a l’educació i a la població
flotant pel que fa a la sanitat.

que la realitat
per tant, insta
una política
realitat social,

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar una solució definitiva al traçat del torrent
de Manacor que passa pel casc urbà.
45. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei de
Règim Especial de les Illes Balears és l’instrument vàlid per
compensar els desavantatges que suposa el fet insular i insta

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mostrar la seva voluntat d’arribar a un pacte
sanitari donant mostres de credibilitat, voluntat de tractar tots
els temes, presentar una proposta detallada dels temes a
incloure i acceptar una anàlisi qualificada de cadascun dels
aspectes.
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57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el Pla de transports i garantir
pressupostàriament la seva execució.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears en la
potenciació del transport ferroviari.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el Pla d’ordenació de l’educació infantil
0-3 anys a fi de continuar donant suport als ajuntaments en la
creació d’escoletes públiques d’aquesta etapa educativa.
60. El Parlament de les Illes Balears reafirma el seu
compromís amb la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
tot declarant que aquesta és un tret d’identitat bàsic de la
nostra cultura i de la nostra societat.
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totes les conseqüències econòmiques i jurídiques que d’ella
se’n derivin.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a obrir un
marc de diàleg i colAlaboració entre els partits de les Illes Balears
per tal de negociar la modificació dels criteris de finançament
establerts a la LOFCA per tal que contemplin també la població
flotant.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a establir
les mesures perquè tots i cadascun dels ciutadans d’aq u e s t a
comunitat coneguin i estiguin en condicions d’utilitzar les dues
llengües oficials."
A la seu del Parlament, 14 d'octubre del 2003.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla de sensibilització de la
població contra la violència domèstica.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a dur a
terme les inversions i actuacions que siguin necessàries per
adequar la xarxa de centres educatius i els recursos docen t s i
personals a l’abast a la realitat de la nostra comunitat.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació

63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a definir
les actuacions de futur a escometre per dissenyar un model
sanitari complet i d’acord amb la nostra realitat demogràfica.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a agilitar
les inversions per aconseguir dissenyar un model energètic
adient a la realitat econòmica i social de la nostra comunitat,
apostant decididament i de manera conjunta per les opcions de
gas i cable.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a dur a
terme les inversions necessàries en matèria de recursos hídrics,
tant pel que fa a l’oferta de recursos disponibles com pel que fa
a la gestió correcta de la demanda, mesures d’estalvi i sistemes
de depuració i reutilització de les aigües residuals.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a
promoure i finançar de manera adient actuacions dirigides a la
millora de la promoció de la nostra comunitat com a destinació
turística, a la recerca de nous mercats, a la diversificació de
l’oferta i la recerca de turismes alternatius que evitin una
estacionalització excessiva, apostant per la millora i
modernització de les infraestructures turístiques i per
l’excelAlència del seu entorn urbà i natural.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en el marc de les seves competències, a agilitar
al màxim el procés legislatiu adient per aconseguir l’aprovació
de la necessària Llei de capitalitat de Palma, assumint igualment

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre del 2003, rebutjà les Propostes de resolució núm. 1-15,
17-26, 28 i 29 (RGE núm. 2411/02), del Grup Parlamentari
Socialista, relatives al debat general sobre l'acció política i de
govern, publicades en aquest BOPIB.
La votació obtengué el resultat següent:
Propostes núm. 7, 9-15, 17-26, 28 i 29:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Propostes núm. 5, 6 i 8:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Propostes núm. 1-4:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

B)

Proposta núm. 21:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre del 2003, rebutjà les Propostes de resolució núm. 1-9
i 11-13 (RGE núm. 2413/02), del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relatives al debat general sobre l'acció
política i de govern, publicades en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Propostes núm. 1-4, 6-9, 12 i 13:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Propostes núm. 5 i 11:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la proposta núm. 10 de les presentades pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds al debat
general sobre l'acció política i de Govern (RGE núm.
2413/03).
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre del 2003, en el marc del debat general sobre l'acció
política i de Govern, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds retirà la seva proposta núm. 10.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre del 2003, rebutjà les Propostes de resolució núm. 1-3,
5-11, 14-23 i 24-29 (RGE núm. 2412/02), del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relatives al debat general sobre
l'acció política i de govern, publicades en aquest BOPIB.
La votació obtengué el resultat següent:
Propostes núm. 1-3, 5, 6, 8-11, 14, 15, 17-20, 22, 25-28:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Proposta núm. 23:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Proposta núm. 16:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
B)
Declaració institucional en contra de l'atemptat terrorista
que ha patit José Antonio Bernal Gómez a Bagdad.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre del 2003, adoptà la declaració institucional de
referència, consensuada pels portaveus dels grups
parlamentaris, que es transcriu a continuació:
Declaració institucional en contra de l'atemptat terrorista
que ha patit José Antonio Bernal Gómez a Bagdad
"El Parlament de les Illes Balears, reunit en sessió plenària
manifesta:
Primer. La ferma condemna a l'atemptat que ha partit José
Antonio Bernal Gómez, agregat d'informació a l'ambaixada
d'Espanya a Bagdad.
Segon. El nostre més sentit condol als seus familiars.

Proposta núm. 7:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

I tercer. El suport a l'ambaixador i a tot el personal de
l'ambaixada d'Espanya a Bagdad per la tasca tan important en
les relacions diplomàtiques que hi du a terme."
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DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39/fascicle 1 / 5, 6 i 7 d'octubre del 2004

EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores i senyors. Començarem la sessió plenària
d’avui. Punt únic: debat sobre l’orientació política general del
Govern de les Illes Balears.
Té la paraula el Molt Hble. President del Govern de les Illes
Balears.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS:
Sr. President, senyores i senyors diputats, ara sí, ara, i no fa
un any, amb només tres mesos de nou govern del Partit
Popular, és pertinent aquesta sessió parlamentària sobre l’estat
de l’autonomia.
És el moment de debatre certeses i fets, que és el que se
suposa que espera la ciutadania d’una sessió d’aquesta
naturalesa, i això és el que faré al llarg de la meva exposició:
repassar l’estat de l’autonomia en funció de fets, realitats i
dades, contextualitzats en el programa de govern, que era
transsumpte del programa electoral del Partit Popular que va
merèixer el favor de la majoria de l’electoral, i un programa de
govern seriós significa projecte ordenat i coherent de polítiques
que entengui l’autonomia com un tot, i no com compartiments
estancs abordats sectorialment, sèrie ordena de decisions i
operacions per dur a bon fi el projecte, execució en temps i
finançament del projecte, i l’avaluació de les conseqüències del
programa aplicat.
Comencem, idò, per l’economia, i és deliberat aquest ordre
discursiu, entre altre raons perquè l’economia condiciona no
tan sols totes les polítiques, sinó l’estat, més que de
l’autonomia, de la societat. Vaig advertir fa un any que estàvem
instalAlats en diverses depressions, econòmica i social,
avaluable i quantificable la primera en termes d’ocupació, de
producte interior brut, de consum, i d’altres índexs mesuradors
de l’activitat econòmica, i perceptible la segona en el desànim
d’una ciutadania, que observava preocupada el deteriorament
de les seves expectatives personals i familiars, i en la pèrdua
radical de confiança dels sectors més dinàmics de la nostra
economia, de la nostra societat, que havien passat d’ocupar el
primer lloc en el rànquing espanyol de la confiança empresarial
a ocupar el segon lloc, només superat per l’empresariat basc, en
el rànquing del pessimisme. S’havia de fer -advertia llavors, en
aquell moment- un cop de timó.
I l’hem fet, pens que de forma espectacular i sense
necessitat d’inventar la pólvora, sinó aplicant principis
elementals de sentit comú, tendint ponts i recuperant diàlegs
romputs amb la societat i amb els seus sector més dinàmics,
amb els agents socials i econòmics, establint espais públics
d’interrelació entre l’Administració autonòmica i una societat
policèntrica, plurívoca i de micropoders múltiples com
correspon a una moderna societat demoliberal com la nostra,
fixant objectius clars i predicant amb feina seriosa i rigorosa.
El que és cert és que hem passat d’uns anys socialment i
econòmicament crispats a un clima distès, a un clima de canvi
perceptible en les expectatives optimistes del nostres
empresariat. Aquest canvi de clima era condició imprescindible

per a la recuperació d’una economia productiva que ens fugia
de les mans i de passada, a més, ens instalAlava en una profunda
depressió moral i econòmica. Crec que els indicadors
econòmics avalen el que estic dient. El creixement econòmic de
les Illes Balears entre el 1992 i el 2001 registrà unes taxes
superiors a les mitjanes de la Unió Europea i, per descomptat,
molt per damunt de la mitjana espanyola. Entre el 2000 i el
2003 es produeix, és cert, una desacceleració a tota Europa,
però a les Illes Balears va ser molt més acusada ja que, per
primera vegada en molts d’anys, se situaren per davall del
creixement espanyol. El decrement del producte interior brut
regional al llarg d’aquest període és continuat i culmina,
malauradament, l’any 2003 amb un índex quasi recessiu. L’any
2004 comença aquest procés de recuperació, i el producte
interior brut se situarà previsiblement al voltant de l’1,4%, amb
una expectativa de creixement per a l’any 2005 que s’estima en
un 2%.
Estam parlant de coses molt serioses, senyors i senyors
diputats. Per primera vegada probablement en 40 anys hem vist
les orelles al llop, i les hem vistes tots, treballadors, empresaris
i ciutadans en general, i crec que hem après, i això ho esper,
una gran lliçó, i és que amb les coses de menjar no s’hi juga i
amb el benestar d’una societat no es poden experimentar
aventures insensates o apriorismes ideològics que, a més, han
demostrat de forma contumaç i reiterada la seva ineficàcia i
manca de destresa.
Les autonomies no tenen plenes competències en política
econòmica, com tampoc no les tenen els consells o els
ajuntaments, però sí tenim entre tots una gran capacitat
obstructiva i destructiva del dinamisme social fins a l’extrem de
neutralitzar-lo i, fins i tot, d’invertir negativament la tendència
natural d’una societat al desenvolupament o la tendència
general del nostre entorn econòmic.
En aquest sentit la inspiració de la política econòmica
d’aquest govern ha consistit al llarg de l’any passat en una cosa
tan senzilla com és la d’intentar retornar el protagonisme a la
societat, alliberant-la de constriccions compulsives i
neutralitzant els impulsos masoquistes i destructius de tirar
pedres damunt la seva pròpia teulada. Crec que ho estam
aconseguint i que les perspectives són, un any i tres mesos
després, almanco molt diferents, sense que això suposi,
evidentment, que estam on hem d’estar, on hem d’arribar, i que
suposi la superació de tots els problemes.
Que hi hagi problemes no és l’important, sempre n’hi haurà,
però sí l’actitud a l’hora d’enfocar-los, la recuperació del
coratge per enfrontar-nos a l’adversitat, l’aflorament de
l’esperit dinàmic i emprenedor que caracteritza una societat
viva i creativa.
En aquest context macroeconòmic hem de donar la
benvinguda als processos de certesa que estan culminant els
respectius consells insulars com a desenvolupament de les
Directrius d’Ordenació del Territori amb l’aprovació dels plans
territorials, i que afecten d’una manera substancial un sector
capital de la nostra economia com és el sector de la
construcció, principalment per la repercussió que té dins
l’ocupació, la feina. Hi haurà acord total, parcial o desacord,
però en qualsevol cas hi haurà certeses a les regles del joc, i
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això és una cosa molt important per les expectatives
empresarials d’aquest sector de la construcció. En aquest sentit
també serà molt importants, però encara malauradament una
incògnita, els plans d’habitatge que s’hauran de desenvolupar
entre les administracions, i el resultat de les ajudes als
arrendaments. Voldria mostrar, en qualsevol cas, la nostra
obstinació sobretot de ser capaços entre tots de garantir l’accés
a l’habitatge dels joves en un mercat, a més, els insulars, on per
la manca de territori aquest problema s’intensifica d’una forma
molt important.
Però tanmateix allò més important de tot el nostre
compromís electoral és l’ocupació. L’activitat econòmica
únicament té sentit si és per crear ocupació i si és per distribuir
així la seva riquesa. Per això ara em vull dirigir als treballadors
i a les treballadores de les Illes Balears. Han estat i són una
peça clau en el nostre sector productiu i en el nostre
creixement. El seu esforç, la seva dedicació i la seva
productivitat han permès a les Illes B alears assolir els actuals
nivells de riquesa i són, per tant, un dels principals actius que
tenim. I vull dirigir-me especialment a aquells ciutadans amb
dificultat per incorporar-se a un lloc de feina, i també a tots
aquells treballadors que tenen aspiracions justes i dignes de
poder millorar la seva qualificació professional. En tots dos
casos la millora de la formació, per a la qual no estalviarem
esforços, és el camí tant per incorporar-se al mercat del treball
com per millorar la qualitat de feina que ja es té, i naturalment
sempre que siguem capaços de potenciar l’activitat econòmica.
La formació contribueix a millorar la capacitat dels
treballadors, generar valor afegit a les empreses i fer-les més
grans i competitives; es tracta de millorar la qualitat de vida de
tots els ciutadans. Tots ens en beneficiam perquè tots som
treballadors.
El ciutadà, i no altres interessos, han de ser l’eix de les
polítiques laborals, i aquesta millora de la qualitat de vida passa
també per la millora de la salut laboral, i en aquest punt voldria
fer una crida a tots, treballadors, empresaris, sindicats,
associacions empresarials, mútues, serveis de prevenció. Tots
hem de prendre consciència de la importància de la prevenció
del risc laboral que suposa qualsevol activitat empresarial.
Estic segur que fomentant la cultura de la prevenció serem
efectius en la lluita contra la sinistralitat laboral, i vull instarvos, motivar-vos i convidar-vos, a tots, a conèixer i a practicar
les formes que ens ajudaran a evitar les malalties professionals
i els accidents laborals. La Conselleria de Treball i Formació,
mitjançant la nova direcció general de Salut Laboral, és l’eina
de la qual disposam per fer entre tots un mercat laboral més
segur i responsable.
Però la plena ocupació, la formació contínua i permanent al
llarg de tota la vida, la qualitat, la productivitat del treball i la
cohesió social amb atenció preferent als colAlectius que més
dificultats tenen, aquests són els objectius que marca
l’estratègia europea per l’ocupació i que es varen plasmar a la
cimera de Lisboa, objectius amb què estam compromesos i en
els qual treballam per assolir-los amb la participació
imprescindible dels agents econòmics i socials; una feina és la
millor manera de combatre l’exclusió social. Persones amb
discapacitat, dones, joves i persones amb risc d’exclusió social;
hem de centrar els nostres esforços per garantir la seva
integració en el mercat laboral amb igualtat.
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I si parlam de mercat laboral a les Illes Balears no podem
ni volem obviar el fet que els immigrants són, a hores d’ara, un
dels pilars de la nostra força productiva. Les Illes Balears són
la segona regió d’Europa amb més immigració, segons un
informe d’Eurostat. Vàrem ser terra d’emigració no fa gaire
anys i ara som terra d’acollida. Necessitam la seva feina, però
també necessitam que sigui una feina de qualitat per poder
continuar oferint un producte competitiu. És per això que creim
que s’ha de fer feina especialment en la millora de la formació
d’aquest colAlectiu, a més, naturalment, dels aspectes socials,
també molt importants. Així aconseguirem la seva integració
laboral, mantendrem la qualitat dels nostres productes i serveis,
i com a conseqüència també garantirem una integració social no
traumàtica i justa. És un respecte que no podem deixar passar.
Les Illes B alears són la comunitat amb la taxa d’activitat
més alta d’Espanya. En el segon trimestre d’enguany se situava
en un 62,89%, davant la mitjana espanyola d’un 55,68%.
L’objectiu que marca la Unió Europea és, com vostès saben,
del 70%, i també pel que fa a les dones estam en millor situació
que la resta d’Espanya: una taxa d’activitat del 52,97% davant
el 44,47 de la mitjana espanyola, però lluny encara de poder
arribar al 60%.
Hi ha molt a fer. Tenim, o teníem fins ahir a les 12, tenim
19.054 desocupats a Mallorca, 1.209 persones a Menorca i
2.441 desocupats a Eivissa i Formentera, i aquest fet ens ha de
preocupar a tots i ens preocupa i molt, perquè evidentment no
es tracta d’una freda xifra sinó de persones, són persones. Per
tant ajudar aquestes persones i les que volen millorar la seva
feina, aquest ha de ser el repte, entenc, de tots, i aquest treball
s’ha de fer des del diàleg i des de la concertació amb els agents
econòmics i socials, i en això estam, fent en el marc de la Mesa
del Diàleg Social i dels diferents òrgans i organismes on estan
representats els empresaris i els treballadors.
Avui no s’entén la construcció d’una societat avançada i
innovadora d’esquena als agents econòmics i socials,
associacions i entitats. Són ells els que coneixen millor la
realitat i els que són capaços d’aplicar des de la seva
autonomia, des de la seva colAlaboració, les actuacions i accions
encaminades a millorar la societat, a augmentar el nivell de
qualitat de tots i en especial dels colAlectius que més dificultat
tenen, actuacions i accions que troben la seva eficàcia en
instruments com el Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes
Balears o con les fundacions laborals de la construcció i de
l’hostaleria.
Hem de deixar de costat la vella administració paternalista
i que siguin els que millor coneixen la realitat els que puguin
liderar l’avanç cap a una societat més cohesionada i de major
qualitat. El paper de l’Administració ha de ser el de donar
suport a aquestes iniciatives que treballadors i empresaris
senten més properes i que serveixen per, d’una manera eficaç,
resoldre problemes i donar solucions als conflictes. Les Illes
Balears, de la mà dels agents econòmics i socials, han de
continuar essent pioneres en aquells instruments sorgits de la
colAlaboració com a camí més directe per resoldre situacions i
construir aquesta societat que tots volem.
I quan parlam del nostre mercat laboral hi ha un colAlectiu
sense el qual no s’entén la nostra economia. Es tracta del
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treballador fix discontinu i vull fer menció especial a aquestes
persones que tenen unes reivindicacions històriques i justes.
Des del Govern compartim, i volem compartir, aquestes
reivindicacions, donam suport als acords de la Mesa de Diàleg
Social entorn a aquest colAlectiu, i naturalment negociarem amb
el G overn central perquè, conjuntament i des d’un esperit de
consens, puguem donar solucions a aquests treballadors, a
aquests problemes que tenen.
M’agradaria adreçar-me ara al sector turístic. Als
emprenedors que dirigeixen les nostres grans indústries del
sector. Als responsables dels cents d’empreses familiars. Als
milers de professionals i treballadors que mantenen amb el seu
esforç la nostra principal indústria. Als responsables socials,
analistes, experts i creadors d’opinió.
Vivim certament moments de canvis accelerats;
possiblement més accelerats i més profunds com mai no havíem
viscut. Això possiblement espanta molts perquè planteja
incerteses i alimenta inseguretats; però, com tot procés de
canvi, juntament amb els nous reptes creixen oportunitats que
ens poden fer més forts, sempre que estiguem atents i siguem
capaços de llegir el futur al mateix temps que aquest s’escriu.
Els canvis als quals em referesc són de tota índole. Afecten la
nostra demanda turística, la nostra competència i, en
conseqüència, la nostra oferta.
En realitat es tracta, en la major part, de vells coneguts, són
una sèrie de nous factors que ja vàrem identificar a l’horitzó de
fa anys i que sabíem que arribarien de forma massiva fins a
nosaltres tard o prest. Em referesc al turisme individual de seat
only, a la guerra de tarifes aèries i a la proliferació de bitllets
barats, que avui coneixem com a low cost, així com a l’efecte
globalitzador d’Internet.
Aquests vells coneguts són també l’expansió de l’oferta als
països competidors del Mediterrani, la pèrdua de competitivitat
basada en preus amb la unificació monetària europea i la
incidència d’un turisme més expert, que viatja més vegades i
que és més exigent amb la destinació; un turisme que no pensa
només on anar de vacances sinó què és el que farà durant les
seves vacances. Una demanda renovada a la qual només es pot
respondre amb una nova comercialització i una oferta
renovada.
M irau, tot allò que avui ens sembla nou i fins i tot
sorprenent, ho teníem tots, sincerament, edificat fa temps. I per
això des de fa anys des d’un govern del Partit Popular, amb el
conjunt del sector turístic d’aquestes illes, es varen començar
a fer els deures i a reordenar l’oferta turística, el planejament
territorial, a impulsar noves infraestructures, a fomentar la
investigació i a apostar pel desenvolupament de nous
productes, per a la modernització i per a la millor formació dels
nostres professionals.
Malauradament, entre els anys 2001 i 2002 vàrem perdre un
9% de nous visitants, cosa que incidí negativament, no només
en el liderat turístic de les Illes Balears, sinó també en la seva
capacitat de resposta, amb les crítiques conseqüències que,
malauradament, tots coneixem.

Aquesta direcció negativa almenys es va frenar al llarg de
2003 en un procés de canvi de tendència i de lleu recuperació
on encara estam i que confiam que es pugui consolidar a final
de 2004. Una recuperació que, més enllà de les xifres
estadístiques, un 6,6% més en nombre de turistes i un 8,5% més
en despesa turística, ens comença a assegurar en dos fronts:
exteriorment, la imatge de les Illes Balears en els principals
mercats emissors, una imatge que s’havia deteriorat i que avui
crec que s’està recuperant, i internament, en l’obertura del
diàleg entre l’Administració i el sector. I fins i tot assenyalaria
un tercer factor: el canvi en la percepció social de la
importància del turisme per a aquestes illes.
Aquests elements, aparentment simples, són tanmateix
fonamentals, perquè la recuperació de la confiança és la base
indispensable per avançar en la recuperació d’altres coses.
Diàleg, anàlisi conjunta de la situació i adopció de les mesures
adequades formen el fil conductor de la nostra política turística.
Com deia Goethe, no demanam si estam plenament d’acord,
sinó només si marxam pel mateix camí”. I és que la recerca
d’un model turístic més sòlid, capaç de generar riquesa i llocs
de feina estables és un camí comú que volíem recórrer cercant
tot el consens possible per mitjà de les reunions sectorials, les
meses de diàleg social i d’aquest mateix Parlament.
Sabem, tanmateix, que l’acord no sempre és el resultat
d’aquest diàleg; que hi ha temes com la readaptació de l’oferta
d’allotjament o el control de la qualitat de les noves modalitats
de comercialització, que generen postures discrepants. En som
conscients, però hi insistirem. Insistirem en l’apropament de
posicions en aquests i en altres temes. Però també vull deixar
clar que hem de continuar caminant, avançant mitjançant la
presa de decisions, impulsant l’acció de govern, perquè la
societat i el futur de les nostres illes així ens ho exigeixen.
Així idò, què feim en matèria turística? D’entrada, complir
els nostres compromisos electorals i desenvolupar una política
que obeeix a un pla estratègic enriquit, i això és molt important,
amb les aportacions fruit d’aquest diàleg permanent amb el
sector anteriorment esmentat.
Actuam sobre la millora dels entorns turístics per
impulsar-ne la readaptació i afavorir la desestacionalització. I
dos exemples aclaridors d’aquesta política els constitueixen
l’elaboració del Pla de remodelació integral de la Platja de
Palma, a M allorca, i el Pla d’ajudes a projectes municipals
desestacionalitzadors, per a totes les Illes Balears, al qual es
destinen enguany més de 60 milions d’euros.
En el primer cas, parlam d’un pla pilot a l’àmbit espanyol,
el finançament bàsic del qual depèn de la participació del
Govern de l’Estat i del Govern de les Illes Balears, amb la
participació del Consell Insular de M allorca i els ajuntaments
de Palma i Llucmajor. Es tracta d’un ambiciós pla, l’objectiu
del qual no és altre que adaptar una zona turística madura a les
exigències de la nova demanda turística. Una actuació on, de
bell nou, les Illes Balears seran prova pilot i seran punt de
referència per a altres comunitats autònomes de l’Estat
espanyol.
El Pla d’ajudes a projectes municipals implica fer una passa
més endavant, provocar un avanç en la lluita contra
l’estacionalitat del nostre turisme. Un tema que és, com sabeu,
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un referent irrenunciable de la nostra política turística. I he de
dir-vos que la resposta dels ajuntaments de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera ha estat massiva: la
pràctica totalitat dels municipis de la nostra comunitat hi han
presentat projectes que en aquests moments es troben en una
fase d’avaluació i esmena d’algunes deficiències.
Actuam també sobre el producte i incidim especialment
sobre dos aspectes: la diversificació i la qualitat. Diversificació,
com a element de valor afegit al nostre model substancial i
bàsic, el de sol i platja, a la vegada que com a factor
indispensable per plantar cara amb possibilitats d’èxit a
l’estacionalitat.
L’ampliació de la xarxa de rutes de cicloturisme, fins a més
de 235 quilòmetres a Mallorca, és un element dinamitzador
rellevant per als 17 municipis pels quals travessa, a més d’una
oferta important de turisme actiu que es veurà ampliada a
M enorca, Eivissa i Formentera. També l’ampliació dels
itineraris culturals guiats que es duen a terme a Palma, a
Ciutadella o a Valldemossa i que es troben en procés imminent
d’ampliació a Calvià o a Maó, als quals se sumaran noves rutes
i itineraris al llarg d’aquesta legislatura.
I voldria destacar una iniciativa important, una iniciativa
també molt esperada, diversificadora, que era una de les
assignatures pendents d’aquesta comunitat autònoma. Em
referesc al Palau de Congressos. Avui tenc possibilitats
d’assegurar que abans que acabi aquesta legislatura podrem
iniciar, conjuntament amb l’Ajuntament de Palma, les obres
d’una infraestructura fonamental per a l’activitat econòmica i
fins i tot per a la imatge de les Illes Balears.
Pel que fa a la millora de la qualitat de la nostra oferta,
l’Institut de Qualitat Turística desenvolupa una molt àmplia
tasca que abraça actuacions a tots els àmbits: municipis, oferta
complementària i allotjaments. Es troba en funcionament el
procés de millora de la qualitat mitjançant convenis signats
amb més de 50 municipis i totes les associacions empresarials
turístiques, que incideix, no només en aspectes formals de
qualitat, sinó també en elements bàsics de qualitat total com
són els relatius al servei.
La investigació i la innovació en un entorn de mercat tan
mediatitzat com l’actual a través de les noves tecnologies, ens
mereix igualment una atenció molt especial. La Conselleria de
Turisme, mitjançant un CITTIB que ha assolit la seva majoria
d’edat, impulsa la investigació en nous actius turístics per mitjà
d’iniciatives com l’ajuda a projectes innovadors. I realitza un
esforç per situar la nostra oferta en les pantalles d’ordinador a
través del desenvolupament de programes com Avanthotel, al
qual ja s’han sumat totes les associacions hoteleres de les Illes
Balears.
En matèria de promoció turística, centrarem tots els nostres
esforços a recuperar la imatge de cada una de les nostres illes.
Però ho volem fer de forma consensuada amb el sector, i per
això hem convocat i constituït un grup de feina que està
elaborant el pla estratègic de promoció a cinc anys. En
qualsevol cas volem resaltar la benvinguda al turisme, la
diversitat de la nostra oferta, la desestacionalització, etcètera.
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Continuarem apostant pels grans esdeveniments,
esdeveniments esportius, equip ciclista a les Illes Balears, Golf
Turespaña o la importantíssima Olimpíada d’Escacs de Calvià,
d’imminent celebració.
Vull remarcar també les sinergies en les inversions que feim
conjuntament amb els ajuntaments, en infraestructures
esportives, camps de gespa i centres de tecnificació esportiva.
I també vull cridar l’atenció sobre el Pla de neteja del
litoral, executat conjuntament amb la Conselleria de Medi
Ambient i Turisme, que ja compte amb 22 embarcacions
destinades exclusivament a aquesta tasca a totes les Illes
Balears, d’identificació unitària i amb una flota que s’anirà
incrementant amb l’objectiu d’aconseguir, de forma total i
sistemàtica, la neteja de les aigües i de les nostres costes.
I sense oblidar l’aposta per a una millora evidentment de la
formació, que s’ha de centralitzar a l’Escola d’Hoteleria i en el
que han de ser les seves delegacions insulars.
Hem estat en una economia agrícola-industrial, però ja no
ho som, perquè ens hem convertit en una economia de serveis.
Aquestes causes que han produït aquesta situació s’han
expressat amb reiteració en aquesta cambra, raons
geoeconòmiques, raons de divisió europea del treball, raons
lligades a la nostra insularitat ens han obligat literalment a
constituir-nos en economia terciària.
Només ens faltava la reforma de la Política Agrària
Comuna, la globalització i la seva conseqüència lògica de la
deslocalització per agreujar aquest procés que hem viscut i que
vivim. Això no obstant, senyores i senyors diputats,
l’agricultura i la indústria mostren, afortunadament, una
participació encara molt significativa en el producte interior
brut de les Illes Balears en termes quantitatius i qualitatius que
hem de preservar i potenciar, com l’esplèndida, per exemple,
realitat d’indústries pròsperes de projecció internacional o les
favorables perspectives de bona part de la nostra indústria
agroalimentària.
Però sobreviure amb aquestes condicions no és fàcil. I vull
comprometre aquest govern amb aquests dos sectors tan
importants a la nostra societat, com són els nostres industrials
i els nostres agricultors. En aquest sentit, vull destacar la
posada en marxa de la unitat d’informació i tràmit de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia; com també les
ajudes al sector, en general, i, de forma molt concreta, a la
creació de noves indústries i a la promoció comercial a
l’exterior.
També és necessari destacar la feina de l’Institut
d’Innovació Empresarial i els projectes de construcció de naus
industrials al Migjorn, a Ferreries, a es Mercadal, a Porreres o
a es Castell. I en aquest punt també vull ressenyar l’aposta per
la qualitat, a través d’acords amb AENOR, denominacions
d’origen i d’altres iniciatives en aquesta mateixa línia.
En matèria d’agricultura, sense cercar culpables, vull
destacar l’important esforç financer i administratiu que s’ha fet
des de la conselleria per poder posar al dia les ajudes del
sector; especialment les ajudes al sector de la patata, ametllers
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i garrovers; ajudes a la quota làctia, PROALFA, la promoció
dels productes autòctons, les campanyes de divulgació dels
nostres aliments, així com les ajudes al PROAGRO i les
derivades dels problemes causats per la llengua blava.
També vull fer una especial referència a l’esforç en
formació i a les importants actuacions en reguius que enguany
s’han concretat a Manacor, Banyalbufar, Estellencs, Fornalutx,
Sóller, Felanitx, es Mercadal i Ciutadella. I la previsió de l’any
2005 els que es faran també a Ariany, al Pla de Sant Jordi, a sa
Pobla, a Formentera, a Santa Maria del Camí, a Campos i a
Manacor.
I no vull oblidar, evidentment, la iniciativa de les reserves
marítimes del Toro i dels Malgrats a Calvià, a les quals se
sumarà pròximament la reserva des Llevant.
I em vull aturar una mica, també, en el petit i mitjà comerç.
Objectivament, el comerç de les Illes Balears és un dels eixos
nuclears de la nostra estructura econòmica i part molt important
del teixit social balear. La seva incidència transcendeix allò
estrictament econòmic, però també el component econòmic és
de rellevància notable tant per les xifres de negoci com, molt
important, per l’ocupació que crea. Des del Govern els volem
ajudar, volem lluitar perquè es mantenguin limitats els festius
d’obertura; invertir en programes de modernització, amb
aportacions de més de 5 milions d’euros; subvencionar
rehabilitacions i reformes de mercats i àrees comercials amb
quasi 1 milió d’euros; subvencionar campanyes de promoció,
apostar pels sectors específics com l’artesania.
Però al final, evidentment, també s’hauran d’enfrontar amb
la competència, hauran de lluitar en els mercats i guanyar-se els
clients; ho poden fer i ho han de fer. I més clar encara, tots
estam obligats a fer-ho. I en aquest sentit el Govern pensa que
un dels instruments fonamentals per a aquesta preparació del
comerç, davant la competència i la liberalització que ve i que
s’està produint i que s’ha produït, és la formació. I per això
hem signat un conveni amb la Universitat de les Illes Balears
per crear l’Escola de Comerç, una de les nostres promeses
electorals, concebuda com a un laboratori d’idees i punts de
convergència de les institucions i dels diferents sectors del
comerç. També s’ha acordat, a la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials, la creació de tècnic universitari
en gestió de PIME familiar.
En resum, tenim un important sector del petit i mitjà comerç
amb una ràtio en nombre de comerços i habitants probablement
la més alta d’Europa. Hem d’ajudar i ajudarem aquest sector de
tanta importància social i econòmica, perquè arribi en òptimes
condicions a la liberalització que ve i farem feina perquè el
sector també es pugui ajudar a si mateix.
Senyores i senyors diputats, l’estat de l’autonomia, a un any
i tres mesos del nou govern del Partit Popular, assisteix a un
canvi qualitatiu i quantitatiu que no vull dubtar a qualificar
d’històric: la posada al dia d’unes infraestructures velles,
obsoletes, inadequades i possiblement de les pitjors d’Espanya.
Aquí es produïa la paradoxa que l’autonomia més pròspera i
rica d’Espanya tenia unes infraestructures gairebé del tercer
món que s’havien convertit en un fre seriós per al
desenvolupament econòmic i per al benestar del nostre poble.

Causes? Venen de lluny i van des d’una exclusió de les Illes
Balears de les inversions de l’Estat al pressing sistemàtic, que
ha tengut efectes paralitzadors, sobre una de les més importants
obligacions dels diferents governs autonòmics. La història de
les nostres mancances infraestructurals és una història
d’ignomínia, d’estrany autoodi i de perjudicis deliberats a
aquesta terra i als seus ciutadans. Però això, senyores i senyors,
vull dir que s’ha acabat, la voluntat popular, per majoria
absoluta, votà i aprovà un programa electoral que tenia en
l’enèrgica actuació en infraestructures un dels seus
compromisos estrella. I el pacte de governabilitat entre el Partit
Popular i Unió Mallorquina ha permès l’estabilitat institucional
necessària per poder afrontar aquestes infraestructures; un pacte
que va més enllà del mandat electoral i que és el resultat de
l’esperit de consens i diàleg que presideix les actuacions
d’aquestes formacions polítiques en aquest terreny.
El Govern que presidesc no fa si no executar aquest mandat
popular i complir les seves promeses. És, senyores i senyors
diputats, probablement, el canvi més espectacular i fulgurant
que s’ha produït a l’estat de l’autonomia, i que opera sobre
quatre eixos: Pla de carreteres, Pla de transport públic, Pla
energètic i Pla de recursos hídrics, d’aigua, de desanilitzadores.
Les velles, històriques i sempiternes assignatures pendents.
Què els he de dir sobre l’estat del nostre Pla de carreteres
que vostès no puguin percebre per si mateixos? Pens que no fa
falta que els detalli el compliment rigorós del nostre programa
electoral, a Mallorca, a Menorca i a Eivissa hem recuperat 241
milions d’euros afectats per l’Estat al Pla de carreteres i que,
malauradament, el govern del pacte va deixar fugir. A més,
hem signat amb els consells insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera els convenis de carreteres que permeten
finançar en una part important els seus projectes abans que
acabi la legislatura, i ho dic bé, els seus projectes. Abans que
acabi la legislatura, llevat d’imprevists, la major part d’aquests
projectes estaran culminats, en funcionament, i per exemple de
com un govern autonòmic i també els consells insulars
assumeixen les seves responsabilitats i actuen en conseqüència.
Perquè, senyores i senyors diputats, supòs que són
conscients que allò que ha canviat a l’estat de l’autonomia no
només són les realitzacions, que ja és important, sinó també
l’eficiència pública a l’hora d’executar-les. Donam a través de
la Conselleria d’Obres Públiques una excel Alent lliçó a tota
Espanya de com es fan les coses amb seny, rigor i eficàcia.
S’arriba a l’excelAlència, personalment i com a president del
Govern me sent orgullós; quan presentem l’obra ben feta, els
ciutadans també se sentiran orgullosos.
Els estereotips mediàtics, tan hàbilment propagats de
vegades per l’esquerra, dictaminen també que el centre-dreta és
contrari al transport públic, mentre que l’esquerra n’és
partidària fervorosa. De fet, en aquest any i busques hem hagut
de suportar insídies del tipus que construïm carreteres per
esfondrar el transport colAlectiu i fins i tot les desfetes de
l’anterior govern que hem hagut d’arreglar en el ferrocarril, han
estat aprofitades per subratllar la perversitat d’un executiu que
intenta desacreditar el tren al qual, teòricament, odia.
Curiosament, els professionals del “no a tot” veien maldat en
els que arreglaven el desastre i no en aquells que, amb les seves
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inauguracions electoralistes interessades,
irresponsables, havien provocat el desastre.

precipitades

i

Bé, els fets, com sempre, acaben per posar tothom en el seu
lloc. I aquí resulta que estam posant en marxa el més ambiciós
pla de transport colAlectiu d’ençà de l’inici de l’autonomia. Un
pla en matèria ferroviària a Mallorca, però que també
contempla esforços importants en transport públic a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera.
La xarxa ferroviària ha de complir la seva funció
instrumental, és a dir, ha d’estar dissenyada per atendre de
manera eficient la seva funció, que és la de comunicar nuclis de
població, fomentar el transport colAlectiu i competir, per
substituir-la en els usos ciutadans, amb la carretera. Això
significa que el tren ha de ser ràpid, segur, freqüent i puntual,
perquè si el tren no és totes aquestes coses, el tren continuarà
transportant un milió de passatgers cada dia davant els ..., és a
dir , 365 milions de persones a l’any.
Aquesta concepció instrumental del ferrocarril significa que
no podem constituir una xarxa ferroviària de joguina, no podem
constituir una xarxa amb velocitats de quaranta quilòmetres
l’hora, amb vies fetes precipitadament, talussos que fan
descarrilar el tren, passos a nivell sense protegir o arcs dels
revolts amb perilloses tendències centrífugues. Significa
concebre una xarxa ferroviària com un tot i incardinada en el
sistema de transports global. En aquest sentit hem posat en
marxa el Pla director de transports que és pioner a Espanya pel
fet de preveure la connexió i la coordinació de tots els mitjans
de transport colAlectius amb un bitllet únic que no penalitzi els
transbords. Conseqüència d’aquest pla director és l’estació
intermodal de Palma pensada per atendre les necessitats de
servei dels pròxims cinquanta anys i permetre altres ambiciosos
projectes d’extensió ferroviària.
Amb quasi 90 milions d’euros pressupostats executarem en
24 mesos aquesta estació intermodal de Palma, amb dues vies,
cinc andanes que permetran la circulació de 20 trens per sentit
cada hora i 30 plataformes per a autobusos, a més de 400
places d’aparcament.
Ha canviat substancialment l’estat del ferrocarril. En aquest
any transcorregut i no tan sols per les importants quantitats
invertides en seguretat i qualitat, 74 milions d’euros en
reparació de vies, en supressió de passos a nivell, en reparació
de talussos, en 10 nous combois i en la millora del confort dels
que hi ha ara, sinó perquè hem plantejat el transport colAlectiu
del ferrocarril en uns termes d’ambició i modernitat inèdits fins
al dia d’avui.
Evidentment, deman disculpes perquè m’he equivocat amb
els passatgers, volia dir 1 milió davant els 365 milions de les
carreteres, en xifres anuals, però crec que s’ha entès
perfectament.
Pel que fa al transport marítim i aeri, vull dir que aquest és
un assumpte fonamental per a les illes, principalment per a
Menorca, Eivissa i Formentera, i afecta realment l’essència de
la insularitat. Volem garantia de qualitat, freqüències i preu
assequible dels vols entre les illes i d’aquestes amb la
península. Estic esperant la resposta a la nostra proposta del
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president del Govern espanyol, del Sr. Zapatero, de poder
avançar els doblers perquè tots els ciutadans de les Illes Balears
puguin gaudir del 50% de descompte del transport aeri i
marítim, a partir de dia 1 de gener del 2005 i la resposta a la
petició de declaració de servei públic dels vols amb la
península. Per tant, vull ressaltar que aquesta és una qüestió
especialment fonamental per palAliar els problemes derivats de
la nostra insularitat i, evidentment, la defensarem amb totes les
nostres forces.
Quant a les infraestructures marítimes i a la seva millora,
contingudes en el nostre programa electoral, he de dir que ja ha
estat inaugurada la terminal portuària de Ciutadella, surten a
informació pública els projectes de dic exterior i dàrsena,
també de Ciutadella i, a Eivissa, s’estan executant les obres del
moll de ribera i condicionament de l’espigó de Sant Antoni de
Portmany, i ja està redactat el projecte de la nova estació
marítima, així com les inversions previstes en la millora
d’infraestructures dels ports esportius i la potenciació del sector
nàutic.
L’energia. Vet aquí un altre problema històric que ha entrat
definitivament en vies de solució gràcies al règim especial de
les Illes Balears, a la cooperació i decisió de l’anterior govern
de la nació i a la voluntat de l’actual govern autonòmic de
solucionar d’una vegada per totes aquesta qüestió
transcendental.
Ens hem passat anys discutint sobre si vaixell, gasoducte,
cable elèctric, per atendre les nostres necessitats energètiques,
mentre les mancances anaven emergint a la superfície de
manera inquietant en forma de fallides en el subministrament
elèctric i protestes de la companyia subministradora davant
unes polítiques que es limitaven a no fer ni decidir res.
Al final, l’estat de l’energia és, ara i aquí, el següent: Red
Eléctrica Española ha obtingut l’adjudicació de les obres
d’estudi per a la instalAlació del cable elèctric. Red Eléctrica ha
solAlicitat al Ministeri l’adjudicació dels enllaços elèctrics. El
gasoducte ja ha estat adjudicat per via d’urgència a Enagás que
està fent els estudis pertinents, tant dels trams terrestres com
submarins, i que en sis mesos ha de tenir realitzat el projecte i
un pla de finançament. Aquesta infraestructura ha estat
qualificada d’urgent i ha rebut l’informe favorable de la
Comissió Nacional d’Energia, realment, amb la colAlaboració
que vull aplaudir i agrair, del nou govern de l’Estat del Partit
Socialista.
El calendari previst és el següent. Any 2007: entrada en
servei del gasoducte, del cable elèctric entre Eivissa i Mallorca
i del cable que reforça la connexió entre Eivissa i Formentera.
Comença la construcció del cable elèctric que unirà Mallorca
amb la Península. Anys 2009-2011: instal Alació i posada en
funcionament del cable elèctric i establiment d’un sistema
elèctric unificat per a les Illes Balears.
La política energètica, tanmateix, no s’esgota en la solució
del problema d’abastament i les infraestructures corresponents,
sinó que té una projecció important en el triple àmbit de la
reglamentació, de la millora de l’eficiència i l’estalvi i de la
promoció de les energies renovables.
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Des del punt de vista de la reglamentació està molt
avançada la modificació del Pla director del sector energètic
amb vista a adaptar els instruments d’ordenació territorial a les
infraestructures, per exemple, la nova solució energètica gas
més cable, l’agilitació de les llicències d’instalAlació i transport
de l’electricitat o del desmantellament de Sant Joan de Déu i
Son Molinas. En fase de redacció, s’està duent a terme l’estudi
de soterrament de xarxes elèctriques, la redacció de les
ordenances solars tèrmiques i els certificats de qualitat
energètica dels edificis, en suspens a l’espera de la nova
normativa europea que és a punt de sortir.
En matèria d’estalvi i d’eficiència energètics, entre el 20
d’octubre i el 20 de desembre s’emprendrà una campanya de
promoció i estalvi energètics entre els particulars i s’han
concedit, d’altra banda, ajudes per un import de 321.000 euros
per la compra d’electrodomèstics de baix consum, un total de
3.435 aparells. Més important és l’elaboració d’un pla
d’eficiència energètica en fase de contractació de l’empresa
especialitzada que l’ha de desenvolupar. Però, mentrestant,
s’han emprès actuacions com les auditories energètiques en els
edificis públics i accions de foment de l’estalvi energètic en el
sector hoteler de la Platja de Palma, a Mallorca
Especialment ambiciosa és la política de promoció
d’energies renovables, amb la fixació d’uns objectius que
aspiren, amb vista a l’any 2015, a triplicar la producció
d’energia procedent de fons renovables, de forma que la seva
incidència sobre el consum elèctric pugui passar de l’actual
3,2% al 7,8%. Això significa, en energia solar tèrmica, passar
dels 61.763 metres quadrats de colAlectors tèrmics de
l’actualitat a 400.000 metres quadrats; en energia solar
fotovoltaica, passar d’una potència instalAlada en el dia d’avui
de 1.766 kilowatts als 7.300 kilowatts; i en energia eòlica,
aconseguir passa d’una potència com l’actual a una de 75.000
kilowatts; i en biomassa i en residus urbans, arribar a
l’aprofitament, juntament amb els consells, de 457.000 tones
cada any.
Però, tal vegada allò més important i significatiu és la
posada en marxa del Pla d’impuls d’energies renovables, un pla
integral en fase de preparació avançada, que aspira a tenir una
vigència de 2004-2007 i que comptarà amb un pressupost de 8
milions d’euros. Els seus objectius, entre d’altres, seran
impulsar ordenances municipals d’energia solar a tots els
municipis de les Illes Balears, ajudes directes a fons perdut per
a instalAlacions d’energies renovables, ajudes creditícies, crèdits
verds, creació d’un punt d’informació energètica i elaboració
d’un pla de campanyes sistemàtiques de sensibilització social,
difusió i informació.
L’aigua. Les infraestructures hídriques de les Illes Balears
necessiten un impuls notable, si realment volem estar a l’alçada
de les exigències que no tan sols la legislació vigent estableix
en aquest camp, sinó que els mateixos ciutadans illencs fan
seves cada dia. Per tant, atendre les mancances que condicionen
un servei essencial per a una societat moderna, subministrament
d’aigua potable i tractament adequat de les aigües residuals, és
i ha de continuar essent un dels principals objectius.
Aquesta actuació integral en matèria hídrica tendrà la seva
plasmació normativa en la creació, a principis del 2005, de la

nova Agencia Balear de l’Aigua, una entitat pública que
aglutinarà les actuals competències de l’IBASAN i l’IBAEN,
que es fusionaran en aquest nou ens.
En qualsevol cas, al llarg d’aquest darrer any l’actuació de
la Conselleria de Medi Ambient dins l’àmbit de recursos
hídrics s’ha estructurat al voltant dels eixos següents. Torrents:
pel que fa a la neteja, restauració de parets i manteniment dels
torrents, hem destinat un total de 15 milions d’euros per a
l’exercici 2004. Depuradores, EDAR: fins al mes d’agost 2004
l’IBASAN ha destinat quasi 10 milions d’euros a la reforma,
ampliació i construcció de noves plantes depuradores d’aigües
residuals. I també durant aquest any s’han destinat quasi
600.000 euros a la reparació dels 21 emissaris.
Mantenim l’aposta de potenciar la instalAlació de
comptadors individuals als habitatges plurifamiliars com a
mesura per a una veritable gestió de la demanda de l’aigua.
També vull destacar l’inici de les obres de la canalització de
l’aigua de sa Costera, un projecte del Ministeri de Medi
Ambient que es va posar en marxa, afortunadament, i que
suposa una passa molt important amb vistes a garantir el
subministrament d’aigua potable per a la zona de la badia de
Palma, és una inversió de quasi 9.000 milions de pessetes. Hem
resolt un problema que ens vàrem trobar i que era molt
important, a Eivissa ho saben molt bé, que era el problema
derivat de la contaminació de l’aqüífer de Santa Gertrudis.
També volem garantir el subministrament d’aigua potable
en condicions a la població d’Eivissa i Formentera, i aquest
serà l’objectiu del nou consorci que està en fase d’elaboració.
Es pretén garantir el servei d’aigua en alta de les Pitiüses
regulat de manera uniforme tant pel que fa a les tarifes com a
la qualitat del servei, i sempre des de criteris de racionalitat i
d’eficàcia, tancant d’aquesta manera una etapa durant la qual la
provisionalitat i una certa imprevisió varen caracteritzar un
servei que, com és el cas del subministrament d’aigua potable,
és absolutament essencial per a la vida quotidiana dels nostres
ciutadans. De fet, ja hem aconseguit reduccions en tarifes
d’aigua a determinats llocs.
Pel que fa a les noves dessalinitzadores ja adjudicades pel
Govern del Partit Popular a Espanya, a través del Ministeri de
Medi Ambient, a Alcúdia, Ciutadella, Andratx i Santa Eulàlia,
no entendríem la seva paralització, i més encara no
l’entendríem si se substituïssin per dessalinitzadores en les
zones damnificades per la supressió del transvasament de
l’Ebre. Evidentment no ho permetríem.
I parlem d’educació i entrem francament, sense por, en un
terreny conflictiu. Tal i com es va anunciar en el nostre
programa electoral i tal com hem reiterat en diversos àmbits i
fòrums, el Govern de les Illes Balears ha volgut introduït una
ruptura de transcendència en els criteris inspiradors del nostre
sistema educatiu i en els seus punts més sensibles: el dret a
l’educació i tot el que l’envolta és un dret de l’individu, no és
un dret de la llengua, de la societat, del país o de qualsevol altra
raó, és un dret de l’individu. D’un principi tan elemental i just,
evidentment, es deriven conseqüències importants. Per
exemple, que l’educació és un fi en si mateixa i no un
instrument al servei d’altres causes, per molt legítimes que
puguin ser. I que l’educació constitueix un fi en si mateixa i un

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39/fascicle 1 / 5, 6 i 7 d'octubre del 2004
dret de titularitat individual significa que s’ha d’eradicar
qualsevol intent d’ikastolar les nostres escoles i qualsevol
intent de minvar la llibertat individual que acompanya
l’exercici dels drets individuals.
El panorama de la nostra educació és, senyores i senyors
diputats, problemàtic, i aquesta problemàtica té a veure amb
l’exercici de la llibertat dels pares en qüestions de notable
transcendència com poden ser la lliure elecció de centre escolar
o la lliure elecció de la llengua en què els seus fills aprendran
a llegir i escriure, té a veure amb els continguts d’algunes
matèries, té a veure amb la possibilitat de perdre aquest
patrimoni cultural lingüístic com són les nostres modalitats del
català: el mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc i té a
veure en suma amb un profund estès i irritat estar en la majoria
de la ciutadania balear.
Recordem els nostres compromisos i els nostres objectius
i comencem en la lliure elecció de centre escolar. D’entrada i
si em permeten l’expressió, hem liberalitzat fins on ha estat
possible tot el sistema d’adjudicació del centre docent i ho hem
fet mitjançant tres actuacions. Primera, nou decret que valora
la renda anual per càpita de la unitat familiar i la proximitat del
domicili que es valora amb un doble sentit, domicili familiar o
domicili de treball del pare o la mare. Augment i increment dels
concerts i construcció de noves unitats allà on la lliure demanda
escolar ho requereix, els resultats en el curs 2003-2004 han
estat francament espectaculars, un 92% de satisfacció en la
lliure elecció de centre i reducció de 3.000 de sol Alicituds de
canvi d’empadronament, que era com és sabut el sistema
extralegend ideat pels ciutadans per poder burlar l’inscripció de
l’alumne en un centre escolar en funció del seu domicili. I
també el Pla d’infraestructures educatives amb un pressupost de
200 milions d’euros per ampliar l’oferta amb nous centres
públics o ampliacions i reformes en els existents. Hem iniciat
per tant, un camí sense retorn per a la recuperació d’aquesta
llibertat electiva del centre escolar, només falta perfeccionar-lo
i ampliar-lo.
El multilingüisme, més conegut com bilingüisme a
l’educació és un dels més importants compromisos electorals
que ha estat sistemàticament presentat com un atac al català.
Com pot ser un considerat un atac la instauració d’una llibertat?
Com pot defensar-se una llengua, qualsevol llengua, a base de
coartar llibertats individuals i d’excloure una altra llengua que
convé recordar-ho, és a més de co-oficial, és la llengua de
l’Estat i més important encara, la llengua de tota una societat
que la utilitza com a única o que la comparteix amb el català.
El bilingüisme senyores i senyors diputats no és, des del punt
de vista educatiu i des del punt de vista social, que tots els
habitants d’aquestes illes siguin bilingües, sinó que ho siguin si
així ho decideixen...
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bilingüisme a l’escola com una via per al desconeixement de
les llengües co-oficials, del coneixement que s’augura
catastròfic per al català i jo crec que es tracta d’una falsedat i
d’una confusió interessada. El nostre sistema educatiu garanteix
i continuarà garantint el correcte i complet coneixement de les
dues llengües co-oficials i això amb independència evidentment
de la llengua vehicular que es triï. La política lingüística del
Govern té en resum com objectiu bàsic promocionar i avançar
en l’ús social del català i resulta ociós i fins i tot molest haver
de proclamar que creim en la unitat de la llengua catalana, un
tic que s’ha convertit en una espècia d’exigència per obtenir el
certificat de correcció política. El Govern s’ha fixat com a
objectiu promoure i cultivar les nostres modalitats allà on pugui
i ho hagi de fer, a l’escola, a la televisió pública, en les seves
comunicacions. En aquesta tasca ingent de defensar les nostres
modalitats insulars, del mallorquí, del menorquí, de l’eivissenc
i del formenterenc, voldria convidar-hi també a tota la societat,
començant per descomptat per tots els diputats d’aquesta
cambra.
En aquest sentit seguim apostant per una televisió
autonòmica com instrument vertebrador de la nostra comunitat.
Ens agradaria que aquesta cambra consensués un consell
d’administració capaç d’abastar una televisió de consens, fent
naturalment les sessions que fossin necessaris per aconseguir
aquest gran acord, com així hem fet entre el Partit Popular i
Unió Mallorquina per pactar aquest model de televisió i ho
haurem de continuar fent.
Per una altra banda vull destacar la potenciació de l’Institut
d’Estudis Baleàrics com a instrument per a difusió de la cultura
de les Illes Balears fora d’aquestes illes.
La modernització de la xarxa de centres públics a través de
3 plans, programa de gestió administrativa dels centres docents
amb establiment de fluxos constants d’informació entre els
centres docents i l’administració. Pla de dotació
d’infraestructures en 113 centres dotats d’aula informàtica i
cablejat dels edificis, amb l’adquisició de més ordinadors que
estaran distribuïts ja a finals d’enguany i un ambiciós projecte
anomenat intranet educativa que permetrà la potenciació de les
assignatures en xarxa, l’autorització dels alumnes a través de la
xarxa, consultes dels discents dels seus domicilis, seguiment
dels pares de l’evolució escolar dels seus fills, fòrums, xats i
accés a altres continguts educatius.

I el nostre desig i el nostre objectiu és que així ho
decideixin i per això farem els esforços necessaris, però no hi
entrarà ni la coacció, ni la imposició, ni la privació d’una
llibertat.

I em vull aturar especialment en el paper i en el futur de la
nostra universitat, la Universitat de les Illes Balears. El Govern
ha desenvolupat el major esforç financer, que no s’havia fet mai
abans, per poder assolir amb un Pla d’infraestructures aquestes
inversions, aquest dèficit històric d’aquesta institució en les
seves instalAlacions no només a Mallorca, sinó també de forma
molt important a M enorca i les Pitiüses. S’ha creat l’Agència
de Qualitat Universitària i hem tractat amb especial sensibilitat
la situació dels alumnes amb necessitats educatives
específiques, com és el cas dels immigrants, discapacitats, o
superdotats. Per això hem incrementat en un 10% els recursos
humans especialitzats en pedagogia terapèutica, audició,
llenguatge i atenció a la diversitat.

D’altra banda i en aquesta gran cerimònia de la confusió en
què s’ha convertit el debat sobre aquesta qüestió, es planteja el

Cal destacar també l’esforç pressupostari per a l’any 2005
en matèria d’innovació i recerca que inclourà un projecte

(Remor de veus)
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estrella en matèria d’innovació a les Illes Balears. Esper que en
colAlaboració amb les altres administracions.
Respecte el professorat s’han pres mesures per assegurar
l’estabilitat dels interins i per a l’equiparació de les retribucions
dels professors de centres concertats amb els docents de centres
públics. L’equiparació de retribucions de professors de centres
concertats i dels docents de centres públics. Un acord històric
que vull recordar, que malauradament, el Govern anterior no va
voler aprovar en el seu moment.
El medi ambient és possiblement la matèria on les
diferències entre les polítiques del Partit Popular i del pacte
siguin més radicals. I el nostre paper, tal i com els fets
provaran, el paper del Partit Popular aconseguirà que les seves
mesures siguin molt més eficients pel que fa a la referència de
la protecció mediambiental. Quan s’afirma com arma de
combat que l’actual Govern ha disminuït els espais naturals pel
fet de suprimir la coacció del pacte que integrava manu militari
espais privats dins parcs naturals, s’està intentant transmetre la
imatge de què l’actual Govern està desprotegint el medi
ambient. Un plantejament tan groller i l’estretor d’intelAligència
que demostra, ens adverteix fins a quin punt allò virtual i no
allò real forma part de les polítiques, des del meu punt de vista
i el respecte de l’esquerra en general i de l’ecologisme radical
en particular. En 4 anys no s’ha fet res significatiu en matèria
de preservació d’espais naturals, llevat de confiscar de fet, que
és allò que passa quan es buida de contingut el dret de propietat
sense pagar res per això unes finques particulars i res més.
Repetesc, res més. Cosa que significa que la preservació
mediambiental estava després de la confiscació exactament
igual que abans. Això no obstant, aquest acte de força sobre el
paper satisfeia expectatives dels seus promotors. Ens trobàvem
davant l’enèsim escenari virtual en el qual són tan aficionats.
No senyores i senyores diputats, en unes illes on més del
90% dels espais potencialment susceptibles de protecció estan
en mans privades pretendre dissenyar la política de preservació
mediambiental, digna d’aquest nom, en base d’incorporar per
decret propietats privades a parcs naturals, està condemnada al
fracàs per un doble motiu. Primer, perquè sense la cooperació
dels propietaris és impossible actuar mediambientalment i
perquè, segon, a conseqüència d’això i com passa amb tots els
béns que es situen fora de mercat i perden el seu valor d’ús, el
deteriorament ecològic d’aquests espais que es pretén protegir
està més que assegurat. La nostra política és una altra i parteix
de la base de què inviable una ecologia que prescindeixi de
l’economia i que no involucri voluntàriament i per convicció
als titulars de les finques que es volen protegir. No hi ha cap
altre camí i com passa amb tantes altres coses, uns tenen la
fama i els altres escarden la llana. O dit en altres paraules, uns
criden i discursegen i altres duim a terme viables i autèntiques
polítiques de preservació mediambiental.
En aquest sentit em permet recordar que totes les mesures
que s’apliquen en matèria mediambiental són sempre
aportacions liberals. Des del principi del que contamina paga,
fins al mercat del dret de polAlució, passant per l’encunyació del
concepte de sostenibilitat. La nostra política d’espais naturals
es base en aquest principi d’ecologia de mercat que podem
sintetitzar de la manera següent. Els drets de la propietat, també
dels espais naturals, han de ser transmissibles, estar

perfectament definits i correctament protegits i emparats. Els
propietaris privats a l’hora de gestionar els recursos naturals
tenen una capacitat de gestió i d’informació superior a
qualsevol agent extern, inclosa l’administració. En un mercat
poc definit com el mediambiental és molt difícil conèixer, per
exemple quan la propietat és pública, quan està disposat a
pagar el públic per gaudir d’un dia de camp a qualsevol espai
protegit. El propietari d’una de les finques de la Serra de
Tramuntana, per exemple, si ho sap i ho sap perfectament
perquè gestiona la seva propietat, la té en el mercat i està
incentivat per a l’obtenció de beneficis. En castellà diuen: “lo
que es de común es de ningún”i, en termes mediambientals,
això significa que allò públic sempre serà pitjor tractat pels
usuaris que allò privat: ja se n’encarrega el propietari, pel que
s’hi juga, que l’ús d’un espai privat d’interès natural sigui
acurat i adequat. Confonem la protecció amb la gestió.
La funció empresarial és de summa importància que es
mantengui i estigui plenament operativa en les finques privades
d’interès mediambiental. I això perquè aquesta funció
rendibilitzarà les propietats de rellevància ecològica, les
gestionarà amb racionalitat econòmica i les cuidarà, però no
només per tractar-se no només d’un bé ecològic, que també,
sinó per tractar-se també d’un bé econòmic. Els costs de
preservació mediambiental, en la mesura que són conseqüència
de l’interès general, no han de ser suportats únicament pels
titulars de les finques que es volen protegir, sinó per la
generalitat dels ciutadans. El contrari constituiria una injustícia.
I aquesta filosofia és la que inspira la Llei per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental, que es diu
LECO, i que esperam presentar al Parlament aquest mateix mes
d’octubre. Una llei que es basa en el respecte a la propietat
privada, en el seu reconeixement i consolidació, que aposta per
la voluntarietat dels propietaris per adherir-se o no a figures de
protecció, que permet i incentiva la funció empresarial, que
flexibilitza les diferents possibilitats d’adhesió a figures
protegides i que crea una sèrie d’incentius que fan atractiu que
es produeixi aquesta adhesió. I que, a més, integra, com ha de
ser, els propietaris en els organismes gestors de la LECO. Fa un
mes que ens estam reunint amb els propietaris, explicant-los el
que volem fer, els continguts i les possibilitats d’aquesta llei i
vull dir que l’acollida ha estat excelAlent, el clima, també en
aquest àmbit, és molt diferent al clima que presidia les
relacions, afortunadament, entre el pacte i els propietaris de
finques.
A part d’això, estalvii a les senyores i als senyors diputats,
o deix, si les circumstàncies del debat ho aconsellen,
l’enumeració de les activitats en política mediambiental. El
ritme i el treball han estat fulgurants, com no havia passat mai
en aquestes illes en aquesta parcelAla política: aprovisionament
d’aigües, sanejament, depuració, adequació de llits fluvials,
control de qualitat de les aigües, neteja del litoral, plans
sectorials per a la gestió de residus perillosos, signatura de
convenis i colAlaboracions amb entitats, actuacions en
biodiversitat, plans de defensa contra incendis forestals,
retirada d’arbres caiguts per les famoses tempestes, educació
mediambiental, protecció d’espècies, nou parc natural marítim,
plans i normativa sobre la caça, inversions en finques
públiques… , en fi, el catàleg és impressionant. Pendents de
posar en marxa la Llei del renou, el Pla d’actuació contra el
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canvi climàtic, d’immediata posada en marxa i el Punt
d’informació mediambiental que centralitzarà la informació
mediambiental adreçada al ciutadà i l’assessorarà en aquesta
matèria.
En resum, senyores i senyors diputats, l’estat mediambiental
ens indica que hem passat de les retòriques als fets, com no
podia ser d’altra manera en un govern que té la responsabilitat
de gestionar l’important patrimoni mediambiental d’aquestes
illes i com a part essencial d’una ordenació territorial que
permeti la sostenibilitat, concepte que significa exactament la
coexistència de l’activitat i del desenvolupament econòmic amb
la preservació del medi ambient.
I ara un altre un capítol que em produeix íntima satisfacció
i no perquè s’hagin aconseguit tots els objectius, és el
d’assistència social, perquè en matèria d’assistència social els
objectius no s’aconsegueixen mai plenament, sinó perquè, en
poc més d’un any, hem posat en marxa, i en tots els fronts, un
ambiciós pla d’assistència social. I com en totes les parcelAles
d’activitat governamental, són els fets i no les retòriques els
que confirmen l’autèntica sensibilitat d’un executiu que és
conscient que la primera de les seves obligacions és proveir de
serveis els ciutadans i, molt especialment, els ciutadans que
pateixen, ja sigui per raó de malaltia, per raó de marginació,
per raó de violència de gènere, per raó d’escassos recursos
econòmics o per qualsevol altra causa.
El mètode –mètode significa “camí”– pivota a l’entorn de
quatre eixos: diagnòstic rigorós dels problemes, inversió, gestió
i involucració de la societat civil per atendre aquells sectors als
quals difícilment podem accedir amb eficiència les institucions.
I pens que hi feim feina seriosament.
L’assumpció de les competències de sanitat ha suposat, per
a les autonomies, un repte autèntic i una especial prova de foc
per mesurar la seva capacitat gestora. Estam parlant, senyores
i senyors diputats, d’un sector amb unes despeses, per raons
demogràfiques, per raons de costs tecnològics, per raons de les
noves teràpies que es van incorporant, que creixen
exponencialment. Això significa que tendrà sempre un
finançament problemàtic si no s’estableixen mecanismes
compensatoris àgils i eficients.
Des de l’any 99, que és quan s’estableixen els criteris de
finançament, la nostra sanitat ha anat acumulant un dèficit de
335 milions d’euros des que es fa efectiva aquesta
transferència, bàsicament a causa del creixement de la població
balear i, en conseqüència, del nombre d’usuaris de la sanitat
pública. Per a l’any 2005, les necessitats financeres addicionals
en matèria sanitària s’eleven a quasi 1.600 milions d’euros. Vet
aquí una qüestió idònia perquè sigui abordada pel règim
especial de les Illes Balears i, naturalment, en relació amb la
ponència parlamentària i amb les conclusions que sortiran
d’aquest parlament. V eurem què passa, ja ho veurem. En
qualsevol cas, un dels paràmetres per mesurar el grau de
sensibilitat en matèries sanitàries és el percentatge sanitari que
es dedica al sector del pressupost: en el nostre cas, la Sanitat
s’enduu el 37% dels Pressuposts, quan la mitjana nacional està
per davall del 36%.
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Quatre eixos defineixen la política sanitària del Govern: les
inversions en infraestructures sanitàries, la reducció de les
llistes d’espera, la contenció de la despesa farmacèutica,
l’aposta per les noves tecnologies aplicades a la sanitat i la
lluita contra la drogoaddicció.
En infraestructures s’ha elaborat, i és una novetat en la
història de la nostra comunitat, el Pla d’infraestructures
sanitàries de les Illes Balears 2004-2010 que, per primera
vegada, analitza la situació sanitària de les Illes, les necessitats
presents i futures de la població balear i, en funció d’aquestes
dades, concreta les infraestructures necessàries que s’han de
desenvolupar en el període que preveu el Pla, que són les
següents: l’anomenat Son Dureta 2, com a hospital de
referència al màxim nivell de tota la comunitat autònoma,
l’Hospital d’Inca, l’Hospital de Formentera, l’Hospital de
Menorca, 28 centres de salut i 28 unitats bàsiques que s’han de
desenvolupar al llarg de la vigència del Pla.
La reducció de les llistes d’espera ha constituït, des del
primer moment, objectiu prioritari del Govern. Hem començat
per les llistes d’espera quirúrgiques que s’han reduït en un 98%
les que eren superiors als sis mesos, millorant els estàndards
nacionals en aquesta matèria. Naturalment s’ha d’insistir en
aquesta reducció del temps d’espera quirúrgica, però pens que
és un bon primer pas per acabar amb aquestes demores
generalitzades. Per això s’han introduït millores en la gestió
dels recursos i en l’increment de la productivitat: obertura de
sales d’operacions durant tot el dia, augment en un 10% de les
intervencions en els hospitals concertats de la Creu Roja i Sant
Joan de Déu. Ara ens estam centrant en les consultes externes
i en les proves diagnòstiques, tant pel que fa a les demores com
a la consecució dels màxims nivells d’eficiència i qualitat.
Prova d’aquest propòsit ferm és el futur decret de garantia de
demores, en fase de redacció, que fixarà per llei el temps
d’espera màxima en cirurgia, en proves diagnòstiques i en
consultes ambulatòries, de forma que si l’administració
sanitària no compleix els terminis fixats per la llei, els usuaris
seran atesos a la sanitat privada, i els costs d’això seran a càrrec
de l’Administració.
No és cap secret per a ningú que la despesa farmacèutica és
un dels eterns cavalls de batalla del cost sanitari assistencial, un
11% dels pressuposts generals de la comunitat autònoma, 153
milions d’euros el 2003. Idò bé, l’any 2004, i en el període de
gener a maig, la despesa en farmàcia ha passat a ser del 8,1%,
això vol dir, 3,5 punts menys que en el mateix període de l’any
anterior. És, en bona part, conseqüència d’una racionalització
del sistema pel fet de redefinir el model de compres dels
hospitals i dels centres d’atenció primària a través d’una única
plataforma logística d’aprovisionament; 268.500 euros s’han
estalviat en el primer semestre d’enguany.
L’Hospital de Son Llàtzer és, per moltes raons, un punt de
referència que ens indica cap on va l’assistència hospitalària
pública en aquestes illes. L’aposta per les noves tecnologies
constitueix una experiència pionera que ha transcendit les
nostres fronteres, les insulars i les de l’Estat, suscitant l’interès
internacional. La plataforma tecnològica de Son Llàtzer ha
implantat sistemes de telemedicina que no tan sols actuen a
nivells interns a efectes d’historials clínics i seguiment de
pacients, sinó que aspira a constituir-se en un sistema integrat
de tota la xarxa pública assistencial. Ja en l’actualitat, metges
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especialitzats de Mallorca poden revisar proves diagnòstiques
de Menorca i d’Eivissa, i està en marxa un projecte de 90
voluntaris als quals s’aplicarà íntegrament el sistema de
telemedicina.
En matèria de drogoaddicció, vostès ja coneixen la Llei de
drogodependències i altres addicions, pendent de debat
parlamentari, i que constituirà el marc jurídic de referència per
a la lluita contra la drogodependència.
Però l’assistència sanitària no és tan sols eficiència gestora,
tecnologies punta i estalvis farmacèutics, sinó humanisme, en
el sentit més profund del terme. Per això estam fent feina a fons
en el Pla d’humanització de l’assistència sanitària balear que
garantirà les atencions mínimes al pacient, la seva intimitat
quan estigui hospitalitzat, les esperes fora de consulta i altres
tractaments específics en funció del tipus de pacient.
Es tracta, senyores i senyors diputats, d’anar configurant un
sistema sanitari eficient, àgil, molt desenvolupat
tecnològicament i on es practiqui una medicina d’alt nivell que
ens permeti sentir-nos orgullosos del nostre sistema balear de
salut.
I vull destacar també el Pla de residències que comprèn la
construcció de 12 residències assistides per a majors, 9
d’aquestes amb concursos ja convocats i de previsible obertura
l’estiu del 2006. Però, no obstant això, i per desgràcia, la
problemàtica de la tercera edat és bastant més complexa i,
sense cap dubte, bastant més dramàtica, sobretot quan les
mancances assistencials són clamoroses. No tenim a la nostra
autonomia centres especialitzats que atenguin patologies de
vellesa com poden ser malalties cròniques, com el Parkinson o
l’Alzheimer, patologies que afecten no tan sols els qui les
pateixen, sinó també i d’una forma important el seu entorn
familiar.
D’aquí ve l’ambiciós projecte del Govern d’habilitar deu
centres especialitzats, quatre a Mallorca, un a Menorca, tres a
Eivissa i dos a Formentera. Així, l’antic Hospital Militar es
convertirà en un centre de tractament de l’Alzheimer i les obres
d’adaptació ja estan en marxa. També residències
especialitzades en Alzheimer a Marratxí, pendent simplement
de la cessió d’un solar per l’ajuntament, a Sant Antoni
d’Eivissa i a Formentera. El mateix podem dir de centres per a
malalts de Parkinson, per a diverses demències senils, per a
malalts mentals o disminuïts psíquics profunds o el Centre de
discapacitats físics Joan Crespí, el concurs del qual ja està en
marxa.
En l’atenció als discapacitats, la nostra comunitat autònoma
ha estat la primera d’Espanya a regular l’accés professional a
l’Administració de discapacitats, amb una reserva efectiva del
5% de places en les ofertes públiques d’ocupació, amb
l’objectiu que el col.lectiu de discapacitats arribi
progressivament a representar el 2% dels efectius laborals de
l’Administració autonòmica. A part de tot això, s’han signat 26
convenis de colAlaboració amb diversos organismes per a la
impartició de cursos de formació específics per a discapacitats
i s’ha creat un borsí d’interins d’auxiliars administratius per a
aquest colAlectiu.

I dins de les actuacions previstes en matèria de
discapacitació, ja s’ha publicat la convocatòria per a projectes
de modernització i millora de centres i locals de discapacitats,
amb una dotació de dos milions d’euros, a la qual poden
concórrer les diferents associacions que fan feina amb aquest
colAlectiu. També s’ha duit a terme un programa pilot
d’accessibilitat a les platges de forma que els discapacitats
–autòctons o turistes– que pateixen alguna minusvalidesa en la
seva mobilitat puguin gaudir de les platges en les mateixes
condicions que la resta de ciutadans. Quatre a Mallorca, una a
Menorca i una altra a Eivissa ja ofereixen el servei de cadires
de rodes amfíbies i crosses també, amfíbies, vestidors, dutxes,
banys i para-sols adaptats.
Un dels objectius programàtics del Govern era el d’una
protecció decidida a la família, en les seves diferents
projeccions. Aquest mes confiï que s’aprovi el Pla integral de
la família, que tractarà de la institució familiar, amb tota la
problemàtica que l’envolta, i que s’afegeix als programes
d’orientació familiar. S’ha signat un conveni per a la creació
d’una escola de pares, que ha tengut una acollida extraordinària
tot just fer-se pública, de prevenció de la violència familiar, de
mediació familiar i el punt d’informació familiar. I l’important
congrés que es farà a Palma el mes de novembre, el II Congrés
Internacional de la Família.
Un milió d’euros també ha dedicat ja el Govern al bonus
d’infància, és una molt bona iniciativa, és una ajuda directa a
les mares i a les famílies amb l’objectiu de contribuir a la
despesa que ocasiona la matrícula dels nins de 0 a 3 anys a una
escoleta pública o privada.
L’Institut de la Dona és la institució que tracta la
problemàtica de la dona i molt especialment la violència de
gènere. En aquest sentit, s’ha creat la Fundació Balear contra
la Violència de Gènere en fase constituent, a la qual ja s’han
adherit els tres consells insulars i l’Ajuntament de Palma, a més
d’estar oberta a la integració d’empreses privades. S’ha signat
un conveni amb l’IBAVI, amb l’Institut Balear de l’Habitatge,
per posar a disposició de les dones maltractades pisos de
lloguer baix, de manera que puguin emprendre una nova vida.
I juntament amb la Conselleria de Treball, s’han posat en
marxa vuit cursos de formació a M allorca, M enorca i Eivissa
destinats a les dones maltractades.
Finalment, i en matèria de seguretat, s’està ultimant la
instalAlació d’un sistema d’alarma basat en la tecnologia de
polseres de control per als maltractadors.
Vull destacar la creació també de la Comissió
Interdepartamental de la Qualitat d’Administració Pública i la
nostra aposta per l’estabilitat a l’ocupació pública, així com el
compliment del nostre compromís de crear la policia turística,
ja hi ha 100 agents més de seguretat en el carrer, dels ciutadans
i dels turistes.
Per altra banda, estic molt satisfet també d’haver crear en
aquest govern la Direcció General d’Emergències, que fa feina
amb els plans d’ajuda, control de risc i amb els plans especial
d’actuació.
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I passant a les relacions institucionals, vull dir que
continuarem fent feina per a la millora de relacions entre les
institucions que constitueixen la clau de l’entramat autonòmic:
consells insulars, ajuntaments i govern. En aquest sentit i en
compliment del nostre programa electoral, continuarem amb el
procés de descentralització de competències, amb les
transferència a joventut, aspectes de medi ambient i la
descentralització de la promoció turística.
No vull oblidar el compromís amb la ciutat de Palma i la
seva llei de capitalitat.
I en clau externa, vull defensar els acords de colAlaboració
amb les comunitats de Madrid i València, en el marc de l’eix de
la prosperitat; la magnífica relació amb la comunitat canària i
la defensa de la nostra colAlaboració amb Catalunya, per
damunt de partits polítics, naturalment sempre que se’ns
respecti des d’un pla d’igualtat, en el marc de l’euroregió.
És inevitable que en aquest debat es tractin també les
relacions amb el Govern de la nació, especialment després de
l’accés al poder del nou govern socialista. Definir com es
desenvolupen aquestes relacions és a hores d’ara impossible, ja
que els primers contactes és cert que varen ser positius i
cordials, però fets posteriors han disparat totes les alarmes
d’una forma inquietant. La veritat és que no sabem, a la vista
del que passa, amb els oblits pressupostaris en matèries
fonamentals per a les Illes Balears com el descompte aeri o el
finançament compromès del Pla de carreteres o medi ambient,
si es tracta d’un govern que governa des de la neutralitat i
respecte a la nostra autonomia, els inicis, sincerament, feien
entendre que es transitava per aquesta línia; o es tracta d’un
govern sectari que utilitzarà el poder per premiar els amics i
castigar els que no són del seu color polític.
Segurament no ens torbarem a poder desvetllar aquesta
incògnita quan parlem de finançaments compromesos, de règim
especial de les Illes Balears o del compliment molt important
de les obligacions de l’Estat per atendre el dèficit que s’ha
generat en sanitat i educació, tal com està previst l’actual
sistema de finançament en vigència i que esper que surti d’una
proposta unànime d’aquest Parlament. Ja ho veurem!
I una altra qüestió que vull abordar, evidentment, és la
reforma de l’Estatut d’Autonomia. Per a nosaltres aquesta
reforma s’ha de tractar des de tres premisses que són
fonamentals: la reforma s’ha de plantejat amb el límit de la
Constitució. Dos, amb el major consens possible i, en qualsevol
cas, amb les garanties que allò que s’aprovi en el Parlament de
les Illes Balears s’aprovarà en el Congrés dels Diputats. I en
tercer lloc, és evident que no admetrem i no podem admetre
que les Illes Balears es quedin com a una autonomia de segona,
perquè no podem admetre més diferències entre les comunitats
autònomes de les que ja estableix la pròpia Constitució actual.
No podem quedar relegats, les Illes Balears, a ser una
comunitat autònoma de segona.
I per això hem creat, de forma paralAlela al procés
parlamentari, complementari, una comissió d’experts, amb
membres designats per tots els grups parlamentaris, juntament
amb allò que volem que sigui un gran procés de participació
social. Per tant, consens, límit constitucional i igualtat de dret
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de les autonomies dins un àmbit de participació social i
evidentment de participació de tots els grups polítics.
Però a tota aquesta reflexió que he volgut compartir amb
vostès hi ha una qüestió subjacent que és de capital importància
per a tots nosaltres: es tracta dels problemes derivats d’una
característica que és essencial, la insularitat. Com molt bé
saben vostès, la insularitat afecta les nostres infraestructures,
els nostres treballadors, la capacitat de competir dels nostres
empresaris, l’agricultura, el transport de passatgers, les
mercaderies, el medi ambient i en general tots els ciutadans de
les Illes Balears. I aquest és, sense cap dubte, el nostre fet
diferencial bàsic en termes econòmics i reconegut per la
Constitució espanyola, el fet diferencial de la nostra insularitat.
I és cert que gràcies a la Llei 30/1998, del Règim Especial
de les Illes Balears, hem aconseguit, en certa mesura, començar
a reduir les seves conseqüències, però aquest no és el debat que
avui vull treure. Independentment del balanç d’aplicació
present i futura d’aquesta llei, que no es pot aturar i que s’ha de
seguir aplicant i que s’ha d’aplicar, s’obri un nou escenari
davant la perspectiva d’una nova constitució europea. La
reforma del Tractat d’Amsterdam inclou una referència
explícita, per primera vegada, a la insularitat quan parla, en el
seu article 3.16, que s’haurà de prestar una atenció particular a
les zones rurals, a les zones on es realitzi una transició
industrial, a les regions que pateixen desavantatges naturals o
demogràfics greus o permanents, com és el cas de les regions
més septentrionals amb una densitat de població més feble,
com també a les regions insulars transfrontereres i de
muntanya. En aquest sentit, el concepte que s’obri pas a les
institucions i que ara figurarà en el text constitucional europeu
és el de la cohesió territorial, que abraça la base política per
justificar un nou enfocament de la insularitat.
Per tot això, crec que les Illes Balears tenen una oportunitat
històrica per corregir les seves dificultats. I vull anunciar en
aquest Parlament la presentació davant aquesta cambra d’un
projecte de llei d’un nou règim especial de les Illes Balears, per
impulsar un tractament més equilibrat dels nostres problemes
d’insularitat dins l’Estat espanyol i la Unió Europea. Es tracta
de donar resposta a les necessitats de foment de l’activitat
econòmica que els nous temps plantegen per a la nostra
indústria; per al desenvolupament de les noves tecnologies; per
donar resposta a les demandes de l’adaptació de l’agricultura
a les polítiques europees; a l’atenció de la nostra realitat
mediambiental i, en general, als problemes derivats de la
insularitat.
Per tot això, vull anunciar el pròxim inici d’una ronda de
trobades, amb la més àmplia representació d’agents socials,
cívics i econòmics per cercar el major acord possible en relació
amb aquest projecte. I també vull deixar clar que aquesta
iniciativa és complementària al procés de reforma de l’Estatut,
que seguirà i ha de seguir el seu calendari previst. És més, crec
que la reforma de l’Estatut d’Autonomia haurà d’introduir
qüestions específiques de la insularitat que també hauran
d’estar en aquest nou règim especial de les Illes Balears.
Bé, no els vull cansar més amb aquest debat sobre l’estat de
l’autonomia. En el torn de rèpliques i contrarèpliques i en
funció d’allò que les senyores i els senyors diputats diguin
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tendrem ocasió de puntualitzar i ampliar la versió que he donat
sobre la situació de l’autonomia de les Illes Balears a l’any i
tres mesos d’haver començat les funcions del Govern que
presidesc.
Això és tot, senyores, senyor President, senyores i senyors
diputats, moltes gràcies per la seva atenció.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.
(Continuen els aplaudiments)
Senyores i senyors diputats, se suspèn la sessió fins a les
tretze hores de demà.
S’aixeca la sessió.
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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, començarem la segona sessió
del debat sobre l’orientació política general del Govern, i com
a primera intervenció intervé el Grup Parlamentari M ixt,
l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Munar.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
President del Govern de les Illes Balears, siguin les meves
primeres paraules de felicitació. Ahir ens va fer un discurs
positiu i optimista, un discurs d’aquells que a mi m’agraden,
com vostès ja saben; un discurs en el qual repassava tots els
sectors socials i econòmics d’aquestes illes, que tots varen
trobar conhort en les seves paraules i varen ser objecte de la
seva atenció, i això ja és prou important per a la nostra societat.
També es congratulava de la feina feta per totes i cada una de
les àrees del seu govern. Totes elles varen ser protagonistes, en
un moment o un altre, d’una llarga exposició de realitzacions
dutes a terme i de projectes de futur, i això també és molt
important, perquè tenir els nostres contents és fonamental
perquè les coses ens vagin bé.
Jo també seré, com no podia ser d’una altra manera,
optimista, i allò primer que crec és que ens hem de felicitar
realment de veure, estar avui en aquest debat, en aquest marc
incomparable del Parlament i parlant de la política general de
la nostra comunitat, un debat d’extraordinària importància que
ens permet fer un balanç de l’executiu, però també un balanç de
les nostres pròpies realitzacions com a diputats que som i que
tenim la confiança d’un determinat sector de la societat.
Tal vegada a un fet com aquest, tan simple pel fet d’haverho fet durant tants d’anys, no li donam tota la importància que
té, però crec que bastaria repassar la premsa d’avui o la d’ahir
per veure què passa en el nostre entorn -a molts de països, fins
i tot a alguns europeus, coses que tan a prop no ens ho podem
ni creure-, per adonar-nos de com som de privilegiats, de tenir
un règim democràtica consolidat. En aquests moments, mentre
nosaltres debatem aquí els temes d’aquesta comunitat, hi ha
més de 40 conflictes armats arreu del món; hi ha més de 15.000
nins que cada dia, avui, han mort, de fam, de manca de
vacunes, de situacions dramàtiques en el seu país... La veritat
és que en aquests moments totes les societats estam exposades
al terrorisme, hi ha amenaces per tot arreu, fins i tot nosaltres
a Espanya vàrem tenir el dia passat 11 de març un atemptat, i
això que fa dos o tres anys era impensable en aquesta comunitat
i en aquest país. Crec que, per tant, hem de tenir en compte que
tenim molta sort i que és un privilegi el que tenim tots nosaltres
de ser avui aquí. Podem manifestar les nostres opinions amb
total llibertat i sense tèmer ni per la nostra vida ni pels nostres
fills.
He començat afirmant que aquest debat ens permet fer
balanç; balanç sí, però també ens convendria fer memòria.
Convendrà amb mi, Sr. President, que massa sovint sembla que
la nostra comunitat es troba un poc atrapada en el temps. És
vera que amb dificultats, amb entrebancs i sotracs hem anat
avançant i aprofundint en la nostra capacitat de prendre
decisions sobre tots aquells temes que ens afecten i que ens
importen. És cert, també, que els cappares de l’Estatut

d’Autonomia no s’imaginaven mai que en aquests moments
haguéssim arribat allà on som, però també és cert que hi ha
problemes, debats, qüestions i discussions que pareixen que no
es tanquen mai, que sempre hi són. Encara més, pareix que
quan s’apunta una solució sempre, per un motiu o per un altre,
el debat torna recomençar, sense que mai no hi ha hagi una
solució definitiva i estable. Això, al meu entendre, és una de les
causes que provoca que el ciutadà de cada dia s’allunyi més
dels polítics, que passi un poc de nosaltres, i és que veu que
determinats problemes que li afecten i li interessen s’eternitzen
i només se’n parla en el Parlament, en el consell, però que no
arriben les solucions.
Nosaltres, des d’Unió M allorquina, coincidim amb vostè en
moltíssimes de les qüestions que ha plantejat en el seu discurs,
Sr. President. Hi ha frases, fins i tot, que les he dites en aquest
mateix parlament; que amb les coses de menjar no s’hi juga, el
fet de donar solucions als problemes existents, el seu tarannà
nacionalista..., en totes aquestes coses hi estam totalment
d’acord, però pensam que per molt d’aquest procés tan habitual
en aquesta cambra, de discutir i discutir però no avançar, que
la situació de les Illes Balears presenta alguns elements que em
permetran qüestionar, perquè crec que qualque cosa falla i que
no devem fer les coses del tot ben fetes si no som capaços de
donar solucions definitives. Crec que hem de procurar tenir
totes les eines en les nostres mans per poder capgirar la
situació.
Repassem alguns d’aquests elements.
Ja en el seu moment Unió M allorquina va manifestar en
aquesta cambra la seva denúncia de manera forta i clara sobre
la transferència de competències en matèria d’educació i en
matèria de sanitat. Alguns dels diputats que són aquí se’n
recordaran perfectament del fet que érem contraris a rebre una
transferència de competències en matèria educativa sense que
vengués ben dotada. La veritat és que basta veure que al poc
temps de rebre la competència ja havíem d’afegir moltíssims
recursos propis per donar-li un cert nivell de qualitat. El mateix
va passar amb el sistema sanitari. Nosaltres érem contraris a
rebre les transferències de competències en matèria sanitària
sense que es tenguessin en compte temes tan importants com és
la població flotant, molta és a les nostres illes que la població
de fet. Ho vàrem dir, ho vàrem manifestar. Sens dubte els que
les varen acceptar devien tenir els seus motius i els que les
varen transferir també, però el cert és que és gràcies a l’esforç
dels ciutadans d’aquesta terra que avui tenim la sanitat que
tenim, i tots som ben conscients que encara és molt insuficient
per a les necessitats reals.
I el mateix passa en educació. La veritat és que si no fos
perquè dels pressupostos de la comunitat s’afegissin molts de
recursos per dur endavant la política educativa, seria
impossible atendre el nombre de nins, moltíssims més del que
teníem previst, que en aquest moment necessiten una educació.
Tots aquests temes -sanitat, educació-, que ja varen venir
mal dotats i que ja tenien problemes d’entrada, se’ns han
totalment desbordat sobre la vinguda d’un nombre crec que
exorbitant de persones immigrades. Aquest increment de
població en tan poc temps, més de 200.000 persones en els
darrers quatre anys, ha estat, jo crec, una prova de foc que ha
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posat al màxim del límit tota la xarxa educativa i sanitària
d’aquestes illes, i que ha demostrat la necessitat no tan sols
d’incrementar la dotació actual, sinó també, crec, l’exigència a
l’Estat que compensi el dèficit que s’ha anat acumulant en
aquests darrers anys. Crec que en això tots hi podem estar
d’acord, però mentrestant el temps passa i continuam sense les
solucions: perquè M adrid no vol, perquè hi ha hagut un canvi
de govern, perquè... Quan estan a un costat opinen una cosa,
però quan estan a l’altre n’opinen una altra, i els problemes
sempre són de les Illes Balears.
Però no només és un tema de transferències de
competències que ja hem rebut, no, i d’aquí la nostra
preocupació. També ens preocupa, a Unió M allorquina, les
transferències que han d’arribar el dia de demà, i ja els
advertim: tenguin en compte que han d’arribar ben dotades. Els
posaré un exemple: l’Administració de Justícia. Ara es parla
molt d’aquesta possible transferència de competències. Va ser
notícia la setmana passada que el sistema judicial a les Illes
Baleares estava en fallida, que els advocats d’ofici no podien
cobrar, que no podia arribar a final d’any, i ens preocupa, ens
preocupa perquè el govern de torn dirà en qualsevol moment
que ens transfereix la competència i tornarem estar amb el
mateix problema de sempre, vendran mal dotades i hi haurem
d’afegir doblers i, clar, els doblers són finits, i si els posam en
sanitat, en educació o en justícia els hem de llevar de qualsevol
altre lloc.
Per tant, quina és la conclusió? Que els que pagam som els
mallorquins, els menorquins, els eivissencs, que per culpa del
fet que els transferències no vénen ben dotades llavors les hem
de suplir. Podríem posar exemples en matèria de la qual
parlàvem, com és la de justícia, com aquest pla pilot del jutjat
mercantil, que va ser tot un espectacle i que no importa
aprofundir-hi molt, perquè tots el vàrem veure: habitacions amb
els ordinadors en terra, manca de personal...
En definitiva jo crec, i per això he tocat aquests tres temes,
que la sanitat, l’educació i la justícia són els pilars bàsics d’una
societat democràtica, perquè hem de tenir en compte que la
sanitat l’hem de menester quan naixem i quan morim; que
l’educació és fonamental per a la nostra formació; i que la
justícia és un dret bàsic de qualsevol societat democràtica i,
clar, uns jutjats saturats i condemnats a la lentitud, doncs
realment no crec que ens puguin justificar aquesta necessitat
que tots els ciutadans, que tenim drets i tenim deures, doncs
estiguin tranquils davant una justícia que ens garanteix l’article
24 de la Constitució però de la qual els ciutadans realment cada
dia dubten més.
Les Illes Balears no només tenen problemes en
transferències de competències i que en un moment determinat
no venguin ben dotades, no. És que també els tenim en nivells
d’inversió per part de l’Estat. En infraestructures en general
podríem dir que ens tenen totalment abandonats i amb una
marginació evident, ja no tan sols en matèria de carreteres, que
en parlarem en el seu moment, que s’havien aconseguit uns
compromisos que al final no arriben a ser compromisos, en
parlarem; però també en altres matèries fonamentals. Quants
d’anys duim en aquest parlament, senyores i senyors diputats
que fa uns quants d’anys que hi són, parlant del tema d’aigua?
Debats i més debats, i l’aigua, i Sa Costera, i va i ve, i passa per
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Llubí, i passa per un altre lloc... El transport públic, trens que
van i vénen i..., avui se’n parlarà, segurament del tren, i de qui
inaugura i de qui no inaugura, però el fet és que de Madrid mai
no vénen recursos per a un transport públic adient.
De sectors tan estratègics com l’energètic, doncs el mateix.
Quants d’anys fa que parlam del cable, del gas?, però largo me
lo fiáis. Vam parlar ahir del 2007 i del 2011. Ja sé que són
temes importants, difícils, que tarden molt de temps, però és
que fa tant de temps que en parlam que encara veure-ho el 2011
em dóna la sensació que..., en fi, m’agradaria veure-ho.
De turisme. Turisme també mereix un debat a part. Si a això
afegim les que ja hem parlat, educació i sanitat, sincerament,
queda molt, però molt, per fer. I el problema sempre és el
mateix: lluites partidistes; qui comanda aquí, qui comanda a
Madrid. És que no encertam mai. Estic convençuda que les
properes eleccions vendran a subvencionar-nos -Unió
Mallorquina-; ens demanaran a veure si pactam amb uns o amb
uns altres per després guanyar a Madrid, perquè pareix que
sempre anam girats de peu, en aquest tema, i això és una
magnífica excusa a l’hora de no fer inversions a la nostra illa.
Jo vull recordar, a pesar de tot el que he dit, que la nostra
comunitat, que ja no és la primera en renda per càpita, que és
el que ens interessa a tots els mallorquins ésser, i a tota la
comunitat per suposat -jo parl més en nom de Mallorca perquè
la meva representació és d’aquí-, doncs no, nosaltres a les
nostres illes som primers en solidaritat, una solidaritat jo diria
que un poc malentesa per part de l’Estat, perquè és solidaritat,
cooperació, equilibri, però només és d’anada, mai no és de
tornada i, clar, aquests equilibris crec que són poc
compensadors.
Hem dit que hi ha molts de temes. El turisme tots estam
d’acord en el fet que és el nostre sector estratègic més
important, que és l’eix vertebrador de la nostra societat, que tot
depèn del turisme, i jo diria que per tot això em pareixeria
adequat fer un esforç i intentar rompre aquest monocultiu. Això
no significa canviar, perquè sabem que allò important és
continuar amb aquell tema que realment és productiu, però sí
que seria interessant que féssim possible un engranatge d’altres
motors, com pot ser la indústria, l’agricultura, la ramaderia, la
pesca, per donar sortida a molts de productes que són
excelAlents a la nostra terra i que hem d’intentar encaixar un poc
més dintre del món del turisme.
De manera recurrent jo crec que el turisme ha estat objecte
en aquest parlament de molts de debats, però també em
permetran que els digui que majoritària improductius, perquè
ens barallam molt però donam poques solucions. També vull
dir que el producte turístic jo crec -i en això està d’acord no
només, crec, el Govern i crec que també hi estarà l’oposició, si
no el mateix sector- que necessita ser revisat; el sector turístic
ha de passar la ITV, perquè han passat molts d’anys, hi ha
hagut molts de canvis, no podem oblidar que tenim uns
competidors que ens han nascut i que són durs, com poden ser
Turquia o la costa dalmàtica o el nord d’Àfrica i, clar, els altres
també espavilen i per tant nosaltres no ens podem quedar
aturats. Qualque cosa haurem de fer i jo crec que en això hi
podem estar tots d’acord.
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Pel que fa a l’Estat jo crec que una vegada més té molta
culpa, perquè durant molts d’anys és bastant injust que amb els
nostres propis recursos, els recursos que es generaven del
turisme a les nostres illes, s’han dedicat a potenciar altres
sectors turístics dins l’Estat espanyol per fer-nos la
competència, i quan vénen els problemes, ara, no ens volen
escoltar.
Vull dir que el problema de la nostra economia i del turisme
no és només la conjuntura econòmica; que la conjuntura
econòmica hi influeix i és important. Jo crec que també tenim
un problema, i l’hem de fer revisar, de producte turístic que
hem de complementar i diversificar: turisme ètnic, verd,
esdeveniments esportius, culturals; s’ha començat, hem de
continuar, ens hi hem de posar tots, però també de
modernització de les infraestructures, i en aquesta
modernització és molt important que hi estigui d’acord el sector
afectat, perquè si no hi està d’acord ja saben què passa, també
la societat, que hem de contribuir; ahir va dir el president que
havíem vist les orelles al llop, i això té la seva part positiva. El
que era que el turista molestava, i donava problemes, i no ens
deixava treure la nostra barca, i que estàvem estrets a la platja,
doncs hem vist que quan aquest tema falla, doncs bé, hi ha
altres tipus d’incomoditat. Per tant la societat també hi ha de
participar i tots i cada un dels sectors de la nostra economia,
perquè vulguem o no estan tots molt íntimament relacionats.
Malgrat aquesta realitat, i que el turisme ja no és només la
nostra primera indústria sinó que també ho és de l’Estat
espanyol, la veritat és que consideram que no es fa tot el que
s’hauria de fer per aconseguir directament i indirecta millores
d’aquest sector, millores en general i, per suposat, millores a la
nostra pròpia comunitat. I la veritat és que nosaltres no som
unes drassanes, i no cremam cotxes ni protestam, ni feim coses
d’aquestes, però bé, no és just que no se’ns tengui en compte
perquè siguem gent pacífica, tranquilAla, que exposem les coses
en aquest parlament. Si hi ha un sector important a Espanya i
en aquesta comunitat molt més que unes drassanes sens dubte
és el tema del turisme. Per tant ens preocupa que no es tengui
aquest fet en compte i que ara que hi ha 16 ministres -ho sé
perquè hi ha 8 dones-, doncs realment algun de turisme n’hi
hauria d’haver, perquè hi ha ministre de gairebé tot i en canvi
de turisme, que és la font d’ingressos més important, ni hi ha
ministre, ni ens en preocupam, ni en parlam mai, tot i que la
nostra economia i la de l’Estat perillen.
La veritat és que podríem continuar hores i hores posant
exemples de debats que cíclicament es duen aquí, es
produeixen, se’n parla i que al cap d’un temps ja ens n’avorrim,
passen a un segon terme i esperen, a veure si una altra vegada
els tornam treure.
I ahir el president ens en va treure un: el Règim Econòmic
Especial de les Illes Balears, que primer va ser Règim
Econòmic i Fiscal, que es va aprovar aquí i es va aprovar
perquè venien eleccions, i llavors se’n va anar a Madrid, i quan
va anar a Madrid el Partit Popular el va modificar i va rebaixar,
i llavors el Partit Socialista, que havia votat que sí, va votar que
no, i llavors va tornar canviar el govern i després...
(Remor de veus)

Es va abstenir, tenen raó. A un moment determinat s’havia
aprovat, però llavors es va aprovar i es va aconseguir la
constitució d’una comissió, i la comissió no es constituïa, i
llavors es va constituir i no s’ha reunit. Total, després de tot
això ara ens presenten un altre règim. La veritat és que jo li
canviaria el nom, d’entrada, perquè, clar, és déjà vu, és allò que
ja n’hem parlat tant de temps que ja tots estam un poc
escèptics. Si potser li canvia el nom doncs ens tornarà reanimar
en la matèria.
Parlar del fet insular és el mateix. Quantes vegades no hem
sentit parlar del fet insular?, i en parla un costat, i en parla un
altre, i les illes europees, i les illes del Mediterrani, i s’ha de
tenir en compte dins l’Estat espanyol el fet de la insularitat
perquè està a la Constitució, i és vera, però hi està i els únics
que han tret qualque cosa del tema és Canàries, però a nosaltres
mai no ens toca res.
Descomptes aeris i marítims. Si qualcú sap exactament com
està aquest tema realment li haurem de donar un premi, perquè
ara pugen ara baixen, ara els aconseguim ara no, ara és d’un 28
avui ha de ser d’un 50, i quan és d’un 28 llavors augmenten els
preus i el ciutadà diu: “Però si em costa més ara que tenc
descompte que abans”. Per no parlar de declaracions d’interès
públic entre illes i la península. El fet la veritat és que comença
a ser reiteratiu.
Temes que ocupen primeres pàgines, que després passen a
l’oblit, que llavors a vegades en tornam a parlar, però que de
qualque manera jo diria que tots som conscients que solucions,
solucions, no n’hem trobades, perquè si les haguéssim trobades
ja no tornaríem a parlar-ne en aquesta cambra.
Em permetrà que davant aquesta anàlisi, aquest diagnòstic
que feim des d’Unió Mallorquina doncs tenguem dubtes, que
tenguem molts de dubtes, i jo li demanaria, a vostè, Sr.
President, si té solucions per a totes aquelles coses que va
explicar en el seu discurs: si tendrem carreteres ràpides i
segures, les carreteres que necessitam, i consti que som molt
valenta fent aquesta pregunta, perquè el primer que m’espera és
que vostè em digui: “Vostè sabrà, que té les competències en
matèria de carreteres”. Però és que aquí no es tracta de fer-nos
retrets uns als altres, sinó que realment vegem si hi haurà
possibilitat o no de donar la solució, perquè de qui sigui la
competència crec que importa poc al ciutadà, i sí que li importa
que donem solució al tema, i jo estic per donar solucions al
tema de carreteres com a responsable d’aquesta competència,
però estic preocupada. Estic preocupa perquè, si hi ha qualque
tema que realment hagi estat protagonista en aquesta comunitat
és el tema de carreteres.
Ja en temps del president Cañellas hi va haver un acord amb
el govern del Sr. González en el tema de carreteres, i varen
passar anys i anys i anys parlant de carreteres; ja no me’n
record dels arguments, perquè el tema de carreteres anava i
venia, anava i venia, però les carreteres no es feien, fins que va
prendre pel carrer d’enmig: va fer les carreteres i eren les
úniques que teníem fins fa poc temps. Després va venir el
president Soler, va durar poc; després va venir el president
Matas, hi havia molta oposició a fer carreteres; després va venir
el president Antich, tampoc no era fàcil fer carreteres amb la
situació d’“ara sí, ara no; aquesta sí, aquesta no; desdoblament,
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autovia”, etc., i ara va tornar venir el president Matas, i havíem
aconseguit, per poc temps, que a M adrid i aquí tenguéssim el
mateix govern, havíem aconseguit arribar a un acord en matèria
de carreteres, i ja estàvem tots contents i feliços pensant que
seria la solució definitiva: un bon pla de carreteres, 48 milions
d’euros acordats i a punt que les carreteres començassin. Doncs
ara ens trobam que en lloc de 48 són 8; passat a pessetes és de
8.000 milions a només 1.000 i, clar, ens havíem compromès
tots amb unes determinades coses, ens vèiem tots feliços i
contents que seria una realitat el pla, i ara comencen els
problemes. Comencen els problemes perquè no podrem fer tot
allò que volíem fer i, clar, què hem de fer?, un bocí aquí sí i un
bocí allà no? No és tan fàcil passar de 8.000 a 1.000 milions de
pessetes i ser coherents.

necessitats. Avui per avui encara hi ha gent molt indignada
perquè volia anar a un determinat centre i no li toca, i li pareix
injust, i sobretot li pareix injust perquè és gent que havia estat
en aquest mateix centre, perquè és gent que un moment
determinat ha contribuït al seu manteniment, perquè és gent que
hi va quan és pàrvul, que és gent que hi tornarà quan faci
batxiller, però mentrestant, durant aquests cursos obligatoris,
doncs es veu exclosa i per temes que realment hem de revisar,
entre ells el tema del nivell econòmic, de la renda. No ens
pareix just que la renda sigui un tema que realment faci que la
gent tengui una plaça, seria totalment injust, però tampoc no
castiguin pel tema de la renda, perquè el fet que el matrimoni,
home i dona facin feina, no em pareix just que castigui a l’hora
d’entrar un fill a l’escola.

Què hem de fer? Tirar pel camí d’enmig, no n’hi haurà
d’altra, de solució, perquè si no d’aquí a tres o quatre tornarem
estar parlant del mateix problema, però hem de ser conscients
que si invertim en carreteres haurem de llevar els doblers
d’algun altre lloc, haurem de pensar en finançament
extraordinari, però al final tot s’acaba pagant, o abans o
després, però s’acaba pagant. Per tant, en matèria de carreteres
estam realment molt, però que molt, preocupats. Ens pareix
injust que no es compleixin els compromisos perquè, de la
mateixa manera que havíem dit abans que els governs, siguin
del color que siguin, han de respectar les decisions d’aquest
parlament, i això ho va dir en el seu moment el PSOE quan
governava el PP a Madrid, doncs ara hauríem de ser
conseqüents, i ara també s’ha de respectar el pla de carreteres
que volem els representants legítims de la societat, encara que
n’hi hagi que no hi estiguin d’acord, perquè governar significa
això: prendre decisions, i si t’equivoques la gent te treu i
canvia, però mentre hi ets les decisions s’han de prendre per
aquells que governen en el seu moment. I no em pareix gens bé
que perquè no els agradi a Madrid ens canviïn el tema dels
doblers i no ens els donin.

Perquè quina és la solució pràctica i fàcil que fa el ciutadà?
“Bé, idò, si hem d’entrar els nins a l’escola, com que si sumam
la renda això ens castiga, doncs bé, tu deixa de fer feina”, i el
tu casualment sempre és la dona; dones que deixen de fer feina
mentre han d’entrar el nin perquè així la renda més baixa i, clar,
a les que hem fet la guerra per la igualtat doncs no ens pareix
bé aquest fet, no ens pareix just perquè al final sempre som
nosaltres les que hem de deixar de fer feina perquè el nin entri
perquè si no la renda se suma. Això, Sr. Conseller, li demano
que ho arregli perquè no em pareix bé.

De la mateixa manera que em pareix malament que no
vulguin arribar a acords en altres temes que ja no sé quina
excusa serà, perquè una són les autovies però, i tota la resta?,
no tot eren autovies, hi havia altres temes de carreteres.
Almenys facin un gest de bona voluntat i diguin “miri, no
podem subvencionar això i això perquè la nostra religió no ens
ho permet”, però almanco en tota la resta arribin a acords amb
les institucions. Aquests 7.000 milions que falten, posin-los a
un altre costat, ja ho arreglarem, però no ha de ser una excusa
per dir: “miri, com que a nosaltres no ens agrada el seu pla, ni
per a això ni per a la resta, nosaltres ens quedam per, com
sempre, invertir a un altre lloc que els doni més vots”.
Un altre del tema que ens preocupen. Tendrem un llit per
habitació als nostres hospitals? Sabem de l’esforç que s’està
fent en matèria sanitària, sabem que s’hi posen molts de
doblers, però és que 200.000 persones més que vénen de cop,
vull dir, a l’hora de ser ateses difícilment podrem anar a una
millor sanitat per molts de doblers que hi posem.
I podrem accedir tots a aquesta plaça d’ensenyament d’una
manera lliure totalment?, perquè de moment la veritat és que
encara no és possible i el problema és el mateix: moltíssima
més gent de la que hi havia i uns recursos que de cada dia
haurien de ser més i més importants per poder atendre les

Gaudiran de seguretat els nostres ciutadans i els nostres
visitants? Bastarà amb la policia turística? Crec que està bé
però crec que no bastarà, que haurem de fer més coses, i també
una altra vegada necessitam el suport i l’ajuda de l’Estat.
I per descomptat també parlarem dels ajuntaments. Em
preocupa molt la Llei d’estabilitat pressupostària. La Llei
d’estabilitat pressupostària va ser un invent del seu govern, Sr.
President, i hauríem de fer qualque cosa, perquè els
ajuntaments estan realment molt preocupats perquè si
l’apliquen realment no poden fer res del que els demanen els
seus conciutadans, i ens demanam l’ajuda al Consell de
Mallorca que estem igual o pitjor que ells. Per tant, crec que és
un tema que hauríem de ser capaços de resoldre.
Comptarem amb una administració de justícia que realment
exigeix el nostre estat de dret? Tendrà la insularitat el
tractament, d’una vegada per totes, adequat? Superarem el
model turístic? Doncs són moltes les preocupacions que tenim.
I li vull dir que des d’Unió Mallorquina són preocupacions
realment sentides, sentides perquè són preocupacions que hem
vist que any rera any es van produint i que el Sr. Antich ens
parlava d’utopies, vostè ens va parlar de necessitats i a
nosaltres ens agradaria algun dia poder parlar de realitats, crec
que avançaríem. I ens agradaria també que el problema no fos
qui governa a Madrid i ens agradaria realment doncs que no
passés com ha passat fins ara que hem perdut un llençol, com
deim en mallorquí, a cada bugada. No creu vostè Sr. President
que per poder realitzacions fan falta més que discursos,
paraules, intencions i propostes? Des d’Unió Mallorquina ho
tenim clar.
Per superar aquesta situació d’anys, perquè el President
d’aquesta comunitat, sigui del partit que sigui, pugui donar
solucions perquè els mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterers tenguem qualitat de vida i el nivell de benestar
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que ens mereixem perquè ens ho hem guanyat i ens ho estam
guanyant cada dia i per arribar a això fan falta dues coses,
capacitat política i recursos econòmics suficients, són la clau i
les dues coses juntes. I això només ho tendrem si així es recull
en allò que és la nostra carta magna que és el nostre Estatut
d’Autonomia. I a vegades les coses vénen i s’han d’aprofitar les
circumstàncies i en aquest moment es dóna jo diria que una
conjunció astral que s’ha posada de manifest i que crec que
l’hem d’aprofitar. És que el President Zapatero del Govern
espanyol ha dit que acceptaria aquell estatut que vengui votat
per una ampla majoria per qualsevol parlament. I a la vegada,
ahir vàrem escoltar la voluntat del President d’abordar la
reforma de l’Estatut d’Autonomia. Doncs ara és el moment.
Aprofitem-nos d’aquesta situació i donem d’una vegada per
totes la passa per aconseguir, per permetre que estiguin en les
nostres mans les solucions que necessiten els nostres ciutadans.
És precís no tan sols expressar-nos en aspectes concrets del
dia a dia, crec que també és important reflexionar damunt el
nostre paper...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Munar, per favor.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
...a altres indrets, com és la Unió Europea que també ara ha
de fer la seva pròpia constitució, en el marc de l’Estat espanyol
que també diu ara que ha de reformar la Constitució i com no,
en la reforma del nostre propi Estatut d’Autonomia. Si
aconseguim aquestes tres coses les solucions no ens hauran
d’arribar d’enlloc, la història ens demostra que si hem d’esperar
que les solucions ens venguin de fora no arriben mai. Si som
capaços tots nosaltres, els representants, no ho oblidem,
independentment del color polític que sigui, de les Illes Balears
damunt el que ha de ser el nostre Estatut primer i la Constitució
de l’Estat espanyol i influir en la futura constitució europea la
solució, no ho dubtin, estarà en les nostres mans. Potser que
continuem donant la culpa a Madrid, la veritat és que la té en
moltes coses, però jo el que voldria és no haver de donar mai
més la culpa a Madrid, poder fer aquí un debat de l’estat de la
nostra comunitat sense haver-hi de fer referència perquè la
capacitat política i els recursos econòmics estiguessin en les
nostres mans. Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Munar. Té la paraula el president del
Govern de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. Presidenta
del Consell de Mallorca, en primer lloc li vull agrair
sincerament el to de la seva intervenció, crec que aquesta
intervenció que vostè ha fet evidentment amaga una voluntat de
pragmatisme, en el qual jo hi coincidesc, i per tant, la voluntat
de que puguem traduir en fets reals allò que ha de ser la nostra

voluntat d’actuació política i que és allò que jo crec
sincerament que esperen els ciutadans d’aquestes illes i molt
més com a fruit d’un debat d’autonomia d’aquestes
característiques.
Bé, vostè ha començat fent referència a la qüestió de les
transferències d’educació i sanitat, a les transferències de
justícia i les seves implicacions, evidentment, després en les
transferències que es produeixen als consells insulars. Jo no
voldria discutir, evidentment, com diuen la mayor d’aquest
plantejament, però sí també d’una forma pràctica voldria fer
incidència en allò que jo crec que és una qüestió en la que
intuesc que estam, jo crec, unànimement d’acord. Jo he de dir
en aquest sentit que en el passat debat d’investidura ja vàrem
plantejar allò que seria la reivindicació de l’aplicació de
l’actual sistema de finançament autonòmic firmat l’any 2001
pel Govern d’Espanya i l’anterior Govern de les Illes Balears
i que en l’aplicació d’aquest actual sistema de finançament
existien una sèrie de mancances que s’havien produït a les Illes
Balears i que aquestes mancances eren fruit, com vostè molt bé
ha dit, d’aquest increment de la població. Jo vull donar una
dada que crec que és rellevant, ahir repassant les dades per
preparar aquest debat la Conselleria de Salut em notificava que
hem arribat a les 940.000 cartilles d’assistència sanitària a les
Illes Balears. Evidentment estam xerrant d’un increment de
població molt important, en 4 anys pràcticament més del 15%
de la població, un punt per damunt el creixement que s’ha
produït a les Illes Canàries que és el lloc on més increment
d’immigració s’ha produït. Per tant, jo crec que aquestes dades,
sincerament, ningú les discuteix.
Per tant, podríem entrar en un debat de les transferències,
però crec que seria probablement més pràctic i més positiu que
ens posem d’acord amb allò que estem d’acord i jo també li
vull dir Sra. Munar que les meves vibracions que jo he pogut
rebre del partit majoritari de l’oposició, en aquest cas del Partit
Socialista, jo he de dir que crec que, com es diu en castellà,
están por la labor. És a dir, almanco en una part i també del
resultat de la comissió que aquest Parlament està tenint per
poder avaluar quin és el dèficit concret d’aquesta assistència
sanitària i d’aquesta assistència d’educació, motivada per
aquest increment de població, jo trob una bona resposta, veig
una bona predisposició i sincerament crec que el que més força
ens donarà, com passa a altres comunitats autònomes i que han
estat un exemple per a nosaltres, és que unànimement aquesta
comissió parlamentària del Parlament pugui presentar al
vicepresident segon del Govern d’Espanya una reivindicació
unànime, simplement demanant que s’actualitzin les dades i que
es tengui en compte aquest increment de població que s’ha
produït a les Illes Balears per tenir un finançament adequat en
educació i sanitat.
I té raó en allò que diu de les competències dels consells en
general. Naturalment tenim part de responsabilitat i jo el primer
que tenc part de responsabilitat en aquest sentit. Allò que hem
de fer també és intentar arreglar-ho. És allò que hem fet aquest
any, aquest any què hem intentat fer? Bé, fent abstracció si
vostè m’ho permet de la transferència d’acció social al Consell
de Mallorca, allà on..., no voldria molestar ningú, però la
veritat és que era una transferència feta amb un poc de mala
intenció, però no vull molestar a ningú. Evidentment ens hem
trobat que era una transferència que no contemplava partides
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molt importants que havien de ser contemplades i allò que hem
hagut de fer a la primera llei que hem tengut ocasió i que ha
estat la Llei de mesures d’acompanyament de l’any passat,
naturalment intentar palAliar amb el Consell de M allorca una
transferència que ja naixia mal fet, per tant, que naixia amb un
dèficit tremend. Hi havia coses que realment no s’havien
computat i això era una petició carregada de raó i naturalment
l’hem hagut d’arreglar.
Però bé, superant aquestes qüestions que de vegades
responen a enfrontaments polítics més que a una feina
tècnicament ben feta, és evident que ens ha passat una cosa
pareguda en carreteres i hem hagut de firmar tres convenis amb
els tres consells insulars perquè les carreteres evidentment
tampoc tenien la dotació que els tres consells necessitaven per
assumir les seves competències. Nosaltres també hem hagut de
fer miracles perquè nosaltres tampoc no tenim una maquineta
de fer doblers, però al final hem arribat a un acord i hem firmat
un acord amb el Consell de M allorca, amb el Consell d’Eivissa
i Formentera i un amb el de Menorca, els consells han tengut
una miqueta de bona voluntat i jo ho vull agrair, perquè ens han
donat una mica de termini per pagar, la qual cosa ens ha
facilitat les coses. Però bé, hem arreglat en qualsevol cas
aquestes mancances financeres que s’havien produït en els
consells. I vull insistir en una cosa que vaig dir ahir i que crec
que és important i rellevant i és que aquests convenis que hem
firmat amb els consells són per fer les carreteres que faran els
tres consells, però les carreteres que la Presidenta del Consell
de Menorca ha volgut, les carreteres que la Presidenta del
Consell de M allorca ha volgut i les que el President d’Eivissa
i Formentera ha volgut.
Una qüestió més complicada i perillosa és la de justícia. Ara
fa molt poc la vicepresidenta va assistir, jo crec que era a
l’obertura del curs judicial a l’illa d’Eivissa i va venir realment
espantada perquè qui vegi com estan les instalAlacions de la
justícia a Eivissa realment veurà que aquesta és una situació
molt preocupant. En el Tribunal Superior de Justícia allà on els
magistrats no tenen despatxos individuals, allà on no hi ha
dotació d’aparells informàtics i evidentment això és
responsabilitat dels governs que ha tengut l’Estat espanyol,
naturalment en allò que els pertoqui al Partit Socialista i
naturalment al Partit Popular els darrers 8 anys i que tampoc ha
estat capaç de solucionar aquests problemes, evidentment. Però
bé, nosaltres creim que també la solució d’aquest problema
seria, sens dubte, que es fes la transferència de justícia. Creim
que un cop més la justícia és una competència que si
aconseguim apropar-la al ciutadà i en aquest cas com ha passat
a altres comunitats autònomes, a la comunitat autònoma tenim
moltes més possibilitats de tenir més sensibilitat perquè
coneixem millor el problema i intentar resoldre aquests
problemes de la justícia. Ara bé, no podem evidentment fer el
beneit, no podem rebre unes transferències de justícia que no
estiguin ben dotades. Jo en aquest sentit he de dir que la
primera entrevista que vaig tenir amb el ministre
d’Administracions Públiques, el Sr. Sevilla, li vaig expressar
aquest problema i ell crec que es va mostrar molt receptiu en
aquest sentit.
També he de dir que aquest problema ha estat un problema
generalitzat a tot Espanya i que en aquelles comunitats
autònomes on s’ha trobat una solució en aquesta transferència

1727

de justícia, s’han trobat solucions urbanístiques a algun lloc. És
a dir, com que no hi havia doblers s’han fet fórmules
urbanístiques per intentar treure unes plusvàlues que al final
poguessin resoldre la situació de la justícia en general. Jo l’únic
que vull dir és que nosaltres estam oberts a tot. Per tant, si des
del Govern d’Espanya, naturalment amb la intermediació del
Partit Socialista de les Illes Balears, ens volen fer ofertes sobre
aquesta negociació que puguin incloure qualsevol tipus d’oferta
imaginativa serà ben rebuda, serà ben rebuda perquè
l’important és que puguem resoldre un problema com és la
transferència de la justícia i dotar la justícia dels mitjans que es
necessiten.
La Presidenta expressava la seva inquietud en la qüestió
d’infraestructures, és una inquietud que nosaltres compartim. I
ella deia que té la sensació, la comparteixen molts de ciutadans,
que anam amb el peu canviat i efectivament aquesta és una
sensació que en el carrer la comparteix pràcticament tothom.
Miri, segurament és el nostre destí segurament. Que la
solidaritat és d’anada i no de tornada, bé jo crec que
efectivament s’obri en el context avui de l’Estat espanyol i de
la Unió Europea un nou escenari, un nou escenari que podem
aprofitar i jo crec que l’hem de poder aprofitar amb
intelAligència. Jo crec que sí s’han fet passes, evidentment,
insistesc que el Règim Especial de les Illes Balears, que m’és
igual que sigui objecte de debat o no, és igual, crec que allò que
és important és mirar al futur. Crec que el Règim Especial de
les Illes Balears, efectivament, ha pogut aconseguir coses
importants i una que jo sempre he expressat que significa que
sí que aquesta solidaritat ha estat de tornada ha estat el tema de
l’energia, un tema que a més vàrem poder resoldre la
Presidenta i jo conjuntament en una reunió molt important a
Madrid amb el vicepresident Rato. I aquest és l’exemple que jo
vull posar, les Illes Balears per qüestions d’insularitat i per
qüestions territorials tenen un aïllament que ens perjudicava en
matèria de producció d’energia, de generació d’energia perquè
evidentment no és el mateix poder tenir centrals elèctriques a
la península i tenir-les connectades a qualsevol lloc del territori.
És molt distint a un territori insular, allà on evidentment la
producció d’energia sempre és més cara i clar, el problema és
que això repercuteixi als ciutadans de les Illes Balears.
La primera gran mesura que aprova el Règim Especial de
les Illes Balears i que se li ha de donar la importància que té, és
que el Règim Especial allò que instaura és l’obligatorietat que
el preu d’energia als ciutadans de les Illes Balears,
independentment del cost que tengui de producció, evidentment
serà superior, sigui sempre el mateix que a la resta de l’Estat
espanyol. Això significa una compensació, crec que d’uns
15.000 milions de pessetes a l’any, per subvencionar el cost de
l’energia als ciutadans de les Illes Balears. Però molt més
important és aconseguir que la xarxa nacional que es finança
amb les tarifes que paguen tots els ciutadans d’Espanya, ens
paguin aquelles infraestructures de les nostres connexions
elèctriques per mor de la nostra insularitat. I efectivament,
aquestes infraestructures que són tan importants i que ja han
començat a enllestir, jo crec sincerament que són
probablement, baldament no tenguin la repercussió social que
puguin tenir les carreteres, crec que són les inversions més
importants per al futur d’aquesta comunitat autònoma i que és
el gasoducte que unirà València amb Eivissa i també amb
Mallorca, bé després hi ha la connexió que s’inaugura de
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Menorca, naturalment i la connexió del cable elèctric entre les
illes i les illes amb la península. I aquesta és una inversió que
nosaltres no podríem pagar mai. Aquí sí la solidaritat és de
tornada perquè totes aquestes inversions no les pagaran els
ciutadans de les Illes Balears i les pagaran, efectivament, els
ciutadans de tot Espanya. També vostè em podrà dir una flor no
fa estiu, bé, però almanco és una flor i naturalment ajuda.
I aquí hi ha una part a la qual jo em voldria aturar. Vostè fa
referència al sector turístic, efectivament vostè diu que ha de
passar per la ITV. El sector turístic evidentment és un sector,
coincidim, en evolució i que s’està enfrontant a uns problemes
distints. Hi ha una evolució del model turístic, això és evident
i això també ho compartim, però aquesta evolució del model
turístic, de forma coincident a les Illes Canàries i també a les
Illes Balears, afronta uns problemes de maduresa que
evidentment exigeixen recursos, tan privats com públics, això
és evident i hi estam d’acord. Dins aquest context vostè d’una
forma subjacent, o no tant subjacent, clarament està
reivindicant una millora de la nostra balança fiscal, no? El
concepte que ara aquí està tan de moda. Idò miri i vostè diu una
cosa que també és molt important, si hem d’esperar que les
solucions venguin de fora mai vendran. Alguna cosa de raó té,
alguna raó té. Nosaltres hem passat, estam vivint ara una
experiència amb el Govern socialista, l’hem viscuda abans amb
el Govern del Partit Popular i evidentment les interpretacions
seran distintes del que hagi passat o del que no hagi passat.
Allò que és evident és que tan amb l’Estatut com amb el Règim
Especial de les Illes Balears que avui tenim, aquestes dues lleis
deixen una part molt important de decisions en mans de qui
governi Espanya, en mans de decisions discrecionals a
Espanya, del Govern de torn. Però en definitiva sí que és veritat
que hi ha moltes decisions que són discrecionals, no totes, però
n’hi ha, perfecte.
En aquest sentit és on crec que ens podem trobar Sra.
Munar, ens podem trobar perquè allò que hem d’aconseguir
amb aquest nou procés, amb aquesta reforma de l’Estatut
d’Autonomia i amb aquest nou règim especial, que a més estic
d’acord amb vostè que li canviarem el nom i li hem de canviar
el nom, evidentment. Per exemple i ho vull dir aquí, no sé si li
hem de dir règim econòmic i fiscal, una altra pic, de les Illes
Balears, m’és igual. És a dir, evidentment alguna interpretació
nova s’ha d’abordar. Però per què ens trobarem vostè i jo? Idò
miri ens trobarem perquè tenim l’oportunitat de, via reforma
d’Estatut i via Règim Especial de les Illes Balears, fermar les
compensacions de la nostra insularitat, fermar les solucions als
nostres problemes perquè efectivament aquestes decisions de
cara al futur, governi qui governi a l’Estat espanyol, governi
qui governi a les Illes Balears, no es puguin canviar i ho
haguem d’estar sotmesos a aquesta sensació d’anar amb el peu
canviat i aquesta sensació d’haver d’estar pendents de la
discrecionalitat del Govern de torn. Per tant, sincerament crec
que aquest és el sentit i que també aquest hauria de ser el sentit
d’aquest nou Règim Especial de les Illes Balears que s’obri
davant aquesta nova Constitució Europea que estableix un
reconeixement per primera vegada, una transformació en norma
jurídica d’un tractament diferenciat de la insularitat, cosa que
no succeïa fins avui.
Solucions? Tendrem fets reals, aquest és el nostre
compromís i vostè i jo en nom dels nostres partits hem firmat

un acord de governabilitat que sobretot vol ser pràctic i vol que
aquesta legislatura sigui la legislatura de les solucions, com
vostè ha dit moltes vegades, dels fets i les realitzacions i tan
vostè com jo ens jugam, efectivament, part del nostre crèdit en
aconseguir que aquestes realitzacions siguin un fet al llarg
d’aquesta legislatura. I jo sincerament crec que amb els anys
que duc, desgraciadament ja comencen a ser molts, tenc
experiència suficient per dir-li que sé què s’ha de fer i per això
ho feim i ho farem i passi el que passi, m’és absolutament igual,
aquestes infraestructures es faran a les Illes Balears...
(Aplaudiments)
Vostè amb tota la bona intenció del món, jo li ho agraesc,
s’ha ofert a intermediar en el conveni de carreteres amb la
ministra de Foment. Ho tendrà difícil, li dic que ho tendrà
difícil, tal vegada a partir d’aquesta conversació d’aquí ho té
més fàcil i tant de bo, però ho tendrà difícil perquè no sap què
em va costar a mi, la ministra de Foment quan la consellera
d’Obres Públiques li va demanar l’entrevista ens varen dir: “la
ministra de Fomento no se reúne con consejeros, bueno pues
¿se reuniría con la vicepresidenta? Sí, con la vicepresidenta sí
se reunirá.”I la vicepresidenta li va dir “bueno pero yo traeré
a la consejera. Tu haz lo que quieras pero yo no me reuno con
consejeros”. Bé, tant de bo la rebi, tant de bo l’escolti i tant de
bo puguem solucionar el problema de carreteres. Però és igual,
jo crec que el problema de carreteres..., a més tendrem segur
temps per entrar en aquesta discussió al llarg del dia d’avui,
però el problema de carreteres té un fet real i és que no té
tornada enrera. Les carreteres estan començades i jo puc dir
amb satisfacció que avui la major part de les carreteres
contemplades en el conveni, aquests 60.000 milions de pessetes
que vàrem aconseguir, perquè clar aquest és el fet diferencial
perquè vostè té tota la raó.
Vull dir, les carreteres qui les fa lògicament són el consell,
excepte aquestes perquè hem aconseguit els doblers de Madrid.
Però clar aquests doblers són els que ens possibiliten avui dir
que a l’illa de Menorca hi ha la M aó-Fornells acabada, a l’illa
de Menorca hi ha la ronda nord de Ciutadella i aviat la ronda
sud de Ciutadella, o sigui les dues rondes la nord i la sud
acabades i evidentment ens hem donat la Presidenta del Consell
de Menorca i jo mateix un termini per si a 31 de desembre la
ministra de Foment no ens ha contestat el Govern farà la
carretera que hi ha en el conveni del desviament de MaóFornells. I a l’illa d’Eivissa exactament igual, el que era la
variant de Santa Eulària, el que és la nova ronda, el nou accés
a l’aeroport i la carretera d’Eivissa-Sant Antoni. És així, no? Sí.
I a l’illa de Mallorca tenim ja començat i, per tant, en
execució, en total són 16 projectes de carreteres, entre vostès
i nosaltres, és a dir, entre el Consell Insular de M allorca i el
Govern, tendrem d’aquí dos anys que es podrà anar, es
prolongarà l’autopista de s’Arenal fins a Llucmajor, amb la
circumvalAlació de Llucmajor, que sortiràs darrera Campos,
amb la variant de Son Ferriol que feim, més el desdoblament
que fan vostès a Manacor i després la variant de Manacor, que
és important, perquè no haurem d’entrar a Manacor, i la variant
de Sant Llorenç, tendrem també aquella carretera bastant
millorada, l’autopista d’Inca que arribarà, amb la
circumvalAlació d’Inca fins a sa Pobla, i vostès crec que ja han
adjudicat o estan adjudicant la millora d’Alcúdia-sa Pobla, i,
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per una altra part, tendrem la continuació de l’autopista de
Palmanova fins a Peguera i tendrem el desdoblament de la
carretera de la Universitat, que és molt important, el tercer
carril d’Inca, amb l’entrada nova al Polígon de Son Fuster i al
Polígon de Son Castelló i a Eusebi Estada, que també és
important, i el projecte de sa Mola a Sóller, al port de Sóller, és
molt important. Perfecte, és a dir, jo crec que tenim enllestits el
90% dels projectes de carreteres que seran una realitat.
I és ver que tenim un problema, el tenim, el té vostè, però
el tenen tots els ciutadans, i és que ens queda un projecte molt
important, i és el segon cinturó, i el segon cinturó ens haurem
de posar d’acord o, no ho sé, o vostè, si és capaç d’entrevistarser amb la ministra, nosaltres, el segon cinturó, li hem dit a la
ministra que els projectes que no estaven començats,
evidentment, els volíem consensuar amb el Partit Socialista i,
per tant, trobar el millor projecte. A nosaltres, si el Partit
Socialista Obrer Espanyol ens presentàs un projecte de segon
cinturó de Palma, en ares al consens, ja diríem que sí, no sé
quin presentarien, però ja diríem que sí, sobretot tenint en
compte que el dia abans de les eleccions, el Partit Socialista,
que previsiblement havia de pactar amb Unió Mallorquina, i
Unió Mallorquina tenia al seu programa electoral el segon
cinturó, el dia abans de les eleccions, me’n record perfectament
perquè surt a un diari, el portaveu, el Sr. Antich, grans titulars:
“El Partido Socialista hará el segundo cinturón de Palma”, era
el dia abans de la campanya electoral. Ara sembla que no, no
ho sé, però crec que aquest projecte, segon cinturó de Palma,
que crec que és l’únic important que ens pot quedar enlaire,
l’hauríem de fer, si és possible amb consens o amb acord de
tots, no hi ha cap problema, però crec que és una necessitat per
a la nostra infraestructura viària.
En temes d’energia, en canvi, he de dir que la colAlaboració,
fins avui, del Govern del Partit Socialista és impecable,
impecable. Hi ha hagut algun problema, però no és imputable
al Partit Socialista, és imputable a Esquerra Republicana de
Catalunya, amb la connexió a Catalunya, que tampoc no és
important perquè hi ha una alternativa, però, en general, vull dir
que no tenim cap queixa, fins avui, s’executen en termini les
obres, el gasoducte s’ha adjudicat, el cable elèctric, i la
colAlaboració realment és molt bona i profitosa per a tots.
Ah!, no llevarem doblers d’enlloc per fer les carreteres.
Nosaltres tenim un paper com mentre, com diuen en mallorquí,
i tenim tota la raó, al llarg d’avui estic segur que ho podré
demostrar, però tenim tota la raó, és un problema, simplement,
de deute, per tant és un problema financer, no és un problema
de pressuposts, és un problema simplement de cost financer, i
no en tengui vostè cap dubte. Les carreteres, aquests milions
que nosaltres havíem aconseguit del conveni de carreteres, s’hi
posin com s’hi posin, sigui aquest govern o sigui un altre,
perquè allà canviïn o perquè aquí canviïn, no es preocupi, els
continuaran pagant igual. No passi gens de pena.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Entre d’altres coses ho han fet amb Andalusia, amb el deute
històric d’Andalusia, no és cap novetat, si ho han fet amb
Andalusia, i nosaltres, a més, tenim raó, només faltaria que no
ens ho fessin a nosaltres.

1729

(Més aplaudiments i aldarull)
La lliure elecció de centre. És un problema complicat, però
la renda, és que el que vostè diu és un poc fort. Nosaltres ho
hem millorat, perquè pensi que el decret, amb anterioritat,
efectivament, establia l’avaluació de la renda i avui el que feim
és dividir la renda total pel nombre de membres de la família.
Tal vegada és millorable, però jo crec que s’ha de tenir en
compte, en alguna consideració, evidentment, la renda. El
resultat, que és l’important, ha estat que, l’any passat, 3.000
persones varen canviar d’empadronament el dia abans, això era
un escàndol, a l’Ajuntament de Palma, que és el lloc més
afectat, era un escàndol, la gent anava a canviar-se
d’empadronament per poder triar colAlegi, això és així. I avui,
3.000 persones que l’any passat ho varen fer, no ho han fet o no
ho han hagut de fer. Alguna cosa hem arreglat. I hem tengut
una satisfacció per damunt del 92%. Per tant, no estam al cent
per cent, però hem millorat substancialment la capacitat
d’elecció de centre.
El tema de la llei d’estabilitat pressupostària als
ajuntaments, vostè sap que jo també, per altres raons,
evidentment, i com a partit polític i com a representant també
de molts de batles, ho patim, ho patim com vostè, el que passa
és que tampoc no podem renunciar a un principi que en termes
macroeconòmics és bo i positiu. Els ajuntament continuen
patint, perquè el problema que s’amaga dins aquesta qüestió és
el dèficit de finançament dels ajuntaments, si realment ells
tenen avui problemes per aplicar la llei d’estabilitat
pressupostària, és entre d’altres coses perquè tenen un dèficit
molt important en el seu finançament, amb això hem de fer
esforços tots; nosaltres incrementant el fons de cooperació
municipal, crec que amb les ajudes que farem, també, del Pla
de desestacionalització podem ajudar els ajuntaments a assumir
part de les seves infraestructures, però, evidentment, aquesta és
una assignatura pendent a la qual hauríem de mirar de trobar
solucions, sense cap dubte.
Deixi’m acabar amb dues coses. Una cosa de carreteres.
Clar, el més greu del tema de carreteres seria això, això és el
més greu: “El Gobierno invertirá -això és d’avui, eh?,
“miércoles 6 de octubre”- 100 millones más para carreteras en
Cataluña”. També d’avui: “Cataluña será la comunidad que
más inversiones recibirá de Fomento en el año 2005. Fomento
contará con 465 millones fuera de presupuesto para un plan
de carreteras. Cataluña será la autonomía donde más invertirá
el ministerio”. A mi em sembla perfecte que inverteixin 100
milions més a Catalunya, i 1.000, i 1.000, però que no ens els
llevin a nosaltres, simplement, que no ens els llevin a nosaltres.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
I vostè, vull acabar amb el que crec que és més important,
vostè ha dit, efectivament, que el Sr. Rodríguez Zapatero
acceptarà l’estatut que aprovi aquest parlament. Jo no sé si això
és ver, no ho sé, m’agradaria que el Partit Socialista ens ho
digués, si és ver o no és ver, em diuen que no, per tant, no és
ver. És a dir, és ver per a Catalunya, però no és ver per als que
no som Catalunya.
(Més aplaudiments i aldarull)
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En qualsevol cas, Sra. Munar, també hem d’aprendre dels
errors del passat, i nosaltres hem de demostrar, perquè els
ciutadans puguin tenir confiança en nosaltres, que amb aquestes
coses nosaltres no podem fer demagògia i que, sincerament, el
que intentam és ser pràctics, pràctics, insistesc, una reforma de
l’Estatut d’Autonomia i una nova llei de règim especial de les
Illes Balears, perquè els governs de les Illes Balears, els futurs
governs, si qualque dia vénen, del Partit Socialista de les Illes
Balears o els del Partit Popular, no hagin de dependre
excessivament de les decisions discrecionals del govern de torn
de Madrid. I en aquest sentit, aprenent dels errors del passat
seria molt important que garantíssim que la reforma d’estatut
que s’aprovi en aquest parlament, s’aprovi a Madrid, perquè
podem aprovar una reforma d’estatut amb quasi el 70% dels
vots d’aquest parlament, bé, Esquerra Unida, no sé, amb el
Partit Socialista, però bé, podem aprovar, fins i tot si Esquerra
Unida es desmarca del Partit Socialista, amb el 70% dels vots
d’aquest parlament, un estatut; però no ens servirà de res,
estarem com estam, tornarem a repetir l’experiència del 90, del
91, i jo crec sincerament que no hem d’anar per aquest camí.
Farem política, i què?, i què?, de què ens serveis al final? És
molt millor, sincerament, que aconseguim aprovar una reforma
d’estatut per unanimitat, si és per unanimitat estic segur que el
Sr. Zapatero l’aprovarà. No dubt, no vull dubtar, de la capacitat
d’influència del Partit Socialista de les Illes Balears en el Partit
Socialista Espanyol. Per tant, sincerament, crec que aquest ha
de ser el camí i sobretot després de la resposta que li han donat
que no és ver que el Sr. Zapatero acceptarà un estatut que surti
aprovat d’aquest parlament.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula la Sra. Munar.

que és quasi impossible i inviable, però si vostè crec que és
possible, no dubti que a Unió Mallorquina ens hi trobarà. Però
és que és més, jo no faria dues coses, reforma d’estatut i un
règim especial per a les Illes Balears, jo ho faria tot
conjuntament. A la reforma d’estatut ja inclouria tot allò que
volem dins aquest règim, l’aprovaríem una vegada, n’hauríem
sortit, no dependríem del govern de torn, ni del d’aquí, ni del
de Madrid, ni de si coincideixen o són contraris, i avançaríem
moltíssim en el que és la defensa dels interessos d’aquesta
comunitat.
He de reconèixer que som una persona crèdula, vaig llegir
que el Sr. Zapatero deia que si hi havia un ampli consens
aprovaria la reforma de l’Estatut que vengués d’aquesta
comunitat i jo m’ho vaig creure, i me vaig creure que no només
era per a Catalunya, perquè necessitin els vots d’Esquerra
Republicana, me pensava que nosaltres també era necessari ...
(Aldarull a la sala)
..., que si l’aprovàvem igual que en aquell Parlament, també
nosaltres hi entraríem; jo m’ho vaig creure i m’agradaria que
pogués ser així, donat aquest tarannà positiu, del qual almenys
en parlam.
Coincidim en què és una pena haver d’estar a un debat de
la nostra comunitat i, si llegim el Diari de Sessions d’altres
debats surt més la paraula Madrid que la nostra, ens passam la
vida reclamant a Madrid i això me preocupa i me preocupa
molt; com me preocupa que es facin grans inversions a
Catalunya, no perquè estigui en contra, que me pareix perfecte,
sinó clar, vull dir, resulta que no ho devien tenir previst això de
Catalunya i el resultat; doncs bé, si allà necessiten recursos
doncs que no ens els llevin a nosaltres. Vull dir, si aquí hi havia
48 milions d’euros aquests 48 milions, senyors del PSOE, han
de ser per a la nostra comunitat, no és just que no se’ns tengui
en compte. Però en parlarem després de carreteres, perquè ho
teníem a un altre apartat.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Fa uns
dies vaig llegir una referència sobre un llibre, el vaig demanar
perquè m’interessava, donat que era una visió liberal del nou
segle, i per entrar en debat i reflexió davant aquest acte d’avui,
però desgraciadament m’ha arribat just ara, quan entrava al
Parlament, per tant, no he tengut la possibilitat de fer la
reflexió, però sí que els vull llegir el darrer paràgraf sobre el
que s’opina del nou segle. Diu que si el segle XX “fue el siglo
de las utopías y de las sangrientas consecuencias que trajeron
los sucesivos intentos de aplicarlas, el siglo XXI debería ser el
siglo de la asunción pragmática de que nuestro futuro es
irremediablemente imperfecto”.
Si ho assumim, si ho tenim clar, si partim d’aquesta basa,
crec que viurem tots més feliços i podrem anar fent-nos la idea
del que és el nostre futur.
Coincidim, Sr. President, amb moltíssimes coses, la veritat
és que, com li he dit abans, jo som optimista i a qualque
moment vostè em supera, i és difícil, eh?, és difícil perquè de
moment tenia l’exclusiva. Jo voldria que la reforma de l’Estatut
es pogués fer per un ampli consens, per majoria absoluta crec

El tema de la llei d’estabilitat pressupostària, a mi me
preocupa perquè vostè, com a president del Govern, té
solucions financeres, solucions realment de bons equips
d’economistes que els ajuntaments no tenim i que realment,
doncs, dubto que amb el suport, amb l’ajuda dels recursos que
té destinats el Govern als ajuntaments puguin suplir el dèficit
que tenen en aquests moments i que puguin, sense saltar-se la
llei d’estabilitat, fer front a les seves necessitats. No obstant, de
la mateixa manera que m’ho han vengut a explicar a mi, com
que no els ho he resolt, segur que l’aniran a veure a vostè
qualsevol dia.
Hem parlat de solucions a temes d’educació i a temes de
sanitat que vostè ha parlat amb el Govern central, que el veu
ben predisposat, ben de bo. Ben de bo jo el felicitaré, li donaré
l’enhorabona, la veritat és que m’interessaria molt que es
tengués en compte un fet tan important com el creixement que
hem tengut, com la població flotant en dos temes fonamentals,
que són la sanitat i l’educació, que és el que més preocupa al
ciutadà que ens escolta, perquè al final és el que més
directament l’afecta.
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En el tema d’educació, segurament no m’he explicat bé o no
he posat bé un exemple. El tema de la renda es pot tenir en
compte, com molts altres factors, com són el de proximitat, el
del lloc de feina, a l’hora de fer un barem que permeti als nins
entrar a un determinat centre escolar, me pareix bé, no és que
estigui en contra del fet aquest; del que me pareix que hem
d’estar en contra i que crec que s’ha de millorar, simplement,
és que si abans la trampa es feia que perquè havien d’estar prop
tothom s’empadronava prop del centre, i això era una trampa,
doncs ara la trampa és una altra i és que, tal com està previst,
resulta que les persones més riques d’una escola de Ca’n
Pastilla l’any passat eren un policia municipal i la seva dona,
que era funcionària de correus. Clar, és difícil de creure això,
eren els més rics de tota l’escola. Per què? Perquè tots tenien
una nòmina concreta i tots declaraven el que guanyaven i la
solució quina era? Doncs, demanar l’excedència. Qui
demanava l’excedència? Per suposat la dona, i així ens
davallarà. Aquesta és la realitat, el mateix que han aconseguit
amb el tema de no haver de fer empadronaments falsos, doncs
també seria interessant tal vegada doncs que unes determinades
rendes fossin més elevades, que no es donàs el cas que els més
rics són els únics que cobren una nòmina determinada, i que no
es penalitzàs que home i dona facin feina, perquè després la
conseqüència és que un d’ells ha de deixar de fer feina quan
han de posar els nins i casualment, no té perquè ser així, però
és la dona la que ha de demanar l’excedència per a això. És a
dir, es fan unes trampes, és injust i no és bo ni positiu per a un
tema que he defensat sempre, que és el tema de la igualtat.
Tema de sanitat, augment que s’aconseguirà i que hi ha
94.000 cartilles. La veritat és que, 940.000, 940.000, jo no
sabia que fóssim tants, vull dir, no me quadra perquè realment
si miram quants habitants tenim, doncs resulta que hi ha més
cartilles que habitants. Això significa moltes coses, no és el
moment d’entrar-hi, però crec que s’hi ha d’entrar, perquè
tenim molta gent que ni sabem que la tenim i, a més, que tot
això està descontrolat. Ja sé que després me diran: ah, fas
insinuacions racistes! I què vols dir amb tot això? Miri, vull dir
que les coses s’han de tenir clares, que hem de saber quants
som, que hem de saber quants n’hi ha a la Seguretat Social; que
el Govern de l’Estat ens ha de compensar per una població
flotant i que no ens hem d’enganyar, perquè al final la veritat
sempre surt, com va sortir en aquest llibre de sessions, de dia
28 de setembre, i el tenc a disposició de les senyores i senyors
diputats, que en aquesta comunitat hi ha unes malalties que
abans no hi havia. I quan jo vaig dir que això podia passar, ara
fa dos anys, me varen pràcticament linxar. Doncs, al cap de dos
anys resulta que m’estan donant la raó, i els recoman la lectura
del llibre de sessions per part del sindicat de metges. Doncs a
mi m’agradaria que d’aquestes coses no m’haguessin de donar
la raó al cap de dos anys, que posàssim les mesures necessàries
i suficients abans que les desgràcies es produïssin.
I bé, sempre hi ha la cosa positiva, a partir d’ara podrem dir
ben aviat que ja som un milió, tendrem l’eslògan que tenia una
altra comunitat autònoma; a veure si així des de Madrid ens
escolten una mica més i podem millorar moltes i cadascuna de
les coses que avui hem anat repassant.
M’alegra saber que té clar el tema de justícia com està,
realment molt malament. I me preocupa la solució que els ha
plantejat, perquè estic segura que ben aviat acabarà damunt la
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taula del Consell de Mallorca. Per tant, clar, amb palaus de
justícia meravellosos segur que hi haurà qualcú que se li
ocorrerà fer un bloc de pisos; automàticament ens plantejaran
el tema i acabarà damunt la meva taula, amb el que això
significa després, d’haver de dir que no a persones que ja s’han
fet la idea de tenir el seu tema resolt.
Podríem parlar de moltes coses, veig que vostè té en compte
el tema dels consells insulars. Jo no hi havia entrat massa
perquè estava al final de la meva intervenció i no havia tengut
temps; dir-li que de la mateixa manera que reclam que del
Govern de l’Estat es traspassin les competències al Govern,
crec que des del Govern s’han d’anar traspassant als consells i
dels consells als ajuntaments; que, com més apropada està
l’administració a l’administrat més bé funcionen les coses i que,
a més, hem de procurar ser coherents; ser coherents, i li posaré
un exemple, i amb això acab, perquè se m’encén el llum, com
és el tema de si el Consell de M allorca és el competent en
ordenació territorial ho ha de ser amb tot el territori, inclòs
costes i litoral. Tenir competències que depenguin en una part
de Madrid, en una part del Govern de les Illes Balears i en una
part del Consell de Mallorca, més l’ajuntament pertinent que ha
de donar llicències, doncs és realment com un calvari necessari
i fa que la gestió no sigui ni ràpida, ni àgil, ni eficaç i que
l’administrat pensi que moltes competències, moltes
institucions, però els meus temes no se resolen amb l’agilitat i
rapidesa que ell voldria.
En definitiva, hi ha moltes coses per fer, estic segura que
durant aquesta legislatura i amb el pragmatisme que ens
caracteritza i també que ens aconsellen la nova manera
d’entendre a una societat lliberal, aconseguirem dur-les
endavant entre tots.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Munar. Té la paraula el Molt Hble
President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, miri, una mica de raó té en això que diu de l’elecció
de centre, perquè ara el conseller m’acaba de passar una nota
que jo desconeixia, hem trobat encara una trampa pitjor, no
donaré idees perquè ja l’hem trobada i la perseguirem
evidentment, que és que presenten una declaració de renta a
Hisenda baixa, el dia següent presenten una complementària i
quan nosaltres demanam les dades de la declaració de renta
només ens presenten la primera i no ens presenten la segona; i
com que les declaracions de renta són d’una altra
administració, clar, dons no tenim la dada i així surten,
efectivament, aquestes estadístiques que vostè diu que són tan
estranyes. Evidentment, això ho haurem de corregir i per tant
li don el meu compromís que intentarem trobar solucions, però
sempre en aquest camí, d’intentar efectivament que existeixi
llibertat de ...
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EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor. Perdoni, no, un poquet de
silenci demanava.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
... una llibertat d’elecció de centre.
La cita, que crec que és de Valentí Puig, si no vaig
equivocat, és una cita literària que compartim.
I el tema dels ajuntaments i el dèficit, pareix que hi ha ja
una certa laxitud en aquest sentit per part del ministeri, però,
evidentment, és un problema que tenim i que els ajuntaments,
efectivament, amb menys possibilitats d’utilitzar totes les armes
financeres que de vegades tenim les altres administracions,
doncs tenen clarament una impossibilitat.
Aquesta és la clau de la sanitat i de l’educació a la qual
vostè ha fet referència. B é, vostè diu que tant se val si som
capaços de trobar aquest acord, en el qual crec que tenim un
bon brou de cultiu perquè tots els partits polítics puguem
presentar una justa reivindicació i sobretot rigorosa davant el
Govern central. I per tant jo agraesc, una altra vegada més, la
bona predisposició avui del Partit Socialista en aquest sentit,
perquè és una reivindicació justa. Però al que vostè ha fet
referència, que també es reflecteix o s’haurà de reflectir en
aquesta demanda que farà aquest Parlament al Govern de
l’Estat, i és en el tema de les cartilles avui, que superen la
nostra població, evidentment perquè tenim un problema de
població flotant; tenim un problema de població flotant a la
qual hem de donar serveis sanitaris. Clar, i aquesta població se
suma a la població que ja tenim i per tant incrementa,
evidentment, l’evolució d’aquestes dades des de l’any 2001 fins
avui. Perquè clar, el problema no és només, que ja ho és, el fet
que la població de dret a les Illes Balears hagi pogut pujar més
d’un 15% en quatre anys, per damunt qualsevol altra comunitat
autònoma d’Espanya, sinó també, evidentment, el fet que
existeix un increment de població flotant que també requereix
aquests serveis, requereixen cartilles d’atenció sanitària, i
naturalment tenen els mateixos drets. I aquesta és precisament
la reivindicació que en aquest context es planteja.
I entenc la seva justa reivindicació de les transferències tant
als consells insulars com dels consells insulars també, que s’han
de fer, ja per als ajuntaments i que això també ha d’ajudar en el
seu dia a solucionar aquestes mancances de finançament que
tenen els ajuntaments. Naturalment, nosaltres tal vegada no
coincidirem amb les prioritats, però sí que volem iniciar aquest
camí, i jo ahir ho vaig manifestar, amb aquestes competències
a les quals vaig fer referència que són de joventut, en matèria
de medi ambient i una descentralització en matèria de promoció
turística.

l’aprovació també del Partit Socialista de les Illes Balears. I per
tant crec que el nostre objectiu ha de ser el d’aquest consens, el
nostre objectiu ha de ser el d’intentar treure un text per
unanimitat i que també pugui incloure, com vostè diu, les
qüestions que fan referència a la insularitat.
Ara bé, és una qüestió distinta a la del règim especial de les
Illes Balears; fins i tot pot dur un calendari distint i una
planificació distinta, perquè el règim especial de les Illes
Balears és una llei amb clares mesures de caràcter econòmic, és
una llei que afecta bàsicament l’activitat econòmica i és una llei
que s’ha de concretar amb mesures, des del meu punt de vista,
econòmiques i fiscals que puguin palAliar aquest cost de la
insularitat, però sobretot que puguin fomentar aquesta
generació de llocs de feina, aquesta activitat econòmica, la
possibilitat de competir dels nostres pagesos, dels nostres
industrials i, evidentment, això ha de tenir una anàlisi distinta
i un moment processal distint, i probablement també una
tramitació legislativa distinta. Complementària, efectivament,
complementària perquè hi haurà qüestions que s’hauran de
recollir, dins la reforma dels estatuts hi haurà qüestions que
s’han de recollir també específicament a la Llei de règim
especial de les Illes Balears.
En qualsevol cas, sí que hi ha una qüestió que ens afectarà
quan plantegem la reforma de l’Estatut d’Autonomia, i és si
parlam de finançament o si no parlam de finançament quan
plantegem la reforma de l’Estatut. El Govern, no el Govern no,
Convergència i Unió a Catalunya, que és un partit que té els
vots imprescindibles a Catalunya, ho hem de recordar, per les
majories que es donen en el Parlament català, Convergència ja
ha dit que per aprovar qualsevol reforma d’Estatut a Catalunya
s’hi haurà d’incloure una menció específica en el sistema de
finançament i per tant a l’aportació dels recursos econòmics des
de Catalunya a la resta de l’Estat. Clar, i evidentment si
Catalunya, d’una forma bilateral, amb tot el seu dret, inclou
l’alAlusió al sistema de finançament, i per tant la limitació
d’aquesta comunitat de l’aportació a tot l’Estat, les Illes Balears
no podran quedar enrera, jo crec que això serà un
condicionament unànime de tots els partits polítics d’aquest
Parlament; perquè només faltaria que nosaltres, que som els
ciutadans d’Espanya que més aportam a la solidaritat a la resta
de l’Estat, seguíssim aportant igual mentre que altres
comunitats que també aporten, com Catalunya, aportassin
manco. Per tant, això sí que tendrà a veure una cosa amb l’altra,
evidentment, i no és una qüestió o no, és una qüestió realment
important, però en qualsevol cas, insistesc, sempre primant
aquest esperit de consens que garanteixi que no tornem a
cometre errors, que el que s’aprovi aquí, al Parlament de les
Illes Balears, s’aprovi a Madrid. Crec que per a això el més
important és que l’acord de reforma de l’Estatut que surti
d’aquest Parlament sigui un acord per unanimitat.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)

I vull acabar la meva intervenció amb el que vostè ha fet
referència respecte de la reforma de l’Estatut i de la reforma del
règim especial de les Illes Balears. Evidentment, com vostè ha
vist, desgraciadament, difícilment el Partit Socialista aprovaria
una reforma d’Estatut que sortís d’aquest Parlament, aprovada
majoritàriament, com podria passar a Catalunya, si no dugués

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.
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Senyores i senyors diputats, se suspèn la sessió fins a les
setze quaranta-cinc, començarem a les setze quaranta-cinc.
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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, recomençarem la sessió
parlamentària, i intervendrà, pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. President de
la comunitat de les Illes Balears, fa un any va anunciar
solemnement en aquesta mateixa tribuna que Balears havia
sortit de la depressió, però em sembla que serà necessari que
continuï exercint de psiquiatra una temporada més.
Les dades que ens va donar ahir no s’assemblen en res a la
realitat. La conjuntura econòmica, social i laboral de la nostra
comunitat està pitjor que fa un any, que fa un any i mig. Basta
escoltar les opinions de multitud de veus especialitzades en la
matèria. Així es dedueix, per exemple, entre d’altres, de
l’informe econòmic i social de les Illes Balears del 2003 del
Centre de Recerca Econòmica, del qual formen part Sa Nostra
i la U IB. L’esmentat estudi afirma que l’economia balear ha
quedat estancada; l’economia balear es troba malalta però té
remei. El Centre de Recerca Econòmica afirma que “el modelo
de sol y playa no tendrá efectos beneficiosos ilimitados porque
se está agotando. Sa Nostra advierte que la economía balear
sigui estancada y que necesita reformas”.
Si ens fixam en el sector industrial la caiguda d’ocupació se
situa al voltant d’un 1,5% el darrer any; al voltant de 700
treballadors han perdut la feina en aquest sector en un any.
Basta veure les remodelacions que s’han vist obligades a fer
empreses emblemàtiques de la nostra comunitat com M ajorica
i Kraft; supòs que quan ahir es referia a la bonança del sector
agroalimentari no es referia a aquesta darrera empresa que acab
d’anomenar. A la construcció, si bé és vera que continua essent
el motor del sector industrial gràcies, fonamentalment, a l’obra
pública, encara que continuï un sector sobredimensionat, es
comencen a produir símptomes de desacceleració i una
reducció d’ocupació.
En el turisme les dades de visitants seran probablement al
final de la temporada molt similars a les de les dues o tres
darreres temporades, sobretot si tenim en compte que en els
quatre primers mesos d’enguany hi ha hagut una baixada de
visitants del 7%. Cal tenir en compte, de totes formes, la
recomanació del Banc d’Espanya, del Butlletí Oficial del Banc
d’Espanya, que diu: “Alerta de los efectos de un modelo
turístico basado en el número de visitantes y no en los ingresos
por turista”. S’incrementa el tot inclòs, que afecta el 18% de la
planta hotelera amb els efectes negatius que això suposa per a
l’oferta complementària. S’estanquen els preus, proliferen les
ofertes a la baixa fins a un 30% , deia la patronal ahir. La
temporada continua escurçant-se. El turisme residencial cada
cop té més pes. La necessitat d’una reconversió del model
turístic és un clam. Davant això, la característica fonamental de
l’activitat de la Conselleria de Turisme aquest any ha estat la
davallada d’un 30% del seu pressupost en relació a l’any
passat, i s’han anunciat multitud de projectes que no s’arriben
a concretar mai. Si els temes continuen així, aviat enyorarem
tots l’ecotaxa. Per cert, a la premsa d’avui l’OCDE, que no és

precisament una organització ecologista radical, “recomienda
a España el uso de ecotasas e impuestos ambientales”.
Si parlam d’ocupació les dades són pitjors any rere any, les
miri per on les miri. S’ha alentit la creació de llocs de feina. El
creixement interanual de l’atur se situa al voltant d’un 10%,
amb una forta incidència sobre l’atur de mitja i llarga durada.
El mes d’agost vàrem tenir 22.704 aturats a les nostres illes, ens
vàrem situar a les dades de l’any 1996. Què haguessin dit
vostès si un mes d’agost, en el moment àlgid de la temporada
àlgida, un govern del pacte de progrés hagués tengut al voltant
dels 23.000 aturats? A més a més s’incrementa la contractació
temporal i precària; segons l’informe de conjuntura laboral de
la Unió G eneral de Treballadors, publicat aquesta setmana
passada, entre el maig i l’agost el 90,8% dels contractes firmats
foren temporals, 9 de cada 10 contractes els darrers quatre
mesos foren temporals. Es frena la corba descendent de la
sinistralitat laboral, un repunt del 3% a les Illes en els primers
mesos d’enguany, un 10% a Menorca i un 21% a Eivissa. I
mentre aquesta és la situació vostè, Sr. President, ha mantengut
durant quasi un any un conseller de Treball que no ha fet
pràcticament res. V ostè, que ens diu avui mateix que la seva
màxima preocupació és l’ocupació.
Miri, vostè, que ahir va parlar de diàleg social per activa i
per passiva, de diàleg i de participació, tot al seu discurs, li vull
recordar que la primera reunió de la Mesa de Diàleg Social que
es va celebrar en aquesta comunitat autònoma des que vostè
governa va ser el 13 d’abril del 2004, el 13 d’abril del 2004,
feia 9 mesos que estaven en el govern. Sí, que és així, el 13
d’abril del 2004.
(Remor de veus)
Sí, que és així, no, no, no...
El seu conseller de Treball no va fer res des del punt de
vista del desplegament territorial del SOIB, fins i tot ni tan sols
no va utilitzar un programa europeu, XL, que hi ha per estudiar
i desenvolupar aquest tema, que ara l’actual conseller ens ha
anunciat que es posarà en marxa a partir del mes que ve.
Els pactes locals per l’ocupació -continuem parlant de
diàleg social, Sr. President-, els pactes locals per l’ocupació, 13
firmats, no se’n va negociar ni un els mesos d’octubre,
novembre i desembre de l’any passat, que és quan caducaven,
es varen posposar tots per a aquest any.
Si parlam d’economia social no s’ha posat en marxa, per
exemple, el Consell d’Economia Social que manava la Llei de
cooperatives. Continuam parlant de diàleg i de concertació. No
es va posar en marxa el reglament de la mateixa llei de
cooperatives. No es varen posar en marxa els dispositius perquè
funcionés el Decret d’empreses d’inserció laboral. La despesa
en salut laboral en els pressuposts de l’any passat va baixar
encara un 46%.
I si parlam dels fixos discontinus em sembla bé que ara
estigui d’acord amb allò que va decidir la Mesa de Diàleg
Social i que ara estigui preocupat perquè es reuneixi la
comissió mixta del REB, article 32, per parlar d’aquest tema,
però vostès han governat durant molts d’anys a Madrid i no
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s’ha fet res en relació a aquest tema, no s’ha donat ni una passa
en relació a aquest tema. A mi m’agradaria que tenguessin la
mateixa agilitat que tenen per iniciar obres de carretera, per
resoldre els problemes del colAlectiu de més de 50.000
treballadors i les seves famílies d’aquesta terra, els fixos
discontinus, que fa anys que esperen no que se solucionin els
seus problemes, sinó que es convoqui la reunió de la comissió
per començar a discutir quins són els seus problemes i quines
són les seves solucions.
Va fer bé, Sr. President, en canviar de conseller, el seu
segon conseller que canvia en un any i tres mesos. El nou
conseller ens anuncia tot un seguit de feina; esperarem a veure
què fa; ara per ara comença reformant l’Administració, per
alguna cosa s’ha de començar, ja tendrem ocasió de parlar en
el futur de balanç.
En definitiva, Sr. President, tenim una situació econòmica
i laboral que no és bona, que no millora i que resulta infantil
atribuir-la a determinades polítiques d’abans. Hi ha veus que
parlen de desequilibris purament conjunturals, mentre altres
parlam de problemes estructurals; per això uns creuen que
calen canvis en el model i uns altres pensam que és necessari
un canvi de model. Probablement tots tenim part de raó.
Devora problemes conjunturals que ja hem analitzat moderació del creixement econòmic al voltant d’un 1%,
alentiment de creació d’ocupació al voltant d’un 0,5%,
estancament dels preus turístics, escurçament de la temporada,
etc.- hi ha raons supranacionals que vostè mateix va anomenar
ahir aquí: estancament econòmic als principals països europeus
emissors, pujada del preu dels combustibles, revalorització de
l’euro front al dòlar, inestabilitat internacional, etc., i tot això
dins un context general de desequilibris, canvis en les
modalitats de gestió de les contractacions turístiques,
consolidació de zones turístiques emergents a altres parts
d’Europa competidores amb nosaltres, aprofundiment en la
terciarització de l’estructura productiva, constant i permanent
pèrdua de l’estructura productiva industrial i agrària,
consolidació d’un mercat laboral precari amb més baixes
remuneracions i baixa productivitat.
Davant aquesta situació, Sr. President, cal un gran pacte
social per a un nou model econòmic, un gran pacte social, com
diu la Unió G eneral de Treballadors, per al desenvolupament
de la nostra economia o, com diu Comissions Obreres, per a
l’economia sostenible, un pacte que abasti el conjunt dels
sectors productius, no exclusivament el turisme, que hi
participin totes les administracions; no es pot parlar, per
exemple, de canviar els usos dels hotels per habitatges solament
dins una mesa d’agents socials si els plans territorials insulars
van per una banda diferent, cal el debat de totes les
administracions. Que hi participin els partits polítics, que hi
jugui un paper primordial la Mesa del Diàleg Social. Un pacte
que asseguri introduir els canvis necessaris a la nostra
economia perquè el turisme continuï essent el motor de la
nostra economia, per assegurar un futur de benestar als
ciutadans i a les ciutadanes, però un pacte que no sigui ni a
costa del territori ni a esquenes dels treballadors. No valen, a
aquestes alçades, solucions que consumeixin més territori, ni
val, a aquestes alçades, que els treballadors paguin les
conseqüències d’una remodelació. Si s’han de canviar hotels,
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si s’ha de canviar d’ús, el primer que s’ha de discutir és què es
fa amb les plantilles dels treballadors.
Però vostè, Sr. President, en el discurs d’ahir i en la seva
pràctica confon diàleg social amb concertació. Diàleg no és
concertació, i manco diàleg és fer-se fotos amb distintes
organitzacions socials. Si tota la seva iniciativa per concertar es
limita a les propostes que varen presentar a la Mesa del Diàleg
Social la setmana passada estam arreglats. El govern del pacte
de progrés de la passada legislatura en sis mesos havia firmat
un pacte per l’ocupació amb els agents socials, empresaris i
sindicats. Vostè mateix quan va ser president l’altra vegada als
pocs mesos havia firmat un pacte per l’ocupació. Ara duim 15
mesos i continuam esperant. Crec que ha arribat l’hora de
deixar de confondre diàleg amb concertació, arromangar-se i
arribar a conclusions i a solucions consensuades, si és que és
possible.
Per suposat que s’ha de parlar, quan parlam d’economia, de
finançament autonòmic. Se n’ha parlat avui matí llarg..., se n’ha
parlat suficient avui matí. El finançament que tenim a la nostra
comunitat autònoma sense cap dubte és insuficient i injust, com
a conseqüència d’un sistema de finançament estatal que
nosaltres també consideram absolutament inadequat i necessari
de canvis; com a conseqüència de les transferències d’educació
i sanitat, que es varen produir mal transferides i que ara les
tenim i són un llast per a la nostra finançació autonòmica; i de
la no aplicació del Règim Especial de Balears fins ara; sí,
algunes coses s’han aplicat, com vostè mateix ha dit avui matí,
però les menys.
Davant aquesta situació, Sr. President, ens haurà d’aclarir
molt, molt, què vol dir amb la seva nova proposta d’un nou
REB perquè, si no, ens quedam despistats. A buenas horas
mangas verdes, diríem en castellà, després que el REB no s’ha
aplicat durant més de quatre anys; des del moment que es va
aprovar en el Parlament l’any 98, després de tot el que hem
vist, ara se’ns proposa una altra operació que ens sembla una
operació més de maquillatge que de fons.
Ara bé, si vostè vol un debat en profunditat sobre el nostre
model de finançament, que superi els desequilibris en educació
i salut, i la posada en marxa immediata de les comissions de
l’actual Règim Especial Balear, de l’actual, abans de fer el nou
comencem a aplicar el que tenim i reunim les comissions que
s’han de reunir urgentment per aplicar el que tenim, i que
afronti amb profunditat els temes de la insularitat, en podem
parlar, en podem parlar amb un bloc de finançament autonòmic
en general, i és una necessitat per a la nostra comunitat, però
primer apliquem el que vàrem aprovar abans d’inventar noves
coses.
M’agradaria parlar del conveni de carreteres. El govern del
Partit Popular segons la nostra opinió, el govern de Madrid del
Partit Popular, perdó, el govern d’aquí del Partit Popular, ha
incomplit, segons la nostra opinió, el conveni de carreteres. Per
això és el màxim responsable de l’actual situació. Si alguna
responsabilitat, segons la nostra opinió, té el Ministeri de
Foment, és de no haver denunciat encara aquest incompliment
i en conseqüència el conveni de carreteres ara encara vigent.
Des d’Esquerra Unida i Els Verds creim que no hi ha altra
sortida a aquesta situació que rescindir l’actual conveni per
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incompliment d’una part i començar a negociar de bell nou, i
mentrestant pensam que és una absoluta irresponsabilitat dur
endavant obres que no sabem si seran o no finançades, endeutar
en el futur aquesta comunitat autònoma i deixar-la endeutada
per anys i anys, no solament des del punt de vista del conveni
de carreteres, sinó del de molts altres projectes que encara no
sabem d’on en sortirà la finançació. És una profunda
irresponsabilitat envers els ciutadans i les ciutadanes d’aquestes
illes.
Jo comprenc que tenguin dificultats en negociar amb
Madrid. Avui el Sr. Matas ens ha ilAlustrat alguns exemples
sobre aquestes dificultats. Però no eren vostès els que ens deien
que no sabíem negociar amb Madrid? Bé, vostès eren els que
ens n’havien d’ensenyar; idò ara tenen ocasió de demostrar-nos
com saben negociar amb Madrid i com saben solucionar els
problemes amb l’Administració central.
Des d’Esquerra Unida i Els Verds ens continuarem oposant
a altres inversions que consideram del tot insostenibles i
inadequades per a la nostra comunitat. No estam d’acord amb
l’ampliació, amb els plans que plantegen l’ampliació dels
distints aeroports de les nostres illes; ahir va ser aprovada un
proposició no de llei en el Parlament en aquesta direcció.
No estam d’acord amb més dessaladores per a la nostra
comunitat autònoma; vull recordar que en el discurs de l’any
1998 vostè, Sr. Matas, va anunciar que amb la dessaladora de
Palma els problemes de l’aigua estaven pràcticament resolts.
Creim que no fan falta més dessaladores, la dessaladora de
Palma està infrautilitzada, amb l’obra de Sa Costera n’hi haurà
més que suficient, i a Eivissa la dessaladora de Santa Eulària i
de Vila no està en ple rendiment. Jo crec que del que ens
hauríem de preocupar fonamentalment és de les pèrdues que té
la xarxa de subministrament d’aigua potable als municipis,
pèrdues enormes, pèrdues importants, que si hem d’esperar que
siguin resoltes amb la finançació dels ajuntaments no serà
possible, i això requereix despesa molt important i és un capítol
importantíssim.
Pensam, també, que no és necessari el cable que vostès
proposen que vengui, el cable elèctric que vostès proposen que
vengui de la península. Em sap molt de greu que no els agradi
la nostra política; per això vostès són del PP i jo d’Esquerra
Unida i Els Verds, però nosaltres, quan jo estic aquí defens les
meves posicions i les continuaré defensant...
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
...i les meves són aquestes, les que estic defensant aquí. Les
seves després, quan li toqui.
Per tant no estam d’acord amb el cable elèctric perquè
creim que sobra, perquè creim que no és necessari, perquè
creim, a més, que poca confiança tenen vostès en els plans que
va anunciar aquí el Sr. President sobre energies renovables i

sobre estalvi i eficiència si, a més del gasoducte i d’aquests
plans, a més fa falta el cable elèctric. Poca confiança tenen en
els plans que vostès han anunciat.
I sobre espais naturals el que és cert és que vostès han
desprotegit, eliminat per decret els parcs naturals que hi havia,
i ara parlen de promeses de futur. Ja hi arribarem quan arribi el
moment, per ara ja algun grup ecologista denuncia que no ha
pogut debatre en profunditat -perquè aquesta és la seva
especialitat, la no participació- la futura llei. Per cert, em podria
explicar per què, Sr. President, és confiscació declarar parc
natural el Parc de Llevant o el de Cala d’Hort i no el de Cala
Mondragó o els parcs naturals i nacionals que va declarar
Espanya quan era ministre de Medi Ambient? Supòs que això
deuen ser subtileses de l’ecologia de mercat, a la qual jo no
arrib, o per ventura té a veure amb allò que allò públic sempre
serà tractat per la gent que allò privat. Evidentment, per a una
persona que considera que el que va passar aquí el 99 va ser la
toma de la Bastilla, qualsevol opinió és possible.
Han presentat vostès un pla de transport molt complet: el
tren arriba per tot; manca definir com es finançarà, és un petit
detall. Així fa plans qualsevol, si els ha de pagar un altre. Diuen
vostès que aposten pel transport públic; miri, jo creuré que
aposten seriosament pel transport públic el dia que facin un sol
quilòmetre de via fèrria sense saber si el pagarà Madrid o no el
pagarà Madrid, com han fet amb les carreteres. Mentrestant no
hi creuré. Per ara els fets van en direcció contrària. Per ara el
que s’ha posat en marxa ha estat un servei públic de transport
aeri que és un fracàs reconegut obertament per tothom; els
ciutadans de les illes menors paguen més ara que el que
pagaven abans. Per ara el que hem vist és que tardat sis mesos
a reparar una avaria de tren, sis mesos. Jo no conec cap
exemple mundial on una via de tren hagi estat aturada sis mesos
per reparar-la, i vostès no haguessin estat capaços d’aturar sis
mesos una carretera per reparar cap avaria.
(Remor de veus)
I ara faran una obra de soterrament del tren a la plaça
d’Espanya, amb la qual jo estic d’acord, però mentrestant
aturaran el tren a Son Fuster i durant més de dos anys els
usuaris del tren no podran arribar a Palma, i quan acabin
aquestes obres els usuaris del tren seran la meitat de la meitat
de la meitat i haurem de tornar començar la promoció del que
ja tenim en aquests moments. Tot això no parla..., si estan
vostès a favor del transport públic la veritat és que ho
dissimulen molt bé.
Sobre habitatge avui surt a la premsa un problema que ha
sorgit. No m’estendré perquè no em bastarà per explicar tot el
que he d’explicar, però crec que hi ha un problema de sòl, tots
reconeixem que hi ha un problema de sòl, que aquests canvis
d’ús que aquí se suggerien han resultat impossibles, els
mateixos consells insulars no ho han vist possible, i nosaltres
pensam que la solució seria anar pel camí del que té aprovat el
PTI de Menorca, és a dir, una reserva de sòl per a habitatges de
protecció oficial a les promocions residencials. Pensam que és
el camí. És igual, vostès varen anunciar ja fa molt de temps que
farien no sé quantes promocions, varen intentar una fórmula i
al final no ha sortit, no ha sortit perquè aquesta fórmula no
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sortirà, no és possible amb la normativa urbanística que avui ja
hi ha vigent.

unanimitat en aquesta cambra la passada sessió? Quan pensa
presentar al Parlament la llei de biblioteques i arxius?

La sanitat pública és un altre dels problemes amb què ens
trobam a la nostra comunitat. Les Illes Balears és la comunitat
autònoma amb més llits hospitalaris privats immediatament
després de Canàries i Navarra. Partim amb un dèficit històric
de la sanitat pública envers de la privada perquè durant dècades
s’ha afavorit la sanitat privada des de l’Administració pública.
Els problemes són greus i importants: hi continua havent
saturació, hi continua havent més cartilles per metge de les que
fan falta, estan pendents d’aplicació tota una sèrie de plans
estratègics, però en definitiva creim nosaltres que la Conselleria
de Sanitat no té definida una línia política estratègica. Cal
aterrar, cal definir quina és aquesta línia, cal situar quina
política tenim en aquesta direcció.

Per una altra banda la nostra opinió és que la conselleria
s’ha caracteritzat per dur la crispació al sector i per maltractar
la llengua catalana. Els conflictes amb els professors de català,
la supressió de la Junta Avaluadora de Català, la convalidació
del títol de graduat d’ESO amb el nivell C de català són un altre
exemple del seu esperit de diàleg i de concertació del qual tant
va parlar ahir en el seu discurs.

Ens oposam, i volem aprofitar aquesta ocasió per dir-ho,
radicalment al projecte de Son Espases. Partíem d’un projecte
de reforma de Son Dureta consensuat entre el Govern central,
del Partit Popular en aquells moments, i el govern autonòmic
del pacte de progrés i els sectors professionals, i vostès
decideixen canviar-lo per un projecte de nou hospital a Son
Espases, que retarda tres anys poder gaudir d’un hospital en
condicions, que costa 23.000 milions de pessetes més i que
suposa per a Palma una destrossa urbanística i patrimonial molt
important. Un altre exemple del que respecten vostès el diàleg
i la concertació.
En polítiques socials la gestió del seu govern s’ha
caracteritzat darrerament, pensam, per la subvaloració
totalment del paper dels plans estratègics, pel retard
generalitzat en les convocatòries de subvencions i ajudes. No
s’avança en l’elaboració de normativa i iniciativa: on són la llei
de serveis socials, la llei de família, el reglament d’adopcions,
el reglament d’aplicació de la Llei penal del menor, la llei de
mediació, etc., etc.? Tota una sèrie de temes que s’han anunciat
durant aquest any continuen sense dur-se a terme: convocatòria
d’ajudes a desnonament, un famós pla de guarderies -deien
vostès- que fa un any que es va anunciar i continuam sense
veure el pla enlloc, un pla urgent d’ajudes directes a famílies de
persones amb discapacitats i tot un llarg etcètera que tenc
perfectament anotats data i dia en què va ser anunciat en
aquesta cambra o a la premsa i que continuam esperant.
Després a la continuació del debat, si tenim ocasió i surt aquest
tema, podré donar-li aquestes dades.
En polítiques educatives les necessitats són moltes i la
finançació escassa, sense cap dubte. Per cert que hi ha
problemes de finançament, de liquidesa importants perquè
sembla ser que els centres no han rebut les despeses del tercer
trimestres, però jo confii que aquests temes són menors i els
podran resoldre. Li demanaria una sèrie de qüestions que em
preocupen: s’hauria de dur al Parlament la llei d’ensenyament
d’adults; fan falta més menjadors escolars als centres públics
per igualar-los amb els concertats; el transport escolar continua
funcionant sense un acompanyant adult en el trajecte escolar;
no podem entendre com es retalla el programa d’acollida
d’alumnes nouvinguts als centres públics quan hi ha augment
espectacular de la immigració, avui s’ha parlat suficientment
del tema; com i quan pensa dur a terme la conselleria l’acord
parlamentari sobre llibre de text que es va aprovar per

Per fi, Sr. President, ens ha deixat vostè clar què entén per
bilingüisme. És la primera vegada que un representant públic
diu amb tanta claredat el que va dir vostè ahir en aquesta
tribuna: no que tots els alAlots que estudien a les nostres illes
acabin el cicle educatiu sabent les dues llengües, sinó només els
que ho vulguin voluntàriament. És un canvi substancial...
(Remor de veus)
Això ho va dir aquí. Això va dir textualment aquí. Tendrem
ocasió de continuar-ne parlant.
Sobre la televisió autonòmica, permeti’m que sigui com
Sant Tomàs, que no cregui amb la seva neutralitat i la seva
imparcialitat fins que la vegi. La política de nomenaments que
s’ha fet fins ara me posa molt difícil tenir una posició diferent.
Ara Sr. President, i acab, anuncia el debat damunt la
reforma de l’Estatut d’Autonomia i té un tarannà i una actitud,
demostrada avui matí, que té poc a veure amb altres moments
que se l’ha vist, com per exemple a la conferència del Club
Siglo XXI del mes de febrer d’enguany o en certes declaracions
a Madrid, ens acostuma a dir unes coses a Madrid i unes altres
coses aquí. De totes formes ja queda poc, ara veurem a la
pràctica el que cadascú pensa d’allò que ha de ser la reforma de
l’Estatut d’Autonomia. Jo crec que és una reforma que ha
d’anar en profunditat, com vostè ha defensat aquí avui, ja ho
veurem, que el protagonisme l’ha de tenir el Parlament que és
qui ostenta la sobirania popular i a més, que ha de tenir una
forta participació ciutadana. És necessari, com aquí s’ha dit, un
Estatut aprovat amb consens polític i consens social i vostè ho
va defensar aquí ahir.
Però també curiosament ens parla, dedica temps a parlar de
la participació de tots els sectors en l’elaboració d’aquest
Estatut d’Autonomia, quan a la pràctica tots els consells de
participació del Govern estan baix mínims i sense
funcionament. No s’ha reunit cap vegada el Consell Agrari
Interinsular, el Fòrum de la Immigració, el Consell de
Cooperació una vegada, el Consell d’Acció Social una vegada,
Consell de Discapacitats, Consell de Persones Majors, no s’ha
tornat parlar del II Consell de Participació Social i Voluntariat
de les Illes, no s’ha fet enguany l’Escola de Solidaritat. En
definitiva, quan vostè parla de diàleg i participació és una cosa,
quan veim els fets és una altra. En els fets es demostra
l’absència d’aquest esperit quan es posa en marxa. Pensam que
hem d’aprofitar l’ocasió per no perdre el tren de la història,
com es va perdre en el seu moment i aconseguir que la nostra
comunitat autònoma tengui un Estatut de primera, com vostè va
dir ahir.

1742

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39/fascicle 3 / 5, 6 i 7 d'octubre del 2004

Per últim he de lamentar la subvaloració que fan vostès del
paper del Parlament. En el període de sessions passat només
varen portar dues o tres lleis, entre les quals estava la supressió
de l’ecotaxa, que era un sol article, perquè modificaren 24 lleis
a través de la Llei d’acompanyament. Ens sembla que això és
molt poc seriós i que això és una subvaloració total del paper
del Parlament. Un altre exemple seria el rebuig que han tengut
a totes les propostes que han sortit d’aquesta cambra per a la
creació de comissions no permanents o de ponències, del
Règim Especial Balear, de drets humans, d’accidents de
circulació, de model turístic, etcètera.
Sr. President, ja no té al Govern de Madrid el seu partit
perquè li tregui les castanyes del foc, el pacte de progrés fa més
d’un any que ha deixat el Govern i no hi ha cap campanya
electoral a la vista, no li sembla que és ben hora de deixar-se de
demagògies fàcils, assumir la realitat i arromangar-se de bon de
veres que falta i fa? Desgraciadament Sr. President no hem vist
en el seu discurs un líder polític i social, disposat a fer la
diagnosi de la nostra realitat i aportar solucions amb un
projecte de país al cap.
Moltes gràcies.

membres del seu Govern i que no han demanat disculpes quan
el Defensor del Menor ha arxivat al causa).
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Junta
Avaluadora del Català, Obra Cultura Balear, Institut d’Estudis
Eivissencs, Escola Municipal de Mallorquí de Manacor,
Associació de Premsa Forana de Mallorca, Gremi d’Editors de
Balears, Moviment d’Escoles Mallorquines, Moviment de
Renovació de Menorca, Institut Menorquí d’Estudis, Moviment
d’Escolta i Guiatge, companyies de teatre professionals,
Universitat de les Illes Balears (qüestionada com a autoritat
científica pel Govern en diverses ocasions), empreses
industrials de distints sectors, ColAlegi d’Arquitectes, ColAlegi
d’Enginyers, Col Alegi de Geògrafs (tots tres han qüestionat el
Pla de carreteres), pràcticament tots els batles que no són del
Partit Popular o d’Unió M allorquina, Associació d’Amics del
Tren, Associació d’Usuaris del Tren, treballadors de Som
Ràdio, usuaris (oients) de Som Ràdio, músics i promotors
musicals, Músics de M allorca per la Llengua, Comissions
Obreres, UGT, STEI, USO, GOB, GEN, patronals d’educació,
patronals d’educació catòlica, cooperatives d’ensenyament,
sindicats de metges, associacions de veïns de Palma, Federació
de Televisions Locals, fins i tot han multat joves pacifistes per
manifestar-se pacíficament contra la guerra.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Pere Sampol en representació del Grup Parlamentari PSM Entesa Nacionalista.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. “El
tarannà que presidirà els nostres comportaments i la nostra
acció de Govern serà de mà estesa, de diàleg i d’esperit liberal,
no només amb l’oposició sinó allò que és més important, amb
la societat en general”. Amb aquestes paraules el Sr. M atas
començava el discurs d’investidura, dia 25 de juny del 2003 i
afegia: “deixaré de ser el candidat d’un partit per convertir-me
en el president de tots, dels que m’han votat i dels que no
m’han votat. Becket o honor de Déu, el pes de la púrpura”, deia
ell, no ho he dit jo. Magnífiques paraules, escrites per cert per
Consultores de Información SL per 2.000 euros i que varen ser
llegides en vehemència pel candidat a la investidura.
15 mesos més tard en què han quedat aquestes paraules? Ha
estat el President de tots? O com a mínim, ha estès la mà i ha
dialogat amb la societat? Mirin amb una certa cronologia, no
exhaustiva, hem pres nota de les entitats que en major o menor
virulència han manifestat diferències amb el Govern. Unió de
Pagesos, Ramaders i Lleters de la comarca de Campos,
Plataforma antiautovia Inca-Manacor, Plataforma a favor del
desdoblament d’Inca-Sa Pobla, Plataforma contra el segon
cinturó de Palma, Plataforma contra l’autopista de Llucmajor,
Plataforma per a la protecció del pla de Sant Jordi, -també n’hi
haurà dels seus-, veïns de La Real, comunitat religiosa del
M onestir de La Real (comparats amb promotors d’etarres per
membres del seu Govern), quina vergonya! Associació de
Comerciants del centre de Palma, Pimeco, Afedeco, clubs
ciclistes, Federació d’Associacions de Pares i Mares,
Plataforma d’educació infantil, associacions de professors,
Col Alegi Públic de Son Sardina (difamat el seu professorat per

A més a més Sr. Matas, vostè té l’honor d’haver provocat
la major manifestació de la història de M allorca en favor de la
protecció del territori, 50.000 ciutadans sortiren al carrer per
manifestar l’oposició al model d’autopistes impulsades pel
Partit Popular i Unió Mallorquina. Escolti em pot dir amb qui
no s’ha barallat aquests 15 mesos? Qui no ha qüestiona alguna
de les seves mesures? El sector turístic? Idò no, perquè també
les associacions hoteleres de Menorca i d’Eivissa s’han queixat
de la mala promoció turística de les seves illes que fa el
Govern. Els hotelers, fins i tot el presidents de les grans
cadenes han qüestionat el turisme de segona residència
impulsat pel Partit Popular. I el fet més greu, això sí que és
gravíssim i en parlaré més endavant, 1.000 agències de viatges
alemanyes han anunciat que deixen de vendre el paquet turístic
a Balears pel maltractament que els va donar el conseller de
Turisme de Balears...
(Remor de veus)
“Un President d’aquesta comunitat que no sàpiga, que no
vulgui, o que no s’imposi el ser el President de tots crec que no
hauria d’ocupar la cadira presidencial”, Jaume M atas dixit, no
ho he dit jo, ho va dir vostè en el discurs d’investidura.
Però continuam analitzant els compromisos, el compliment
dels compromisos que va adquirir fa 15 mesos davant aquesta
cambra. A l’etapa anterior del Govern del pacte de progrés el
Partit Popular va carregar durament contra la política turística,
de res servien les dades d’ocupació de treballadors que batien
rècords cada any, de res servia que hi hagués una crisi
fortíssima del mercat alemany, o els atemptats de l’11 de
setembre de Nova York, que també influïren. Segons el PP
únicament les polítiques del pacte havien abocat les Illes
Balears en una profunda depressió. Ahir va dir “diverses
depressions, econòmica i social”. Però només amb l’arribada al
poder del Partit Popular l’economia ressorgia, només amb
l’anunci de la supressió de l’ecotaxa ja hi ha respostes positives
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en el mercat turístic, ens ho deia i encara no havia pres
possessió. “O la crisi econòmica es dóna per tancada”, ens deia
el conseller d’Economia i Hisenda quan feia la valoració dels
primers tres mesos del Govern. En tres mesos crisi econòmica
tancada, tranquils. O “en poco más de tres meses la sociedad
ha recuperado la confianza y el clima es otro”, bravejava el Sr.
Matas en una conferència pronunciada en el Club Siglo XXI de
Madrid, conferència redactada per Consultores de la
Información SL per 2.000 euros més.
Encara que la frase més rotunda correspon a la
vicepresidenta del Govern, la Sra. Estaràs, la qual en aquesta
cambra sentencià, rotunda “hem tornat a donar menjar a
aquestes illes”, se’n recorda? Quin sarcasme quan a Balears
una quarta part de la població té dificultats per arribar a final de
mes, el 16% de la població viu dins la pobresa i segons Cáritas
més de 7.500 persones viuen dins la pobresa extrema i la
marginació. Però realment ha estat tan miraculosa l’arribada al
poder del Partit Popular? Ha actuat de veritat com un
antidepressiu que ha fet evaporar aquestes depressions
colAlectives? Què hi diu la gent? Què diu la gent? El Sr. Matas
ens deia l’any passat des d’aquesta tribuna: “el problema és que
vostès s’han muntat una realitat que no és la realitat, és que
aquesta realitat que vostès expliquen no és la que hi ha en el
carrer”, deia. I la seva realitat d’ahir Sr. Matas és la que hi ha
en el carrer? “Hem fet un cop de timó espectacular” va dir ahir,
és aquesta la realitat de la gent? O és una realitat virtual del Sr.
Matas i el seu Govern? Vegem-ho.
Bartomeu Servera, president d’Afedeco “el maig és
horrorós i les previsions per a juny són molt incertes, comença
a calar el desànim”. Antoni Mas, de l’Associació de
Restauració de la CAEB “les administracions només escolten
el sector hoteler”. Pedro Vidal, president de l’Associació de
Sales de Festa “els resultats de la temporada turística seran
pitjors que l’any passat, amb un descens dels ingressos superior
al 20%. L’ambient és de pessimisme i de falta de confiança”.
Salvador Servera, gerent de la Federació Balear de Transports
“els resultats de les empreses del discrecional són molt
fluixos”. Ramon Reus, president de l’Associació de Lloguer de
Vehicles “el turisme que arriba és poc i d’escàs poder
adquisitiu. Aquest any serà pitjor que l’anterior”. Gabriel
Moragues, president de l’Associació d’Autònoms del Taxi “els
taxistes de Mallorca passen la seva pitjor temporada per la mala
qualitat del turista i la proliferació del tot inclòs”. Joan Torres,
president de l’Associació de Comerciants de Sant Antoni
d’Eivissa “el tot inclòs comença a minar tota l’estructura
turística de l’illa, de centenars de comerços, restaurants i oferta
complementària. El Govern diu que ho pot fer res perquè el tot
inclòs és legal, però també era legal l’ecotaxa i es va treballar
contra ella”. Pedro M erino, president de l’Associació de Bars
i Restaurants de Calvià “el percentatge de reducció del negoci
serà d’un 20 a un 30% respecte l’any anterior”. Jordi Cabrer,
president de l’Associació Hotelera de la platja de Palma “el
mes de juliol és el pitjor dels darrers 25 anys”. Tomàs Pons,
president de Palma Nova-Magaluf “l’ocupació ha rondat el
50%, a pesar d’haver baixat els preus”. Macià Barceló,
president de l’Associació Hotelera de Cala d’Or “duim 30 anys
oferint excursions a les coves, a Sóller i a Valldemossa i això
no serveix per a turistes que ja han vengut mil vegades”.
Miquel Sans, president de Porto Cristo “les caigudes
d’ocupació són del 10 al 30% respecte l’any anterior” i afegeix:

1743

“pareixia que el PP tenia totes les solucions, però per ara no
veim on són”. Què diu la gent?
I remata l’enquesta d’Eurocámaras, presentada a finals del
mes de juliol i diu: “Balears és la comunitat espanyola amb
menors perspectives de negoci i pitjor clima empresarial de tota
Espanya”, Eurocámaras. I afegeix, per si algú tengués la
temptació de dir que això és culpa del Govern anterior, “el
pessimisme ha anat augmentat durant els darrers mesos, entre
els empresaris comença a imperar la frustració”. Però qui ha
posat el dit dins la nafra han estat els representants de les grans
cadenes hoteleres, des del Sr. Gabriel Escarrer, president de Sol
Melià “el que fa mal i preocupa és l’increment de l’oferta de
segones residències. Si a l’hora d’anar a la platja s’ha de
demanar permís per aconseguir un lloc, o tenim problemes
d’aigua i talls de llum, no facem més coses”. No ho diu el
GOB. El president del Grup Barceló i Exceltur, Sr. Simó Pedro
Barceló “és una greu equivocació l’aixecament de la moratòria
urbanística. Som molt més partidari de reduir o fins i tot,
eliminar el creixement del residencial”. Opinió que comparteix
la Sra. Carme Riu, presidenta de Riu Hotels “la moratòria no
s’hauria d’haver aixecat. Existeix un excés de turisme
residencial i estaria d’acord amb una reducció del creixement,
o fins i tot amb una reducció de places”. Finalment el vicedegà
de la Facultat d’Econòmiques, Sr. Javier Rey Maqueira
sentencia: “tenim una crisi i és greu”. Q uina és la realitat real
Sr. Matas, la del carrer o la seva?
En definitiva, existeix una opinió generalitzada que ens
trobam davant una crisi estructural provocada per dos factors,
l’increment desorbitat de l’oferta de segones residències i per
la dependència dels grans majoristes de viatges, que forcen la
baixada dels preus i imposen progressivament la modalitat del
tot inclòs, la qual provoca la ruïna de l’oferta complementària.
Tot això dins un context de més competència de la resta de
destinacio ns turístiq ues. L es solucio ns proposades
coincideixen, preservació del territori i del medi ambient,
inversions per esponjar i modernitzar les zones turístiques,
diversificar l’oferta, contenció del tot inclòs, contenció de les
segones residències i què fa el Partit Popular amb la complicitat
d’Unió Mallorquina, perquè també parlam d’urbanisme i
ordenació del territori? Tot el contrari, destrossar més el
territori amb grans projectes viaris, autorització de noves
urbanitzacions, dir que el tot inclòs és una demanda del mercat
i que no s’hi pot fer res. Com alternativa a les inversions
previstes amb l’ecotaxa el Govern va crear un fons
mediambiental, amb roda de premsa a la qual hi havia tres
consellers i la presentaren com una cosa feta. Un fons
mediambiental que s’havia de nodrir amb idees tan peregrines
com la venda de camisetes, aportacions voluntàries dels
hotelers, donatius dels turistes, crec que era el Sr. Font que ho
va dir, no sé si ha passat bacina i a veure com li anat?
Aportacions de les entitats financeres i quin ha estat el resultat
de la recolAlecta? Menys de 6 milions d’euros per a un exercici,
la major part dels quals aportats per una entitat financera.
Com a conseqüència no hi ha recursos econòmics per iniciar
la rehabilitació de zones turístiques degradades, per
modernitzar l’oferta complementària, per diversificar l’oferta
i en ple debat sobre el model turístic algú té la brillant idea de
reconvertir els hotels obsolets en apartaments i com que segons
deia ahir el Sr. Matas “el paper de les administracions és donar
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suport als agents socials” el Govern s’hi apunta, és igual si els
agents socials fan propostes contradictòries o oposades, sí i sí.
Però que no havíem quedat que el que sobren són segones
residències? Ho diuen els que saben realment de turisme,
nosaltres no..., els que en saben ho diuen. I ja tenim la polèmica
servida, volen dir que ara premiaran els empresaris que no han
modernitzat el seu hotel permetent una operació immobiliària?
En teoria això d’hotel obsolet no existeix, hi ha un pla de
modernització de l’any 1990 d’obligat compliment i qui no
s’ajusta als seus criteris la conselleria l’ha de tancar. És a dir,
ara no només no tancam els hotels obsolets sinó que la grossa
de Nadal, els convertim en blocs d’apartaments. Escoltin i per
què no reconvertim una nau industrial d’una empresa que les
coses no li van molt bé? Blocs de pisos, els treballadors al
carrer i a viure que són dos dies. Això és el que diuen els
empresaris que tenen indústries, el que té un talleret, escolta a
mi m’aniria molt bé ara aquí fer-hi una finca, tenc 4
treballadors que se’n facin càrrec. Per què només els hotelers?
I les conseqüències de convertir hotels en apartaments?
Parlava dels treballadors que perdran el seu lloc de feina,
l’oferta complementària que perdrà els seus clients, però
sobretot hi perdrà la qualitat de la zona turística perquè s’ha
demostrat que els usos turístics són incompatibles amb els usos
residencials, això ja ha passat a Cala Major per exemple. Allà
on hi ha residents i turistes són interessos distints, uns volen
anar de gresca a la nit i els altres volen dormir. Per tant,
intentar harmonitzar això és impossible.
En definitiva en 15 mesos una cosa ha quedat clara, el Partit
Popular ni té projecte turístic ni té projecte econòmic. El sector
turístic està realment desconcertat, però el sector agrícola,
industrial i comercial estan irritats. Els pagesos no han rebut ni
un estímul positiu en 15 mesos, el Govern es limita a fer de
gestoria per tramitar les ajudes europees. Els comerciants estan
irritats per la manca d’actuacions contra el tot inclòs i per la no
aplicació de la Llei de comerç de les Illes Balears que ha
permès obrir 12 festius a les grans superfícies. I els industrials
es queixen de què el Govern no té política industrial. Com a
mostra només li posaré un exemple d’allò que ha passat amb les
empreses de disseny i moda. Aconseguiren ilAlusionar el sector
i el febrer de l’any 2003, 49 empreses varen anar a una de les
fires més importants de tot Europa, la Setmana Internacional de
la Moda a Madrid. Bé, just un any més tard, el febrer del 2004,
només hi han assistit 30 empreses. En un any 19 empreses han
deixat de promocionar-se i cercar mercats a l’exterior. O els
posaré un altre exemple, el vertader drama d’una incipient
indústria discogràfica que començava a editar discs, que també
són empreses les indústries discogràfiques i creen llocs de
feina. I els drames dels grups musicals de les illes que amb el
tancament de Som Ràdio, sí que pareix una beneitura tancar
una emissora, però s’han quedat sense l’únic canal de promoció
dels seus productes.
(Remor de veus)
No rigui Sr. Fiol que hi ha drames personals darrera això,
hi ha drames personals, sí senyor. Com es poden...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:
Com es poden editar discs a Balears si no hi ha cap canal de
promoció? Amb paraules del Sr. Matas, una altra vegada a
Madrid a la Conferència del Siglo XXI “lo difícil que es
construir y lo fácil y rápido que es destruir”.
I què fet del recinte firal? U n conveni, miri que és difícil
posar d’acord les institucions, un conveni entre el Govern de
les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma, la complicitat de la
Cambra de Comerç, un concurs d’idees fet, adjudicat per
unanimitat. Ni n’han parlat més, ha canviat l’Ajuntament de
Palma, pareix que ha entrat un altre partit i ahir ni una paraula
del President. Una vella reivindicació dels sectors industrials.
I mentre tant cada dia depenem més de grups econòmics de
l’exterior.
És molt greu la denúncia que fa la TSS, Touristic Service
Sistem que agrupa 1.000 agències de viatges alemanyes. Mirin
per no respectar un conveni de 30.000 euros, que havia firmat
amb l’anterior Govern, 1.000 agències de viatges alemanyes
han deixat de vendre les Illes Balears...
(Remor de veus)
Perdoni Sr. Bidell, li vol fer arribar..., ho tenc escrit aquí,
volen fer arribar això al conseller de Turisme per favor?
Tengui, tengui. Perdoni, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Continuï Sr. Sampol.
(S’escolta el Conseller de Medi Ambient, Sr. Jaume Font i
Barceló, que diu “sí, que això és comèdia”)
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sr. Font, posi’s tranquil, posi’s tranquil que nosaltres l’hem
d’aguantar molt a vostè.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Diu el Sr. Director general d’aquesta empresa, Sr. Molina,
escoltin bé, això li interessa Sr. Font, “l’actual conseller només
treball per a TUI. Alguna cosa li passa a Flaquer amb TUI que
no acabam d’entendre. Aquesta impressió la tenim les entitats
independents, fins i tot Thomas Cook amb qui tampoc té molt
bona relació”. Sr. Matas, comença a ser hora que vostès doni
explicacions per les actuacions del conseller de Turisme, no pot
seguir callant perquè vostè n’és el primer responsable de les
actuacions a Alemanya, a Rússia, o allà on sigui.
Seguim amb el discurs d’investidura, “quan un Govern
s’enfronta, quan un Govern romp ponts de diàleg, romp ponts
d’enteniment entre tota la seva societat està produint una
ruptura, una fractura social que al fina ens acaba perjudicant a
tots. No és bo, no és positiu”. Sàvies paraules pronunciades per
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Don Jaume Matas i ahir d’una manera orgullosa va bravejar:
“el Govern ha introduït una ruptura de transcendència en els
criteris inspiradors del nostre sistema educatiu”. L’anterior
Govern provocà una ruptura amb un sector, o part d’un sector
era terrible i ahir va bravejar d’haver provocat una ruptura dins
el sistema educatiu. I és veritat, ha provocat una ruptura, una
vertadera fractura social perquè totes les mesures que ha
anunciat en matèria d’ensenyament de la llengua, fins i tot en
matèria d’escolarització, han provocat una vertadera fractura
perquè tota la comunitat educativa, sense cap excepció, ha
rebutjat aquestes mesures.
La lliure elecció de centre, què diu la gent? Una altra
vegada escoltem la gent perquè les xifres? La patronal de
centres concertats educació i gestió calcula que 1.500 nins se
quedaran sense la plaça escolar solAlicitada. Només a Palma el
29,5% de les peticions no s’han pogut atendre, això després
d’augmentar el nombre d’alumnes per aula, fet que disminueix
la qualitat de l’ensenyament i així i tot no han pogut complir la
seva promesa. Promesa incomplida.
Però allò que ha provocat vertadera unanimitat en la crítica
és l’experiment de posar dos professors dins una aula. La
justificació és la defensa de la llibertat dels individus, en aquest
cas els pares, a elegir llengua mitjançant el qual els seus fills
han d’aprendre a llegir i a escriure. M irin, podem entendre
aquest argument, però mirin perquè una persona pugui decidir
en llibertat és imprescindible que tengui tota la informació, si
només té una part d’informació o si està manipulada aquesta
informació no pot decidir en llibertat. I quins són els fets, quina
és la realitat científica? Idò la realitat científica ha demostrat,
a les Illes Balears, que quan els nins aprenen a llegir i escriure
en català surten de l’ensenyament obligatori coneixent els dos
idiomes a la perfecció, castellà i català. Mentre que si aprenen
a llegir i a escriure en castellà, en la majoria de casos
desconeixen el català, aquesta és la realitat. I si no me creuen,
creguin el Instituto para la calidad de la enseñanza, de la
educación, perdó, dependent del Govern central, un estudi que
va fer el temps que governava el Partit Popular, fa fer un estudi
per comunitats autònomes; curiosament, els alumnes de
Balears, de Catalunya i Galícia, allà on hi ha dos idiomes, i que
aprenen amb la llengua pròpia de cada comunitat, surten del
sistema educatiu amb molt més coneixement de llengua i més
facilitat per aprendre idiomes. Senyores i senyors diputats, Sr.
Matas, jo dubt molt que si vostès als pares els diuen això,
lliurement decideixen un sistema educatiu que perjudica els
seus fills, i aquesta és la realitat, i això tenen l’obligació de dirho.
El tema del bilingüisme d’ahir, bé, ho deixaré per a la
rèplica, o no, és a dir, ara resulta que el seu concepte del
bilingüisme és que l’individu ha de poder elegir si vol ser
només monolingüe. Bé, vol dir això que si hi ha una persona a
les Illes Balears que decideix, en ús de la seva llibertat
individual, només ser monolingüe en català -que consti que jo
no en conec cap, perquè tenim el cap obert per intentar saber
tots els idiomes que podem-, però si n’hi ha un que només
volgués ser monolingüe en català, ho pot fer? No, senyors. Què
diu la Constitució espanyola en el seu article 3? Tots els
espanyols, bé, el castellà és la llengua oficial de l’Estat, tots els
espanyols tenen el deure de conèixer-la; el deure vol dir
l’obligació de tots els ciutadans. Què farà per defensar el dret
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dels individus de les Illes Balears que només volen ser
monolingües en català, proposar la modificació de la
Constitució? Ca barret! Perquè en el fons vostès són uns
representants genuïns de la dreta més carca, castellana,
castellanista, que sempre ha perseguit la llengua catalana,
aquesta és la realitat.
(Remor de veus)
Una dreta que no dubta a manipular la gent per arribar al
poder. Mirin, que facin creure a la pobra gent, a gent major,
que un parc natural els confisca les finques, no té nom; però
que, a més a més, tengui la barra aquí, ahir, de dir-ho davant
nosaltres, que hem confiscat els drets dels ciutadans per fer un
parc natural, s’ha de tenir molta barra; sobretot, essent el Sr.
Matas el culpable que a la Llei de Monts, aprovada dia 21 de
novembre del 2003, es reguli el dret de tempteig i retracte, i
mana, obliga a declarar, davant els notaris i registradors, quan
es fa una transmissió perquè ho comuniquin a les comunitats
autònomes per si volen expropiar aquella finca. És a dir, l’autor
del dret i retracte ens acusa a la resta de partits de confiscar els
drets dels propietaris. Fins aquí hem arribat!
(Remor de veus)
Queda el tema de l’Estatut. Mirin, aquí la postura nostra la
saben ...

EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor.
EL SR. SAMPOL I MAS:
... la saben de tota la vida: s’obri un procés per augmentar
l’autogovern, el PSM hi serà; hem de reclamar inversions a
l’Estat, el PSM hi serà, com sempre; hem de revisar el sistema
de finançament, hi serem. Però, per favor, el que realment ens
avergonyeix és aquest seguidisme de Catalunya, avui, qualcú
deia: aquí la paraula que surt més és Madrid. Bé, jo els faig un
pronòstic, aquesta legislatura la paraula que sortirà més ja no
serà Madrid, serà Catalunya. A veure, escoltin, però si nosaltres
tenim dret a tenir el màxim d’autogovern per la història, pel
nostre fet diferencial, per llengua, per cultura, per realitat
geogràfica, per què hem d’esperar que Catalunya reformi el seu
Estatut?
El Sr. Matas deia a unes declaracions, no fa molt: nosaltres
no estam d’acord amb el concert econòmic, ho ha tornat dir
avui de matí, no va dir que no estava d’acord; diu, però: si els
catalans ho demanen, nosaltres també ho demanarem. Bé, i si
Maragall es tira dins un pou, vostè també s’hi tirarà dins el
pou? No, és que, perdoni, això m’ho deien quan era petit, però
és que és una postura infantil aquesta. M irin, jo crec que si som
els que tenim la balança fiscal més negativa, els que aportam
més al conjunt de l’Estat, més del 12% del que produïm ja se’n
va cada any a l’Estat; si som els que estam més mal finançats,
si sempre hem estat els darrers, sempre, fins i tot quan vostè,
Sr. Matas, era ministre i estava al Consell de Ministres, va
aprovar un pressupost general de l’Estat, me pareix que eren
tres, quatre no, tres, que vàrem ser els darrers en inversió per
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càpita de tot l’Estat. Si tot això és ver, deixem-nos d’anar
darrera ningú, ni de catalans.

tot; a 4.500 pessetes el metre quadrat. I què ens han de dir quan
demanem més finançament?

Vostè diu: no hem de ser una autonomia de segona;
perdoni, però és que ja ho som una autonomia de segona, de
tercera. Catalunya, Andalusia, País Valencià tenen més
competències; el País Basc i Navarra tenen el concert
econòmic, fins i tot Aragó ja ha reformat el seu Estatut i diu
que és una nació, una nacionalitat. Aleshores, deixem anar
aquest complex i es posin al davant de les reivindicacions i
demanem el que és just per a les Illes Balears i tanquem files.
I naturalment que si aquí hi havia unanimitat a Madrid ens
haurien d’escoltar, el problema és que quan arriben a Madrid
vostès i vostès, PP i PSOE, fan el bla. Férem una bona reforma
l’any 1991, i en què va quedar? No, no rigui, a mi no me fa cap
rialla, Sr. Huguet.

Mirin, per acabar, Sr. President, mig minut, amb quinze
mesos, vostè, Sr. Matas, i el seu Govern han frustrat les
expectatives econòmiques de moltes empreses de Balears; han
empitjorat les condicions laborals dels treballadors; han abocat
l’economia a una profunda depressió, ara sí; han destruït el
patrimoni arqueològic; han fomentat la degradació ambiental
i territorial de les nostres illes i per tant la nostra imatge i
producte turístic; han impulsat l’especulació urbanística; han
provocat la confrontació social; han fomentat el conflicte
lingüístic. Sr. Matas, no hem vist enlloc la mà estesa, el diàleg,
ni el seu esperit lliberal i, sobretot, no hem vist cap de les seves
solucions.
Moltes gràcies.

Bé, acab, Sr. President, deixarem un parell de temes per a
més tard. El tema després de la credibilitat. Clar, aquí tenim un
problema gravíssim, gravíssim amb les finances; hem de pensar
que fa sis anys que tenim les competències en educació, fa dos
anys que tenim les competències en sanitat, 40.000 milions i
102.000 milions, amb pessetes, i ara ja hem de reclamar a
Madrid 191.000 milions de pessetes més per cobrir el cost de
l’educació i de la sanitat. N’hi ha, és a dir que hem de reclamar
més que el cost de la transferència.
Acabaré aviat, Sr. President. A nosaltres, al nostre grup, ens
preocupa perdre la credibilitat a l’hora de demanar una revisió
del finançament d’aquestes competències, perquè clar, si
nosaltres, del pressupost d’educació d’enguany, del 2004, dic
nosaltres, però vostès, el Govern, han llevat 9,2 milions d’euros
per finançar actuacions com el club ciclista o la compra de la
propietat del Sr. Douglas, o finançar la policia turística; o de
sanitat, han llevat del pressupost, me pareix que són 13,2
milions d’euros, per finançar aquestes actuacions. Vol dir que
a l’hora de negociar no ens diran: però, escoltin, i vostès el seu
pressupost el dediquen a aquestes coses.
Per cert, què ens han de dir els professors, alguns d’aquests
que es degueren sentir alAludits o insultats ahir, quan es va
parlar d’ikastolar l’educació; per a mi no és un insult, però el
Sr. Matas ho deia amb la intenció de manipular els infants. Idò
ara aquests professors els hauran de treure les castanyes del foc,
perquè estan rebent una notificació de la Conselleria
d’Educació que els diu que el segon semestre no hi ha doblers
per a les despeses corrents, si el dipòsit de gasoil està buit no
hi haurà calefacció aquest hivern. I han llevat 9,2 milions
d’euros per posar al Banesto; o ...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sí, sí, un minut, Sr. President. O la tudada de doblers que
significa el canvi de projecte de l’hospital a Son Espases, un
projecte tudat. Comprar una finca a 27 euros el metre quadrat,
27 euros el metre quadrat són 4.500 pessetes el metre quadrat,
d’un terreny rústic inedificable. Quan compràrem Aubarca, a
vorera de mar, a 100 pessetes el metre quadrat, ens varen dir de

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Francina Armengol.
LA SRA. ARM ENGOL I SOCIAS:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. President, senyors
diputats, senyores diputades. Els demòcrates convençuts
reivindicam les institucions i la política en majúscules, amb
vocació de servei públic. Per això, Sr. Matas, el meu primer
compromís d’avui amb els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears és fer un debat seré, de contraposició amb idees,
d’anàlisi rigorosa, de control al G overn i de propostes en
positiu per fer avançar el nostre país, perquè estic convençuda
que donar valor a la política és el que s’espera de tots nosaltres.
I li vull anticipar que m’omple d’orgull poder debatre avui,
amb vostè, representant el Partit Socialista, un partit amb molta
història, però sobretot amb molt de futur de defensa dels valors
i dels principis més nobles de la ciutadania. Més encara avui
que governam Espanya, després de la magnífica lliçó que la
ciutadania va donar el 14 de març, castigant el que va castigar
i premiant el que va premiar; lliçó, per cert, que alguns semblen
incapaços d’entendre.
El debat de política general és sens dubte el principal debat
que es produeix dins aquesta institució, que és, o millor dit,
hauria de ser el centre de la vida política de les Illes Balears, un
Parlament que ha de ser més que mai la veu de tots els
ciutadans i ciutadanes als quals representam i davant els quals
vostè, Sr. President, ha de respondre i no només un cop cada
quatre anys. Sr. Matas, vostè ahir va començar parlant
d’economia, jo li parlaré d’ideologia i de valors. Ens va parlar
d’ecologia de mercat i després ens va explicar clarament el que
volia dir: la submissió de tota política mediambiental a la
propietat privada. Hem d’entendre també que per a vostè
l’educació és de mercat? I la sanitat, és de mercat?
Vostè va fer una aferrissada defensa del privat davant el
públic, va dir que allò públic sempre serà pitjor tractat pels
usuaris que allò privat, i això, Sr. Matas, és ideologia. Darrera
el seu discurs d’economia el que hi havia era ideologia, la
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ideologia de la dreta més integrista; despreciar allò públic al
final vol dir privilegis per a alguns i desprotecció per als més
necessitats. A tots els progressistes ens va fer mal sentir parlar
ahir d’assistència social, feia temps que no la sentíem aquesta
expressió, perquè a l’Europa moderna es parla de serveis
socials, concebuts com a drets socials, no com la caritat
generosa dels poderosos.
En resum, ...
(Petit aldarull a la sala)
... el medi ambient és voluntari i la política social és caritat
pública, això és estretor d’intel Aligència, l’estretor
d’intelAligència de la dreta més rància de la qual vostè ahir en
va ser el portaveu.
(Més aldarull a la sala)
Sr. President, aquest és un moment econòmicament
complicat, per això el país necessita i demanda lideratges forts.
I davant un pessimisme que comença pel principal sector
econòmic, el turisme, i afecta els sectors més dinàmics de la
nostra terra, a vostè li correspon exercir aquest lideratge. Les
Illes Balears reclamen en aquest moment passió per la política,
passió pel país; demanen respostes davant la incertesa. Sr.
Matas, vostè no manifesta passió per les Illes Balears o
almenys no la demostra, dóna la impressió que és un president
absent, i això no només és la meva opinió o la del meu grup
sinó un sentiment que es manifesta al carrer. I els ciutadans i
ciutadanes d’aquesta terra demanen en aquest moment no un
president absent, sinó institucions ben fortes, ben presents, ben
carregades de propostes. La incertesa està fent mal al futur del
país, hi ha incertesa als hotels i als comerços, al camp i a les
empreses; hi ha incertesa sobre la situació econòmica; hi ha
incertesa, en definitiva, a les famílies.
Vostè va anunciar, ja fa més d’un any, la fi de la crisi
econòmica i turística, vostè va dir que s’havia romput el cercle
viciós de la depressió; va afirmar que s’havia recuperat la
confiança i que havia tornat la ilAlusió a la nostra societat. Així
com el seu líder, l’expresident Aznar, va dir que el miracle era
ell, aquí, vostè es va presentar com el president antidepressiu,
l’antidepressiu que necessitava el nostre país. Però baixem a la
realitat: on ens trobam un any més tard? Jo li diré: sense cap
dubte, pitjor, sense cap dubte, pitjor.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
I això no només li diu el Partit Socialista, fa poc una entitat
financera de les nostres illes advertia que l’economia balear
està estancada; sabem que l’atur ha registrat, l’agost del 2004,
la major pujada en vint anys; sabem que la precarietat en la
feina afecta 9 de cada 10 contractes, només el 6% dels
contractes nous són indefinits, més de la meitat de les
contractacions té una duració inferior a tres mesos; el 64% de
les famílies de les Illes B alears arriben a final de mes amb
dificultats. Tant la CAEB com la PIMEM coincideixen en
afirmar que han disminuït els ingressos turístics en temporada
alta i que la productivitat de les empreses ha baixat aquest estiu
entre el 10 i el 20%, ho atribueixen a l’impacte del tot inclòs.
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I continuam, Sr. Matas, hi ha treballadors eventuals que no
podran cobrar l’atur per no haver cotitzat els 180 dies de
mínima, perquè alguns hotels han hagut d’avançar el seu
tancament. El president d’AFEDECO assenyalava fa poc que
la situació del comerç no és d’estancament sinó de retrocés.
Segons la Fundació COTEC, l’IMEDEA i la Universitat de les
Illes Balears, la poca formació i l’alt cost aturen la innovació al
sector turístic illenc. És evident, Sr. Matas, que hi ha motius de
preocupació, a un moment, a més, com vostè va reconèixer
ahir, on al món del turisme hi ha canvis accelerats; canvis que,
per la manca de perspectives clares, produeixen incertesa entre
els empresaris, entre els treballadors i entre les famílies de les
nostres illes.
Sr. Matas, hi ha fets inqüestionables que afecten la nostra
primera activitat: el fort augment de la competència; únicament
a la conca mediterrània hi ha 400.000 noves places hoteleres,
que són competència directa per a les Illes Balears. La irrupció
de les noves tecnologies en la comercialització, que permeten
l’accés directe dels usuaris als serveis turístics, és un nou
element estructural. Ens ho diuen els experts: els paquets
tradicionals, transport més allotjament, estan en retrocés; ni les
rebaixes en els preus dels hotels han pogut evitar la tendència
a la baixa. I la reacció dels majoristes de viatges ha estat
immediata: la generalització del tot inclòs, com a producte
estrella entre les famílies d’Europa.
I ja començam a patir les conseqüències, per a l’any 2005
els majoristes de viatges contractaran un 10% menys de llits i
un 20% menys d’hotels. Segons el lobby empresarial Exceltur,
dues de cada tres empreses hoteleres de Balears han registrat
caigudes a les seves vendes. Un 40% de les empreses del sector
optaran per reduir les plantilles, de fet les dades d’afiliació a la
Seguretat Social ja indiquen que els sectors d’hoteleria i
restauració han perdut llocs de feina durant els mesos de la
temporada alta. Les cadenes hoteleres concentren les seves
inversions al Carib i es preparen per invertir a països del
mediterrani clarament competidors. Les xifres canten, Sr.
Matas, Turquia, Egipte, Bulgària, Marroc i Tunísia actualment
creixen a un ritme de més del 20%, mentre que les Illes Balears
creixen entorn de l’1%; podem dir que hem entrat en una fase
d’estancament.
El debat no està entorn al turisme de masses o de sol i
platja, el paquet tradicional del qual viu majoritàriament la
indústria hotelera de Balears està en crisi i nosaltres en som
directament perjudicats. La ciutadania, els empresaris, els
treballadors, en definitiva, el país ens demana propostes de
canvi, propostes polítiques que permetin afrontar els reptes de
futur amb garanties. Nosaltres, els socialistes, lluitarem per
defensar les empreses i els llocs de feina, perquè les Illes
Balears mantenguin l’orgull de ser el país del turisme. Esper
que vostès, els conservadors, també ho facin, sobretot perquè
a la nostra economia hi ha sectors productius tradicionalment
oblidats: la indústria, el comerç i l’agricultura també reclamen
polítiques pròpies i no el simple repartiment clientelar de
subvencions.
Sr. Matas, es va equivocar abans amb el diagnòstic i ara
s’equivoca amb les mesures. La derogació de l’ecotaxa era la
panacea, havia de resoldre la depressió que, segons vostès,
s’havia instalAlat a la societat balear. Els anuncis grandiloqüents
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de la superació de la crisi que va fer fa un any, han resultat ser
un brindis al sol, pura propaganda buida de cap iniciativa. El
repte d’enfrontar-se amb la situació, sense retòriques, és avui
més urgent que quan vostè es va fer càrrec del Govern; perquè
el que ha fet vostè i el seu Govern és córrer, però en direcció
contrària a la meta, i així de cada vegada estaran més lluny. Ha
suprimit les campanyes de promoció a Europa i a Espanya quan
feien més falta. Va prometre una fundació que havia de servir
per fer inversions megamilionàries per la sostenibilitat de les
Illes Balears i no tenim gairebé cap resultat. El conseller de
Turisme va prometre a Hannover, l’any passat, 42 milions
d’euros per a aquesta fundació, encara els esperam.
Va dir que posaria en marxa una tarja verda, no ha madurat
mai aquesta tarja verda. Sap què opinen els professionals del
turisme del seu equip de ciclisme i dels pagaments a Douglas,
que ens ha costat més de 4 milions d’euros? I el que és més
greu: han negat l’evidència de l’impacte del tot inclòs i no han
pres cap mesura per evitar la seva imparable implantació, ahir
ni tan sols el va mencionar al seu discurs. Com palAliaran els
efectes socials perniciosos d’aquest model?
El tot inclòs perjudica seriosament els ingressos del petit i
mitjà empresari de l’oferta complementària; perjudica les
famílies i la classe mitjana de les nostres illes i el seu govern no
els ofereix cap solució. Han anunciat la reconversió
indiscriminada d’hotels en segones residències, una mesura que
en cap moment han pensat les conseqüències socials que
tendrà.
I en la derogació de l’ecotaxa, s’han desarmat de l’únic
instrument que tenien per fer front als canvis dels quals els parl
i no han estat capaços de construir una alternativa. Amb
l’ecotaxa havíem iniciat el camí per desterrar la imatge de la
balearització, un estigma que el nostre país suporta per culpa de
la perllongada obstinació de la dreta conservadora en
l’especulació i el negoci a curt termini. La seva política de
guany a curt termini no té sortida.
Sr. Matas, les Illes Balears són una penyora infinitament
desitjada; guardar-les, preservar-les, protegir-les amb els
sacrificis i les renúncies que faci falta és el que jo faria. Les
Illes Balears han d’estar per damunt de tot, per això no esperi
dels socialistes una oposició destructiva, ben el contrari: li
oferim la nostra colAlaboració, tal com ho hem fet en diferents
ocasions durant el darrer any per dialogar, debatre i arribar a
acords. Pot comptar amb nosaltres per redreçar aquesta situació
des del consens; pot comptar amb nosaltres per superar aquesta
incertesa econòmica; per tornar la ilAlusió als ciutadans i
ciutadanes de les nostres illes.
Sr. Matas, vostès, durant sis anys varen paralitzar la Llei de
règim especial de les Illes Balears. I ara, amb aquesta proposta
d’una nova llei, li volen donar el certificat de defunció. Per a
nosaltres el REB continua vigent i s’ha de desenvolupar. Ara hi
ha a Madrid un govern que té intenció de desenvolupar-ho, el
Govern de les Illes Balears ha de posar la seva part. Li
proposam desenvolupar el REB, fixar uns objectius comuns per
a aquesta legislatura i fer feina conjuntament. Si el que volia
ahir era tenir qualque cosa nova per oferir, li posam sobre la
taula una proposta de futur: elaborar un pla estratègic de la
comunitat autònoma, un pla estratègic de la comunitat

autònoma que delimiti amb claredat els objectius i les línies
prioritàries d’actuació en els propers quatre anys, a partir d’un
ample consens amb els agents econòmics i socials. El
socialistes creim que és responsabilitat de tots els grups polítics
i especialment del Govern liderar aquest procés; actualment, hi
ha una sensació d’improvisació total, cal que parlem del
present i que planifiquem conjuntament cap on volem anar.
Sr. Matas, el consens, el diàleg, la negociació i la
participació són valors necessaris en un moment com aquest;
per què, doncs, vostès trien sempre la imposició,
l’unilateralisme, el menyspreu al contrari i la crispació? O com
anomenaria la manera com gestionen la política
d’infraestructures? Jo li diré: deslleialtat, deslleialtat, han estat
deslleials cap als ciutadans d’aquestes illes; han projectat
autopistes que no figuraven a cap programa electoral, com és
el cas de la d’Inca a Manacor; han estat deslleials amb el
Govern de l’Estat incomplint de forma reiterada el conveni que
van signar vostès mateixos el 12 de març amb l’aleshores
ministre Álvarez Cascos. Vostè sap que en política és
imprescindible complir els acords, respectar les regles de joc,
respectar els procediments, sembla que amb ciment i asfalt
hagin volgut amagar la seva ineficàcia i manca d’iniciativa; Sr.
Matas, hauria de reconsiderar la seva tàctica de fets consumats
i arribar als acords necessaris per al bé de tots els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears.
És la seva responsabilitat. Vostè ja sap amb quins projectes
estaria d’acord el Partit Socialista, que és el partit que governa
Espanya. Però això no només li diu el Partit Socialista sinó que
li han dit 50.000 persones als carrers de Palma, 50.000
persones mobilitzades amb un mateix lema: qui estima
Mallorca, no la destrueix; 50.000 persones preocupades per uns
plans territorials desenvolupistes; 50.000 persones preocupades
perquè l’aixecament de la moratòria va provocar l’expansió de
la construcció, inclòs el president d’Exceltur critica
l’aixecament de la moratòria, aixecament del qual vostès en són
els responsables polítics, i reclamava que no es fessin més
urbanitzacions. Però ahir vostè, Sr. Matas, ens va reconèixer
que vol que la construcció sigui el motor de la nostra economia.
50.000 persones que li han dit que necessitam una política
d’infraestructures adequada a la nostra realitat, carreteres
segures sí, però sostenibles; millorant la xarxa secundària, fent
els desdoblaments necessaris, impulsant una vertadera política
de transport públic, invertint en la xarxa ferroviària des d’una
perspectiva global de les polítiques de mobilitat.
Per cert, Sr. Matas, el vull felicitar per l’aprovació del Pla
de transports, fa més d’un any que vaig felicitar el president
Antich pel mateix Pla de transports, el que no acabam
d’entendre és perquè hem hagut d’estar un any per aprovar-lo.
(Aldarull a la sala)
Com volen impulsar l’ús del tren paralitzant durant sis
mesos la línia Inca-Manacor? Com volen impulsar l’ús del tren
impedint que aquest arribi al centre de Palma durant més de dos
anys, mentre durin les obres del soterrament? A pesar del que
va dir ahir, seguim pensant, Sr. Matas, que no demostra molt
d’interès a promocionar el tren, sobretot des del moment que
veim començar tantes obres i ni uns metres de nova via
ferroviària. Sr. Matas, s’assegui amb el Ministeri de Foment i
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arribi a un acord per al bé de les Balears, en aquesta tasca ens
tendrà al seu costat, serem els primers que treballarem per
l’enteniment i perquè arribin les inversions tan necessàries per
a les Illes Balears. Ens tendrà al seu costat si aposta pel diàleg
amb el Govern estatal, amb els partits polítics i també amb els
ciutadans que no pensen com vostès; no els giri l’esquena com
ho ha fet amb el nou hospital de Son Espases, i miri que
aquesta també era una qüestió de consens.
El Govern anterior havia assumit un projecte de l’Insalud
del Govern estatal del Partit Popular, un projecte de nou
hospital que s’havia de fer al mateix solar de Son Dureta, era
un projecte excelAlent que creava un nou centre amb més
habitacions individuals, més espai per a tecnologia puntera, per
a l’atenció de dia, amb millors quiròfans, amb més comoditat
per als malalts i per als professionals. Per això havíem apostat
per un nou Son Dureta, perquè és la solució més ràpida -ja faria
10 mesos que estaríem en obres-, perquè és la solució més
econòmica, perquè és la solució menys impactant sota el punt
de vista ambiental i territorial.
Quina necessitat hi ha de destruir un espai tan emblemàtic
per Palma com La Real i sotmetre aquesta barriada a una
pressió urbanística fortíssima? Quina necessitat tenien de gastar
inútilment 7 milions d’euros? Fent l’hospital a Son Espases
estan condemnant els ciutadans de les Illes a vuit anys més de
tenir una habitació per a cada quatre malalts. Ja és hora de
saber quins són els vertaders motius que han duit el Govern a
canviar d’ubicació.
Sr. Matas, als ciutadans del país que jo estim, hagin nascut
aquí o hagin arribat de fora, els agrada poder mirar als ulls i
veure transparència i honradesa. Són gent treballadora, són
emprenedors, que tenen dret a tenir un govern que els escolti i
que tengui iniciativa per afrontar els reptes de futur i, sobretot,
capacitat per resoldre els problemes; i n’hi ha molts, de
problemes, a les famílies de les nostres illes, però vostè només
escolta uns pocs escollits, i a vegades només per rebre
instruccions.
Darrere el món feliç que vostè ens va dibuixar ahir hi ha
una cara oculta; la cara oculta del fracàs escolar, el més alt de
l’Estat; la cara oculta d’un dels nivells més baixos de joves
cursant estudis superiors i universitaris; la cara oculta del
problema d’accés a l’habitatge dels joves i les persones amb
baix poder adquisitiu; la cara oculta de tenir una de les pujades
més fortes en el nombre d’aturats de tot l’Estat espanyol; la
cara oculta de la precarietat laboral: contractes temporals, sous
baixos, males condicions de treball; de la violència de gènere,
de la pobresa d’una part important de la nostra ciutadania; la
cara oculta de tantes persones grans que reclamen serveis i
prestacions per gaudir d’una vida digna; la cara oculta dels
discapacitats, que encara no tenen a la vida real igualtat
d’oportunitats. Davant totes aquestes qüestions, transcendentals
per al benestar de la nostra ciutadania, jo no li diré que el seu
govern no hagi fet res, però massa coses de les que han fetes
han anat en sentit contrari al que necessitam.
Havien promès lliure elecció de centre, i ahir es va haver de
limitar a solemnitzar allò que és obvi i que sempre ha existit: la
lliure elecció de centre existeix en la mesura del possible, com
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sempre; mentre hi hagi places hi ha lliure elecció de centre,
sempre ha estat així.
(Remor de veus)
També hi ha incertesa sobre la postura que el Govern
adoptarà en la reforma educativa, perquè fins ara han defensat
l’aplicació de la mal anomenada Llei de qualitat malgrat el
decret de paralització.
Per als socialistes la llengua ha de ser tractada com una eina
de cohesió social del país; en canvi per a vostès ha estat pura
propaganda electoral que ha conduït a una nova crispació. Les
sensates reformes en el coneixement del català per a funcionaris
que anunciava el president Matas l’any passat varen ser
anul Alades per la justícia, i ara volen posar dos professors per
aula per fer factible el seu mal entès bilingüisme. Sr. Matas, les
mesures que proposa l’únic que fan és segregar els infants.
Vostès no han cercat el consens que fins i tot el president
Cañellas va aconseguir a la Llei de normalització lingüística, un
consens que tampoc no han volgut quan hem hagut de parlar
del model audiovisual per a les Illes Balears.
Sr. Matas, vostè està dissenyant una televisió autonòmica al
servei del seu manteniment en el poder, al seu servei personal.
(Aldarull a la sala)
Que els càrrecs més importants siguin excolAlaboradors
directes del Sr. Matas o del Sr. Zaplana és suficient argument.
Així no anam. Mentre vagi per aquest camí no ens digui que
està fent un model de consens perquè és absolutament fals.
Nosaltres volem una IB3 que sigui una eina de cohesió i de fer
país. Sr. Matas, encara hi seríem a temps; si realment volen una
radiotelevisió pública independent i de qualitat, assegui’s amb
els portaveus parlamentaris i arribem a un consens.
(Més aldarull)
Per acabar aquesta part d’anàlisi d’aquests 15 mesos de
govern li parlaré de la reforma de l’Estatut i de la Constitució.
Els socialistes no entenem les normes com a immutables; ans
al contrari, les normes de convivència s’han d’adaptar a la
societat que representen. La Constitució del 78 ens va permetre
construir un estat dels més descentralitzats d’Europa, però ha
arribat l’hora de fer una passa més endavant i treballar des del
consens per avançar cap a una Espanya més federal, que es
reconegui com estat plurinacional i pluricultural. No menyspreï
aquesta oportunitat política que tenim al davant. Aquest és
l’objectiu, i els instruments són la reforma constitucional i les
estatutàries. La reforma de la Constitució ha de ser el marc que
ens permeti assentar el paper de les comunitats autònomes, que
també som estat, i hem de poder decidir veritablement en totes
aquelles polítiques sobre competències que ens són pròpies i
debatre directament amb el Govern estatal les polítiques de
caire general. Això ens ho permetrà la reforma del Senat, la
participació de les comunitats autònomes en les decisions de la
Unió Europea i la conferència de presidents autonòmics.
Sr. Matas, el moment polític que vivim a Espanya és de
gran transcendència, i demanam al Govern de les Illes Balears
que sàpiga estar a l’alçada que les circumstàncies exigeixen.
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Deixi d’utilitzar les nostres institucions per fer oposició al
govern de Zapatero. No utilitzin les Illes Balears com braç
executor del que interessa al Sr. Rajoy. Els socialistes no hem
canviat de postura ni canviarem de discurs pel fet que ara
governi el Partit Socialista a l’Estat. Per això continuarem
abanderant un millor finançament a la sanitat i l’educació,
continuarem demanant el compliment de la Llei de Règim
Especial de les Illes Balears, i continuam demanant la reforma
de l’Estatut d’Autonomia.
Sr. Matas, em permetrà que li demani amb contundència si
els canvis d’opinió que ha fet el Partit Popular de les Illes
Balears després del 14 de març seran permanents, governi qui
governi a Espanya, o si només es deuen a l’actual conjuntura
política. Han passat de no voler descomptes aeris a exigir-los;
del no rotund a l’euroregió a apuntar-s’hi amb entusiasme; de
negar-se a donar suport al gasoducte del pacte a considerar-lo
urgent; de no voler ni parlar de reforma de l’Estatut a demanar
el mateix nivell de competències que Catalunya. En canvi ahir
no va pronunciar una sola paraula sobre quina reforma de
l’Estatut volen vostès.
Què volem els socialistes de la reforma de l’Estatut?
Aspiram a construir un sentiment de pertinença i d’identitat
envers el nostre territori, volem forjar un sentiment de país, de
ciutadans i ciutadanes identificats amb una entitat políticament
i territorialment autònoma, amb una identitat plural i oberta,
acollint els nouvinguts i integrant-los com a propis; un país en
què la nostra llengua i la nostra cultura siguin instruments
d’integració, on es potenciï la universalització dels serveis
socials, una societat generadora d’ocupació i d’inclusió social
amb un plantejament territorial sostenible per fer un país de
qualitat i amb futur, i això és el que creim que ha de reflectir el
nostre Estatut d’Autonomia.
Però el primer que li vull plantejar és el mètode. Si al
principi de la meva intervenció li deia que hem de fer del
Parlament el centre de la vida política és perquè ho crec, és el
lloc propici per als debats i per als acords. La reforma de
l’Estatut perquè sigui viable i duradora en el temps necessita
néixer d’aquest Parlament, tal i com s’ha fet sempre quan
tractam de reformes en les normes bàsiques com la Constitució,
o el propi Estatut. Amb això ahir també ens va voler embullar,
vostès sempre han votat en contra de la creació d’una ponència
parlamentària, no és el seu model. Però li diré més, si realment
volem que la ciutadania cregui en la política...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
LA SRA. ARM ENGOL I SOCIAS:
Quan parlam d’una reforma com aquesta en necessitam la
seva més alta participació. Li torn oferir, facem una ponència
parlamentària amb la més alta participació social i ciutadana
perquè el Parlament és la casa de tots i això no lleva que el
Govern faci totes les propostes i tots els mecanismes de
participació que vulgui per aportar a la ponència. Però hi ha
una diferència substancial des del nostre punt de vista, qui ha

de dur la iniciativa de reforma de l’Estatut és el poble de les
Illes Balears i li agradi o no, en aquest el representa el
Parlament de les Illes Balears.
(Alguns aplaudiments)
Des del Partit Socialista, com veu, el que creim fonamental
és el diàleg i el debat. Per tant, quant a la reforma en si mateixa
no ens tancarem a estudiar cap proposta, estudiarem sense cap
por el sostre competencial que ens interessa als ciutadans de les
Illes Balears, defensarem el terme de nacionalitat històrica per
anomenar el nostre país. Volem estudiar també l’estructura
institucional pròpia de les Illes Balears, però volem debatre
també dos aspectes tal vegada més nous. Per un costat donar
major implicació als ajuntaments, els grans obligats d’aquest
Govern i per altra banda donar a l’Estatut un gir social,
contemplant nous drets socials i de participació de la
ciutadania. El nou Estatut ha de continuar donant protagonisme
als consells insulars, no com vostè deia ahir “considerant-los
com a simples executors de competències descentralitzades”.
Sr. Matas, està a les seves mans aprofitar aquesta oportunitat
política, només cal fugir de posicions autoritàries i uniformistes
per recollir el que ens està demanant la ciutadania, diàleg.
Els socialistes volem treballar de forma constructiva, des
del Parlament, per als interessos del nostre país. Per això li
volem fer una sèrie de propostes sobre uns quants aspectes que
han de ser prioritaris per a la nostra societat. En primer lloc el
turisme, hem d’anar cap a l’excelAlència turística, entre empresa
i especulació sempre triarem l’empresa perquè és allò que crea
riquesa i llocs de feina. Per això la nostra proposta és
reconvertir, però no afavorir l’especulació, el canvi d’ús no es
pot afrontar des d’una perspectiva generalitzada. Li proposam
estudiar i debatre en el Parlament l’intercanvi de places, la
reconversió de les instalAlacions, la millora de l’entorn i la
conservació del nostre paisatge, la promoció del turisme
cultural i esportiu, la formació dels treballadors i tot això passa
en part Sr. Matas per posar-hi doblers públics. Ha de ser una
prioritat pressupostària per al seu Govern.
Segon, innovació. Sr. Matas, ahir no li vàrem sentir ni una
sola paraula sobre innovació i això és molt simptomàtic i
lamentable perquè és fonamental estructurar un sistema
d’innovació a les nostres illes, una societat avançada inverteix
en innovació com a instrument bàsic per al seu
desenvolupament econòmic i social. Innovació és garantia de
creixement. Per això el Govern ha de fer de la recerca, del
desenvolupament i de la innovació el centre de les seves
polítiques i si ha d’implicar especialment el món empresarial
perquè aquesta aposta és vital per al perllongament del
creixement econòmic, per augmentar la productivitat i la
competitivitat de les nostres empreses. Aquest sistema
d’innovació ha de realitzar també una aposta clara per a
l’educació. Per això li proposam l’increment del fons públic
que dediquen a ciència i tecnologia, s’han d’incentivar les
inversions empresarials, hem d’aconseguir que la despesa de
recerca, desenvolupament i innovació arribi al 0,65% del PIB
de les illes.
Tercer, hem de lluitar contra la precarietat laboral. En
aquests 15 mesos vostè no ha aconseguit encara signar un pacte
per l’ocupació. Ens oferim a donar suport al Govern i participar
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en aquest procés amb l’objectiu d’arribar a un acord amb els
agents socials que doni estabilitat a les nostres illes.

que no té ni el suport social ni polític. Si decideix emprendre
aquest camí estam disposats a acompanyar-lo allà on faci falta.

Quart, en el món laboral no només tenim un problema de
precarietat, també tenim un problema de discriminació en
relació a les dones. En aquest sentit el Govern i el Parlament no
poden donar l’esquena a la meitat de la població. Per això li
propòs elaborar un pla d’igualtat d’oportunitats amb l’objectiu
d’evitar discriminacions salarials i altres condicions laborals
discriminatòries entre homes i dones.

Nou, la llengua. També trobarà colAlaboració si no en fa un
motiu d’enfrontament, de divisió i de crispació. Recuperi
l’esperit i la lletrat de la Llei de Normalització Lingüística.
Però li diré més, està molt bé fer aliances econòmiques amb les
regions europees que ens poden enriquir, però no s’aturi aquí,
estableixi aliances culturals en aquells territoris amb els que
compartim llengua, cultura i història. No ho dubti, també ens
enriquirà.

Cinc, habitatge. Un dels principals problemes de les Illes
Balears és l’increment del preu de l’habitatge, aquest element
crea dificultats d’accés a un pis digne als colAlectius amb menys
recursos. I en aquesta situació és molt greu que moltes famílies
que tenen reconegut el dret a una subvenció per adquirir o
rehabilitar ca seva no ho puguin fer perquè vostès ja han acabat
els diners que varen pressupostar de manera insuficient. Per
això els proposam destinar la part que sigui necessària del fons
de contingència, que creà en el passat pressupost, per
suplementar la quantia destinada a subvencionar els habitatges
i promoure un pla de sòl assequible per als promotors privats
i públics.
Sisè, nou hospital de referència de les Illes Balears. Tenim
un hospital i tenim un projecte, estam parlant del projecte de
Son Dureta que realitzà l’anterior Govern de l’Estat i que
assumí el Govern del pacte de progrés. Així avançaríem més de
4 anys perquè els usuaris puguin disposar d’habitacions
individuals i sobretot, usuaris i professionals gaudir d’un
hospital millor i més avançat. Amb aquest projecte Sr.
President ens tendrà al seu costat perquè l’Hospital nou de Son
Dureta sigui una realitat immediata.
Set, pla de lluita contra el fracàs escolar i l’abandó prematur
dels estudis. És molt necessari avançar en la formació del
nostre capital humà ja que ens trobam molt enrera en termes
comparatius, hem d’atendre adequadament al major nombre
d’estudiants que s’integra en el nostre sistema escolar, en
especial referència al significatiu augment de població
immigrant. S’ha d’incrementar el nombre de professors i els
mitjans per posar en marxa programes pedagògics que donin
resposta a la problemàtica de la diversitat. Invertir en educació,
cultura, formació i noves tecnologies és invertir en les
potencialitats individuals, però també és invertir en el
creixement econòmic de la nostra societat. Tan sols les
societats preparades guanyaran el futur.
Vuit, mobilitat i transports. Les illes tenen un territori escàs
que s’ha de compaginar amb la necessitat de desplaçar-se amb
una afluència de visitants especialment elevada i amb uns
valors paisatgístics i recursos naturals a preservar. Així el
model de transports s’ha de basar en la construcció de vies de
circulació fluïdes, segures i amb poc impacte sobre el medi,
combinat amb un potent sistema de transport públic. Per això
quant a les infraestructures viàries li proposam, la revisió dels
projectes de carreteres Inca-Sa Pobla, accés a la Universitat,
Eivissa-Sant Antoni i el nou accés a l’Aeroport d’Eivissa,
redimensionar-los cap a models més sostenibles i menys
impactants. Elaboració d’un estudi de mobilitat sobre accessos
a Palma, que replantegi la necessitat i traçat del segon cinturó
de Palma. La retirada immediata de l’autopista Inca-Manacor,

Deu, recuperem el consens entorn el model audiovisual,
encara hi som a temps. Li propòs arribar a un acord, juntament
amb els altres grups parlamentaris, sense imposicions de ningú,
sobre els continguts, la gestió i la contractació assegurant la
independència i la vocació de servei públic que ha de tenir la
televisió autonòmica.
Onze, pla estratègic de la comunitat de les Illes Balears. Sí
Sr. Matas, un pla estratègic de la comunitat autònoma que ha de
marcar objectius clars, amb períodes de 4 anys, seguint la
metodologia que es fa servir en el món de l’empresa, amb
previsions clares d’assignacions pressupostàries i amb línies
concretes d’actuació. Aquest instrument s’hauria de posar en
marxa amb una comunicació fluida entre partits polítics, agents
econòmics i socials, Parlament, ajuntaments i institucions
locals, consells insulars i Govern.
Dotze, per últim. Facem del Parlament el centre de debat
polític, la reforma de l’Estatut d’Autonomia s’ha de fer
necessàriament des del Parlament, amb el major consens
possible. Li propòs dur al Parlament el debat sobre l’Estatut
entre totes les forces polítiques i obert a tota la ciutadania. “Fes
que siguin segurs els ponts de diàleg i mira de comprendre i
estimar les raons i les parles diverses dels teus fills”, deia
Salvador Espriu.
Sr. President, el Partit Socialista li ofereix parlar i actuar en
les qüestions fonamentals per a les Illes Balears, sense oblidar
les diferències ideològiques que ens separen, el fet de ser la
primera força política a l’oposició ens comporta la
responsabilitat de plantejar alternatives a les seves polítiques.
La nostra paraula li pot semblar severa, la nostra crítica massa
exigent, pot comptar però que la nostra oposició serà sempre
des de la lleialtat, els ciutadans i ciutadanes ens reclamen
respecte i generositat en el diàleg. Sr. President, estigui a
l’alçada del país i de la ciutadania.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Armengol. Es relaxin un minutet. Bé si tenen
necessitats fisiològiques, dos minutets.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
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Senyores i senyors, si els sembla bé podem reprendre la
sessió i té la paraula el Molt Hble. President del Govern de les
Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Voldria començar
aquesta meva intervenció agraint el to en general en què s’ha
celebrat aquest primer torn dels partits de l’oposició, agrair-los
en termes generals una actitud que jo crec que és generalitzada
constructiva. Per tant, crec que és just que jo en aquest moment
evidentment ho agraeixi i així ho reconegui.
En termes generals s’ha fet esment que la conjuntura
econòmica és una conjuntura econòmica desfavorable. En
termes generals s’ha pintat un escenari en algun moment, des
del meu punt de vista, una mica catastròfic respecte allò que és
la situació actual de l’economia. En qualsevol cas per mi seria
molt fàcil sortir aquí, per exemple com ha fet el Sr. Sampol i
llegir-li tot el contrari d’allò que ha dit ell. Idò mir, tampoc
m’ho invent jo, “los grupos turísticos califican de óptimo el
final de temporada de Baleares”. “La ocupación hotelera
alcanza el 90% y se prevé una alta afluencia turística en
octubre”. “Baleares cerró agosto con una ocupación del 93%,
5 puntos superior a la del 2003". “Los hoteles de Mallorca
retrasan el cierre por el alza de la ocupación en septiembre”.
“TUI prevé un buen octubre y un aumento de turistas europeos
para la temporada baja”. “Mallorca registra un septiembre
con más ocupación hotelera y visitantes que el 2003".
Sí, i què? Si tanmateix els fets són els que són i allò que és
evident és que patim una situació que ens preocupa a tots,
venim d’una situació molt difícil i tenim un problema perquè hi
ha gent que no té la feina que hauria de tenir, hi ha gent
desocupada i per tant, tenim el nostre compromís des del
Govern, prendre les mesures que haguem de prendre i si és
possible en colAlaboració amb tots vostès perquè aquesta
situació es pugui corregir, perquè situació en definitiva millori.
Hi ha un factor que a mi m’agradaria destacar perquè
m’agradaria fóssim capaços de plantejar el debat amb uns
termes de rigor. L’economia de les Illes Balears evidentment
s’ha de mesurar en termes macroeconòmics per l’evolució del
Producte Interior Brut. Evidentment aquesta riquesa s’ha de
repartir, la finalitat no és l’activitat econòmica en si mateixa,
però sí que gràcies a què es genera activitat econòmica podem
fer que aquesta activitat econòmica es reparteixi i que arribi a
la major part de la població i la forma més important de fer-ho
és creant llocs de feina. En aquest sentit l’evolució del Producte
Interior Brut de les Illes Balears és la que és i l’any 2002, l’any
2003 hem estat pràcticament en una situació de recessió
econòmica, crec que en això hi coincidiran tots vostès, almanco
en termes de Producte Interior Brut i que tancarem l’any 2004
amb una previsió d’increment d’un 1,4% del Producte Interior
Brut i amb una previsió del 2% l’any 2005. Aquesta previsió
d’increment en si mateixa, insistesc, ha de ser un medi perquè
la riquesa es pugui transformar en creació de llocs de feina i
pugui millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans.
I què és allò important? Efectivament allò que és important
és que quan xerram de com s’ha traduït o com es tradueixen

aquestes xifres econòmiques en l’important que és la feina de
la gent, veim clarament que hi ha un canvi de tendència des de
fa un any i que aquest canvi de tendència té una constatació en
xifres econòmiques. Per exemple la data més important, la més
important sense cap dubte, la població aturada. Quanta gent...,
vostès o quan vostès governaven es quedaven sense feina
aquest mes en el que duim d’any i quantes se’n queden avui? I
aquest és el gràfic, l’any 2002 a 30 de setembre, quan vostès
governaven 3.823 es varen quedar sense feina. L’any 2003,
2.515 i l’any 2004, avui a 30 de setembre, s’hi han quedat 820.
És veritat que és important...
(Aplaudiments)
És veritat que és important, és veritat que mentre hi hagi
820 que es queden sense feina, aquí no és que puguem fer
rialles ni amollar coets, tots tenim la responsabilitat d’atendre
aquest drama humà de 820 persones. Però aquesta és la dada,
aquesta és la tendència...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Precarietat laboral. És cert també que voldríem que els
índex de precarietat laboral efectivament fossin inferiors a les
Illes Balears. Però aquest és l’altre índex que també crec que és
important. Avui a les Illes Balears el 10,78% de tots els
contractes són de contractació indefinida, la tercera comunitat
a tot Espanya. La primera és Madrid amb un 13,09, la segona
Catalunya amb un 12,71 i la darrera Extremadura amb un 3,5.
Que aquests índex de contractes indefinits són baixos, d’acord.
Què podrien ser més alts? D’acord. Però almanco l’evolució és
una evolució positiva i que, des del meu punt de vista, demostra
un canvi de tendència evident. El cert és que dia 30 de
setembre del 2004 fan feina 6.033 persones més que no feien
feina dia 30 de setembre del 2003, això també és una dada
absolutament objectiva i evidentment absolutament constatable.
I una dada també que m’agradaria ressaltar perquè és
significativa, que són els percentatges d’inversió productiva
estrangera internacional que es fa a les Illes Balears, que sense
cap dubte és una demostració del clima de confiança i del que
són les expectatives empresarials. Entre l’any 94 i l’any 98 el
67% de la inversió que es feia era inversió productiva, és a dir,
era amb béns no immobiliaris, la resta era amb béns
immobiliaris. Del 99 a l’any 2002, el 50%, o sigui es va
davallar del 67% al 50%, era inversió productiva. I la dada més
important és que en aquest anys que duim la dada s’ha
increment del 50% al 78%; és a dir que s’ha produït un
increment del 28% en aquesta inversió que, a més, ha passat, en
termes absoluts, de 108.500 milers d’euros l’any 2002 a
313.452 l’any 2003 i l’any 2004, majoritàriament, és ver, amb
inversió en indústria turística en un 72%. Però evidentment
hem passat d’un 50% d’inversió no productiva a tenir un 78
d’inversió productiva i pràcticament a triplicar, que això és
l’important, aquesta és la dada, a triplicar des de fa un any la
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inversió, els inversors que amb confiança venen a invertir al
mercat productiu de les Illes Balears.
I una dada també que per a mi, i ho sent molt, és un motiu
d’orgull, sense cap dubte, i és la participació de la iniciativa
privada a la creació de riquesa. Evidentment que això respon al
nostre model ideològic, sense cap dubte, nosaltres creim,
efectivament, que el sector públic, i això és debat ideològic, té
un paper de redistribució, un paper de corregir aquelles
injustícies i aquelles desigualtats que es produeixen a la
societat, però sincerament creim que és el sector privat el millor
preparat i el que en sap més per crear riquesa. I creim que la
societat civil, la base de les Illes Balears i de la fortalesa de les
Illes Balears és perquè tenim una societat civil forta, una
societat civil protagonista que ha estat capaç de generar aquesta
riquesa. El creixement econòmic a les Illes Balears s’ha produït
gràcies a aquesta societat civil; si tenim avui la millor renda o
la primera renda per càpita d’Espanya no és gràcies als quatre
polítics de torn, és gràcies a aquesta societat civil que ha sabut
emprendre una indústria, emprendre una economia capaç de
crear riquesa i crear llocs de feina. I aquest és el missatge de
suport a aquesta societat civil. I aquesta és la dada, que jo crec
que és més que significativa: la regió on major participació de
la iniciativa privada es produeix en la creació de riquesa és a
les Illes Balears, un 68,5%, per damunt d’Estats Units, que és
un 68; per damunt del Japó, que és un 64; per damunt del
Regne Unit, que és un 60%; per damunt de la mitjana
espanyola, que és un 57%, i evidentment molt per damunt de
França o Suècia, que són països on el sector públic és realment
el promotor de la riquesa, sense cap dubte.
Aeroport de Palma. Fins setembre de l’any 2003, 15.869
visitants; de setembre 2003 a setembre 2004, 16.642.000
visitants. Direm el que diguem, però aquí han vengut 773.000
persones més, amb un increment del 4,88%, tenint en compte
que l’any 2002, senyores i senyors diputats, varen venir
700.000 persones menys, que vàrem perdre 700.000 turistes. I
enguany, el darrer any, xifres absolutes, tancam amb un
increment del 4,88, amb un increment de 773.000 persones.
Bé, el sector industrial ha incrementat el número
d’empreses en el que va de l’any, però és ver que el sector
industrial és un sector amb dificultats, és ver que es produeix
un procés de deslocalització important a tot el món i que sense
cap dubte ens afectarà. Però Majorica, Kraft, Galatzó, què és
que no passava la passada legislatura això? Què és que el
problema de Majorica, què és que vostès no han governat aquí?
(Aldarull a la sala)
Què han fet amb Majorica? Home, no tenien doblers, el Sr.
Sampol diu que no tenien doblers. Bé, doncs li demanarem al
Partit Socialista; però evidentment que tenim un problema de
deslocalització, però bé haurem d’ajudar entre tots i és un
problema compartit.
Jo no he dit que la construcció sigui el motor de l’economia,
jo he dit que la construcció és un sector important, sense cap
dubte.
I miri, el tot inclòs, nosaltres hem fet una proposta, dins la
Mesa de Diàleg Social, precisament per intentar, dins aquest
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esperit de consensuar una política que sigui capaç d’afrontar el
que és aquest nou model turístic, el que és aquesta evolució del
model turístic, evidentment provocada per una sèrie de factors
que jo esmentava ahir, factors que tenen molt a veure, sense
cap dubte, amb les noves formes de comercialització, amb
l’increment de l’oferta turística pràcticament a tota la
Mediterrània, amb els nous hàbits de consum, entre d’altres,
aquests sense cap dubte, nosaltres creim que s’ha de fer
qualque cosa per intentar millorar d’acord, sense cap dubte,
amb les persones, amb els agents socials i econòmics que són
els que realment saben què és el que podem fer en aquest sentit,
perquè aquesta fórmula de turisme no ens minvi visitants però
tampoc no ens pugui perjudicar de cara a la nostra oferta
complementària.
I nosaltres sí que hem fet una oferta, hem posat damunt la
taula una oferta per almanco regular els nivells de qualitat
d’aquest tipus d’oferta turística. I volem evidentment que
qualsevol solució que es desprengui d’actuació per controlar,
per millorar una fórmula de comercialització, que pot tenir
aspectes negatius per a la nostra societat, sigui una fórmula
consensuada. I per això creim que aquesta decisió, a més
d’aquest Parlament, ha de passar per una proposta conjunta de
sindicats i empresaris, i és en aquests moments el que discutim.
Però els puc garantir que ens preocupa com els pugui preocupar
a vostès.
L’increment del pressupost de la Conselleria de Turisme
només l’any passat va ser crec que més del 30% i hi ha hagut
un increment del 40% en promoció turística, per tant aquestes
dades no les puc entendre. I és cert que tenim un problema
d’estacionalització, però tampoc no és menys cert que aquest
problema d’estacionalització s’ha agreujat d’una forma
extraordinària aquests darrers anys. Si vostès miren les dades
de turistes que venien fora de temporada fa tres anys, veuran
que probablement aquest ha estat un dels pitjors resultats de
tots els que afecten el model turístic que hem heretat al llarg
d’aquests anys. Perquè l’estacionalització és un problema
estructural d’aquesta comunitat autònoma, molt més agreujat a
una illa com Menorca i també a les illes Pitiüses, però que
evidentment costa molt d’aixecar.
Hem tengut sis reunions de la Mesa de Diàleg Social. No és
cert que la Mesa de D iàleg Social s’hagi reunit per primera
vegada el mes d’abril, és fals; la Mesa de Diàleg Social ha
tengut sis reunions: dia 16 d’octubre del 2003, pressuposts
generals de la comunitat autònoma; dia 13 d’abril ocupació; dia
26 de maig obres públiques; dia 16 de juny medi ambient; dia
13 de juliol 2004; dia 27 de setembre 2004, a més de tota la
resta de meses que s’han constituït en el marc de la comissió
executiva del SOIB, dins el Consell General del SOIB, dins el
Consell de Formació Professional Permanent, dins el Ple del
Consell de Formació Professional i dins, per exemple, el
Consell Balear de Salut Laboral, que s’ha reunit el març, l’abril
quatre vegades, etcètera. Però és igual, a més que no és ver que
no s’hagués reunit, li vull dir que tendrem dificultats, però
creim en aquesta fórmula de diàleg i de consens. I jo me seuré
amb els representants socials i sindicats tots els pics que faci
falta, perquè, sense voler llevar cap tipus de protagonisme a
aquest Parlament, que el té, i que, com diu la Sra. Armengol,
ens agradi o no ens agradi, Sra. Armengol, ens encanta,
representa realment la societat de les Illes Balears, representa,
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i per això som majoria absoluta nosaltres i vostè no ho és, i per
això ens agrada ...
(Aplaudiments)
Aquest Parlament que representa els ciutadans de les Illes
Balears efectivament ha de tenir també un paper complementari
en el que ha de ser l’acord de diàleg social, aquesta concertació
a la qual vostè fa referència, i amb moltes dificultats, que estic
segur que les tendrem. Però jo me puc comprometre amb tots
vostès que aquest serà un eix cabdal de la política del Govern
al llarg d’aquests mesos i d’aquesta legislatura. Estarem en
acord o en desacord, però nosaltres intentarem propiciar els
acords; evidentment, els acords han de ser entre empresaris i
sindicats i de vegades els mateixos empresaris i sindicats no es
podran posar d’acord, però nosaltres, i la nostra funció serà
aquesta, és intentar que es posin d’acord. Per tant,
independentment de les reunions que s’hagin produït a la M esa
de Diàleg Social, els vull donar una certesa absoluta que aquest
serà el tarannà d’aquesta legislatura i nosaltres, efectivament,
intentarem que això sigui una constant de la nostra forma de
governar.
I en aquest sentit, jo agraesc evidentment moltes de les
propostes que s’han fet aquí, crec que és el primer debat de
l’estat de l’autonomia, i en duc cinc, crec que és el primer debat
de l’Estatut d’Autonomia on realment hi ha propostes per part
de l’oposició, això no vol que no haguem de parlar també dels
altres temes, que ara en parlarem, però evidentment les
propostes sempre han de ser benvingudes. I jo, Sra. Armengol,
li vull agrair, especialment a vostè, aquesta predisposició a fer
ofertes de colAlaboració, a fer ofertes d’enteniment en els temes
que preocupen els ciutadans i per tant avui he tengut la millor
notícia de totes, que és aquest tarannà; efectivament, no sé si
això s’ha contagiat o és una nova moda, però benvingut sigui
aquest tarannà de fer propostes en positiu i d’intentar trobar
acords i propostes de consens. En aquest sentit li vull dir que
vostè ha proposat un pla estratègic, que a mi me pareix bé, però
aquest pla estratègic ja s’havia proposat, això és una proposta
que va fer UGT precisament a la M esa de Diàleg Social fa sis
mesos i que nosaltres vàrem recollir bé. Vull dir, dins la Mesa
de Diàleg Social, precisament, ja s’està fent feina en poder
elaborar qualque tipus de planificació a mig o a llarg termini,
i evidentment aquest procés ha de ser també un procés
complementari, lògicament amb la participació dels partits
polítics. Però serà molt important l’opinió i la feina que
puguem fer en aquesta labora de planificació amb els agents
socials i econòmics que avui són part interessada amb el nostre
model econòmic i d’una forma substancial.
Estic d’acord amb un gran pacte social del nou model
econòmic perquè el turisme continuï sent el motor. I vull
plantejar una qüestió que també ha estat reiterada al llarg
d’aquest debat i que m’agradaria ressaltar; mirin, podem
debatre totes les qüestions que vostès vulguin en aquest debat,
però hem de ser respectuosos amb les institucions i vostès
haurien de ser respectuosos amb les institucions, ho dic perquè
aquest Parlament va aprovar unes Directrius d’Ordenació del
Territori; en virtut d’aquestes Directrius d’Ordenació del
Territori, amb més o manco encert, no devien ser molt dolentes
si vostès no les varen canviar amb els quatre anys de govern,
s’han produït les iniciatives de desenvolupament d’aquestes

Directrius d’Ordenació del Territori a tots els consells insulars:
el de Menorca, que està més avançat; el de Mallorca i el
d’Eivissa i Formentera. Aquests consells tenen els seus òrgans
de debat, parlam d’una competència que és exclusiva d’aquests
consells; jo estaria encantat de debatre aquí l’aixecament de la
moratòria turística, de parlar aquí de perquè es permeten els
canvis d’hotels en residències o de perquè es redueix el
creixement urbanístic a l’illa d’Eivissa i Formentera, jo estic
encantat de fer aquesta discussió, però no enganyem la gent; el
debat urbanístic avui és un debat dels consells insulars.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
El creixement de les urbanitzacions o el no creixement de
les urbanitzacions és un debat dels consells insulars. I vostès de
forma reiterativa els sortirà el tic de si nosaltres feim
urbanitzacions o no en feim, escoltin, si les fa el nostre partit,
les farà en els consells insulars respectius que és on han de tenir
aquesta discussió. I si no és així, m’ho digui perquè som jo el
que puc anar equivocat evidentment.
El tema del finançament de la sanitat i de l’educació,
voldria que quedàs clar que no és una qüestió de finançament
autonòmic, encara, a veure si som capaç d’explicar-ho, no és
encara una qüestió de finançament autonòmic. Ho serà quan a
tota Espanya s’obri el debat de la renegociació del sistema de
finançament autonòmic, que qualque comunitat autònoma el
vol obrir de forma bilateral, i nosaltres defensam que s’ha
d’obrir de forma multilateral, perquè això és un pastís i
lògicament un tros, un bocí del pastís més gros ens pot
perjudicar a nosaltres. El que nosaltres reclamam i el que
aquest Parlament ha de reclamar i vull corroborar les meves
paraules d’avui de matí, amb la feina que fa la comissió
d’aquest Parlament, precisament per consensuar una petició
rigorosa i seriosa de quines són les nostres necessitats de
finançament en educació i sanitat, i on, efectivament, el Partit
Socialista, avui per avui, té una actitud molt lloable, i jo crec
que de colAlaboració, i per tant esper que tengui fruits a l’hora
de tenir resposta també a nivell del Govern d’Espanya, és
l’aplicació del sistema de finançament que vostès varen aprovar
amb les transferències de sanitat que vostès varen aprovar a
l’any 2001. I aquest sistema de finançament, que vostès,
insistesc, amb el Govern d’Espanya en aquell moment varen
acordar i varen sortir i varen dir que era el millor acord
possible i el conseller d’Economia i Hisenda, el Sr. Mesquida,
va sortir i públicament va dir “es un acuerdo histórico y es el
mejor de todos los acuerdos”; doncs aquell acord té avui una
aplicació inconcreta.
Per què? Perquè les variables que varen servir de base a
aquell acord s’han modificat. I l’acord de finançament de l’any
2001 diu que aquest acord està en vigor mentre no es
modifiquin les variables que varen donar lloc a aquell acord. I
la variable més important que estableix l’article segon d’aquest
acord és la variable de la població. Per això, el que nosaltres
reivindicam no és encara negociar un nou sistema de
finançament de sanitat o d’educació a nivell de l’Estat, que
també i que ja ho farem, no, no, demanam i demanarà aquest
Parlament, i esper que ho aconseguim perquè esper tenir el
suport unànime d’aquest Parlament i per suposat del Partit
Socialista, és que la població que ha vengut d’una forma
majoritària, un 15% en quatre anys, la primera comunitat
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autònoma d’Espanya a les Illes Balears ha provocat un canvi a
les circumstàncies i evidentment ens ha provocat un canvi a les
necessitats d’educació i a les necessitats de sanitat. I aquest és
el plantejament, no un altre, encara no hem entrat a cap nou
sistema de finançament autonòmic.
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lleven 40 milions, però resulta que l’any 2005, 2006, 2007 el
nou conveni l’acompleixen.
Bé, anem al conveni nou.
(Remor de veus)

I una qüestió que també ha estat reiterativa i que voldria
aturar-m’hi un moment, si vostès m’ho permeten. Crec que de
forma reiterada tots els portaveus han dit que nosaltres havíem
incomplert el conveni de carreteres, que havíem actuat amb
deslleialtat, crec que aquestes han estat les paraules, que
havíem actuat amb deslleialtat i que havíem incomplert el
conveni de carreteres. Bé, a veure si som capaç de centrar el
debat, mirin, hi ha dos convenis de carreteres, dos: un que es va
firmar l’any 98 i un que es va firmar dia 12 de març de l’any
2003, dos. El primer conveni, per les raons que siguin, és igual,
els doblers es varen anar perdent cada any perquè no
s’executava. Quan nosaltres vàrem arribar, fa un any i mig,
vàrem intentar recuperar aquests doblers, però encara quedaven
dos anys de vigència del conveni anterior, perquè el conveni
que es va firmar l’any 98 acaba dia 31 de desembre del 2005.
Per tant, el primer que vàrem fer amb el Govern del Partit
Popular a Madrid va ser executar aquelles carreteres per a les
quals teníem doblers i teníem els projectes fets i que estaven
dins el conveni firmat l’any 98. I per això, amb el Govern del
Partit Popular nosaltres vàrem executar quatre obres, és a dir,
amb el conveni de l’any 98 vàrem executar les obres de la
variant sud de Ciutadella, la variant d’Inca, la variant de
Llucmajor i l’autopista a Llucmajor.
Aquestes quatre obres: ronda sud de Ciutadella; variant
d’Inca; variant de Llucmajor i l’autopista a Llucmajor són
obres que estan licitades, adjudicades, supervisades pels
governs del Partit Popular. I aquí tenc les proves, per exemple,
una que la presidenta del Consell Insular de M enorca, no m’ho
negarà, tenc l’informe aquí, de la supervisió de la ronda sud de
Ciutadella, perquè era el projecte que ella va demanar, que la
presidenta del Consell de Menorca va demanar. I és el projecte
que s’ha executat.
(Remor de veus)
Molt bé, per tant tenim aquestes quatre obres supervisades,
licitades i adjudicades en virtut d’aquest conveni de l’any 98.
I aquestes obres tenen anualitats del conveni antic, aquestes
obres es paguen amb càrrec al 2004 i amb càrrec al 2005. Per
tant, Sra. Armengol, per què ens han llevat els doblers de l’any
2004 i 2005? Per què ens han de llevar els doblers a nosaltres
del conveni anterior firmat l’any 98, amb obres executades i
supervisades, per què no han de pagar la ronda sud de
Ciutadella?
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Qualque cosa més, el projecte de pressuposts que ha
presentat el Ministeri de Foment resulta que és ver que ens
lleva, com deia la presidenta del Consell de Mallorca, avui de
matí, 40 milions d’euros el primer any, però no ens els lleva els
següents; els pressuposts generals de l’Estat, com vostès saben
molt bé, duen una previsió d’anualitats; i si vostès s’aturen un
minut i miren aquesta previsió d’anualitats dels pressuposts
generals de l’Estat, veuran que l’any 2005, efectivament, ens

El conveni nou se firma el 12 de març del 2004 i el conveni
nou és un conveni que estableix -aquí tenc la previsió de
pressuposts generals de l’Estat per al qui tengui qualsevol
dubte- on figura, el que han presentat ara, que ens lleven els 40
milions d’euros l’any 2005, però ens deixen el 2006, 2007 i
2008 els 41 milions d’euros cada any; és a dir, només ens
lleven els 40 milions d’euros que justament és l’any que
increment les inversions a Catalunya, però és igual, no passa
res; també les lleven a Canàries, és cert. Però els altres anys sí
que ens mantenen les inversions.
Firmam el conveni d’ara, el que tenim ara, el conveni de
l’any 2003. I amb aquest conveni de l’any 2003 nosaltres el que
feim és firmar un conveni amb l’Estat, incorporant,
evidentment, totes les obres que no s’havien executat amb
l’anterior conveni. I hi ha una clàusula específica del conveni
que diu que les obres que es paguen amb el conveni anterior es
respectaran, hi ha una clàusula específica que ho diu, en el nou
conveni. El conveni, supòs que ningú dubtarà de la seva
legalitat evidentment, amb un Consell de M inistres, amb temps
i forma i absolutament legal i un acord entre el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears; i aquest conveni
aconsegueix recuperar els doblers que s’havien perdut. Com
que hi havia tota una sèrie d’anys que no s’havien executat els
doblers de carreteres, aquest conveni el que fa és recuperar
aquests doblers.
Doncs bé, aquests doblers que es recuperen són per a la
resta dels projectes. I es fa una encomana de gestió per a una
part important d’aquests altres projectes i aquesta encomana de
gestió és la que s’executa pel Govern de les Illes Balears i és la
que ha fet que es posin en marxa totes aquestes obres que hi ha
en marxa avui en dia, a Llucmajor, a Son Ferriol, la variant de
Manacor, la variant de Sant Llorenç, el desdoblament de
Valldemossa, l’autopista d’Inca, el tercer carril d’Inca, Inca-Sa
Pobla, també fins a Peguera, els projectes de Menorca, de MaóFornells, la ronda nord, la ronda sud i naturalment els projectes
de Santa Eulària, nou accés i també a la segona ronda i el que
s’ha de fer d’Eivissa a Sant Antoni.
Nosaltres tenim l’encomana de gestió, tenim els doblers i
nosaltres hem executat dins la legalitat aquests projectes i hem
executat dins la legalitat aquests projectes complint
escrupolosament, insistesc, al nou conveni tots els requeriments
que s’han fet. I li diré més, podria existir algun dubte jurídic,
que no és tal, damunt la supervisió d’aquests projectes i jo aquí
li puc aportar, sense cap dubte, allò que és l’informe de
l’advocacia de l’Estat allà on es reflecteix bàsicament els dos
principis bàsics que sense dubte ens donen a nosaltres tota la
raó i és que l’informe de supervisió dels projectes d’obra cuya
gestión está encomendada a la administración del Govern,
corresponde a oficinas o a unidades de supervisión de la
conselleria de Obres Públiques i Transports. I dos, para el caso
de que la competencia para emitir el informe de supervisión se
entendiese que corresponda al Ministerio de Fomento, la falta
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de emisión del informe requerido en el plazo de un mes implica
el silencio positivo al mismo.
(Algun aplaudiment)
Vull anar més enllà. Sra. Armengol, només li deman una
cosa, una, que vostè es comprometi a donar el mateix
tractament al nostre conveni de carreteres que donen a les Illes
Canàries, res més. Si vostè em garanteix que faran amb
nosaltres el mateix que a les Illes Canàries estic segur que no
tendrem cap problema perquè aquest és el procediment i
evidentment li xerr en coneixement de causa, d’execució de
totes les obres que ha fet el Govern de les Illes Canàries amb
execució d’aquest conveni. Per tant, només volem el mateix
tractament del Govern de l’Estat respecte el Govern de les Illes
Balears amb l’execució del conveni de carreteres que el que fan
a Canàries.
(Aplaudiments)
Hi ha una dada important quant a les dessaladores. Jo he
xerrat aquí que nosaltres tenim com a eixos principals
d’actuació en infraestructures, la qüestió d’allò que són les
carreteres, la qüestió d’allò que són les obres hidràuliques,
d’allò que és el transport, d’allò que és l’energia. En qüestió de
recursos hídrics, en matèria d’aigua, evidentment nosaltres
apostam per una inversió i per un esforç molt important en
matèria, com vaig ahir, de depuració d’aigües perquè volem,
efectivament, i això sí que és política mediambiental de fets que
l’aigua que es vessa a la mar estigui depurada, perquè
afortunadament avui puc anunciar que a les Illes Balears ja no
es fan depuradores que no tenguin tractament terciari i per tant,
que no estiguin preparades per a la seva reutilització. Jo crec
que això evidentment és un gran avanç.
Però en matèria de subministrament d’aigua tenim dues
infraestructures que són vitals per al nostre futur, Sa Costera
que ens durà l’aigua des de Sa Costera fins la badia de Palma,
amb un inversió de 9.000 milions de pessetes. Insistesc, del
Ministeri de Medi Ambient i que evidentment s’ha d’agrair al
Govern actual del Partit Socialista que continuï executant
aquest projecte, sense cap tipus de problema, jo ho vull agrair
públicament. Però tenim també l’avantatge de què el Govern
del Partit Popular va deixar adjudicades 4 dessaladores noves.
Aquestes 4 dessaladores són apostes de present i de futur per al
subministrament d’aigua a les Illes Balears i li ho diré amb una
dada molt clara, si ho trob, sí que ho trob. Nosaltres hem
aconseguit en un any, gràcies a la utilització d’aquestes
dessaladores, reduir per exemple en un 23% l’extracció d’aigua
de Sa Marineta, en un 23%, gràcies a la utilització d’aquestes
dessaladores. Estarem protegint el medi ambient si gràcies a les
dessaladores no només estam garantit el subministrament
d’aigua per al futur, també protegim els nostres aqüífers. Per
tant, ara que tenim la possibilitat de què arribin doblers de
Madrid pagant aquestes dessaladors, construïm aquestes
dessaladores per preservar el futur, però també per protegir els
nostres aqüífers per als nostres fills i per als que vendran
darrera nosaltres.
(Algun aplaudiment)

I li puc dir que amb la Presidenta del Consell de Menorca
fa un mes vàrem firmar un conveni per ajudar a evitar les
fugues de la xarxa d’aigües. A més n’hem firmat d’altres amb
altres ajuntaments, però si no em fa mentir la Presidenta, ho
vàrem firmar fa un mes. Però també li dic una cosa, jo d’això
desgraciadament per la meva experiència en sé un poc, el
discurs de les fuges d’aigua és demagògic, si home sí, que està
molt bé de cara a l’opinió pública, però les coses s’han de
mesurar en termes percentuals. Clar tenint en compte quina part
del total de l’aigua s’utilitza per al subministrament de
proveïment humà, que a tot Espanya és d’un 20% i en canvi el
80% de l’aigua s’utilitza per a l’agricultura, bé serà important
fer mesures d’estalvi en aquest 10%, bé, però escolti una
mesura d’estalvi en un 10% tendrà un efecte sobre el 10%. Una
mesura d’estalvi sobre el 80%, dic jo, que serà molt més
significativa.
Jo crec que és compatible posar en marxa els plans
d’eficiència energètica en allò que han de ser les mesures
d’inversió en energia fotovoltàica, energia eòlica, tal i com li
vaig explicar ahir, han de ser compatibles en què puguem
resoldre el tema de l’energia també de cara al futur. Totes
aquestes qüestions són molt importants. Jo ahir li deia escolti,
nosaltres a 15 anys fent tot aquest esforç que farem volem que
aquestes energies renovables passin del 3,5% al 7%. Bé, però
és que tenim el 93% restant de producció d’energia i
subministrament d’energia que l’hem de resoldre. Per tant,
nosaltres que sempre hem defensat que la solució de l’energia
havia de ser una solució mixta, de les dues coses, sí al
gasoducte, però també cable elèctric i per què? Idò jo li diré,
perquè creim que les Illes Balears tenen una oportunitat per
acabar amb el seu monopoli històric en matèria de producció
d’energia. Creim que la connexió per cable elèctric de les Illes
Balears amb la península, a més finançada per tot l’Estat
espanyol, amb les tarifes per a tots els espanyols, ens introdueix
dins la liberalització del sector. Possibilita entre altres coses en
l’aplicació del decret d’extrainsulars que els nostres empresaris
i els nostres consumidors puguin accedir en el mercat
liberalitzat de l’energia. Avui aquest mercat només és un
mercat espanyol, però com previsiblement passarà serà un
mercat ibèric, amb una unificació amb Portugal i qui sap si
algun dia França ens ajuda, idò també pot ser un mercat
europeu. Només tendrem possibilitats d’estar connectats des de
les Illes Balears a aquesta liberalització del sector, efectivament
si podem tenir el cable elèctric. Per això, baldament vostès s’hi
oposin, nosaltres creim que s’ha de produir la connexió per gas
i per cable elèctric.
I un tema també important, el tema de la protecció i
preservació mediambiental. Mirin, no és veritat, o no és cert
que la interpretació que es fa ni de la Llei de monts on aquest
tempteig i retracte precisament la va limitar en l’ordenació en
els monts públics perquè venien d’una legislació estatal que era
bàsica i allò que es feia en aquesta modificació, precisament,
era alliberar aquests propietaris d’aquesta possibilitat, ni que es
fessin en aquell moment parc nacional amb aquestes
condicions. Sí és vera que nosaltres fa 12 anys, no sé quants,
vàrem fer un parc natural com és el de Cala Mondragó amb
aquestes condicions, sense cap dubte. I jo li puc garantir a
vostè, o a vostès, que nosaltres creim que allò va ser un error i
així ho reconeixem. Creim que vàrem cometre una injustícia
amb aquells propietaris en aquell moment de Cala Mondragó.
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Per això jo li puc garantir que aquest Govern prendrà mesures
per solucionar aquest greuge comparatiu que es va fer amb
aquells titulars, aquells propietaris del Parc de Cala Mondragó
i que puguin tenir les seves compensacions i la recuperació de
la seva veu i dels seus drets en la mesura que nosaltres siguem
capaços de fer. I avui a les Illes Balears hi ha més de 15.000
hectàrees més protegides que hi havia fa un any, a més d’haver
tornat enrera aquestes fórmules de protecció que vostès han
mencionat.
Mirin, nosaltres creim que a un territori on el 90%, com jo
deia ahir, de propietat susceptible de ser protegida està en mans
privades és una bogeria emprendre figures de protecció que no
comptin amb la voluntat i la participació d’aquests ciutadans.
I per altra part jo els demanaria que no confonguessin la figura
de parc natural amb la figura de desprotecció d’una zona,
perquè a vegades pareix que perquè ja no hi hagi parc natural
ja es pot construir a una determinada zona. I vostè sap
perfectament que li hem d’explicar als ciutadans que les normes
de protecció urbanística no es canvien i que simplement allò
que s’afegeix és una figura de parc allà on, des del meu punt de
vista, es confisquen els drets particulars de la propietat privada
d’aquests ciutadans, sense el seu consentiment i amb el seu
perjudici. I com que nosaltres creim que això és una injustícia
ho volem corregir i per això presentarem en aquest Parlament
una llei que sigui capaç de protegir, d’incrementar aquests
nivells de protecció, però fer-ho d’acord amb els propietaris
afectats, comptant amb la seva participació, comptant amb la
seva ajuda i sobretot comptant amb la seva experiència perquè,
com jo ja li deia ahir, la Serra de Tramuntana fa molts d’anys
que està protegida, hi ha molts de pagesos a la Serra de
Tramuntana que fa molts d’anys que protegeixen les seves
cases i no han necessitat de cap figura de parc i de ningú que
vengui a fer-los els comptes per ensenyar a protegir allò que és
seu i d’allò que viuen.
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aprovat aquesta figura de protecció. Això vol dir que hi havia
ciutadans a les Illes Balears que tenien, per Consell de Govern,
un espai aprovat com a ZEPA o com a LIC i no ho sabien
perquè mai es va fer exposició pública, tal i com dictava la llei.
A més a més la situació s’agreuja perquè tenim còpia
efectivament d’un escrit posterior allà on per part de la Unió
Europea es reclama al Govern que aquesta declaració de LIC
i ZEPA que ha fet la Conselleria de Medi Ambient i per tant,
que ha fet el Govern del pacte és insuficient. El Consell de
Govern aprova una declaració que la Unió Europea creu que és
insuficient, de protecció. I som nosaltres els que ara en el
Consell de Govern aprovam l’ampliació en més de 15.000
hectàrees afegides a la declaració de protecció que vostès
havien fet. I a més, lògicament obrim un procés d’informació
pública perquè tots els ciutadans de les Illes Balears sàpiguen
quina és la seva afectació respecte aquesta figura de protecció
i puguin alAlegar. Sincerament, aquesta és la diferència, la
diferència és respectar els ciutadans, la diferència és apostar per
la protecció, però que els ciutadans sàpiguen quins són els seus
drets afectats per les normes del Govern. Això sense dubte
transparència en la gestió administrativa.
(Algun aplaudiment)
Per què dic que és confiscació? Idò mirin, jo tenc una finca
que vull donar en herència als meus fills que l’he rebuda de
mon pare i vostè em fa una norma sense que jo estigui d’acord,
allà on a partir d’ara jo no puc, com aquell que diu, ni anar a
demanar un crèdit al banc perquè el banc no m’ho dona per
què? Perquè aquella finca el banc considera que ja no té el preu
que tenia perquè vostè té un tempteig damunt la meva propietat
i per tant, jo no puc exercir el meu dret amb llibertat. Això no
és confiscació? Això no és confiscar els drets d’aquests
ciutadans? Tendrà l’administració una obligació de cara a
aquests ciutadans? O no la tendrà?

(Aplaudiments)
Però clar hem de fer història i per què li dic jo que nosaltres
hem protegit més que vostès? Perquè nosaltres vàrem prendre
un acord a un Consell de Govern fa ara un parell de mesos allà
on vàrem aprovar una ampliació de la xarxa de superfície
protegida de la xarxa Natura 2000, allò que es coneix com a
LIC i ZEPA, sí, sí, però això té història. I això té història
perquè aquesta és una figura de protecció que estableix la Unió
Europea damunt determinats territoris, que significa Zones
d’Especial Protecció d’Aus i Lugares de Interés Comunitario.
Són dues figures de protecció. Molt bé, l’any 2000 el Consell
de Govern que vostès hi participaven tots i dels que era
vicepresident el Sr. Sampol sense anar més enfora, va fer
l’aprovació d’un acord pel qual es donava conformitat a la llista
de Llocs d’Interès Comunitari i l’inici dels tràmits de la
declaració de zones d’especial protecció. I entre els mateixos
acords, el Consell de Govern instava la consellera oportuna que
elevés aquest acord de protecció a informació pública, com la
llei demanava. És a dir, vostès l’any 2000 varen fer una primera
aprovació d’aquests espais protegits, per tant, varen afectar
drets de ciutadans, el Consell de Govern va aprovar que això es
faria a exposició pública, perquè a més només faltaria que
vostès ho fessin d’amagat, i quan nosaltres arribam al Govern
resulta que vostès mai han fet aquesta informació pública. I
vostès han amagat als ciutadans precisament que havien

Pla de transports. Què fàcil és fer les coses amb doblers dels
altres, per això hem fet les carreteres, a més de totes les
carreteres que fan els tres consells insulars, les haguessin fet
ells si haguessin tengut doblers. Per això ha fet el Govern les
carreteres sense tenir competències, perquè hem recuperat els
doblers. Podem fer totes aquestes carreteres que estam fent
perquè hem aconseguit recuperar de Madrid, és veritat que dos
dies abans de les eleccions, és veritat, ja me’n vaig encarregar
jo de córrer, clar que sí, naturalment i d’aprofitar allò que jo
podia aprofitar i que era la relació amb els meus companys de
Govern perquè jo havia estat ministre, evidentment, perquè dia
12 de març es firmés un conveni i es salvessin aquests doblers
que es perdien per a les Illes Balears.
(Aplaudiments)
Per tant, aquest és un compromís que el Partit Socialista ha
manifestat durant tota la campanya electoral, que ens donaran
doblers per als trens. Jo he sentit del Partit Socialista i de
moltes associacions de veïns, que el soterrament l’havia de
pagar M adrid, va ser la primera queixa que varen treure quan
vàrem presentar el soterrament del tren. Per tant, nosaltres què
hem fet? Un pla de transports, un pla de transports que la Sra.
Armengol diu que és el mateix que tenien, jo crec que no, però
m’és igual. Vostès ho paguin, a mi m’és igual, és el mateix. No
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perquè és un compromís. És a dir, per què feim un pla de
transports d’aquestes característiques, nosaltres creim que hem
fet un pla de transports que té unes novetats molt importants,
creim que era fonamental fer aquest projecte de soterrament i
plantejar aquesta estació intermodal, sincerament creim que és
una aportació, no ho és, és igual tant se val. I una cosa molt
important evidentment, intentar unificar a totes les illes els
serveis de transport perquè no es produeixin disfuncions entre
les determinades comarques i que hi pugui haver un bitllet únic
i que el ciutadà d’una forma unificada, a través d’aquests
consorcis, pugui amb sol bitllet utilitzar totes les fórmules de
transport que hi ha a cada una de les illes. Però bé, és igual tant
se val.
Per què presentam aquest pla de transport i demanam
finançament? Evidentment perquè aquest ha estat un
compromís electoral de l’actual Govern d’Espanya, nosaltres
hem assumit allò que creim que és prioritari i que és una
inversió de prop de 12.000 milions de pessetes per fer l’estació
intermodal, per què? Perquè si no feim l’estació intermodal no
podem fer res de la resta, això és evident. Si a M adrid
haguessin arreglat primer Atocha com pertoca, vostès ja pot
posar tren d’alta velocitat que no hi caben, no tenen on arribar,
haurem de començar la casa pels fonaments, després ja
arribarem a la teulada. Per tant, el primer que nosaltres hem
presentat d’aquest pla i que estam ja executant, per tant, això ho
feim amb doblers nostres de moment, ja ho veurem, és l’estació
intermodal que serà una revolució per a la ciutat de Palma, és
evident, probablement serà l’obra emblemàtica de la ciutat de
Palma perquè soterrarà tot el tren, dóna noves possibilitats a la
ciutat i per a nosaltres ens ofereix la connexió de l’estació
d’autobusos, d’aparcaments i dels trens en condicions per 20
freqüències més de les que hi ha a cada un dels sentits i amb la
possibilitat de què les línies de cara al futur es puguin ampliar.
Començam per aquí i això ho finançam nosaltres. I a més
presentam un pla de transports molt més ambiciós,
efectivament amb una cobertura de línies i això centrat
lògicament a l’illa de Mallorca, però que exigeix d’una
compensació amb l’altre tipus de transport a les illes de
Menorca i Eivissa, evidentment.
Me pos en les seves mans Sra. Portaveu del Partit
Socialista. Vostès tenen el compromís de finançar aquestes
obres perquè és un compromís electoral. Insistesc, nosaltres no
feim deixadesa de les nostres responsabilitats, nosaltres ja
assumim la primera obra i la més important a càrrec als nostres
pressuposts, 12.000 milions de pessetes. Quina obra volen que
facem? Per on volen vostès que seguim ampliant les línies de
tren? I record que la línia Inca-Sa Pobla..., és igual,
evidentment la vàrem començar nosaltres per l’amor de Déu.
Però és igual, quina línia volen que facem? No estam dins
aquest bon clima de colAlaboració i enteniment, perfecte.
Nosaltres els demanam que ens ajudin a finançar el soterrament
de l’estació, que no volen, ens diguin què és allò que volen
pagar. Nosaltres allò que mai farem serà rebutjar els doblers
que venguin de Madrid, per a nosaltres els doblers sempre
seran benvinguts, els dugui qui els digui...

Manacor, ampliarem la de Manacor. Els deixam triar, però
aquest és el seu compromís, simplement els demanam ajuda,
ajuda perquè vostès es varen comprometre que la inversió en
tren seria prioritària si vostès governaven a Espanya i no passa
res, amb bon tarannà, amb bona colAlaboració, com vostè m’ha
proposat i amb tota la nostra predisposició Sra. Armengol.
Jo respect profundament totes les opinions de totes les
plataformes, totes, si vol Sr. Sampol, vostè em xerra de
plataformes, després tal vegada a la rèplica podem xerrar de les
alAlegacions. Home això de què segons quines plataformes, Sr.
Sampol, vagin a cercar alAlegacions a un autobús de jubilats
d’Extremadura o de Valladolid...
(Aplaudiments)
O que el seu batle d’un poble important i els seus regidors
afectats per la carretera Inca-Sa Pobla firmin ells, les seves
famílies, sis alAlegacions cada un. En podem xerrar, però
tampoc crec que això sigui rellevant. Jo els respect, jo els
respect. Només crec que en el Pla territorial de carreteres de
Mallorca hi havia 200 alAlegacions falses, crec, però és igual,
no val la pena. Els hem de respectar, els hem de respectar,
l’opinió de tothom és important i l’opinió de tothom s’ha de
respectar. Però també vostè ha de respectar una cosa, que vostè
oblida que en aquests 14 mesos on diu que ens hem enfrontat
a totes aquestes associacions, hi ha hagut dues eleccions i a les
dues eleccions el partit més votat ha estat el Partit Popular.
(Aplaudiments)
Tanta sort que ens enfrontam a tothom perquè si no ens
enfrontam a tothom al Alots ens en podem anar.
(Remor de veus)
I miri, el tema de l’agència alemanya és un tema jo crec
sincerament que no és evidentment el més important, però en
fi. Em diuen que firmen un conveni amb l’anterior Govern, el
Govern anterior no compleix el seu compromís de la primera
aportació i quan entra el nou Govern es reclama el compliment
per part de l’associació. El nou Govern exigeix el compliment
dels compromisos de l’associació i es recomponen les relacions
un cop que s’ha complit la legalitat i evidentment s’està
tramitant aquest pagament. També tanta sort que aquestes
agències alemanyes no han venut els paquets, perquè a pesar
d’això doncs han vengut un 10% més de turistes alemanys i
això sí que és un fet real. De totes maneres, a mi me perdonarà,
però jo crec que si davallam a aquest nivell, sincerament, això
crec que no passa de ser una anècdota.
I sí que me botat una cosa que no vull passar per alt, perquè
no és ver, que ha dit el Sr. Rosselló. Sr. Rosselló, o vostè no va
atendre ahir al meu discurs o vostè, perquè m’ha dolgut, ha
volgut tergiversar les meves paraules; li llegesc, pàgina 37: “El
nostre sistema educatiu garanteix i continuarà garantint el
correcte coneixement de les dues llengües cooficials”. Està
clar, no ho dubtam, no tenim cap problema amb aquest (...).

(Aplaudiments)
Ens volen pagar la línia d’Alcúdia, farem la línia d’Alcúdia,
no volen fer la línia d’Alcúdia i volen que ampliem la de

També els vull dir que demà s’aprovarà, efectivament amb
una proposta que feia el Sr. Rosselló i que me pareix
interessant, una resolució del Partit Popular, esper, instant que
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-vostè la votarà a favor, m’és igual, fins i tot podria ser una
proposta seva- abans d’un any el Govern presenti la llei
d’ensenyament d’adults, que és una proposta que ha fet vostè,
coincidim, me pareix positiva. Per tant, si a vostè li pareix, fins
i tot jo li demanaria al portaveu que fos una proposta conjunta
que poguéssim fer amb Esquerra Unida.
I per una altra part, la llei de biblioteques i arxius es
presentarà al Parlament abans de juny del 2005, també com
apuntava vostè.
La compra de sa Dualla, devora Aubarca, ha estat un 28%
més barata, s’ha comprat a 72 pessetes i Aubarca es va comprar
a 100 pessetes.
Miri, vostès fan referència a un fet, el Sr. Sampol ha fet
referència a un fet que era important, el Sr. Sampol deia que
nosaltres vàrem dimonitzar el món turístic; que l’ecotaxa era
legal, però que vàrem lluitar contra l’ecotaxa; que l’economia
s’enfonsava; que què hagués passat si la situació actual hagués
estat la situació que haguessin patit ells, que nosaltres vàrem
dimonitzar la seva política turística. Mateu Morro afirma que
“Baleares y la izquierda tardarán años en recuperarse de la
nefasta política turística del pacto”.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Tenim una crisi estructural, tenim dependència dels
majoristes de viatges i tenim increment de sòl residencial.
Tenim una crisi i és una crisi greu i els hotelers són partidaris
del no creixement del sòl residencial. Estam amb el mateix,
aquest és un debat urbanístic, és un debat que s’ha de tenir allà
on es tenen les competències i les decisions dels consells dels
plans territorials. Evidentment, la dependència dels majoristes
de viatges doncs no hem descobert un ou de dos vermells, és
que els majoristes de viatges, ens agradi o no ens agradi, són
els que han inventat aquest negoci i són els que varen fer
possible la capitalització els anys seixanta de les Illes Balears
per poder construir una infraestructura hotelera per a la qual
nosaltres no teníem doblers ni teníem capital. Evidentment,
aquest model econòmic té aquest punt feble, que és una
dependència del majorista de viatges, això és evident, però el
que no podem fer amb el majorista de viatges és tirar-li pedres;
el que no podem fer amb el majorista de viatges és crear-nos,
convertir-nos en el seu enemic. I evidentment el model turístic
sí que té un procés d’evolució en el qual hi estam tots implicats
i en això tant el Sr. Sampol i la Sra. Armengol fan propostes
que són les que nosaltres intentam reconduir, a través de la
Mesa de Diàleg Social, per poder apostar de cara al futur amb
una planificació que ens pugui adaptar a aquesta necessitat
d’aquest nou model.
Els pagesos estan irritats, els comerciants estan irritats, els
industrials estan irritats i el personal de Som Ràdio està irritat,
estan tots irritats evidentment. Miri, a la Conselleria
d’Agricultura, Sr. Sampol, sap què ens dedicat a fer; vostè diu
que hem fet de gestoria. Tal vegada hem fet de gestoria, però
bona eh, que la seva era dolenta! Perquè ens hem trobat 12
milions d’euros compromesos i sense poder pagar, ens hem
dedicat a pagar el PROAGRO de l’any 2003, el complement
autonòmic dels plans de millora dels fruits secs de l’any 2003,
els danys a la patata de gener del 2003, el PROALFA, que hi
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havia restes endarrerides del 2001, 2002 i 2003; les
agrupacions de defensa sanitària de la ramaderia de l’any 2003,
les agrupacions de defensa vegetal de l’any 2003; les
assegurances agràries, restes endarrerides de l’any 2002 i 2003;
la limitació dels materials específics de risc de les vaques
boges; la resta de les línies d’ajudes fins a un total de 30 línies,
per un total de 12 milions d’euros.
I una cosa que no és menys important: les inversions en el
pla de millora de les explotacions, l’aprovació mitjana l’any
2002 era de 497 dies, en aquesta gestoria que vostè diu; a la
campanya del 2003 va ser de 257 dies i a la campanya del 2204
ha estat de 122 dies. Això intentam, que els doblers arribin als
pagesos. Sabem que aquesta no és l’única solució, en som
conscients, però intentam almanco que el pagès es fiï de
nosaltres i quan la consellera d’Agricultura diu una cosa
l’acompleix. I el primer que hem hagut de fer per complir és
pagar el que devien i posar-nos al dia. I a partir d’aquí
evidentment som conscients dels problemes que ...
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Jo som responsable dels problemes personals de Som
Ràdio, de la gent que feia feina a Som Ràdio. Nosaltres?
Vostès tenien denúncies contra Ràdio M arratxí i la varen
tancar; no era legal, tenien denúncies i la varen tancar. Vostès
tenien denúncies contra Som Ràdio, perquè era una emissora
pirata, ilAlegal, en mans d’un govern públic i què varen fer?
Però com podem arribar a un govern i trobar-nos una emissora
pirata del Govern de les Illes Balears? Però on s’ha vist mai! És
vostè que ha de donar explicacions a aquests senyors perquè els
va crear unes ilAlusions que no tenien, és vostè que ha jugat amb
la feina d’aquests senyors, és vostè que ha creat una emissora
pirata del Govern de les Illes Balears. Què hem fet nosaltres,
què hem fet?
(Remor de veus)
Tancar evidentment una emissora que era pirata, que era
ilAlegal i immediatament, el mateix dia, vàrem demanar al
Govern d’Espanya que ens donàs la freqüència per crear una
ràdio pública legal, el mateix dia, Sr. Sampol. Tancam Som
Ràdio, però donam una esperança, el que volem és que sigui la
ràdio autonòmica, però ho demanam legalment i ens dirigim al
ministeri i li demanam: senyors, volem tenir -perdoni que li
digui: sap per què la varen muntar il Alegal? Perquè no estaven
d’acord entre vostès, si és evident.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Perquè si s’haguessin posat d’acord entre vostès, haguessin
demanat la ràdio pública, el que passa és que vostè sap molt bé
que no li haguessin deixat manejar a vostè. I en canvi, si la
muntava pirata la podia manejar vostè. Clar, home, aquesta és
la realitat.
(Remor de veus)
Per tant, no me faci a mi responsable de Som Ràdio, que me
sap molt de greu aquestes situacions personals i tant de bo les
puguem corregir, però anem a fer les coses d’una forma seriosa
i ajustades a la legalitat.
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La lliure elecció de centre és una aposta d’aquest govern.
Vostès es poden posar com es vulguin posar, però nosaltres
defensam aquest principi de llibertat, és el nostre model
ideològic, és ver, és la nostra ideologia; la nostra ideologia
defensa, precisament, el dret de l’individu per damunt de tot,
per tant els drets dels pares i de les mares; respectam els drets
dels professionals, però creim que s’han de protegir des de la
llibertat els drets dels pares i de les mares. Vostè diu que si
nosaltres explicàssim millor les coses els pares farien una cosa;
miri, el que està clar és que els pares i les mares han de fer amb
els seus fills el que vulguin, són ells que han de tenir la
llibertat. I si un pare i una mare vol que el seu fill aprengui a
llegir i a escriure en castellà ho ha de poder fer i això no l’ha
d’eximir d’aprendre les dues llengües oficials, perquè ell ha de
saber i ha de conèixer les dues llengües.
Vostè s’imagini, per exemple, un premi Nobel de medicina,
que el podem fixar per tres anys i té un fill de tres anys i sap
que només estarà tres anys a les Illes Balears; li haurem de
permetre a aquest senyor, si vol, que el seu fill aprengui a llegir
i a escriure en castellà, li haurem de permetre o li haurem de
posar barreres, Sr. Sampol? Doncs amb la lliure elecció de
centre, exactament el mateix: vostès poden dir, amb tot el
respecte, missa, però hi havia 3.000 persones que l’any passat
varen anar a l’Ajuntament de Palma i es varen haver de canviar
d’empadronament per fer una trampa per poder triar el centre.
Gràcies a la nova regulació que hem fet això enguany no s’ha
produït i el que l’any passat era d’un 80 i busques per cent,
enguany és d’un 92%. Per tant, hem augmentat d’una forma
considerable el nivell de satisfacció de la gent que en primera
elecció ha pogut triar l’escola que volien i, a més, seguirem fent
feina per a això, perquè volem que al final tothom pugui triar
l’escola que vol, perquè aquest és el nostre compromís. I jo
crec que això és el que els fa mal, doncs no senyor, nosaltres
volem que existeixi llibertat i no volem crear cap tipus de
confrontació, simplement vostè ha de respectar, simplement,
que nosaltres defensem aquest principi de llibertat per damunt
de tot.
I me permetrà que li recordi, vostè m’acusa de falta de
respecte als professionals; nosaltres hem homologat a
l’educació els professional de l’educació concertada amb la
pública, amb un cost de 17 milions i mig d’euros. Jo tenc la
carta, és ver, el seu conseller, el Sr. Pons, la va demanar, tenc
la carta que el seu conseller dirigeix al president Antich, i li
demana, efectivament, que es faci aquesta homologació, però
la realitat és que vostè va dur al Consell de Govern aquest
acord i aquest acord no es va aprovar. I hem estat nosaltres els
que hem hagut d’aprovar que el personal de la concertada ...
(Algunes rialles i aldarull a la sala)
... tengui la mateixa retribució, els mateixos drets que la
pública.
(Remor de veus)
Miri, no vull fer cap plantejament que es pugui malentendre
respecte d’aquest seguidisme o d’aquesta obsessió que vostè té
per Catalunya, escolti, no, jo no tenc cap interès de fer cap
seguidisme, jo li explic; si vostè ho vol entendre ho entén, jo
intentaré explicar-li, si som capaç. Miri, Catalunya té tot el dret

a decidir el que hagi de decidir dins el seu àmbit de
competència, dins l’Estat espanyol, però vostè hauria
d’entendre que si s’obri un procés nou a Espanya, on estam
refundant l’Estat, qualque representant de Convergència i Unió
ha dit: la segunda transición; en aquest procés de refundar
l’Estat nosaltres hi tendrem qualque cosa a dir; si es canvien les
regles del joc, hauran les Illes Balears de defensar els seus
drets. I en aquest procés de refundació de l’Estat el que
nosaltres no podem permetre és que una comunitat autònoma
negociï els pressuposts generals de l’Estat, ella amb l’Estat, o
que una comunitat autònoma introdueixi en el seu sistema de
finançament de dins l’Estatut per retallar les seves aportacions
a l’Estat i nosaltres, des de les Illes Balears, que som els que
més aportam a Espanya, ens quedem igual. És simplement això,
jo no vull ni torpedinar ni entorpir, sinó tot el contrari del que
pugui fer Catalunya dins la defensa dels seus interessos. Però
el que vostè sí que hauria de fer és ajudar-me a mi a defensar
els interessos de les Illes Balears i els interessos de les Illes
Balears passen perquè qualsevol negociació que es faci del
finançament de l’Estat es faci multilateral, hi participem tots, i
si qualcú vol canviar les regles de joc, nosaltres també hem de
tenir dret de canviar-les.
I l’únic que jo reclam és que no hi hagi més diferències que
les que avui són a la Constitució espanyola, simplement, i que
el procés del 143 i del 151 està superat. Aquí sí que no hi jug,
no, no, aquí sí que no hi podem jugar; nosaltres no tenim
diferència perquè ja hem accedit a l’autonomia i aquest era un
procés, perdó, d’accés a l’autonomia, a través del 143 i del 151.
Però això ja ha passat, per tant, simplement, Sr. Sampol, jo
deman que en aquesta nova negociació, en aquesta nova
elaboració d’estatuts d’autonomia, de reforma de la Constitució
espanyola, els ciutadans de les Illes Balears no es vegin relegats
a ser de segona divisió, perquè no hi ha cap motiu. I vostè diu
que ja ho som de segona divisió; ho serem, en tot cas, respecte
d’aquelles comunitats que tenen drets forals que són els que es
reconeixen a la Constitució, i jo aquests els ho admet, però
Catalunya no té cap dret foral. I Catalunya no té cap dret
històric que no tenguem nosaltres, ni té cap dret econòmic ni
social ni polític que no puguem tenir nosaltres, insistesc, tot
això té la barrera del consens.
Efectivament, tot això té una limitació, que és el consens,
perquè nosaltres hem de primar el consens amb tot el grup
polític, però vostè no me pot negar que nosaltres defensem els
nostres interessos. I l’únic que dic és que si Catalunya diu,
doncs que Catalunya que aportava el 6% del seu producte
interior brut a la solidaritat de l’Estat, a partir d’avui només
aportarà el 3%; i les Illes Balears que aporten el 10%, han de
seguir aportant el 10%? No, és un exemple: per què? No tenim
dret a fer aquesta reclamació? Això és estar obsessionats amb
Catalunya? No serà just que nosaltres facem aquesta
reivindicació, sempre des d’un esperit, insistesc, de consens i
de pragmatisme, no és cap obsessió, insistesc, tot el respecte i
també tota la voluntat de colAlaboració, perquè l’enteniment
amb Catalunya és cabdal per a nosaltres. I vostè no me podrà
a mi negar que l’aposta per l’euroregió, precisament és una
aposta per aquest enteniment que ha estat històric entre els
governs de Catalunya i els governs de les Illes Balears, des del
Sr. Cañellas al Sr. Antich o a jo mateix, tots els governs de tots
els partits sempre hem intentat cuidar aquestes relacions de
colAlaboració i cooperació amb Catalunya.
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Jo no he tengut aplaudiments al meu partit, com vostè es pot
imaginar i com vostè haurà vist per apostar per aquesta
col Alaboració amb Catalunya, però a mi m’ha estat
absolutament igual, perquè jo crec que els interessos generals
avui dels meus ciutadans estan per damunt dels interessos
particulars.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Miri, resulta que la inversió que feim en l’equip ciclista són
uns doblers que llevam a educació i que llevam a sanitat. Això
sí que és demagògia! Perquè què feim, idò, amb els doblers que
vostès varen gastar amb l’ecotaxa? Sap vostè en què varen
invertir l’ecotaxa? Vostè ha dit als ciutadans que en estudis es
varen gastar 40 milions de pessetes d’aquestes que recaptaven
de l’ecotaxa i que es varen gastar 422,3 milions de pessetes en
comunicación y publicidad.
(Algunes rialles i remor de veus)
Ho ha dit? Jo podria fer la mateixa demagògia. I què!
Home, nosaltres tenim tot el dret de defensar un finançament en
educació sempre i quan ho demostrem i siguem rigorosos. I
després, el que facem amb els nostres doblers és una sobirania
d’aquest Parlament i del govern de torn, sigui del color polític
que sigui. Jo no permetria mai que això no es respectàs, ni a
vostè tampoc; vostè té dret, amb els doblers que vostè ha
d’administrar, perquè aquesta és la seva autonomia, a destinarlos on vostè cregui convenient, fins i tot a publicitat i
propaganda encara que venguin de l’ecotaxa, fins i tot a això.
És la seva llibertat equivocar-se, i vostè me diu que perquè jo
faig una inversió important en un equip ciclista, ja no puc anar
a Madrid a demanar doblers per a la nostra educació i per a la
nostra sanitat. Això, d’un partit nacionalista i això del PSM ,
sincerament, no me pareix coherent.
La defensa de la societat civil no és defensar desigualtats,
la defensa de la societat civil no és en absolut defensar la falta
de justícia social, la defensa de la societat civil és la defensa
d’un model capaç de crear riquesa i és la defensa d’un model
que ha estat el que ens ha duit a l’èxit en aquesta comunitat
autònoma. El nostre turisme necessita inversions, sense cap
dubte, i en parlarem, ara en parlaré abans d’acabar, necessita
evolucions i evidentment defensam les empreses i defensam els
llocs de feina; ara resulta que nosaltres ens dedicam a fer un
repartiment clientelar de subvencions a indústria, comerç i a
agricultura. Què no han governat? Què han fet aquests quatre
anys vostès? Què eren les seves ajudes a la indústria i al
comerç, eren també clientelisme? Perquè la majoria són en una
part coincidents. Allò seu no ho era i ara ho és? Jo crec que
hem d’aconseguir que aquestes ajudes als sectors necessitats,
en primer lloc arribin i es paguin, i evidentment que es faci de
la forma més objectiva possible, però sobretot també
consensuada amb el sector, com nosaltres intentam, que és el
nou clima que jo crec que intentam instalAlar i que crec que és
el més positiu.
La inversió que nosaltres feim en promoció turística, que
vostè, Sra. Armengol, diu que ha davallat, que l’hem suprimida;
doncs miri, ha passat, aquest és el quadre, que li vull mostrar,
i ha passat del 2002, 9,5 milions d’euros, al 2004, 14,9 milions
d’euros, de 10 a 15 milions d’euros és l’evolució, l’aposta que
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hem fet. Però amb una diferència substancial, sap quina és la
diferència substancial? Que nosaltres ens hem segut amb el
sector i nosaltres hem creat una comissió on hi participen
tècnics, representants precisament del sector, perquè volem
planificar conjuntament la promoció turística, i esper que abans
que acabi aquesta legislatura, també amb la participació dels
consells insulars. És a dir, la nostra diferència és que volem que
aquesta promoció turística sigui la que més convengui al sector,
que no sigui una facultat discrecional del govern de torn.
I nosaltres, amb la promoció turística arribaríem fins on els
sectors volguessin, vull dir, són ells els que en saben; tant de bo
poguéssim aconseguir un consens absolut també a la Mesa de
Diàleg Social o amb tots els representants del sector per pactar
aquesta promoció turística, perquè saben més ells que nosaltres
quines són les seves necessitats.
I evidentment el model turístic el que no està és esgotat, i jo
esper que, efectivament, de les seves paraules es desprengui
que vostè no està en absolut d’acord que el turisme de sol i
platja està esgotat, vostè no ho ha dit. Per tant, celebr que vostè
no estigui d’acord amb la seva ministra de Medi Ambient. I que
s’han de produir processos de canvi i processos d’evolució jo
crec que és evident i que els podem fer conjuntament, doncs
evidentment, aquesta és la nostra intenció. Per això hem
plantejat dins la M esa de Diàleg Social una planificació
respecte del que ha de ser l’evolució i l’adaptació d’aquest
model turístic, però també vostè ha de comprendre que mentre
no podem estar aturats; per això, mentre nosaltres feim les
accions que jo ahir vaig enumerar, d’aposta per l’Institut de
Qualitat Turística, d’aposta per l’esforç en la promoció,
d’aposta per la formació, d’aposta pels projectes de
desestacionalització de tots els ajuntaments de les Illes Balears,
amb una inversió de més de 60 milions d’euros, d’aposta per la
diversificació de la nostra oferta, creant les rutes
cicloturístiques, creant productes d’itineraris de guies culturals
que puguin, efectivament, enriquir aquesta diversificació. Però
que això és millorable, sense cap dubte. I precisament perquè
això és millorable, efectivament, volem consensuar propostes
en aquest sentit amb els interlocutors econòmics i socials i
naturalment també seran sempre ben rebudes les aportacions
que es puguin fer des d’aquest Parlament i des del seu grup
parlamentari.
Record això del tot inclòs. Ens preocupa el tot inclòs, som
conscient del que significa el tot inclòs; però el tot inclòs no és
un tema tan fàcil de resoldre, és un tema que en tot cas haurem
de resoldre amb prudència i també escoltant tothom. Però això
ho hem proposat a la Mesa de Diàleg Social, nosaltres hem
proposat una sèrie de mesures que, a més, coincidim amb el
Govern de les Illes Canàries, que té exactament el mateix
problema que tenim nosaltres; jo, parlant amb el president de
Canàries, me deia exactament el mateix, i allà l’oposició li diu
a ell exactament el mateix que vostè me diu. Però, bé, és una
realitat que efectivament afecta la nostra oferta complementària
i per això ens preocupa, però tampoc no podem deixar d’oferir,
sempre que sigui de qualitat i que estigui regulada una fórmula
d’explotació turística que pugui dur turistes i riquesa, si és que
efectivament la regulam i som capaços d’arribar a una acord en
aquest sentit.
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Jo sobretot el que vull és recollir la seva proposta
d’oposició constructiva, a mi me pareix efectivament un
tarannà que rep amb tota la ilAlusió i que efectivament crec que
és una novetat, però que crec que és un camí bo per defensar
els nostres interessos. Però vostè haurà de convenir amb mi que
aquesta oposició constructiva, en el seu cas i en la seva situació
política, té un condicionant amb el qual vostè també necessitam
que s’hi involucri i que el Partit Socialista s’hi involucri. Miri,
Sra. Armengol, el paper del Partit Socialista de les Illes
Balears, davant el nou panorama polític, davant el nou mapa
polític, és sense cap dubte un paper fonamental; és un paper
fonamental perquè avui és el representant del Govern
d’Espanya, i avui el Sr. Antich, el Partit Socialista representa
la millor intermediació possible amb les nostres relacions amb
el Govern d’Espanya. I jo des del primer moment vaig fer
l’oferta que avui vull reiterar públicament, del nostre
compromís de colAlaborar, d’entendre-nos, per a tot allò que
sigui bo per als ciutadans de les Illes Balears, per a totes
aquelles qüestions que siguin beneficioses per als nostres
ciutadans. En aquesta nova conjuntura, evidentment, aquest
enteniment entre el Partit Socialista i en aquest cas el Govern
de les Illes Balears és molt important.
I jo insistesc, volem fer cessió de tot el protagonisme que
sigui; vostès han de tenir tot el mèrit, no tenim el més mínim
problema a oferir-los aquesta colAlaboració, sempre i quan sigui
en benefici dels ciutadans de les Illes Balears. I en aquest
context vostè m’haurà de permetre que jo avui almanco li faci
una crida perquè vostè me digui qualque cosa al respecte
davant el clima que avui es produeix a les relacions del Govern
d’Espanya amb el Govern de les Illes Balears. Ahir vaig dir que
els principis havien estat principis positius, ahir vaig dir que el
to amb el qual s’havia tractat el Govern de les Illes Balears, en
termes generals, sobretot al principi d’aquesta nova legislatura
del Govern d’Espanya, era un to que mereixia tot el nostre
reconeixement i que anava pel bon sentit; però no és menys cert
que els pressuposts de l’Estat i els esdeveniments que s’han
produït últimament, doncs ens fan, evidentment, estar
preocupats i intentar posar fil a l’agulla per reconduir una
situació que pot ser dolenta i perjudicial per a nosaltres.
Miri, nosaltres tenim una sèrie de problemes que hem de
solucionar, ho vaig dir el primer dia: hem de solucionar el
finançament de sanitat i d’educació i per a això hem constituït
una comissió en aquest Parlament que, unànimement, amb el
suport del Partit Socialista, pugui ajudar a fer una reivindicació
davant el Ministeri d’Economia i Hisenda per cobrir aquest
dèficit que nosaltres creim que és just, naturalment sempre i
quan vostès considerin que és just, i per això crec que farem
tots els esforços possibles. Però evidentment nosaltres tenim
altres qüestions que necessitam resoldre, per cert és el que
vostè, desgraciadament, no hi ha fet referència: el transport
aeri. Jo crec que ningú a Menorca o a Eivissa i Formentera,
sense anar més lluny, pot creure que facem un debat de l’estat
de l’autonomia i que vostè surti aquí a fer la seva intervenció
i el seu discurs, insistesc, que agraesc i que me pareix que té un
bon to, però que no parli del transport aeri; i vostè aquí no parli
als menorquins o als eivissencs dels problemes que avui tenen
del transport aeri.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)

I que vostè no me doni una explicació, si pot, i li deman
amb tot el respecte i amb tota la correcció de la qual som
capaç, de per què ahir el Partit Socialista en el Senat va votar
en contra de què el Govern de les Illes Balears pogués avançar
els doblers perquè el 50% de descompte sigui efectiu a partir de
dia 1 de gener del 2005?
(Aplaudiments)
Quan vostè, precisament, ha dit públicament, si no estic
equivocat, que està a favor d’aquesta proposta. Jo li vaig fer
aquesta proposta al Sr. Zapatero i el Sr. Zapatero, el president
del Govern, insistesc, ha tengut l’amabilitat de rebre-me a
Menorca, de rebre-me a la Moncloa, la veritat és que amb
reunions i audiències que han estat interessants i sobretot amb
un bon clima, però escolti, qualque cosa més; el Sr. Zapatero,
a la reunió del mes de juliol, es va comprometre davant mi, i ho
va dir públicament, que el mes de setembre estarien
constituïdes totes les comissions del règim especial de les Illes
Balears. Perquè no se’n pogués oblidar, hem enviat dues cartes
demanant aquesta constitució; i el ministre Sevilla,
precisament, s’ha compromès amb aquesta constitució. Tots els
consellers han enviat una carta a principis de setembre, també
reclamant la constitució d’aquestes comissions. Miri, no passa
res, no és definitiu, estic parlant de símptomes que crec que
hem de corregir; ja està bé si ara vostè aconsegueix que això
s’acceleri i que això s’arregli per al mes d’octubre, si no passa
res, no té major importància. Però sí té importància que no
entrem en un clima de desenteniment, sí te importància que es
produeixi un enfrontament que jo no vull, que nosaltres no
volem entre el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes
Balears; sí té importància que es respecti el president de les
Illes Balears, és igual si ara som jo circumstancialment, doncs
qualsevol dia ho pot ser vostè, no té cap problema, però se l’ha
de respectar com a figura.
(Remor de veus)
Per què ho dic? Home, perquè si jo faig una proposta al Sr.
Zapatero i li dic que li proposam avançar els doblers perquè els
ciutadans de les Illes Balears es puguin beneficiar del 50%, el
Sr. Zapatero, me diu: “La semana que viene te llama la
ministra de Fomento para que podáis pactar y negociar este
tema”; clar, jo me puc assabentar per la premsa, dos mesos
després, que s’està rebutjant la meva proposta, sincerament. És
a dir, jo crec que mereixem un tracte, per tant, només estic
dient, no estic recriminant res, estic dient que hem de reconduir
aquesta situació, sincerament. Per tant, jo li deman a vostè que
es pronunciï en aquest sentit; es pronunciï en el sentit
evidentment de les al Alegacions, per exemple, que va fer el
Consell Insular de Menorca a la declaració de servei públic de
les Illes Balears, amb la qual no estàvem d’acord vostès i
nosaltres, no hi estàvem d’acord; bé, doncs a vostè li deman
que digui on està, perquè està molt bé fer el discurs que feim,
però jo crec que els ciutadans han de sentir solucions als seus
problemes.
Avui, un bitllet de M enorca, d’Eivissa a Mallorca costava,
quan es va fer la declaració d’interès públic, 72 euros, i el
ministeri, de forma unilateral, incomplint l’acord que estableix
el decret que s’ha de reunir la comissió mixta per acordar
qualsevol pujada de preu, varen fer una pujada de 4 euros;
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vàrem cridar, no vàrem trobar el director general d’AENA
perquè era de vacances, al final vàrem trobar la sotsdirectora,
varen demanar disculpes; bé, d’acord, han demanat disculpes
però la veritat és que han pujat, sense dir-nos res, 4 euros, de
72 a 76, que això era el bo que tenia la declaració de servei
públic entre illes, que té un preu fix. No serà el preu que a
vostès els agrada, d’acord, però és un preu fix i que no es pot
pujar. I això és el positiu, i era un preu, a més, que rebaixa
substancialment, perquè quan nosaltres ens oposàvem que el
descompte fos una fórmula que solucionàs el problema del
nostre transport aeri era, precisament, perquè estam escalivats,
perquè ja vàrem viure allò de l’any 99, on varen pujar el
descompte al 33%, però després les companyies varen
començar a pujar preu, a pujar preu i després hem fet osques,
perquè han pujat més el preu les companyies que nosaltres hem
pujat el descompte.
Per tant, hi ha una postura del Consell Insular de Menorca
i per tant, en aquest cas, del Partit Socialista, on es demanava
que el preu havia de ser de 58 euros. Escolti, d’acord, nosaltres
no estàvem d’acord ...
(Remor de veus)
... no, nosaltres no estàvem d’acord amb aquesta declaració,
però evidentment crec que en aquests moments els hem de
reclamar coherència; la coherència que els hem de demanar és
que això és simplement un acord de Consell de Ministres. El
Consell de Ministres demà pot davallar el preu de 76 a 58
euros, demà, i no ha de demanar permís absolutament a ningú
per fer aquesta davallada. Vostès haurien de demostrar la
congruència, és a dir, nosaltres és ver que vàrem donar suport
a la declaració de servei públic amb el preu de 72 euros,
naturalment, però ara la responsabilitat no és nostra, ara la
responsabilitat és seva i el que vostès prometien als ciutadans
de Menorca ara ho han de complir, i si vostès els prometien que
si vostès governaven, vostès haguessin fet una declaració de
servei públic amb 58 euros, vostès doncs no sé què estan
esperant: facin demà mateix la declaració de 58 euros i hem
acabat.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
I una altra cosa, amb la qual sí que hi estam d’acord, i hi
estàvem, que és la declaració de servei públic amb la península.
Aquestes alAlegacions, també aprovades en el Consell Insular
de Menorca, demanaven aquesta declaració de servei públic.
Doncs, què hem de fer? Començarà l’hivern, no tendrem
resposta, de moment no la tenim, però evidentment haurem de
prendre qualque decisió, perquè això sí que preocupa els
ciutadans. A mi me pareixen bé totes aquestes propostes
d’acords i de conversacions, però els fets reals és que els
ciutadans de Menorca i d’Eivissa i Formentera tendran
problemes aquest hivern, una altra vegada, per anar a Madrid,
per anar a Barcelona o per anar a la península. Per tant, haurien
de posar fil a l’agulla i haurien de ser capaços evidentment de
corregir la situació del transport aeri. Insistesc, i la mala
notícia, que és el que vull sentir, és que el Partit Socialista, ahir,
en el Senat, va votar en contra d’aquest avançament que s’ha
ofert a fer el Govern, i ara també el Govern de les Illes
Canàries, perquè nosaltres finançarem l’increment si el Govern
d’Espanya no el pot finançar, però que els ciutadans de les Illes
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Balears, doncs, efectivament es pugui beneficiar d’aquest
descompte.
Què s’han oblidat del 38? Bé, doncs ja l’han rectificat,
perfecte, i gràcies, a més, gràcies per pujar del 33 al 38. Però
a més de les gràcies per pujar del 33 al 38, anem a veure si
efectivament aquest clima d’enteniment i aquesta predisposició,
aquest tarannà que vostè m’ofereix es pot traduir perquè vostè
m’ajudi que el 50% sigui efectiu a partir de dia 1 de gener de
l’any que ve.
(Alguns aplaudiments)
I ara voldria dues qüestions que volia centrar: el tema de la
reforma de l’Estatut d’Autonomia i el tema del règim especial
de les Illes Balears. Mirin, nosaltres creim sincerament que la
reforma de l’Estatut que hem de plantejar ha de ser una reforma
de l’Estatut que, si bé no neix d’una reivindicació social, sí que
obri un procés a tota Espanya en què les Illes Balears hi estan
involucrades. Nosaltres hem fet una proposta i és que
anteriorment a què es pugui emprendre, perquè aquesta era la
nostra prioritat, un procés de reforma d’estatuts a tota Espanya,
pogués existir un pacte previ, un pacte previ de les dues grans
forces polítiques i que aquest pacte previ de les dues grans
forces polítiques fos el que delimitàs una mica aquell consens
constitucional que fins avui, des de l’any 78, ha primat
qualsevol reforma constitucional i qualsevol reforma estatutària
que s’ha emprès a Espanya.
Bé, vostès varen guanyar les eleccions dia 14 de març i per
tant això ha canviat, nosaltres no som incongruents, nosaltres
defensàvem i defensam el que defensàvem, però ara l’escenari
és distint perquè vostès són els que tenen la responsabilitat de
govern i són els que han iniciat aquest procés a Espanya; vostès
han iniciat un procés que obri la llibertat a tots els parlaments
autonòmics perquè puguin elaborar la seva pròpia reforma
estatutària. Vostès han obert un procés a Espanya on seran els
parlaments autonòmics els que han de dur la iniciativa en
aquesta reforma. Jo el primer que li vull dir és que li accept la
seva proposta, ja l’havíem acceptada, no es preocupi que serà
el Parlament qui elaborarà el text d’aquest Estatut, no tengui
cap problema i evidentment ha de ser el Parlament; nosaltres
teníem prevista, efectivament, una moció en aquest sentit, però
no tenc cap inconvenient a acceptar-li la seva proposta perquè
ha de ser així, no pot ser d’altra manera. I no tenim cap interès
d’usurpar cap paper al Parlament, el que vostè ha de
comprendre també, que el Govern de les Illes Balears, calcant
una miqueta la fórmula que s’ha utilitzat a Catalunya, té dret a
obrir un gran procés de participació social, creant una comissió
d’experts on hem dit a cada partit polític que ens designi el seu
expert, per tant en aquesta comissió d’experts hi participaran
persones que designaran vostès mateixos, no serà evidentment
una comissió d’experts partidista. I a més, lògicament, hem de
fer participar el Consell Consultiu, hem de fer participar a
través d’una sèrie de dictàmens totes les associacions, tots els
colAlegis professionals; hem de fer participar els expresidents,
aquelles persones de rellevància política, social, del món
universitari que puguin fer aportacions a aquest procés de
reforma de l’Estatut. I també intentarem que aquest procés
tengui un contacte amb el públic, amb la població a través
d’una pàgina web que es pugui obrir a Internet, on també tot
aquell que tengui qualque cosa per aportar ho pugui aportar i
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pugui estar en coneixement evidentment d’aquesta ponència
parlamentària.
Bé, per tant, d’acord fins aquí. I ho he dit avui de matí, la
limitació de la reforma de l’Estatut, que s’inicia d’aquesta
manera, per a nosaltres ha de ser la Constitució; crec i estarem
d’acord que no hem d’aprovar un Estatut d’Autonomia que
estigui per damunt de l’actual text constitucional. Però també
li he dit avui de matí, i ho vull repetir, que el més important
d’aquesta reforma d’Estatut d’Autonomia és que no caiguem en
els errors que vàrem caure en el passat; el més important
d’aquesta reforma d’Estatut d’Autonomia que surti aprovada
d’aquest Parlament de les Illes Balears és que sigui una reforma
que també s’aprovi quan arribi al Congrés dels Diputats de
M adrid, que no ens torni passar el que ens va passar en el
passat. I en aquest sentit tenim jo crec que la voluntat que el
text sigui el més consensuat possible, precisament per tenir
garanties que l’Estatut que surti d’aquí s’aprovarà a Madrid.
Nosaltres podríem fer una batalla política en aquests moments,
és evident, tendríem el suport majoritari d’aquest Parlament i
estic segur que vostès a qualque moment s’haurien de trobar en
una situació incòmode, no volem, perquè per damunt de tot el
que volem és que surti un Estatut que defensi els nostres
interessos, però un Estatut que s’apliqui i que s’aprovi. I jo me
compromet amb vostè, me compromet amb vostè precisament
a consensuar aquesta reforma de l’Estatut i, si pot ser, amb tots
els partits d’aquesta cambra. Perquè si el Partit Popular
consensua aquesta reforma de l’Estatut amb el Partit Socialista,
tendrem garanties que el que aprovem s’aprovarà a Madrid. I
jo estic segur, o tenc l’esperança que vostè tampoc no deixarà
que els interessos dels ciutadans de les Illes Balears estiguin
menyspreats o que passem a ser una autonomia de segona, jo
estic segur que vostè no ho permetrà, i per això hem de
consensuar aquesta reforma de l’Estatut.
Però perdoni, vostè ha iniciat avui un camí, bé, fent una
sèrie d’anuncis; jo fins ara he volgut ser cautelós amb els
anuncis, precisament per a no comprometre, però hi podem
entrar en aquest procés d’anuncis. Jo crec que seria millor que
ens poguéssim seure, i per això jo li oferesc que puguem seurenos, que els grups parlamentaris es puguin seure, puguin
començar a debatre i que puguem posar en comú les nostres
idees i que cap partit pugui fer una posició apriorística que tal
vegada ens posi en una sortida difícil de cap a l’exterior. I
naturalment, coincidim, i jo estic molt content, vostè diu,
efectivament és nacionalitat històrica i una sèrie de qüestions
que vostè ha plantejat aquí, i naturalment jo la felicit i li don la
benvinguda a totes aquestes qüestions, però també li dic una
cosa important: poesia, la justa i la necessària. Vull dir que hem
de parlar de contingut i hem de parlar de finançament i si la
resta d’estatuts a Espanya parlen de finançament aquí hem de
parlar de finançament. Hem d’acordar, evidentment, les
qüestions que tenguin contingut en aquesta reforma de
l’Estatut, no valdria la pena que ens posàssim a fer una reforma
de l’Estatut per quedar-nos en quatre anècdotes, com la
successió de la família reial, el Senat, escolti, no; si ens seiem,
si ens posam a consensuar una reforma de l’Estatut evidentment
ha de ser perquè aquest camí valgui la pena, perquè si no per a
aquest camí no havíem de menester aquestes beaces. Per tant,
jo li faig aquest oferiment, li faig l’oferiment que comencem a
consensuar aquesta reforma de l’Estatut d’Autonomia,
comencem a consensuar aquesta reforma amb un procés

complementari, paralAlel, que convidi a tota la societat de les
Illes Balears a participar en aquesta reforma, a fer les seves
aportacions que ens puguin servir i que pugui millorar aquesta
situació. I naturalment, la convid que això sigui fruit del
consens i evidentment del consens que jo crec que ha de ser
imprescindible del Partit Popular i del Partit Socialista per
aprovar una reforma d’Estatut, que després s’aprovi a Madrid
i que sigui una realitat.
Però me permetrà també que insisteixi en una altra qüestió
que no és menor, evidentment; me permetrà vostè també que
insisteixi en el plantejament del nou règim especial de les Illes
Balears, perquè és una qüestió molt rellevant. No tengui cap
dubte que aquesta iniciativa que ahir vaig posar en marxa en
aquest parlament, no és una iniciativa ni que vulgui aturar ni
que aturi la reforma de l’Estatut d’Autonomia, sinó tot el
contrari, ni que vulgui aturar el compliment de l’actual Llei de
règim especial de les Illes Balears. Només faltaria, i ho vaig dir
ahir ben clar. Per tant, ens posam a fer feina amb el compliment
del règim especial de les Illes Balears, amb les comissions
mixtes que vostès han de convocar, amb les decisions que
afecten les inversions, amb el conveni de carreteres, amb les
decisions del transport aeri, amb l’energia i amb totes aquestes
qüestions que afecten avui el règim especial de les Illes Balears
i especialment la finançació de la sanitat i de l’educació.
Però, independentment d’això, i en base també a aquest
model que vostè diu de planificació estratègica a llarg termini,
la situació avui és fonamental i importantíssima per fer un
plantejament històric en aquests moments d’una nova llei de
règim especial de les Illes Balears. Una nova llei de règim
especial de les Illes Balears que té un fonament jurídic en la
reforma de Constitució de la Unió Europea; el moment
processal és el moment processal on s’obri un nou
reconeixement a Europa del tractament de la insularitat, és on,
en el seu articles 3.16, que era abans l’article 158, s’obri un
reconeixement específic del tractament diferenciat per a les
regions insulars, cosa que no teníem, cosa que no havíem
aconseguit fins ara. Hi va haver esforços importants en el
Tractat d’Amsterdam, però en el Tractat d’Amsterdam no
vàrem aconseguir res més que ficar, ho record perfectament,
una mínima referència dins un annex molt generalitzat i
generalista del tractament de les regions insulars. Però ara la
situació canvia, ara se’ns obri una nova perspectiva, ara se’ns
obri una nova perspectiva davant una nova Constitució europea
ni més ni manco, i una nova Constitució europea que fa un
tractament específic, que ressalta un tractament específic de la
insularitat. El que és més important, converteix en norma
jurídica el tractament diferenciat de la problemàtica de les
regions insulars, norma jurídica que avui estava reflectida a la
Constitució espanyola, però no a la Constitució europea.
I aquest nou marc jurídic és l’oportunitat política que tenim
davant nosaltres de plantejar avui un tractament distint del
reconeixement i de la compensació dels nostres problemes
d’insularitat a les Illes Balears. I això té molt a veure amb
aquesta planificació estratègica que vostè me demana,
naturalment; perquè aquí hi ha una part essencial del nostre
futur, aquí hi ha una part essencial del futur dels nostres
pagesos amb la reforma de Política Agrària Comuna; aquí hi ha
una part substancial del futur dels nostres industrials que han
vist com vàrem introduir la subvenció al transport de
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mercaderies a l’actual règim especial de les Illes Balears, però
que, desgraciadament, hem aconseguit doblers, perquè enguany
hi torna haver doblers per subvencionar el transport de
mercaderies, però la normativa, sobretot en aquest cas, europea,
ens ha impedit que aquestes subvencions al transport de les
mercaderies arribassin als fabricants de sabates, sense anar més
enfora. I avui només es beneficien d’una part molt petita,
necessitam un règim de subvencions al transport de les
mercaderies que facin que els nostres industrials no tenguin una
penalització per fabricar els seus productes a les Illes Balears.
Necessitam que el mercat comandi, evidentment, jo ho
defensaré sempre, però amb igualtat de condicions; necessitam,
amb aquest panorama nou que s’obri, poder corregir aquestes
qüestions que fins avui estan amenaçant el nostre futur. La
inversió en noves tecnologies, la inversió en medi ambient,
naturalment, a les Illes Balears, la pròpia evolució del model
turístic i el que ha de ser evidentment un procés de reconversió
de productes obsolets; el que ha de ser evidentment l’aposta per
aquells sectors que pateixen més que ningú aquesta insularitat
o el nostre transport de passatgers i de mercaderies. I davant
aquest panorama és quan aquest Govern de les Illes Balears vol
prendre aquesta iniciativa i la vol prendre de la mà de tots
vostès, és una responsabilitat del Govern evidentment prendre
aquesta iniciativa, però això és planificar el futur; això és posar
fil a l’agulla per solucionar els nostres problemes; això no són
bunyols de vent, grans discursos que després no tenen res,
bones intencions, però res més; no, no, això són fets, perquè
això, sincerament, qualsevol persona del carrer ho entén i els
nostres treballadors, els nostres empresaris ho entenen
perfectament.
Per això, amb aquesta base jurídica i amb aquesta base
política no podem deixar passar aquest debat de l’estat de
l’autonomia sense abordar el que significarà aquesta iniciativa
política. Hem de plantejar quina serà la nostra postura i
sobretot què és el que hem de fer amb aquest nou plantejament.
I jo encara vull anar més enllà, tot això ha de tenir també, com
deia avui de matí, una conseqüència, i és que hem d’aprendre
dels errors que hem comès, i si nosaltres plantejam aquesta
nova iniciativa de règim especial de les Illes Balears o el nom
que li vulguin donar és per corregir els errors del passat, hi ha
hagut coses que han funcionat, tothom ho ha reconegut, però
també n’hi ha que no han funcionat. I jo he dit avui de matí que
les coses, de les més importants, que no han funcionat ha estat
que hem deixat moltes coses a la decisió discrecional del
govern de torn, i això ho hem de corregir perquè els ciutadans
de les Illes Balears no poden anar sempre amb el peu canviat i
no pot dependre de qui governi a un lloc i a un altre, que es
barallen i al final no s’arreglen les coses. Per tant, tenim una
gran oportunitat, però també, dins aquest plantejament del
règim especial, conjuntament amb aquesta oposició
constructiva que vostè me brinda, doncs conjuntament trobar
les solucions perquè aquests ciutadans no depenguin del color
polític del govern, ni de Madrid ni des d’aquí, governi qui
governi. I que tenguem per llei els nostres drets reconeguts i
compensem el nostre dèficit de la insularitat.
Perquè parlarem d’Estatut d’Autonomia, però el nostre fet
diferencial, el fet diferencial almanco en termes econòmics, és
la insularitat, i a més, amb la reivindicació d’aquest fet
diferencial, no és que no ens sobri, que ens sobra la raó, és que
també trobarem menys oposició, perquè nosaltres també estam
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dins l’Estat espanyol, som espanyols i hem de ser pràctics, hem
de ser intelAligents per aconseguir defensar els nostres
interessos. I evidentment, el primer problema que tenim a
l’hora de fer una reforma de l’Estatut d’Autonomia, és que
vostè tendrà problemes segurament interns en el seu partit, bé,
i tal vegada doncs jo també n’hagués tengut i estàs en la seva
posició. En canvi, no trobarem aquest tipus de problemes
defensant la insularitat. I ara tenim un nou escenari jurídic, ara
tenim una nova oportunitat i hi ha una qüestió que és
fonamental dins aquest nou plantejament de règim especial de
les Illes Balears; que evidentment aquest règim ha de presentar
mesures de caire fiscal, per compensar i per corregir d’una
forma intelAligent aquesta balança fiscal que vostès mateixos
denuncien. Però la defensarem amb rigor, carregats de raó, no
perquè facem una reivindicació independentista, no, l’hem de
defensar carregats de raó; i avui, sense anar més enfora, a les
Illes Canàries i a les Illes Balears hi ha moltes coses, fins i tot
en el model turístic, molt similars. I nosaltres tenim dret a
atracar-nos, amb aquest nou marc jurídic, a aquest
reconeixement d’insularitat que tenen altres territoris a
Espanya, no en pla d’igualtat, a mi mai no se m’ocorreria, jo
mai no plantejaria una mesura fiscal damunt la imposició
indirecta, és una animalada, la té Canàries perquè Canàries té
una situació específica i va entrar dins el Tractat de la Unió
Europea amb una situació específica, però sí dins la imposició
directa. Per això, jo crec, sincerament, que una qüestió que ha
de ser cavall de batalla, a més de les subvencions al transport
de mercaderies, a més de les inversions de l’Estat que puguin
anar vinculades a la insularitat, als problemes específics dels
pagesos, dels fixos discontinus, dels problemes per competir en
general i del nostre preu de les coses aquí, a les Illes Balears,
en aquest moment processal i sobretot dins aquesta nova
perspectiva de l’evolució del model econòmic, és
imprescindible defensar la figura, en aquest règim, de la reserva
d’inversions per a les Illes Balears, el que és l’equivalent al
règim d’inversions canari; el que és l’equivalent al RIC, un
règim d’inversions que significa que els empresaris individuals
i societaris, els autònoms, poden, evidentment, detreure de la
seva base imposable, dels seus imposts, unes quantitats, sempre
que estiguin destinades i compromeses a unes inversions
concretes, que són les que han de beneficiar la nostra indústria,
el nostre medi ambient i que han de quedar vinculades a les
Illes Balears.
I aquesta és una de les mesures que, des del meu punt de
vista, ha de ser estrella en aquest plantejament i que va molt en
el sentit de moltes de les qüestions que vostès m’han demanat
aquí, al llarg d’avui horabaixa. Va en la mesura que puguem
aconseguir que inversions que se’n van fora de les Illes Balears
avui quedin a les Illes Balears i quedin vinculades als nostres
actius. I que, en definitiva, millorem, d’una forma substancial,
per llei, sense haver d’anar a demanar res a ningú, millorem les
nostres necessitats d’inversió. Naturalment, amb això no ho
solucionarem tot, evidentment hem de complementar aquesta
inversió, que en aquest cas és privada, reinversió privada,
doblers que s’han de quedar aquí a les Illes Balears, amb
projectes d’inversió pública, això és evident. Però en aquest
procés i sobretot després en el procés de concretar aquesta
iniciativa, que és de què ens posem d’acord d’on han d’anar
aquestes inversions, a quins sectors són necessàries aquestes
inversions; que ens posem d’acord com som capaços d’establir
un règim de subvencions al transport, que puguin garantir que
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a un pagès el pinso no li costa més que a un pagès de la
península, o que pugui garantir que un fabricant de sabates, o
que pugui garantir que la deslocalització de Kraft o de
Majorica no sigui una realitat, han de ser mesures d’aquestes
característiques.
I podem plantejar, probablement, moltes més coses, però
aquesta sí que és una qüestió capital per plantejar en aquest
debat de l’autonomia. I per tant els convid que puguem fer una
reflexió conjunta en aquest sentit.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Miquel Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Després d’aquesta
llarga intervenció del Sr. President, intentaré donar resposta a
les coses que he anat preparant amb el temps que tenc de deu
minuts.
Miri, Sr. President, vostè ha començat molt bé i ha acabat
molt bé, parlant de temes polítics generals, reflexionant sobre
temes polítics generals, però s’ha tirat tot l’altre centre del
debat, tota la part majoritària del seu discurs, fent d’oposició de
l’oposició, que és el que li agrada i que és el que desmereix el
seu paper com a president d’aquesta comunitat autònoma. Miri,
Sr. President, vostè m’ha dit que nosaltres no votarem una
proposta seva, encara que hi estiguem d’acord; doncs li dic que
sí, nosaltres votarem i hem votat sempre -sí, això m’ha dit,
perquè si al final no diu res del que ...-, nosaltres sí votarem les
propostes que coincidim amb vostès; el que passa és que a
vostè el que li agradaria seria crear la imatge de què nosaltres
estam a l’extrem del radicalisme ecologista i d’esquerres i
vostès en el centre moderat. I el resultat és un altre: és que
nosaltres som una esquerra ecologista, més aviat moderada pel
que corre a nivell d’Europa, i vostès són l’extrema dreta, això
és el que passa, li agradi o no li agradi.
Miri, Sr. President, vostè ha llegit un paràgraf del Diari de
Sessions d’ahir, al que jo me referia, quan parlava de
bilingüisme, era a aquest. El bilingüisme, senyores i senyors
diputats, no és des del punt de vista (...) i des del punt de vista
social que tots els habitants d’aquestes illes siguin bilingües,
sinó que ho siguin si així ho decideixen. És possible que a una
altra banda del discurs digués el contrari, perquè ens té
acostumats a coses d’aquestes, però aquí diu exactament això
i a això m’he referit jo avui horabaixa, quan he fet referència a
la meva intervenció.
Jo me reafirm amb la idea que vostès han incomplert el
conveni de carreteres, el segon, no el primer, el segon, el de 12
de març. I no entrarem a aprofundir perquè tanmateix no ens
posarem d’acord, sense cap dubte vostès han afrontat unes
obres que estan en el segon, no en el primer, Inca-sa Pobla,
segon cinturó de Vila, segona ronda de Vila, Vila-Aeroport,

etcètera, sense tenir clar quin finançament hi haurà i això és
d’una profunda irresponsabilitat per part d’un govern que ha de
pensar no només en quan governen ells, sinó en els que venen
darrera, en no deixar hipotecada aquesta comunitat autònoma
per a qui ve darrera. A altres comunitats sí que ho han fet de
forma habitual.
No ens posarem d’acord damunt una sèrie d’aspectes els
quals sempre hem discutit, i és normal, vostès tenen un
plantejament, nosaltres en tenim uns altres. Nosaltres seguim
pensant que el model desenvolupista que vostès defensen és
absolutament insostenible i absolutament inadequat per a la
nostra realitat; nosaltres pensam que no fan falta més
dessaladores, perquè sa Costera i la dessaladora de Palma, en
el cas de M allorca, cobreix les necessitats. I perquè la d’Eivissa
cobreix les necessitats, si no les cobrissin sí que farien falta,
però com que les cobreixen no fan falta. I a més no estam
d’acord amb el sistema de finançament que preveuen vostès en
aquestes noves dessaladores, no hi ha partida pressupostària,
com vostès saben; aquestes dessaladores correran a càrrec
d’una empresa privada determinada que, lògicament, després
les explotarà i que això repercutirà damunt el preu de l’aigua,
que ja és dels més cars, el d’aquesta comunitat autònoma és
dels més cars de tota Espanya.
I no estam d’acord amb el cable i amb el gasoducte, no
perquè tenguem mania especial a l’electricitat, sinó perquè
pensam que amb el gasoducte es cobreixen les necessitats que
tenim en aquesta comunitat autònoma. I no hi veim aquesta
obsessió seva a cada cosa doblar-la una darrera l’altra i
continuar creixent, estam radicalment en contra d’aquest
plantejament.
Per cert, Sr. Matas, durant quatre anys vostè va dir: cable sí,
gasoducte no. Ara diu les coses, però durant quatre anys va dir
el contrari, sí va dir això, va dir això ...
(Remor de veus)
... sí, sí, sí. I si parlam de parcs naturals i si parlam de
confiscacions, home, més confiscació que la dels propietaris on
passen totes les autopistes que vostès han de fer, jo crec que no
anam enlloc per aquest camí i per aquests retrets, no anam
enlloc.
Miri, Sr. President, tenc aquí un document que el GOB ha
enviat a la Conselleria de Medi Ambient i que, referent a la
futura llei per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental, diu, comença dient: “No podem començar el nostre
escrit d’altra forma que no sigui manifestant la nostra
perplexitat davant aquest pretès període de participació
ciutadana, prèvia a la discussió d’aquesta llei al Parlament. No
recordam cap altra situació com aquesta en què se’ns hagi instat
o opinat formalment sobre un text al qual no hem pogut
accedir. Aquest és l’estil de participació al qual vostès ens
tenen acostumats, és el que hem intentat argumentar avui de
matí i han argumentat altres portaveu.
Sobre el soterrament de les vies del tren, vostè diu que està
disposat a fer el projecte que sigui, si el paga Madrid, triam
nosaltres, tria el Partit Socialista i vostè farà Alcúdia, farà el
que sigui, però és que ja hi ha discussió damunt aquest
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projecte. I vostè ho sap, hi ha opinions contràries del ColAlegi
de Geògrafs, del Col Alegi d’Arquitectes, de gent amb molt de
pes dins aquesta ciutat i dins aquesta illa, perquè sense cap
dubte tots estam d’acord que les vies han d’anar soterrades,
però el que ja no està tan clar és que hagi d’estar soterrada
l’estació, com no hi està Sans, com no hi està a moltes parts
d’Europa i d’Espanya. Arriben els trens i després puges per
unes escales i dalt hi ha l’estació; i menys sentit té fer un nou
aparcament de 400 places, al centre, devora la plaça d’Espanya,
que ni ha un allà devora que no està mai ple. Doncs, no sabem
perquè s’ha de gastar tots aquests doblers en això i no s’ha de
gastar, per exemple, amb la via de Manacor a Capdepera,
passant per Artà, senzillament. Evidentment que podem opinar
en què és millor gastar o en què és millor no gastar una altra
cosa.
I li agradi o no li agradi, jo som l’utilitzo cada de matí, venc
del Pont d’Inca i el primer dia que el tren s’aturi a Son Fuster
jo deixaré d’agafar el tren, perquè a mi de què me serveix
agafar el tren al Pont d’Inca, aturar-me i que arrib amb cinc o
sis minuts a la Plaça d’Espanya i a Son Fuster aturar-me, agafar
un autobús i amb l’autobús per Aragó arribar a la Plaça
d’Espanya amb 25 minuts. Però qualsevol usuari del tren,
d’Inca, Manacor, d’on sigui, que ha d’afegir al seu trajecte
mitja hora, mitja hora ja veurem com, perquè les hores punta
els trens duen entre 500 o 800 persones. I 500 o 800 persones,
traslladades, a autobusos, són cinc o sis autobusos; s’imagina
vostè una caravana a l’hora punta de cinc o sis o set autobusos
pel carrer Aragó a l’hora punt. Ens pareix que és un absurd i hi
ha fórmules tècniques adequades actualment, per poder fer
l’obra del tren, una part i després l’altra, sense suprimir, miri,
li faré una proposta Sr. Matas, hi ha una petició ciutadana molt
important en aquest sentit, hi ha un sentiment molt important
dins els usuari; si vostès fan un esforç en demostrar que volen
fer l’obra del tren, mantenint -sí que es pot, tècnicament es pot
i ho saben vostès i ho saben perfectament-, si vostès fan un
esforç en fer això, jo creuré que van seriosament en aquesta
qüestió, miri el que li dic.
Parlem de finançament, ja se m’ha encès el llumet, fixa’t,
parlem de finançament. Evidentment, Sr. Matas, que no és el
mateix el finançament de l’educació i de la sanitat -no, no és
culpa seva, vostè ha fet el que li toca- (rialles de l’intervinent)
...

EL SR. PRESIDENT:
Vostè no se preocupi, Sr. Rosselló, que serem generosos.
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especial d’educació i sanitat i resoldre i complir el REB que
tenim. Després discutirem d’altres models de finançament més
ampli, que seran molt complicats. Jo no som tan optimista com
vostè damunt el text de la Constitució europea, no ho som tant,
no tenc tan clar que deixi tan clar com vostè diu la insularitat el
text de la Constitució, no, no ho tenc tant clar, i ja en parlarem,
tendrem ocasió fins i tot de fer un referèndum, miri si tendrem
ocasió de parlar-ne d’aquest tema. Però alerta que les coses no
són tan fàcils.
Respecte de l’Estatut, sense cap dubte jo me n’alegr
profundament que el Sr. Zapatero i el Partit Socialista Obrer
Espanyol hagin actuat amb sensibilitat federalista en aquesta
ocasió, i hagin decidit no fer un pacte per dalt entre els partits
grans i després rebre el que rebi, sinó que hagi posat la
primacia en els parlaments autonòmics. Per tant, jo estic
d’acord amb aquest model i ara ja no me dóna pel que jo volia.
Miri, Sr. Matas, seré molt breu, perquè no me dóna temps;
podem discutir de xifres de la situació econòmica actual; vostè
treurà quadres, jo en trec un que tenc de dades de l’atur
d’agost, SOIB, i li mostraré quadrants i li mostraré el mateix
que feia vostè i aquest quadrant del mes d’agost, això que veu
aquí és el 1996, està al mateix nivell que el 2004, hi ha, la
situació econòmica no està bé. Vostè pretén dir: millor que
abans; bé, és igual, no està bé; jo no era el que defensava que
estava bé, jo som dels que dic que hi ha problemes que es
veuen venir des de fa uns anys, conseqüència de tot el que hem
dit abans i tenim una situació complicada. I davant aquesta
situació complicada el que fa falta és que canviïn
substancialment el tarannà de la concertació social que tenen
fins ara. I no me val, Sr. Matas, que vostè digui des d’aquí que
les coses que són competència del consell, s’han de discutir en
el consells o en els ajuntaments i no s’han de discutir aquí i
pareixi que ens doni lliçons a tots, de què no sabem on som,
doncs clar que sabem on som: a un lloc on hi ha els partits
polítics d’aquestes illes.
I si volem afrontar amb profunditat els problemes
econòmics que té aquesta comunitat autònoma, que no se
resolen solament amb una negociació agents socials, sindicats
i patronal; que no se resolen només amb mesures econòmiques,
sinó que hi entren mesures territorials, mesures de tot tipus,
mesures globals o aquest pacte per al desenvolupament, aquest
pacte al qual vostè ha fet referència, que la Sra. Francina
Armengol també ha dit que s’ha de fer, el Sr. Sampol també,
tothom s’ha de fer, o hi participa tothom o si parcialment
cadascun resol els problemes pel seu compte, farem, com diuen
en castellà un pan como unas hostias, perquè o se vinculen
totes les qüestions -me sap molt de greu, jo som un poc ...-

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
(Remor de veus)
No parlem, ja sé que no és el mateix el finançament -és que
és d’Inca i jo del Pont d’Inca, clar-, ja sé que quan parlam de
finançament de sanitat i d’educació, parlam d’una cosa
especial, no parlam de tot el paquet, és evident. Jo estic per
resoldre aquest tema de població, per això i perquè les
transferències varen venir mal dotades i la responsabilitat
tothom sap de qui és. I jo estic també, per, i estic d’acord amb
la seva darrera intervenció en aquest sentit, que aquest nou
REB no ha de llevar que complim el que tenim, el primer és
complir el que tenim, el primer és resoldre el finançament

... o vinculam tots els sectors i donam un sentit global a
aquesta qüestió o, des de la taula del Diàleg Social, quan se’n
vulguin donar compte, l’únic que els quedarà als sindicats serà
negociar prejubilacions anticipades. Si a una banda resolen el
valor d’ús dels hotels i decideixen tancar hotels per a després
ser habitatges i a la taula del Diàleg Social només els queda
discutir què fan, pactaran jubilacions anticipades. Que jo, quan
sent la paraula reconversió, des de les èpoques del Sr.
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Solchaga, me pos a tremolar. Per tant, cuidadito que o s’enfoca
tot el tema globalment o no resolem la qüestió com correspon.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Pere Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, és curiós com s’ha invertit el debat, sobretot en la part que
hem tractat d’economia, de fa quinze mesos en el debat
d’investidura a ara. Jo record que li responíem, quan vostès ens
acusava textualment d’haver destruït llocs de feina, miri, si no
s’han deixat de crear llocs de feina cada any; si en aquesta
legislatura, amb quatre anys, s’han creat 56.000 llocs de feina
a les Illes Balears i a cap legislatura, a cap quadrienni de la
història no s’han creat tant s de llocs de feina.
I l’avui president i aleshores candidat, perquè és el debat
d’investidura, responia que ens deixàssim de xifres
macroeconòmiques, que el que interessava era la realitat del
carrer. I miri, jo, amb la primera intervenció, fa quatre hores i
busques, o tres i busques, li he volgut mostrar la realitat del
carrer. I li vull dir una cosa: nosaltres no estam contents que les
coses no vagin bé. No estam contents, primer, perquè estimam
aquesta terra; perquè estimam la gent d’aquesta terra; perquè
els anys que hem governat, fins i tot hem fet una relació
d’amistat amb treballadors d’empreses, amb petits empresaris,
amb empresaris més grans i ens angoixen aquestes notícies
negatives. Ha tornat sortir aquí, ens ha mostrat quadres. Jo ara
podria replicar, les illes varen perdre 920.000 estades hoteleres
el primer semestre de l’any; les cadenes tancarà més hotels
durant aquest hivern; el sector turístic considera que l’any 2004
està perdut. I hem tengut un bon més de setembre, el mes
d’octubre no serà dolent tal vegada, però a costa de tirar els
preus, com diu el titular del diari. I és que les empreses
ofereixen una setmana a Mallorca per 140 euros, 50 euros més,
pensió completa; és a dir que per 190 euros, una setmana a
Mallorca.
Senyores i senyors, regalam Mallorca, aquesta és la realitat.
La destinació turística millor del Mediterrani avui es regala.
Aquesta és la realitat i ho deim amb una profunda tristesa. Clar,
i quan nosaltres replicàvem i intentàvem defensar-nos de les
acusacions, realment d’uns atacs molt durs durant quatre anys,
el Sr. Matas me deia: miri, Sr. Sampol, en economia és una
qüestió d’expectatives, no és tant com funciona realment sinó
com l’expectativa de la gent, dels inversos de les empreses, de
la societat en general.
I mirin, casualment ahir, i perdonin, ho vaig retallar a la
mala, hi ha aquest petit retall de diari que ilAlustra més que totes
les xifres, dades, cites que hem fet fins ara, l’estat d’ànim de la
gent, l’expectativa de la gent. I miri, i me vaig alegrar perquè
tenc molts de companys que es dediquen a la restauració i el
titular deia: “Els restauradors de Mallorca fan balanç positiu
del setembre”. Dic: fantàstic, mirin, el juny va ser dolent, el
juliol el pitjor de la història, l’agost ha millorat, dic el setembre

serà bo, miri, encara ens salvarem. I efectivament, el
representant dels restauradors deia: els resultats del sector,
durant el passat setembre, han estat satisfactoris, fantàstic. I
segueix: tanmateix però, els ingressos d’aquest setembre han
estat envoltant un 20% més baixos que el mateix setembre que
l’any passat.
Reflexionin un poc amb això. És a dir, el representant dels
restauradors, i podríem parlar de tots els sectors relacionats
amb el turisme, fa una valoració positiva del setembre, perquè
la caixa només ha baixat un 20% respecte de l’any passat. És
fort això. Bé, per tant aquí hem d’actuar. Sr. President del
Govern, aquí li hem plantejat la realitat, perquè és la nostra
obligació i me cregui que no és agradable; llavors parlaré
d’Estatut i passaré més gust que no parlar d’aquestes coses,
hem d’actuar; no pot venir aquí i dir: mirin, és que vostès me
plantegen el tot inclòs, ho estudiarem, mirin, el tot inclòs s’han
de fer coses ja i s’han de fer coses urgentment, perquè mirin, el
tot inclòs pot tenir raó de ser a zones turístiques, allà on no hi
ha una oferta complementària, però no té raó de ser a s’Arenal,
no té raó de ser a Cala Millor, allà a tot hi ha una oferta
complementària. I com atacar-ho? Idò simplement exigint uns
estàndards de qualitat, a jo m’ho deia una persona que s’ha
dedicat tota la vida a l’hostaleria, com a cambrer, i ha anat
pujant i me deia: fa quinze anys, imaginar-te que dins un hotel
de tres estrelles es pogués donar un tassó de plàstic o que un
turista pogués entrar en calçons curts dins el menjador, el feien
anar a vestir. Plàstic dins un menjador? Bé, idò aquestes coses
són les que hem d’atacar.
El tot inclòs és apropiat per a zones d’Àfrica, per al Carib,
que la gent no pot anar a veure una catedral, que no pot anar a
comprar artesania, que no pot fer una cervesa, anar a un
restaurant perquè no hi ha res més i han d’entretenir el turista
dins l’hotel, però a s’Arenal, a Cala Millor, a Palma, a Cala
Ratjada, a Alcúdia, això són disbarats. Idò què hem de fer?
Exigir uns estàndards de qualitat. Si encara bravejam de tenir
la millor planta hotelera del món, el que no pot ser és que un tot
inclòs en el Carib tengui una gran extensió i aquí facem tot
inclòs dins un bloc d’apartaments, que n’hi ha que en fan, que
crec que la Conselleria de Turisme n’ha detectats alguns. I això
és urgent.
Segona qüestió. No pot dir que quan aquí es torna
propugnar un model desenrotllista, que propugna l’urbanisme,
mirin, això és cosa dels consells insulars i dels ajuntaments,
perquè la política dels consells insulars i dels ajuntaments, a
part que dominen uns colors polítics, bàsicament Partit Popular
i Unió M allorquina, influeix sobre la política turística, és
determinant. Clar, a nosaltres ens preocupa en aquest moment,
he fet un llistat, no exhaustiu, de les urbanitzacions que tornen
estar en tramitació en aquest moment: hi ha 1.000 habitants més
a Son Verí Nou a Llucmajor; 1.500 places més a Son Massot,
a Calvià; es Caülls a Marratxí, que ha tornat a ressuscitar; es
Pujol a Santanyí, que ha tornat ressuscitar; Vallgornera a
Llucmajor; Canyamel a Capdepera; Xopin a Valldemossa;
s’Ullal a Pollença; Son Durí i sa Vinyola a Campos; ses Planes
a Calvià; es Graver a Marratxí, tots municipis governats pel
Partit Popular i Unió Mallorquina. Clar, parlam de vertaders
pobles que naixeran, pobles tan grans com Lloret, com
Sencelles, com Búger, com Llubí i n’he anomenats deu o dotze.
Clar i no ens sobren places residencials, els experts no diuen
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que aquest ha estat el problema i que diuen que no havien
d’haver aixecat la moratòria urbanística? Aleshores n’hem de
parlar en aquest Parlament, perquè vostès han de donar
instruccions als seus partits perquè en els consells insulars,
perquè en els ajuntaments deixin de fer aquestes polítiques
desenrotllistes, és que ens tornam trobar en una situació
pareguda als anys setanta, que pareixia que només es podia
créixer a base d’incentivar la construcció.

I li agraesc profundament que en el Pla de transport hagin
reproduït íntegrament la proposta que va acordar aquest
Parlament a instàncies del PSM, és a dir, hi ha el nostre pla de
tren; amb un petit detall, no hi ha ni un euro per finançar-lo, un
petit detall sense importància.

Mirin, en aquest tema tothom hi fa feina, jo record, fa tres
anys, vostè sap que teníem un projecte de col Alaboració amb
Malta, de cara a assessorar-lo per a l’entrada a la Unió
Europea, i vaig tenir ocasió de parlar amb alguns membres del
govern i estaven immersos en una profunda reconversió
turística. Malta també tenia un turisme de sol i platja, Malta és
la meitat de Menorca i tenien prop de 2 milions de turistes, de
sol i platja; idò ells ja me varen dir que consideraven que
s’havia de començar a diversificar l’oferta i precisament
entraven a la Unió Europea per fer grans inversions en
patrimoni, que tenen un patrimoni històric paregut al que tenim
nosaltres a les Illes Balears. I hi havia uns programes de
rehabilitació del patrimoni per atreure tot un turisme cultural.
Jo, sincerament, aquí pareix que no estimen el patrimoni i no
només no estimen el patrimoni, sinó que pareix que els fa nosa,
a judici del que està passant a Palma, que troben unes restes de
la Palma àrab i pareix que o han de tapar, així ningú se’n tem,
o s’ho han de dur a una altra part, quan això pot ser un gran
atractiu turístic. I aquestes són les qüestions que debatem aquí
perquè els partits, dins els seus àmbits, sigui el Govern, sigui el
consell o siguin els ajuntaments, es cuidin d’aquestes coses, que
són vitals per canviar el model; perquè si no canviam el model
no ens en sortirem. Naturalment que no hi ha una alternativa al
sol i platja, sinó que el que hem d’intentar és completar l’oferta
turística.

Bé, dins aquesta batalleta dialèctica m’ha recordat que cada
elecció és el partit més votat, enhorabona, no hi ha res a dir;
ara, això no el legitima, els vots no els legitimen per abusar del
poder, no els legitimen per posar multes injustes, no aquí, a la
Delegació del G overn, a un alAlot pacifista que bota amb una
pancarta de no a la guerra. No els legitima ara sí a vostès per
marginar els batles que no són del seu color polític. I en aquest
moment ha parlat de rutes cicloturístiques i l’altre dia un batle
del meu partit me deia: “és que han fet una essa per no fer la
ruta turística dins el meu municipi”; un municipi preciós, amb
uns espais, s’ho perd la ruta cicloturística, llavor li diré quin és,
Sr. Flaquer. Ho sap? Naturalment, que ho sap.

I llavors ja entrarem en el que són les batalletes
dialèctiques, bé, de 22.000 firmes contra les carreteres, n’han
trobades 200 de falses, diuen, i qualcú que ha firmat dos pics,
si a un autocar no li demanaren d’on era i uns vellets varen
firmar. Per favor, com a mínim jo li agraesc que no hagi dit que
el PSM està darrera les falsificacions de firmes, com va fer el
seu portaveu al consell, perquè hauria estat grosser jo i esper
que ara a la rèplica, que jo no tenc oportunitat, no vagi per
aquest camí perquè fins aquí hem arribat. En tot cas, i ja que
som a les carreteres, mirin, jo crec que aquí s’imposa un gran
pacte perquè no podem partir de zero. És a dir, la voluntat
popular els quatre anys anteriors no es va respectar, la voluntat
del Govern de les Illes Balears que representava
majoritàriament aquest Parlament no es va respectar, i ara s’ha
de respectar però amb condicions. I jo crec que hauríem
d’aprofitar per pactar els projectes de carreteres,
redimensionar-los; Mallorca no és el desert de Nevada, Sr.
Matas, a Mallorca hem d’intentar fer unes actuacions en
carreteres adequades a un paisatge que és el nostre valor més
important, i que si ens ho carregam ens carregam també l’oferta
turística.
I de passada, podríem aprofitar per negociar inversions en
tren. Nosaltres som partidaris que s’han de mantenir les
quantitats pressupostades redimensionant els projectes, fent
més actuacions, perquè poden ser més barates, i a la vegada
pactar un bon pla d’inversions en tren.

Què me dóna un poquet més de temps, Sr. President? És
que sap que n’ha dites de coses.

I no els legitima per insultar els professors. Sr. Matas, quan
vostè acusa els professors de manipular la història, els insulta;
quan acusa un professor de manipular la història, bé, a no ser
que la història sigui la que explica el Sr. Aznar a Geortauw,
aquesta història no l’ensenyen els nostres professors, no
l’ensenyen.
Bé, hem parlat de política agrària i sí, efectivament hi va
haver moltes dificultats per complir els compromisos, però
moltes, perquè, a més a més de fer front als programes anuals
hi va haver un temporal de l’any 2000, que hi vàrem ser; hi va
haver una epidèmia de llengua blava, que el Govern hi va ser;
hi va haver una epidèmia de vaques boges, que el Govern hi va
ser; i amb quina ajuda del Govern de l’Estat, i vostè hi era, Sr.
Matas? Me pareix que 300 milions de pessetes, que no sé si
arribaren tots. Bé, ara com a mínim, per a la llengua blava, la
nova epidèmia a Menorca, veig que de l’Estat han entrat, per
una part 2 milions d’euros, i després hi va haver una altra
reunió a la conferència sectorial i es va comprometre 1 milió i
mig més. H e sentit que la consellera es queixava perquè no
arribaven aquests doblers.
Curiosament, ahir me va arribar una resposta parlamentària,
ho per això de què vostès tots són tan bons gestors, tan bons
gestors que ara paguen el que devíem; escolti, la primera
pregunta que el Sr. Jaume Font va fer al conseller
d’Agricultura, que era el Sr. Mayol, li va dir: què pensen fer
amb el PROAGRO? Diu: pagar. I no hi havia doblers, però el
pagàrem i eren més de 400 milions de pessetes. I pagàrem tots
els compromisos que vostès havien deixat, naturalment; i ara
que ens retreuen que han de pagar el compromès el 2003. Però
anem a això, resulta que per justificar aquests 3 milions i mig
d’euros fins ara la Conselleria d’Agricultura, tan bona gestora,
només ha justificat 2.375.000 euros. I una altra cosa, que entre
aquests 2.375.000 euros que justifiquen hi posen, ni més ni
manco que 537.000 d’adquisició de vedells. Bé, l’operació
consistia que, com que Menorca no té per treure els vedells, i
es va fer una operació per subvencionar els vedells cap a
ramaders de Mallorca, i els ramaders compraven el vedell. I a
la resposta me diuen que Semilla, el Govern ha percebut
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501.092 euros dels vedells que ha comprat; és a dir que la
Conselleria d’Agricultura el que ha fet ha estat comprar i
vendre i empatar. Però no, a les despeses justifiquen, volen
guanyar 500.000 euros; naturalment que no els ho pagaran
això, senyors meus, naturalment que no els ho pagaran. I 3
milions i mig d’euros haurien d’intentar haver fet una despesa,
que no es perdessin perquè en perdrem més de la meitat si
anam d’aquesta manera.
Ja vaig acabant, Sr. President. Bé, Som Ràdio pirata. TV3
deu haver estat molts anys pirata, en aquest moment hi deu
haver 9 o 10 emissores de televisió que jo no els diré pirates, jo
els diré que funcionen dins l’alAlegalitat, vostè li vol dir pirata,
i per ventura aquí dins hi ha qualque càmera, però no, no facin
res, les deixin fer. Per què? Perquè es funciona en fase de
proves fins que es dóna la freqüència, l’expedient és llarg i s’ha
tengut una tolerància amb això; naturalment, si hi havia una
empresa que feia publicitat i les altres la denunciaven perquè
feia publicitat no era el cas de Som Ràdio. I en tot cas, vostè
m’ha acusat d’haver volgut manejar Som Ràdio; la directora
que posàrem a Som Ràdio era una professional independent,
sense carnet polític, no hi vaig posar el meu cap de gabinet,
com ha fet vostè a IB3.
Lliure elecció de centre. Miri, no faci demagògia, per favor,
aquí sí que m’enfad; me diu: és que si ve una eminència, un
professor, un investigador tres anys l’hem de fer estudiar el
català. Vostè sap perfectament que hi ha una clàusula
d’exempció que la demanen funcionaris que han d’estar un any
aquí, que la demana un militar, que la demana aquest
investigador de prestigi i solAlicita l’exempció i està aquell
alumne eximit d’aprendre el català, senyor meu. Per tant, no
facin demagògia. I des del moment que vostè reconeix que
enguany segueix havent-hi trampes, enlloc de la proximitat al
centre ara és amb la renta, me reconeix que no han complert les
expectatives, que vostès varen prometre a tothom que anirien
al centre que voldrien i que no hi van, perquè han de seguir fent
embulls. Amb un problema i és que vostès, dins classes, en els
centres que tenen més demanda, que són uns quants concertats
i uns quants públics, han arribat a ficar 36 alumnes dins cada
classe, quan la ràtio màxima són 28 alumnes. Per tant, hi tenen
...

una tira de puntades, el problema el tenen vostès i vostès, que
segons qui governi a M adrid són uns o són uns altres. Jo estic
molt satisfet del que haurà quedat transcrit avui, ho dic perquè
no som a la independència però quasi, perquè s’han provat a
veure qui la deia més grossa. I li he d’insistir, és a dir, per què
només hem de reformar l’Estatut d’Autonomia, per què només
hem de demanar que amb l’Estatut d’Autonomia s’ataqui el
sistema de finançament si Catalunya ho fa o si els altres ho fan?
És a dir, jo estic d’acord, mirin, amb Catalunya compartim una
història, una llengua, una cultura, hem compartit institucions
d’autogovern, però nosaltres som més que ells perquè, a més,
tenim el fet geogràfic, el fet insular. Per tant, si no ho demanen
i nosaltres ho necessitam, nosaltres ho hem de demanar; el que
li dic, Sr. Matas, és que vostè ha de liderar la demanda de més
autonomia, de més autogovern, de més finançament, perquè
som els que ho necessitam més, perquè Catalunya aporta el 6%
del seu producte interior brut al conjunt de l’Estat, però
nosaltres aportam el 12%, més del 12% al conjunt de l’Estat. I
amb un problema, ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, per favor, es passa de 12 minuts només, eh?
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sí, el president s’ha passat de dues hores.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, però el president és el president.

EL SR. SAMPOL I MAS:
Si ja ho sé.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, faci, digui el que ha de dir, però ho digui d’una
forma escarida i precisa.
EL SR. SAMPOL I MAS:

EL SR. PRESIDENT:
Ara ja sí, Sr. Sampol, li he de dir que ha acabat ja.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sí, sí, me quedarà un punt i acabaré. És a dir, i no només
això, sinó que després tenim aules que ens han quedat mitges
i només hi van els ninets, fills d’immigrants i fan guetos, fan
guetos perquè quan no es mescla, quan no hi ha l’osmosi entre
la població de distintes cultures és quan feim els guetos. I això
és el que provoquen en aquest moment.
Bé, l’Estatut, el règim especial i tot això. I m’ha demanat la
colAlaboració, jo li agraesc des de la modèstia del nostre grup
que ens demani la colAlaboració, que sap que la té, com la va
tenir el Sr. Cañellas per reformar l’Estatut, per demanar més
inversions a l’Estat, per demanar un millor finançament per a
la nostra autonomia, sempre; perquè nosaltres només hem fet

Perquè el problema no és un debat entre polítics, no és qui
ara és més autonomista, qui és més nacionalista -la Sra. Munar
fins i tot li va dir nacionalista ahir-, el problema és que ho
pateixen els nostres ciutadans. Que en aquesta comissió que ara
hem creat per estudiar el dèficit de finançament d’educació i
sanitat, provocat no només per l’augment de població, sinó per
unes transferències mal dotades des del moment de la
transferència; els metges ens han dit que reclamen coses tan
bàsiques com tenir deu minuts per visitar el seu pacient, o ens
han dit que tenim un dèficit de 2.000 metges o professionals de
la sanitat, que tenim un dèficit de moltíssims de llits. I això
tenim l’obligació d’arreglar-ho, governi qui governi aquí i
governi qui governi a Madrid i per això sempre ens hi trobarà,
per fer “politiqueria” barata no, per reivindicar el que és just
per als ciutadans de les Illes Balears sempre estirem al costat
del president del Govern, al costat dels ciutadans.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Francina Armengol.
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nou, que aquest no serveix de res. Abans hi havia una crisi
turística insostenible, ara, amb una situació molt pitjor, la crisi
ja no existeix. Abans el creixement de l’atur demostrava la
mala política del Govern, ara, quan patim la pujada d’atur més
important dels darrers vint anys, vostè se’n renta les mans.

LA SRA. ARM ENGOL I SOCIAS:
Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Matas, tenir majoria absoluta no és un xec en
blanc, nosaltres creim en la democràcia participativa i creim
que ha de donar comptes no només un cop cada quatre anys i
ha de saber escoltar, li he dit a la meva intervenció, necessitam
un govern que escolti, també als que no pensen com vostè. I a
vostè no li ha merescut ni una menció les 50.000 persones que
varen sortir als carrers de Palma, protestant en contra de la seva
política, o mil altres coses que li he dit durant la meva
intervenció. I li he dit i li repetesc, a les Illes Balears tenim una
situació econòmica complicada i necessitam un govern i un
president que tengui ilAlusió per al nostre país, que tengui
iniciativa per resoldre els problemes, que tengui un lideratge a
les Illes Balears, i vostè, Sr. Matas, basta escoltar-lo aquests
dos dies, no té cap ilAlusió per les Illes Balears.
(Remor de veus i aldarull a la sala)
Només se l’hi ilAluminen els ulls quan parla de Madrid i
aquí vostè té un pressupost propi, té unes competències ...
(Continua la remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
LA SRA. ARM ENGOL I SOCIAS:
... pròpies i té una responsabilitat altíssima d’exercir
aquestes competències en benefici dels ciutadans i ciutadanes
de les Illes Balears. Però clar, la seva postura és: tot el que jo
he de decidir, com que no creu en allò públic, ho deixam que
la iniciativa privada faci el que trobi, i tota la resta és culpa de
Madrid, i aquí ens rentam les mans de la situació de les Illes
Balears.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Miri, Sr. Matas, l’únic element constant de la seva política
durant aquests quinze mesos de govern amb majoria absoluta
és la manca de constància, el seu discurs ha variat segons cada
circumstància; els exemples són nombrosos: s’oposava
frontalment a la reforma de l’Estatut d’Autonomia i ara la
reclama, tant com Catalunya o més, i nosaltres li hem dit:
enhorabona, vagi pel camí de reformar l’Estatut d’Autonomia.
Es negava a l’increment del descompte aeri, si de cas l’havia de
pagar el Govern, ara reclama més que ningú que el financiï
Madrid. Estendre la declaració dels serveis públics als vols de
la península era un pecat incompatible amb Europa, ara el
reclama més enllà dels límits raonables. El finançament de la
sanitat era un magnífic exemple per a les Illes Balears, ara és
insuficient. Igualment amb el finançament de l’educació, abans
exemplar, ara ofegant. Abans la Llei de règim especial de les
Illes Balears avançava adequadament, ara n’hem de fer un de

L’euroregió, Sr. Matas, coneixent el Partit Popular de
l’Estat ho trob normal que no li aplaudeixin, ho trob normal
perquè sabem quina concepció d’Estat tenen; però el més greu
de tot és que vostè en persona va ser el que va dir que això
posava en perill la unitat d’Espanya, i ara és una idea
magnífica, el que ens preocupa és el seu canvi d’opinió
constant.
(Aldarull a la sala)
Abans era imprescindible la lliure elecció de centre escolar,
avui ens hem oblidat piadosament d’aquest gran compromís
electoral.
Abans, el gasoducte, Sr. Matas, varen estar 10 anys
discutint si cable o gasoducte, vostès no s’aclarien; nosaltres
vàrem fer un pla energètic i vàrem apostar pel gasoducte, estam
contents que ara venguin a les nostres i així molts i moltíssims
d’exemples.
Miri, la situació econòmica, es llevi la bena dels ulls, Sr.
Matas, estam pitjor que l’any passat, si no vol que parlem de
les realitats que jo li he exposat a la meva intervenció, és més
senzill, es passegi un poquet pels pobles de les Illes Balears;
se’n vagi a les zones turístiques, se’n vagi a les barriades de
Palma, se’n vagi als pobles que hi ha a les Illes Balears, parli
amb els ciutadans i ciutadanes, parli amb els petits empresaris,
parli amb la gent que està a l’atur, parli amb els petits
comerciants i li diran que la situació no està bé, que ho passen
pitjor que l’any passat, i se’n donarà compte de com està la
gent de les Illes Balears. Però el que és més greu de tot, el seu
Govern no ha pres cap iniciativa per solucionar aquesta
situació, i això és greu, que vostès no tenen idea del que han de
fer per arreglar aquesta situació. Perquè és ver que la nostra
societat és molt emprenedora i això és cert i jo ho he dit a la
meva intervenció, però malgrat vostès, perquè vostès s’han
posat de braços creuats mirant com la situació ocorria.
(Remor de veus)
Li he de repetir el que li he dit abans quant a la situació
turística.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, un poc de silenci.
LA SRA. ARM ENGOL I SOCIAS:
Això ens ha de preocupar, però sobretot ens ha d’ocupar i
vostès de l’únic que s’han ocupat és de desarmar el sector
públic dels recursos econòmics que tenia per poder fer front a
aquesta reconversió necessària del model turístic. I ara, quan la
situació reclama polítiques actives en promoció de nous
mercats, en diversificació del turisme, en promoció de tot tipus,
vostès no tenen ni instruments ni capacitat financera per dur-los
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a terme, amb la seva inacció vostès estan estenent la
desertització de l’oferta complementària i la baixada de qualitat
que representa el tot inclòs, sense poder fer altra cosa que
lamentar-se, com ha fet avui aquí.
Coses concretes, conveni de carreteres. Miri, no ens conti
l’obvi, que ja ens coneixem perfectament els dos convenis de
carreteres, li he dit dues coses: una, ha estat deslleial. Primer,
els ciutadans i ciutadanes dins les Illes Balears, són els primers
amb els quals ha estat deslleial, perquè vostè es va programar
una autopista Inca-M anacor de la qual no li he sentit dir res,
però que era el gran eix per modificar el Pla de carreteres
d’aquesta illa, no ha dit res, amb els primers que ha estat
deslleial ha estat amb els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears, que crec que mereixen alguna resposta de part seva. I
segon, vostè ha estat deslleial amb el Govern estatal. I Sr.
Matas, vostè té un problema que ha de resoldre, és el president
del Govern, jo som la portaveu de l’oposició, del partit
majoritari de l’oposició, que estic aquí per controlar l’acció del
Govern i evidentment fer propostes en positiu, que és el que he
fet i que seguiré mantenint durant tot el mandat, però vostè és
el president del Govern i vostè ha de resoldre el problema en el
qual s’ha ficat i en què ens ha ficat a tots els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Miri, l’anualitat del 2005 del conveni del 2004, zero euros,
és el que hi havia d’haver, d’acord? No ens en lleven 40, n’hi
havia zero, del conveni del 2004. Obres procedents del conveni
del 98 les ha de licitar el ministeri i les han licitat vostès,
primer incompliment del conveni.
(Remor de veus)
Obres amb encomana de gestió, les ha de supervisar el
ministeri.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, per favor.
LA SRA. ARM ENGOL I SOCIAS:
No les ha supervisat, segon incompliment del conveni.
Vostès han incomplert reiteradament el conveni que varen
signar vostès amb el Sr. Álvarez Cascos.
EL SR. PRESIDENT:
Un segonet, Sra. Francina, Sra. Francina Armengol s’aturi
un segon, per favor, si és tan amable.
Pregaria silenci, que està en ús de la paraula la Sra.
Armengol.
LA SRA. ARM ENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sr. President. I li puc dir una cosa molt clara, Sr.
Matas, el que no farà el Partit Socialista, el Govern de l’Estat,
és el que ens varen fer vostès, això no li farem, no passi pena,
tenim voluntat de resoldre. S’assegui amb el Ministeri de

Foment, s’hi segui vostè amb el Ministeri de Foment i arregli
aquest problema que és prou important per als ciutadans de les
Illes Balears. Vostè i la consellera Cabrer es mereixen un zero
en la gestió d’aquest conveni, un zero.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Han incomplert tots els termes d’aquest conveni, és una
mala gestió que o bé la replantegen renegociant el conveni o
perjudicarà molt seriosament les finances d’aquestes illes. I
comptin amb nosaltres i amb la bona voluntat del ministeri per
renegociar aquest conveni, vagin a infraestructures sostenibles
i suprimeixen definitivament algunes d’altres.
El tema dels vols, Sr. Matas. L’actitud del seu govern en
aquest tema és gairebé ridícula. Vol que li recordi el
posicionament del Partit Popular, a vostè que li agrada tant dir
que compleixen el programa electoral del Partit Popular? Li
recordarem els seus plantejaments: “El Partido Popular
prometió ayer que si gobierna en Baleares la próxima
legislatura el Govern asumirá el coste de la ampliación del
descuento para residentes en el transporte aéreo y marítimo de
pasajeros entre islas del 33 al 50%”. Això és el seu compromís
electoral, que ho pagaria el Govern de les Illes Balears.
La Sra. Salom, diputada nacional ara, en el Diari de
Sessions, el pot agafar si no es fia del mitjà de comunicació:
“Seria bo el cost de passar d’un 33 a un 50% en els transports
entre illes, però ho ha d’assumir el Govern balear”, era
president el Sr. Antich.
(Remor de veus)
Això és el seu compromís amb les Illes Balears, ho
compleixi, és el president i té majoria absoluta, ho pagui. Vostè
és qui no compleix els compromisos, perquè nosaltres els
complim. Compromís electoral del PSOE: “Durant aquesta
legislatura es passarà del 33 al 50% i ho pagarà l’Estat”; primer
any de govern del PSOE, passam al 38; vuit anys de govern de
Partit Popular no hem pujat un punt en el descompte de
residents, aquesta és la gran diferència entre uns i altres.
(Continua la remor de veus)
Ara volen la declaració de servei públic entre vols, entre les
illes i la península. Miri, Sr. Matas, les parets d’aquesta sala, a
la qual hauria d’assistir més habitualment, han hagut de sentir
una i una altra vegada, de portaveus del Partit Popular, dir que
el servei públic entre les illes i la península era impossible,
contrari a la legislació europea i inconvenient per als ciutadans.
Una vegada més fan canvis conjunturals i oportunistes de
criteri, com que governen altres exigeixen la declaració de
servei públic molt més enllà del que és raonable.
Nosaltres, tant quan governàvem com ara, quan estam a
l’oposició, defensam el mateix: la declaració de servei públic
entre la península i Menorca i Eivissa; incloure Mallorca ens
pareix un despropòsit, perquè té un dels aeroports més ben
comunicats d’Europa, amb quasi 150 vols diaris amb la
península, amb nombroses ofertes i preus d’oportunitat que
desapareixerien per sempre. Per tant ho trobam indefensable i
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contraproduent, però una vegada més qui ha canviat de criteri
és vostè i el seu govern.
Transferència de sanitat i educació. Li he dit a la meva
intervenció i li ho repetesc: som allà mateix, continuam
defensant la millora de l’assignació per a sanitat i per a
educació. Però bé, la sanitat, la transferència de sanitat;
nosaltres, el govern del pacte de progrés, no la volíem, però és
que vostès varen fer una llei, una esmena als pressuposts al
Senat per obligar les comunitats autònomes a assumir el nou
finançament sanitari amb el xantatge que si no estava ben dotat
podien pujar el preu de la benzina, i amb un altre xantatge: que
fuera hace mucho frío, i això varen ser vostès, Sr. Matas, i
vostè era ministre d’aquell govern. Que no es preocupava que
érem unes illes i que teníem molts de problemes?, i el que és
més greu, Sr. Matas, la varen transferir amb el cens del 99 i la
varen transferir el 2001; 40.000 persones ja varen quedar
penjades d’aquell finançament sanitari, Sr. Matas; no és que
només hagi crescut la població, no, no, és que ja ens la varen
transferir malament aposta, i varen ser vostès, el Govern del
Partit Popular del qual vostè era ministre. Nosaltres no la
volíem rebre així i ho vàrem criticar; en canvi vostès varen dir
aquí que era una gran transferència.
En educació, que veig que no n’ha parlat, bé, la varen
transferir amb un desfasament de més de 20.000 milions de
pessetes, i era un govern del Partit Popular a l’Estat i un govern
del Partit Popular aquí a les Illes Balears. Per tant això que tots
dos quan governen junts ho fan fantàstic, a nosaltres això no
ens quadra, Sr. Matas.
El Pla de transports. Miri, vostè governa, fiqui-s’ho dins el
cap. El soterrament ja hi era, en el passat pla de transports, ja
hi era, però bé, si vostè no se l’ha mirat molt és igual;
l’abonament també hi era, l’únic que no hi havia era aturar dos
anys el tren perquè no pogués arribar a la plaça d’Espanya.
Això no hi era i en això hi estam en contra, i això és del que li
hem demanat explicacions. I no es preocupi més pel
posicionament del PSOE. Segur -i li puc dir segur, això, eh?que si governàs el Partit Popular a l’Estat vostè no demanaria
doblers per al tren, li pos el que vulgui, perquè vostè no
s’atreviria a demanar al Sr. Aznar el que ara demana al Sr.
Zapatero, i a mi m’agradaria que el meu president ho demani
independentment de qui governi a Espanya; això és el que
m’agradaria si tenguéssim un president conseqüent.
(Aldarull a la sala i remor de veus)
Quant als parcs naturals, Sr. Matas, un parc natural significa
una gestió pública d’aquell espai i suport de l’Administració
per poder preservar zones que són d’alt interès general per a
tota la ciutadania, això és un parc natural, d’acord?, i l’únic,
l’únic en aquestes illes que ha utilitzat el tempteig i retracte és
vostè quan era ministre de Medi Ambient amb la compra de
Raixa. Per tant expliqui’m com se sent després d’haver-nos dit
que això és ser un confiscador, com se sent vostè si s’ha
qualificat a vostè mateix de confiscador?, expliqui-ho perquè
nosaltres no ho entenem.
Quant a l’Estatut i la Llei de Règim Especial de les Illes
Balears, miri, jo li he dit molt clarament el posicionament del
Partit Socialista, per tant vostè m’ha dit que no avancem
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esdeveniments. Vostès ho han avançat als mitjans de
comunicació, no al nostre grup, no han tengut la deferència de
fer-ho al nostre grup, nosaltres ho hem fet en aquest parlament,
que és allà on hem de discutir i és allà on estam tots
representats, ens hem assabentat de la seva proposta pels
mitjans de comunicació exclusivament, però bé, ja està bé. El
que jo li deman és una ponència parlamentària i que l’Estatut
es faci des d’aquí, que neixi des d’aquí, i el lideratge l’ha de
dur aquest parlament, i vostès, Sr. M atas, no estan d’acord en
això. Han votat en contra d’una iniciativa del PSM perquè
féssim una ponència parlamentària aquí, hi han votat en contra.
Vostès també han presentat una proposició no de llei on
demanen que el lideratge el dugui el Govern de les Illes
Balears. No parlam del mateix. Jo li dic que el lideratge l’ha de
dur el Parlament de les Illes Balears perquè és el que representa
el poble de les Illes Balears, aquest és el posicionament del
Partit Socialista i el que li hem ofert. Vostè planteja un model
totalment diferent.
Quant a la Llei de Règim Especial de les Illes Balears, Sr.
Matas ja s’ha cobert de glòria. Aquesta llei de Règim Especial
de les Illes Balears, que nosaltres creim que serà beneficiosa
per a les Illes Balears, el dia que s’apliqui, clar, perquè encara
no ho podem comprovar perquè no l’hem aplicada, aquesta llei
entra en vigor el 98 i encara dura, d’acord? Sis anys té de
vigència; vostè ha dit que és que, clar, no podem deixar que el
Govern sigui discrecional; però és que, bé, el govern que és
discrecional és el del Partit Popular, que era el govern del Sr.
Aznar que ha hagut de gestionar el desenvolupament del règim
especial; i que no se n’adonava, que era discrecional?, vostè
seia en el Consell de M inistres amb el Sr. Aznar, que no se
n’adonava que no arribaven les inversions a les Illes Balears?,
que no se n’adonava que els nostres consellers varen estar tres
anys enviant cartes perquè es convocassin les comissions
mixtes? Tres anys o quatre, i ara se’m queixa perquè fa un mes
que el Govern Zapatero no li ha contestat, Sr. Matas? En quin
món vivia, vostè?, en quin món vivia? Aquí teníem aquests
problemes i vostès no els solucionaven, i vostè era ministre.
Vostè no pot venir aquí i fer com si acabàs d’arribar, no, no; ha
tengut responsabilitats molts serioses. Per tant, el Règim
Especial ha fracassat, segons vostè perquè el vol matar
directament, però perquè vostès no l’han sabut gestionar.
Li he dit molt clar que el Partit Socialista hi creu; ara
governam a Espanya i per tant es desenvoluparà. Vostès hi
posin de la seva part, no es tanquin en banda, arribem a acords
perquè segur que això serà fructífer per a les Illes Balears.
Quant a tota la resta que vulgui proposar, proposi’ns-ho amb
tranquilAlitat i tot, tot, ho estudiarem, però vostè no té cap
credibilitat ni una en aquesta qüestió.
Per acabar, Sr. President, perquè ja se m’encén el llum
vermell, i en nom de tots els ciutadans de les Illes Balears li
vull fer una protesta i una reclamació: no utilitzi...
(Remor de veus)
No ens utilitzi, no sotmeti els interessos de les Illes Balears,
els desitjos i les aspiracions dels ciutadans d’aquestes illes a les
estratègies que interessin al Partit Popular nacional i al Sr.
Rajoy. Quan el seu govern té una oportunitat d’anar a un
consell territorial com el de Salut, d’anar a una conferència de
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presidents autonòmics, no desaprofitin aquestes oportunitats.
Nosaltres no les vàrem tenir mai, però jo no li ho retrauré més.
Vostès no les desaprofitin. Ha canviat el moment polític, tenim
oportunitats de resoldre qüestions per a les Illes Balears, no es
plantin i facin l’estratègia del PP nacional, que això aquí no ens
interessa i no ens du cap benefici als ciutadans i a les
ciutadanes de les Illes Balears.
I finalment li reiter els nostres compromisos de
colAlaboració als quals vostè no m’ha contestat, com si no li
preocupassin les qüestions que jo li he plantejat damunt la
taula, Sr. Matas, i li hem plantejat seriosament des del Grup
Socialista, i creim que hem de fer feina en aquestes línies.
Primer, en turisme: suport a les empreses i no a l’especulació.
ExcelAlència, medi ambient, formació i diversificació, això ha
d’estar en els seus pressuposts. Hem de constituir una nova
prioritat: les inversions en innovació, han d’estar en els seus
pressuposts. Pacte per l’ocupació, facin-lo ja -ja fa més d’un
any que governen- contra la precarietat laboral i a favor de la
no discriminació laboral. Habitatge: suplementin les partides
per a subvencions i un programa de promoció de sòl per a
promotors privats i públics. Nou hospital de referència a les
Illes Balears, no m’ha dit ni una paraula; el volem a Son
Dureta, digui’ns què pensa vostè. Pla de lluita contra el fracàs
escolar; pensa que hem de fer qualque cosa o no? Impulsar un
nou model territorial de manera especial pel que fa a transport
i carreteres. Fer de la llengua un instrument de convivència i no
d’enfrontament. Acord i consens sobre el model audiovisual.
Un pla estratègic per a les Illes Balears que no té res a veure
amb el Règim Especial, és una altra qüestió, la que li he
proposat jo. I la iniciativa parlamentària per a la reforma de
l’Estatut d’Autonomia.
Aquestes propostes, Sr. President, i ja acab, suposen la
instauració d’unes noves relacions polítiques entre Govern i
oposició que jo li he proposat, així com entre el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat. No desaprofiti aquesta
ocasió. I una darrera cosa: en el debat de política general de
l’any 99, en el seu darrer torn de rèplica el que era en aquell
moment el líder de l’oposició va dir: “Sr. President, tengui en
compte, i l’hi deman per favor, que ara tot el que vostè em
digui jo ja no em podré defensar; per favor no em digui
mentides. Gràcies”. Com que aquest líder era vostè, Sr. Matas,
esper que avui faci honor a aquesta petició.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula el Molt Hble.
President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el primer que voldria deixar clar és que jo he estat dues hores
parlant, i qualcú de vostès es queixa. Vostès, quan governaven,
estaven parlant des de les 12 fins a les 7, perquè feien que tots
els seus consellers parlassin, i nosaltres teníem 40 minuts.

(Aldarull i aplaudiments a la sala)
Això... Això, Sra. Armengol, era la seva reclamació que
vostè feia de presència en el Parlament. El seu president
deixava parlar tots els seus consellers de les 12 a les 7; a
nosaltres, que érem tota l’oposició, ens donaven 40 minuts. Jo
només he parlat dues hores i tots vostès crec que han pogut
parlar.
(Remor de veus)
Sr. Rosselló, miri, una cosa és el bilingüisme i l’altra és
l’obligació de conèixer perfectament, llegir i escriure les dues
llengües quan acabam l’educació a les Illes Balears. No és
incompatible defensar una cosa amb defensar l’altra, i jo l’únic
que li deman és que no posi paraules en la meva boca que no he
dit. Jo no he dit que no defensarem sempre l’obligació que els
nins, les nines, quan acaben l’educació en aquesta comunitat
sàpiguen perfectament llegir i escriure les dues llengües
oficials. Senzillament.
De les carreteres en parlaré després, però també vull
contestar una qüestió al Sr. Rosselló: incomplim el conveni de
carreteres. El mateix que la Sra. Francina, la portaveu del Partit
Socialista. Només li deman que es comprometi a donar-nos el
mateix tractament que donen a les Illes Canàries, res més. És
l’únic que li he demanat, que ens tractin igual que a les Illes
Canàries. Tenim un conveni com té la comunitat autònoma
canària, un conveni de carreteres, i l’únic que li deman és que
el Partit Socialista ens tracti igual que tracta les Illes Canàries.
Res més. Per tant que l’execució del conveni de carreteres de
les Illes Balears sigui la mateixa, idèntica, i jo compromet la
meva paraula que jo li faré així, sigui idèntica a la de les Illes
Canàries. I vostè no m’ha contestat i ha tengut oportunitat de
fer-ho.
(Remor de veus)
No volen les dessalinitzadores, Sr. Rosselló. Nosaltres sí
volem les dessalinitzadores perquè creim, entre altres coses,
que podem garantir el subministrament d’aigua de futur i a més,
clarament, podem recuperar els nostres aqüífers. Li he posat
l’exemple de sa Marineta i li he dit que hem aconseguit en un
any rebaixar l’extracció d’aigua de sa Marineta en un 23%. I
també li dic que no farem tampoc d’això tema de confrontació
política amb el govern del Partit Socialista sempre que
compleixin el compromís de fer-les. Ens demanen temps;
insistesc, l’únic que crec que no seria de rebut, i tampoc no he
sentit res de la portaveu del Partit Socialista, és que qualsevol
de les quatre dessalinitzadores que estaven adjudicades no es
fes perquè a canvi el Ministeri de M edi Ambient decideixi fer
les dessalinitzadores que s’ha compromès amb les regions que
estan afectades pel transvasament de l’Ebre. Per tant voldria
que existís i que ens defensassin en aquest compromís que
aquestes quatre dessalinitzadores -Ciutadella, Andratx, Alcúdia
i Santa Eulària- es faran, estaven adjudicades, i crec que és just,
des del respecte institucional, que respectem els acords firmats
i els compromisos firmats.
Vostè no vol el cable elèctric, Sr. Rosselló. Respect la seva
opinió. La Sra. Armengol diu que nosaltres no hem defensat el
gasoducte. Poca memòria. El pitjor de tot és tergiversar les
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paraules o inventar-se les coses, és igual, però la veritat és la
que és: nosaltres sempre hem defensat el gasoducte, però hem
defensat el gasoducte i el cable elèctric. Per què? Té una
explicació, té una explicació: el cable elèctric és poder accedir
des del sistema elèctric de les Illes Balears a la liberalització
del sistema elèctric a tota la península, i això està escrit, està
reflectit. Per tant, bé. Podem, insistesc, inventar qualsevol cosa,
però crec que als ciutadans no els importa. El temps dóna la raó
i la lleva. Hem defensat el cable elèctric, hem defensat el
gasoducte i a mi no em cauen els anells sinó tot el contrari en
felicitar el Partit Socialista de les Illes Balears, naturalment,
perquè el comportament en l’execució d’aquestes inversions tan
importants com són el gasoducte i el cable elèctric, amb el
compliment, evidentment, d’aquests acords firmats, l’actuació
avui del Partit Socialista del Govern d’Espanya és escrupolosa.
Per tant, enhorabona, i Sra. Armengol moltes gràcies per la
seva col Alaboració. Al final és igual: tendrem cable elèctric i
tendrem gasoducte, que és el que interessa als ciutadans.
Això ja és el súmmum. És que no hem entès res. Les
expropiacions de les carreteres són confiscacions. Hi ha una
petita diferència: és que pagam!, és que pagam! Vostè faci els
parcs naturals que vulgui, home, ja està, no serà confiscació,
pagui. Bé, hi haurà una diferència o no hi haurà una diferència.
Estam parlant de dret de propietat privada, estam parlant de
salvaguardar aquest dret de propietat privada i estam parlant
del fet que vostè no pot conculcar a tots els propietaris de les
Illes Balears els seus drets sense dir-los res, o vostè no pot
aprovar una norma de protecció sense fer l’exposició pública.
Resulta que un senyor té una finca i un dia es desperta i té una
figura de protecció però no la sap perquè no la hi han
comunicat.
Com quedam? El Pla de transport té soterrament, era igual
que el que tenien, però ara resulta que no estam d’acord amb el
soterrament. Escolti...
(Remor de veus)
A veure si ens entenem. És a dir, si no feim una estació
soterrada en el centre de Palma el tren no podrà arribar al
centre de Palma, i si no la feim amb les condicions de vies de
20 carrils, de 20 freqüències que puguin arribar a canvi de les
freqüències que arriben avui, i que puguem permetre una
ampliació de les freqüències de cara al futur, idò no podrem
apostar pel transport públic. Per tant haurem de saber si hi
estam d’acord o no hi estam d’acord.
I vostè, Sr. Rosselló, diu que està a favor del tema de
l’educació i de la sanitat, i jo l’hi agraesc sincerament. Insistesc
en l’esperit i l’ànim que arribem a un acord.
Vostè diu que primer hem d’executar el Règim Especial de
les Illes Balears i després ja començarem a parlar de l’altre.
Escolti, d’acord, però les dues coses. Això de després res. Si
tenim l’oportunitat, a la vegada, i que quedi clar que estam amb
el compliment del Règim Especial.
Vostè aplaudeix el sistema que ha posat en marxa el
president Zapatero del govern del Partit Socialista de donar
supremacia als parlaments autonòmics. Vostè diu que això està
molt bé perquè en lloc de fer tota una reforma a Espanya dels
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estatuts d’autonomia, com s’ha fet fins ara, amb un gran acord
previ del Partit Popular i del Partit Socialista, vostè creu que el
millor és que donem camp lliure als parlaments autonòmics. Sí,
d’acord, però com diuen en castellà la ley del embudo: lo
ancho para usted y lo estrecho para mí, perquè després resulta
que el Partit Socialista ja ha dit avui matí que només respectarà
el Sr. Zapatero aquell acord que aprovi el Parlament de
Catalunya i en canvi, si ho aprova el Parlament de les Illes
Balears i no té l’aprovació del Partit Socialista, no ho
respectarà. Idò vaja..., hem fet osques.
(Remor de veus)
Hem fet osques, perquè si feim un sistema perquè es
respectin les iniciatives dels parlaments autonòmics i després
uns tenen uns privilegis i uns altres no, és igual, tant se val.
Crec que hem de ser possibilistes, crec que hem de ser
pragmàtics i sobretot hem d’enviar un missatge als ciutadans de
les Illes Balears que aquí ens dedicam a arreglar les coses i a
aprovar coses reals que solucionen els seus problemes, i per
això he dit i torn repetir que volem fer renúncies, i volem fer les
renúncies que siguin necessàries per poder oferir un acord que
pugui consensuar una reforma de l’Estatut en aquest parlament,
ara que estaríem en una situació de privilegi per fer batalla
política, però que no la volem fer, que renunciam a fer aquesta
batalla política amb la condició que el projecte que surti
d’aquest parlament tengui garanties que s’aprova a Madrid, i
per això és imprescindible que existeixi també a les Illes
Balears un acord Partit Popular, Partit Socialista, i en això
naturalment ens entestarem.
La situació econòmica no està bé. Miri, la situació
econòmica no és la que volem, no en tengui cap dubte, i
aquesta és la meva obligació. Per això faig feina tot el dia,
aquest és el meu compromís, aquesta és la meva responsabilitat,
que no hi hagi un sol aturat a les Illes Balears, que puguem
fomentar l’activitat econòmica perquè la gent tengui feina, que
és el nostre primer compromís electoral, però tampoc vostè no
pot venir aquí avui a fer un discurs tan catastrofista, clar, i l’any
2002, quan passàvem a 30.000 aturats devora els 6.000 d’ara,
què deia?, per què no deia res?, on era vostè l’any 2002?
(Remor de veus)
On era el Sr. Sampol l’any 2002? Què feia el Sr. Sampol
l’any 2002 quan passam...?, avui són 6.000 aturats, però varen
ser 30.159 aturats. Què feia quan pujam de 14.000 a 20.000 en
dos anys? Què feia quan l’any 2002 en lloc de les 800
persones, que són molt importants, que aquest mes de setembre
no han pogut tenir feina, eren 3.800? Es devia enfonsar el món.
No crec que sigui bo fer massa estridència amb aquesta
situació. Crec que, sincerament, el que hem de ser capaços és
de trobar solucions.
Miri, la diferència, molt important, entre tots vostès, entre
la portaveu del Partit Socialista, del Partit Socialista de
Mallorca o d’Esquerra Unida, i jo, és que jo els matins quan
m’aixec he de pensar què és el que puc fer perquè se solucionin
aquests problemes, i vostès pensen què han de dir. Saps que és
de distint! Aquesta és la responsabilitat que tenim, i a mi em
preocupa tant...
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(Aldarull i aplaudiments a la sala)
...a mi em preocupa tant aquesta responsabilitat com els
pugui preocupar a vostès, sense cap dubte.
(Intervenció inaudible, rialles i remor de veus)
Sí és cert, evidentment, que avui nosaltres durant molts
d’anys hem liderat el creixement econòmic a Espanya, i hem
liderat la creació de llocs de feina a Espanya, i evidentment ara
no és aquesta la situació. Nosaltres hem passat a estar
pràcticament a la cua, no, sense pràcticament, hem passat a
estar a la cua en generació de riquesa i en generació de llocs de
feina. Per tant aquesta situació ningú no la pot negar, i nosaltres
ni jo serem els que la negarem, evidentment, però tampoc no
podem negar l’evidència d’unes xifres que demostren un canvi
de tendència, perquè si l’any passat, fa dos anys, pràcticament
hi havia una recessió econòmica en termes de producte interior
brut i si enguany creixerem un 9,5% i ens acostam al
creixement mitjà espanyol, bé, això no s’ho ha inventat ningú.
O és que qüestionam aquestes xifres?
Si enguany fan feina 6.000 persones que no feien feina el
mes de setembre de l’any que ve, qualque canvi de tendències
s’haurà produït. Si s’ha produït des del segon semestre de l’any
2003 una multiplicació per tres de les inversions estrangeres en
economia productiva a les Illes Balears serà perquè existeix una
expectativa que és favorable i important en termes econòmics.
Si han vengut 700.000 persones més a l’aeroport de les Illes
Balears enguany en el que duim d’any, si han vengut 700.000
persones més a qualque lloc han anat, i evidentment qualque
riquesa han d’haver creat. Que potser no és la que ens
agradaria?, d’acord; que aquest model és reconduïble?,
d’acord, però el que vostè no pot negar és la realitat que
enguany hi ha un increment de visitants, de turistes, d’un 4,88%
i, sincerament, amb vostès les Illes Balears varen perdre
700.000 turistes, 700.000 visitants, i aquesta és una realitat
inqüestionable. Que això era únicament culpa seva?
Segurament que no, i segurament que hi havia altres factors que
hi varen influir, i jo sempre els he reconegut, però també
sempre he pensat que vostès varen afegir al banyat,
sincerament, fent una política de tirar-nos pedres damunt la
nostra teulada. Però és igual, ara tenim una realitat que crec que
hem d’intentar reconduir.
I quina és la diferència substancial? La diferència
substancial és que el més important ha estat que hem aconseguit
recuperar un clima de diàleg i d’enteniment amb el sector, amb
aquells sectors amb què vostès s’havien enfrontat. Vostès
anaven a les fires turístiques i no es parlaven amb els
empresaris, era un espectacle; vostès anaven a les fires
turístiques i els majoristes de viatges no els volien ni rebre. Va
venir un majorista de viatges al Consolat de la Mar i va haver
de sortir per la porta de darrere perquè li havien fet una
promesa que no varen ser capaços de complir. Miri, aquest
clima almanco vostè reconeixerà que s’ha reconduït, i si tenim
un problema d’evolució del model turístic, un canvi de
tendència, si tenim problemes de necessitats de reconvertir
determinades zones turístiques, d’oferir un projecte de major
qualitat, d’incrementar la nostra promoció turística i de donar
suport a la diversificació i també a la desestacionalització del
model turístic, la nostra proposta és que això ho pugem fer

d’acord, de la mà dels agents econòmics i dels agents socials,
i naturalment amb la participació d’aquest parlament, i això és
el que hem fet, això és el que feim, amb més o manco èxit però
volem afrontar aquest procés dins un clima de diàleg i
d’enteniment amb aquells que en saben, que són els afectats i
que són els que realment crec que ens poden ajudar a planificar
el que necessiten aquestes illes per millorar aquest model i per
corregir les coses que ens van malament.
En aquest sentit naturalment que hem fet una proposta amb
tot inclòs, nosaltres hem anat a la M esa de Diàleg Social i hem
fet una proposta allà on plantejam l’elaboració d’una norma de
qualitat per a aquest tipus d’oferta del tot inclòs, una auditoria
als establiments, l’aprovació d’una certificació de qualitat, la
possibilitat d’exigir aquesta certificació per a la
comercialització d’aquesta modalitat. Hem fet aquesta
proposta, quina és la diferència entre nosaltres i vostès? Em
perdoni, que vostès haguessin fet aquesta norma com diu el Sr.
Sampol i l’haguessin imposada al sector. Nosaltres la volem
consensuar amb els sindicats i amb els empresaris i per això
hem fet aquesta proposta per regular el tot inclòs allà on creim
que l’hem de fer, a la Mesa de Diàleg Social.
M’agradaria saber..., evidentment no voldria faltar al
respecte, si la Presidenta del Consell Insular de Menorca estaria
d’acord en què aquí discutíssim el Pla territorial? Per l’amor de
Déu!
(Remor de veus)
No, no, perdoni retir el que he dit, no la vull ficar en cap
embull...
(Rialles i remor de veus)
De veritat creuen vostès que aquí hem de discutir el Pla
territorial? El Sr. Sampol m’ha de xerrar a mi d’urbanitzacions
quan això és una competència urbanística dels consells insulars
i quan tenguem llistes separades què farem? O tenim llistes
separades? O vol que discutim l’urbanisme de Petra i de Santa
Maria? Vol que discutim les 100 llicències de rústic que han fet
a Petra en 4 anys, és això que hem de discutir? O hem d’anar a
Santa Maria i veure..., jo no sé si han fet urbanitzacions a Santa
Maria o no les han fet, però li puc garantir que ho pareix tot
una urbanització. No, serà una competència municipal i en
aquest cas els plans territorials, les urbanitzacions seran una
competència del consell, perquè clar vostè aquí fa demagògia,
a més davant d’una institució que no es pot defensar. Vostè està
acusant aquí el Consell Insular de M allorca d’una forma una
mica grollera perquè no es pot defensar...
(Remor de veus)
Aquí la Presidenta del Consell no es pot aixecar perquè
evidentment no pot...
(Rialles i remor de veus)
No pot rebatre aquesta argumentació. Els plans territorials
són competència dels consells insulars i són els que decideixen
quin és el creixement urbanístic, quin és el model territorial i
com es concreta. Vostè pot dir aquí que el Consell de Mallorca,
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o ves a saber si el de M enorca, o no sé què passarà amb el
d’Eivissa i Formentera, ha fet dues urbanitzacions, estic segur
que el Consell de Mallorca podrà explicar també que n’ha
llevades 30 i tal vegada moltes de les 30 les havia aprovat vostè
els 4 darrers anys quan hi era i n’han llevat 30. Bé però li deixi
que ho expliqui. És a dir, crec sincerament que és una injustícia
i sobretot intentar enviar un missatge equivocar als ciutadans.
Les competències en aquest cas són dels consells, el Pla
territorial és una competència del consell. Per tant, respectem
aquestes institucions. A vostè tampoc li faria gràcia tal vegada
que en el Congrés de Madrid comencéssim a discutir segons
quines coses nostres, a què no li faria gràcia vostè que és
nacionalista i que defensa les Illes Balears? Per tant, que cada
institució es circumscribeixi a la seva responsabilitat i sobretot
que doni dret a què es puguin defensar.
Exactament igual, és que m’imputa les multes del Delegat
del Govern a mi. Escolti a mi què em conta del Delegat del
Govern? A mi què em conta? Que volia dir una frase de “no a
la guerra”, idò ja l’ha dita, ha quedat molt bé, però a mi què em
conta?
(Aplaudiments)
De marginar a batles d’altre color polític i d’alAlegacions,
miri per respecte a vostè no hi entraré, per respecte. Ni en les
alAlegacions de carreteres, vostè sabrà el que ha fet, el que no
ha fet, el que s’ha falsificat, el que no s’ha falsificat, crec que
és un debat..., insistesc intentaré per respecte a vostè. I tampoc
li contaré què han fet vostès amb els batles del Partit Popular
els 4 anys passats, que n’hi ha algun aquí que estic segur que
podria contar moltes coses.
Exactament igual que la ruta cicloturística, és igual.
Miri el problema no està en què a la Conselleria
d’Agricultura hem arribat i hàgim de posar els comptes al dia,
això passa. No escolti, és que vostès s’han passat una mica. El
que han fet és que li varen agafar el llis a allò que va fer el Sr.
Borrell l’any 94, no ho prometin, que Madrid no els va ajudar,
no tenien doblers, em pareix bé, però no ho prometin perquè al
pagès... Miri vostè coneix els pagesos millor que jo, però jo
tenc un poc d’experiència amb això. Hi ha una cosa que el
pagès no perdona i és que l’enganyis, li has de xerrar clar, li has
de dir no n’hi ha si no n’hi ha, s’emprenyarà però no n’hi ha.
Clar, no ho prometin. És que vostès saben tot el que ha promès,
aquests 12 milions d’euros..., ens hem trobat amb promeses no
de l’any passat, no és veritat, la conselleria està pagant coses de
l’any 2001, per l’amor de Déu! De l’any 2001. No ho
prometem i no passa res.
Som Ràdio és una emissora ilAlegal, era una emissora
ilAlegal. Les televisions locals n’hi ha moltes, esper que això
s’arregli aviat, que són també ilAlegals. Però hi ha una petita
diferència, són privades, la seva ràdio era pública...
(Aplaudiments)
Per l’amor de Déu i haurem de donar exemple i vostè no hi
ficarà en aquesta ràdio el director, com diu, però del director
cap a baix no li vull ni contar i me pareix mal fet perquè crec
que els professionals periodistes necessiten i tenen dret a tenir
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independència. Què vol dir que tots els càrrecs que han estat en
els mitjans de comunicació del Govern del pacte no són
professionals? No voldrà vostè comparar aquests nomenaments
amb allò que ha fet Televisió Espanyola a les Illes Balears, o el
director de TV3 quan ha arribat el Sr. Maragall no és un exministre socialista?
(Remor de veus)
Haurem d’admetre almanco que els periodistes, mentre no
es demostri el contrari, són persones independents. És que no
ha començat a funcionar, esperin a què comenci a funcionar i
els donin la possibilitat naturalment de què puguin demostrar
la seva independència. I en qualsevol cas, és igual, ens podrem
equivocar, però no tenc cap dubte de què aquesta televisió
autonòmica i la ràdio autonòmica que ha de substituir Som
Ràdio, però d’una forma legal, la televisió autonòmica serà un
instrument de cohesió per a tot el territori i per primera vegada
tendrem un instrument que serà nostre i de totes les illes...
(Rialles)
I vull fer una puntualització important perquè ha sortit algun
debat en el tema de les freqüències que m’estranya que no hagi
sortit aquí. M irin, no tenim cap voluntat, per això hem firmat
acords amb la Generalitat de Catalunya, els firmarem amb la
Generalitat de València, de deixar que no tenguem una oferta
plural de televisions d’altres comunitats autònomes en aquesta
comunitat, però primer la nostra per l’amor de Déu! Haurem de
donar prioritat a la televisió autonòmica de les Illes Balears
davant les altres televisions autonòmiques, o no? Per tant,
insistesc crec que serà un gran instrument.
No estic xerrant d’exempció del català, estic xerrant
d’aprendre, llegir i escriure que és distint. Estic xerrant d’una
elecció, d’un dret a més contemplat a la pròpia Llei de
Normalització Lingüística, un dret del pare de poder decidir el
pare i la mare amb quina llengua vol que el seu filla aprengui
a llegir i a escriure. No estic xerrant de l’aprenentatge del
català. I per molt que els pesi la lliure elecció de centre perquè
és una cosa que no sé per què cou tant, la lliure elecció de
centre és un compromís que farem en aquesta legislatura i en el
primer any ha tengut un resultat molt favorable, hem
incrementat en 7 punts la gent que podia tenir el centre que
volia i continuarem d’aquesta manera. Per tant, no veig quin és
el problema.
I aquesta obsessió de què estam lligats a Catalunya, li ho
intentaré explicar amb el tema de finançament una altra vegada
per si no he estat capaç d’explicar-ho. Aquesta és una
negociació multilateral, no pot ser una negociació bilateral.
Avui qui ha encetat a Espanya aquest procés és Catalunya,
d’una forma legítima, però és qui ha encetat aquest procés.
Catalunya té sobretot, a més dels lligams culturals i històrics
indubtables que tenim, té una coincidència en la creació de
riquesa i la solidaritat amb la resta d’Espanya i està clar que en
aquest procés de reconstrucció de tot l’Estat a nosaltres ens
condicionarà molt el que passi amb Catalunya perquè, insistesc,
és un pastís de tots. Si Catalunya se’n du un bocí, és allò de les
carreteres que avui li deia a la portaveu del Grup Socialista. Si
el Partit Socialista ens ha llevat 40 milions d’euros de
carreteres ja és un pecat, però a damunt que sigui per donar-los
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100 milions d’euros a Catalunya, clar això és el que no es pot
fer. Per tant, que facin el que vulguin amb Catalunya, el que
vulguin, però tenim dret que ens respectin i que res d’allò que
faci Catalunya, evidentment, a nosaltres ens pugui situar en una
situació de desavantatge. Evidentment tenim aquest dret del
respecte.
Mirin, el nou Son Dureta és un dels més importants
projectes d’aquesta legislatura en matèria de sanitat. Nosaltres
en sanitat hem apostat per una política clara, de la que
pràcticament no s’ha xerrat en aquest debat, deu interessar poc,
de reduir les llistes d’espera i aquí fa un any i mig hi havia
cents de persones que esperaven més de sis mesos per a una
operació quirúrgica i que avui no espera cap...
(Rialles)

Mallorca i de què les Illes Balears tenguin aquesta
importantíssima inversió, aquest nou hospital i que serà
l’hospital de referència.
En algun moment em deman si la transferència de
competències de sanitat l’hem negociada nosaltres, o l’hem
aprovada nosaltres...
(Remor de veus)
Perquè la negociació de la transferència de sanitat, a més de
què crec que és una qüestió que avui ja no comporta res, és li
vull recordar el gran èxit del Govern del pacte, del conseller
d’Hisenda amb un acord unànime dient que havia aconseguit
26.000 milions de pessetes més i venint aquí dient que aquest
era el millor dels acords possibles...

I això és un fet real.

(Remor de veus)

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Aquí hi ha un problema de construcció d’hospitals i de
centres sanitaris que nosaltres afrontam.
(Continua l’aldarull a la sala)

Sr. Diéguez per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):

Afrontam amb la construcció de l’Hospital de Menorca...

O sigui, vostès em volen dir que vostès varen firmar...

EL SR. PRESIDENT:

(Remor de veus)

Per favor si són tan amables.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
L’Hospital de Formentera, el d’Inca i naturalment del nou
Hospital de Son Dureta. I aquest nou Hospital de Son Dureta
té una raó fonamental per ser un nou hospital i és la petició
unànime o pràcticament unànime dels professionals del sector
que demanden d’un nou Hospital de Son Dureta.
(Aplaudiments)
Les obres de reforma durarien 10 anys, podrien comportar
riscs d’infecció i conseqüències indesitjables a l’assistència
assistencial dels malalts, molèsties per a més de 35.000
persones que cada any estan ingressades...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, si són tan amables.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
I més de mig milió de ciutadans que acudeixen a les
consultes i professionals que allà fan feina. Insistesc, és una
demanda de més de mil metges de l’hospital que demanen
aquesta construcció d’aquest nou Hospital de Son Dureta i es
farà, sense cap dubte, de la forma més respectuosa possible,
sense voluntat de fer res mal fet, amb la màxima preservació,
però naturalment amb el compromís de què Palma, de què

Sr. Diéguez.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Vostès varen firmar una transferència de competència i
varen venir aquí i varen fer la roda de premsa i varen dir que
havia estat el millor acord de tots i que la seva intervenció
havia estat fonamental i ara la Sra. Armengol em diu que
resulta que la base estava malament. Escolti i per què firma idò
si la base estava malament?
(Aldarull a la sala)
Com negocia vostè? No havia aconseguit el Sr. Mesquida
26.000 milions de pessetes més per a la sanitat i per al sistema
de finançament anuals que no esperaven? No havia dit el Sr.
Mesquida que havia estat una part important d’aquest acord? O
m’ho invent jo?
(S'escolten veus que diuen “sí”)
No he viscut aquí aquesta roda de premsa, qui ha firmat?
Per què firmen l’acord amb el Ministeri d’Hisenda i amb totes
les comunitats si no hi estan d’acord?

EL SR. PRESIDENT:
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Per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Però, tant se val, insistesc avui tenim criteris objectius per
poder reivindicar que hi ha hagut un increment de població a
les Illes Balears que fa revisar aquest finançament i tant de bo
que ens posem d’acord i que siguem capaços de posar-nos
d’acord.
I una qüestió que també li agrairia Sra. Portaveu del Partit
Socialista, miri amb tot el respecte, del discurs que li han
preparat a la segona intervenció...
(Remor de veus)
No, no perdoni que vostè ha fet, perdoni. El discurs que
vostè ha llegit, volia dir, el discurs que vostè ha llegit a la seva
segona intervenció el tarannà ja no és el mateix. M iri, jo vaig
dir Sra. Armengol en el debat de l’estat de l’autonomia fa un
any aquí, vostè me guardarà de mentir, ho vaig dir aquí, guanyi
qui guanyi a Madrid, en aquell moment a més tothom deia que
guanyaria el Partit Popular, nosaltres els primers, n’estàvem
ben segurs. Jo vaig dir fa un any aquí guanyi qui guanyi a les
eleccions del 14 de març a Madrid la reivindicació del Govern
de les Illes Balears davant el partit que sigui serà la més
important, ha de ser sense cap dubte el finançament de la
sanitat i l’educació. Això ho he dit, no he enganat a ningú,
vostè no pot sortir a dir que ara m’invent aquesta reivindicació
perquè ho he dit, està gravat, està en el Diari de Sessions.
Jo no he dit mai que el Règim Especial de les Illes Balears
no s’hagi de complir i aquí mateix algú de vostès amb mi que
el Règim Especial de les Illes Balears ha tengut coses positives,
vostè diu que el descompte no. El Règim Especial de les Illes
Balears va pujar el descompte aeri en aquesta comunitat, del 25
al 33% i del 10 % al 33% en els vols interinsulars. El Règim
Especial de les Illes Balears...
(Aplaudiments)
No, no ho dic simplement i amb tot el respecte del món...
(Aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
...perquè m’agradaria...
(Continua l’aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:
Per favor si són tan amables.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Tergiversar les meves paraules. És cert en canvi i té raó la
portaveu del Partit Socialista quan diu que nosaltres no
defensàvem la reforma de l’Estatut, és cert. Miri, duim massa
temps ja per haver d’amagar mostres que no són certes de
incoherència, ens hem negat a la reforma de l’Estatut, ho vàrem
dir a qui ens va voler escoltar, ho vàrem votar en aquest
Parlament té raó perquè crèiem que no existia una demanda
social, com crec que tampoc ara existeix a les Illes Balears. Jo
surt en el carrer, en el carrer que vostès em diuen que la gent
diu totes aquestes coses, jo surt al mateix carrer que vostès i a
mi, què vol que li digui? Per l’Estatut d’Autonomia, bé i no li
vull ni contar per la reforma del Senat, ma mare no sap ni què
és la reforma del Senat, però bé és igual.
No existia una demanda social, hi havia coses més
prioritàries, crèiem nosaltres, però vàrem perdre les eleccions
i com que hem perdut les eleccions hi ha un nou Govern a
Espanya, que són vostès, i el nou Govern d’Espanya que són
vostès decideixen obrir un procés de reforma dels estatuts
d’autonomia i un procés de reforma de la Constitució. Bé,
estam aquí, podem canviar ja, m’autoritza a canviar? Esper que
m’autoritzi perquè he de ser coherent, si s’ha obert a Espanya
i jo som President d’aquesta comunitat i som el President de
tots, com vostè diu, serà lògic que defensi els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears i si s’obri un procés de reformes
d’estatuts a Espanya, naturalment que les Illes Balears no volen
quedar-se darrera i evidentment defensar els seus interessos i
els seus drets. I és més, en aquesta reforma d’Estatut li
plantejam una oferta de mà estesa, de diàleg perquè puguem
establir un acord, Partit Socialista i Partit Popular i naturalment
tots els altres grups, però amb aquesta garantia de què vostès es
comprometin que efectivament el que surti d’aquí s’aprovi a
Madrid, perquè són els que tenen la clau i són els que
comanden. I això nosaltres ho tenim molt clar.
I hem estat exactament igual en el tema del transport aeri.
Sra. Armengol, té raó, vostè té raó, nosaltres no hem estat
d’acord amb el 50% de descompte aeri, vostè té raó i hem dit
per què, ho hem explicat i ho hem defensat perquè vàrem tenir
l’experiència aquí del Règim Especial de les Illes Balears,
vàrem pujar al 33%, les companyies aèries varen començar a
pujar preus i resulta que mirin, el descompte no ens ha servit de
res perquè tanmateix al final pagam més. Això també ens
hauria de servir de lliçó tal vegada per una proposta en un
moment determinat, crec que va fer Unió M allorquina, jo crec
que tal vegada s’ hauria d’estudiar i que era que es pagués una
quantitat fixa enlloc d’un descompte. Bé, això no és un tema
que haguem de tractar ara, s’ha d’estudiar. No hi estàvem
d’acord, té raó, no m’ho n’amagam. Per tant, no hem d’enganar
a ningú, no tenim cap necessitat. Ara vàrem defensar la
declaració de servei públic i vàrem defensar la declaració de
servei públic amb la península, naturalment amb les limitacions
establertes dins la legislació europea. Però sempre vàrem dir el
dia que vàrem venir aquí amb la declaració de servei públic
aprovada, dels vols interilles, vàrem dir sempre que això només
era una part del problema i que ara havíem d’arreglar el
problema de la comunicació amb la península i si no és en via
de declaració de servei públic que sigui amb una altra via. Però
vostès tenen el compromís de garantir en aquests moments als

1780

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39/fascicle 3 / 5, 6 i 7 d'octubre del 2004

ciutadans de M enorca i d’Eivissa i Formentera sobretot que
tendran comunicacions amb la península a un preu assequible
i amb les freqüències necessàries.
I també estic d’acord amb vostè que seria una animalada
Mallorca en la declaració de servei públic. Un moment, ho hem
dit sempre, sempre i quan no xerrem de preus, clar. Si només
xerram de freqüències avui hi ha una oferta de l’illa de
Mallorca amb la península que no necessita cap declaració de
servei públic, on actua la lliure competència. Però clar jo tenc
un acord unànime de la mesa, crec que és unànime, de transport
de Menorca i del Consell de Menorca allà on es demana que
aquesta declaració de servei públic que prometia el Partit
Socialista tengui preus, preus. Per tant, si introduïm preus, és
a dir, si el Govern de l’Estat garanteix freqüències, però també
garanteix preus, naturalment hi ha d’entrar Mallorca perquè el
que no farem serà garantir els preus només a Menorca i Eivissa
i que Mallorca quedi discriminada i hagi de pagar un preu més
car. No enganam a ningú, vostè ho pot pintar com un exercici
d’incongruència, jo no el veig com cap exercici
d’incongruència.
I l’altre exercici d’incongruència, el Sr. Zapatero se’n va a
Menorca a estiuejar, cosa que el felicit una altra vegada més i
li ho agraesc perquè aquest senyor té bon gust i això li ho hem
d’aplaudir. Aquest senyor a un acte de partit a Menorca promet
que pujarà el descompte al 38%. Jo amb aquests ullets he llegit
a un periòdic d’aquests que em treu el Sr. Sampol, un diputat
socialista assegut aquí amb el compromís de què dia 1 de gener
el descompte seria del 50%. Bé, tal vegada era una mala
interpretació del periodista, és igual. En aquest context
nosaltres anam i feim una proposta carregada de bona voluntat,
d’avançar els doblers perquè aquest descompte pugui ser
efectiu a partir de dia 1 de gener. I vostès resulta que voten una
cosa en el Consell de Mallorca, una altra cosa als ajuntaments
i per més inri a Eivissa el Partit Socialista vota en contra perquè
posava “España” y volia que posés “Estado español”...
(Rialles)
Tremend. Escoltin, ens haurem de posar d’acord, podem
tenir una resposta o no podem tenir una resposta. Està d’acord
el Partit Socialista en què puguem avançar els doblers i que
enlloc d’aquest 38%, que avui és el 33 perquè en el pressupost
de l’Estat no hi figura i també li recordaré que el vicepresident
no tenia cap instrucció per pujar el descompte del 38%, però bé
això ho corregiran i me pareix molt bé, perfecte. Nosaltres
volem que sigui el 50%, no és incongruent el fet de fer aquesta
proposta i demanar-los a vostès que ens contestin sí o no, no els
demanam res més i resulta que abans de què la ministra de
Foment, que m’ha de cridar. És a dir, jo me’n vaig de la reunió
de Menorca amb el President Zapatero i em diu “la semana que
viene te llama la ministra de Fomento para pactar este tema”,
i vostè ara em diu que m’assegui amb la ministra de Foment.
(Remor de veus)
Escolti, a qui he de creure, al President del Govern
d’Espanya? A vostè? A qui vol que cregui? M’és igual. És a
dir, tenim tota la voluntat per entendre-nos. Miri, crec que
hauríem de posar una mica de seny en aquest sentit i sobretot

ser capaços de traduir amb fets reals, sense cap dubte, realment
els problemes i les necessitats dels ciutadans.
Exactament igual que crec que hem de corregit també, amb
l’ajuda de vostè, tot el que ha passat i que estam
extraordinàriament preocupats amb els pressuposts generals de
l’Estat. Jo tenc la paraula i el compromís, tan del President del
Govern d’Espanya com del Ministeri d’Administracions
Públiques de respectar els acords firmats, i això esper que sigui
així, en tots els seus sentits. H o dic perquè sent Ministeri de
Medi Ambient vaig firmar, vaig aprovar un conveni per fer la
falca verda a l’Ajuntament de Palma, tal vegada és un oblit,
però no hem vist l’anualitat. Vàrem comprometre la construcció
d’un centre d’interpretació de sa Torre d’En Pau de Cabrera,
desaparegut, no l’hem vist; ens vàrem comprometre, vostès, el
Sr. Zapatero també a Menorca, tots, que hi hauria un pla
d’habitatge especial per a les Illes Balears, l’esperam, encara
no l’hem vist, no el trobam. Insistesc, crec que el més important
és que vostès ens puguin ajudar conjuntament amb aquesta
oferta de colAlaboració que vostè em fa, a poder resoldre totes
aquestes qüestions sense necessitat de fer batalla política.
Insistesc, és un error fer batalla política d’aquestes qüestions.
I no m’ho podrà retreure, això, he estat extremadament
prudent, Sra. Armengol, ni en el discurs d’ahir ni en el discurs
d’avui crec que he estat extremadament prudent en quelcom
que hagués pogut fer molta més sang, però que no tenc cap
interès a fer sang, tenc interès que s’arreglin les coses, tenc
interès que arribin els doblers a les Illes Balears, venguin d’on
venguin, i vull que les medalles se les apuntin vostès, no tenc
cap problema. Les carreteres, les depuradores, les
dessalinitzadores, el que vostès vulguin.
Miri, vull comprometre’m a acceptar aquest oferiment del
compliment del règim especial de les Illes Balears, l’actual,
amb vostès. Perfecte, perfecte, que no ha anat tan bé com
hauria d’haver anat?, bé, vostès diuen que la culpa és nostra, el
que vostè vulgui, m’és igual, la culpa és nostra i vostès no
tenen cap culpa, m’és igual, l’important serà que puguem trobar
solucions, que ens puguem entendre i que vostès ens ajudin a
poder executar aquest règim especial i a poder compensar la
nostra insularitat. Però això no és independent de la resta. I ara
en parlaré.
Em diu també que ara no hi ha crisi, li repetesc el mateix
que li he dit abans, no estam en la situació que voldríem estar,
avui no lideram la creació de riquesa a Espanya, som
conscients d’aquesta situació, però ningú no pot dubtar,
tampoc, que la situació no és la que hi havia aquí l’any 2002,
ni vostès mateixos ens podem culpar d’això. I és evident que
s’ha produït un canvi de tendència, i és evident que aquest
canvi de tendència s’està traduint en fets reals i constants. I
nosaltres, jo personalment, naturalment, he criticat l’euroregió
quan l’euroregió ha estat un projecte de batalla política per
amagar un concepte amb una campanya electoral, en paraules
toves, que amagava una estructura política que creia que no
respectava els drets de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i que tenia unes pretensions molt més perilloses. I estic
parlant, evidentment, del que significa el concepte de països
catalans i d’un concepte defensat per molts partits polítics, que
jo respect però que, evidentment, no compartesc en absolut.
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No li vull desvetllar, perquè tampoc tenc per què fer-ho,
l’acord a què arribam el president Maragall i jo quan ell
m’explica què és el que m’ofereix i què és el que, efectivament,
està oferint, que no té res a veure amb aquell projecte de països
catalans amagat dins una oferta programàtica amb el fragor
d’una campanya electoral. I, naturalment, amb aquest esperit
d’enteniment som el primer que davant aquesta situació
assumeix que aquesta colAlaboració pot ser bona i interessant
per als ciutadans de les Illes Balears. I a mi, què m’importa que
a un moment determinat aquest projecte tengués una altra
finalitat i que aquest projecte avui, a l’hora de governar, sigui
un projecte distint? M ’és igual, si aquest projecte és bo per als
ciutadans de les Illes Balears i si ens pot interessar la nostra
colAlaboració en matèria de transports, en matèries
econòmiques, amb la comunitat de Catalunya i amb moltes
comunitats veïnes, amb les quals tenim molts d’interessos i que
el nostre sector productiu té molt d’interès que ens entenguem
amb Catalunya, si això és positiu, escolti, el menys important
és el que pinti jo, el més important és que puguem establir
aquest acord si és bo i és positiu per a tots.
Per què hem estat hem estat deslleials amb el conveni de
carreteres? Perdoni, Sra. Portaveu del Partit Socialista, però
s’equivoca absolutament, no ho coneix, això no s’ho ha après,
no ha tengut temps. No, és que diu coses que són animalades,
no, no, no és ver. Vostè m’ha dit que les anualitat 2004 i 2005
eren zero, per l’amor de Déu!, escolti, ho ha dit, vostè ho ha dit
aquí, que era zero, no, no. M iri, tenim un conveni firmat des de
l’any 98, l’annex d’inversions és un annex que estableix de
forma orientativa projectes i quantitats, i existeix una comissió
mixta que s’ha reunit que és el paper que el Sr. Quetglas no li
ha ensenyat, perquè no l’ho vol ensenyar, i la comissió mixta és
la que fa la redistribució de les anualitats del conveni. I aquesta
comissió mixta es reuneix i reassigna projectes, perquè així li
permet el conveni, i reassigna anualitat. Clar, a vostè només li
han passat el conveni inicial, però no li han passat la negociació
i la reunió de la comissió mixta on es reassignen aquestes
anualitat i es comprometen aquests projectes de llei.
(Alguns aplaudiments i aldarull)
Què vol dir, que tenim un conveni firmat l’any 98 on
aprovam quatre carreteres que vostè també diu que no estan
supervisades. Jo li he ensenyat, si la Sra. Barceló li ho diu. La
ronda sud de Ciutadella està supervisada, la Sra. Barceló li ho
diu, les ha supervisades el govern del Partit Popular, i el que
feim és comprometre aquestes anualitats a aquestes quatre
carreteres. I vostès, ara, el que fan, és cercar excuses de mal
pagador, perquè el que han fet és llevar-nos 40 milions d’euros
sense cap motiu.
(Aldarull a la sala)
Tenc totes les supervisions aquí i les hi puc facilitar,
naturalment, i vostè veurà, a més, que aquests quatre projectes
tenen l’encomana de gestió. Però és que vostè, parlant ja del
nou conveni, em diu que no hi ha encomana de gestió. Ara li
donaré el paper, tampoc no li ha passat el Sr. Quetglas, però la
ministra sí que el coneix, perquè hi ha una encomana de gestió
afegida al conveni original del segon conveni on ens
encomanen les altres carreteres.
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(Remor de veus)
Clar, el problema és que ..., i en qualsevol cas, perquè la
gent ho entengui i perquè ho pugui entendre tothom. Nosaltres
teníem uns doblers de carreteres, quan vàrem arribar ens
quedaven dos anys, vàrem aprofitar aquests doblers d’aquests
dos anys per fer unes carreteres amb el govern del Partit
Popular: la ronda sud de Ciutadella, la variant de Llucmajor,
l’autopista de Llucmajor, etc. Tenim les anualitats
compromeses del 2004 i del 2005, i ara vostès, perquè diuen
que som deslleials, no ho entenc, ens lleven aquesta anualitat.
No veig aquesta deslleialtat.
Segon, tenim un conveni nou. El conveni nou comença a
partir de l’1 de gener de l’any 2006. I amb aquest conveni nou
tenim les encomanes de gestió, i l’únic que li demanam és que,
naturalment, ens deixin fer el mateix que fan les Illes Canàries
en compliment estricte del conveni. No li deman res més, les
Illes Canàries, i amb l’execució d’aquest projecte, naturalment,
el Govern està autoritzat per executar aquests projectes, amb
aquest conveni i amb la raó a la mà. I, en qualsevol cas, perquè
ningú no en tengui dubte, les carreteres es faran, es fan i es
faran, i tanmateix els acabaran pagant, tard o prest, vulguin o
no vulguin.
(Aplaudiments i aldarull)
Miri, i no em parli de supervisió, no em parli de supervisió
d’obres, ni de, com algú ha dit aquí, el desastre d’aturar sis
mesos el tren d’Inca a Manacor, cosa que no havia passat
enlloc. En el tren d’Inca a M anacor l’únic que va passar és que
vostès varen voler fer un acte electoralista, i varen inaugurar de
forma precipitada, improvisada i irresponsable una obra que no
estava acabada posant en perill la seguretat dels ciutadans.
(Aldarull i alguns aplaudiments)
I ara poden anar a veure l’obra. Escolti, Sr. Sampol, que és
tan aficionat, els seus, “El GOB y tres grupos de defensa del
tren admiten que la linea Inca-Manacor es una chapuza”. Però
hi ha una cosa més greu, vostès, Sra. Armengol, ens planyen la
supervisió i ens acusen de deslleialtat en la supervisió amb el
conveni de carreteres. Aquest projecte del tren de Manacor té
dos modificats aprovats, dos. El primer, un que el Sr. Sampol
coneix molt bé, el Sr. Sampol deia que la ruta cicloturista feia
esses, el de Petra sí que és una essa, eh?
(Aldarull)
La variant, la variant nord de Petra, 5,3 milions d’euros.
L’informe de supervisió d’aquest modificat és desfavorable, és
cert que el Sr. Quetglas va destituir qui havia fet l’informe
desfavorable, això també és així.
(Rialles)
I en data 28 de juny del 2002. I el mateix 28 de juny del
2002, el Consell de Govern aprova aquest modificat del tren de
Sóller, sense d’informe de supervisió, amb l’informe
desfavorable de supervisió. I vostè m’acusa a mi de deslleialtat
amb la supervisió de les carreteres, que sí que és competència
meva, que és competència nostra perquè tenc l’encomana de
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gestió, exactament com té Canàries i exactament com fa
Canàries. Perquè a les Illes Canàries, l’Estat no els ha
supervisat mai cap obra de la qual tenguin encomana de gestió
en carreteres. I l’únic que li deman és que facin el mateix amb
nosaltres.

per al transport ferroviari, amb una diferència amb vostès, que
volem que el transport ferroviari sigui un transport que
funcioni, que doni qualitat, que sigui convincent i que sigui
alternatiu de la carretera, perquè, si no, el que feim és anar
enrera, tornar enrera, i per això feim un pla i afrontam el pla
prioritzant el que creim que han de ser les primeres inversions.

(Alguns aplaudiments)
Però hi ha un segon modificat en aquest tren de M anacor,
de 400 milions de pessetes, si no m’equivoc. Aquest informe ja
es fa en època electoral, s’envia a supervisió el 6 de maig, dia
10 de maig, crec que la campanya electoral començava dia 12
de maig, dia 10 de maig fan l’acte de recepció de l’obra del tren
d’Inca a Manacor, dia 10 de maig fan l’acte de recepció. Dia 12
de maig, gran inauguració, por todo lo alto, del tren d’Inca a
Manacor. I la supervisió s’aprova dia 14, quatre dies després de
fer l’acte de recepció i dos dies després que s’hagi inaugurat el
tren. I vostè em parla de les carreteres?
(Aplaudiments)
No, hi ha més. Dia 16 de maig, evidentment, quatre dies
després, aproven el modificat, paguen el modificat de 400
milions, que no dubt que el paguen, el paguen, però sí dubt del
sistema, és a dir, la ley del embudo, o sigui, nosaltres mostram
deslleialtat complint el que és l’acord que tenim signat del
Govern, executant les carreteres perquè hem aconseguit uns
doblers de Madrid, per no perdre’ls, i vostè diuen que la
supervisió és el bàsic de qualsevol projecte. Jo li dic que tots
els nostres projectes de carreteres estan supervisats per la
conselleria i amb informe favorable per la conselleria i per la
comunitat autònoma, exactament el mateix que passa a les Illes
Canàries. Vostès, amb el tren d’Inca a Manacor, la supervisió
se la varen passar per allà on no li vull dir, per intentar ser fi.
(Aplaudiments i aldarull)
Miri, insistesc en el pla de transport, que vostès diuen que
hem tret un pla de transport que no té doblers, i resulta que hem
fet, enguany, l’esforç financer més important, amb un
pressupost a SFM de 74 milions d’euros, això no són doblers.
Resulta que l’obra més important d’aquest pla de transport, que
és aquesta estació intermodal soterrada, que són quasi 12.000
milions de pessetes, la finançarem nosaltres, ja l’estam licitant
i executant. I vostès diuen que no tenim doblers. Insistesc,
vostès varen anunciar que farien inversions en el tren si vostès
governaven, perquè per a vostès era prioritari. I vostè torna a
dir, per desconeixement, no per mala voluntat, una falsedat,
perquè aquesta senyora li va presentar, efectivament era al
final, perquè ja no teníem temps, i teníem un compromís que
també se’ls havia ofert a vostès, el que passa és que amb
determinades condicions, de rebre una compensació en matèria
de transport ferroviari a les ILles Balears per compensar les
inversions multimilionàries que es feien a l’AVE a tota
Espanya. I aquest oferiment, en primer lloc, és una proposta
feta de la qual hi ha constància, per la conselleria corresponent,
evidentment en el termini que hem pogut tenir, però a més
d’aquesta petició li puc garantir que aquest és un oferiment que
amb les condicions que es va fer en aquell moment, es va fer
també públic al govern del pacte, però és igual. Ho dic perquè
no crec que sigui una incongruència, però que tampoc no tengui
cap altra importància. Nosaltres estam disposats a posar doblers

I jo l’únic que he dit aquí avui horabaixa i que ho torna
reiterar amb tota la bona voluntat del món, és que si vostès,
efectivament, ha fet aquest oferiment, aquest compromís
electoral, que si governaven finançarien inversions ferroviàries
a l’illa de Mallorca, jo li dic, miri, de tot aquest pla que em
presentat, triïn, triïn la línia que volen pagar, triïn el que
vulguin fer. I, evidentment, exactament igual que el que hem fet
en carreteres, si aconseguim doblers de l’estat podrem assumir
aquestes noves línies a més del que ja finançam amb els nostres
doblers.
Tema de Raixa. Tempteig i retracte de Raixa. Per l’amor de
Déu! Qui va fer el tempteig i retracte de Raixa va ser el consell
insular perquè tenia les competències perquè era un bé d’interès
cultural, i amb una qüestió addicional, en aquest tempteig i
retracte crec que la Sra. Armengol va votar a favor.
(Remor de veus)
Miri, estic disposat a assumir el cost polític que vostè
vulgui en termes de debat parlamentari si aconseguim d’ara en
endavant trobar solucions i, sobretot, beneficis per als ciutadans
de les Illes Balears. Per què ho dic? Vostè m’ha dit que la culpa
és d’un govern del PP, no del PSOE, m’és igual, a mi m’és
igual qui tengui la culpa, el que interessa als ciutadans és que
avui tenim un règim especial de les Illes Balears, que hagi
aconseguit coses més o menys importants, però que sí que té
una càrrega de discreccionalitat del govern de torn, que és molt
important. I l’únic que li dic és que aprenguem aquesta lliçó,
m’és igual qui tengui la culpa i, si vol, la tenc jo, no hi ha cap
problema, però que puguem aprendre aquesta lliçó i que, d’ara
en endavant, facem una normativa que no estigui a mercè del
que pugui passar amb els canvis de color polític i tenguem unes
compensacions garantides de la nostra insularitat.
I amb dues qüestions finals, acab.
Miri, afortunadament, crec que el debat de la reforma de
l’Estatut tendrà i podrem accedir a tot aquest plantejament
processal que vostè planteja, no hi tenim cap inconvenient.
Vostè diu que nosaltres hem rebutjat fer una ponència,
nosaltres hem pres l’acord parlamentari de fer aquesta
ponència, és igual. Li respect, li accept fer aquesta ponència i
li respect i li accept que el text d’aquesta reforma de l’estatut el
faci el Parlament, per tant vostè no es preocupi, però,
evidentment haurà de permetre, perquè el procés l’hem copiat
de Catalunya, però és igual, si no li agrada intentarem canviarlo, però volem que hi hagi un debat social sobre aquesta
qüestió.
Evidentment, no podem defugir el plantejament de
l’elaboració d’un nou règim especial de les Illes Balears i del
debat que jo he plantejat aquí, perquè aquesta és una batalla
que donarem i aquesta és una iniciativa, naturalment, del
Govern, però que vull que sigui compartida per vostès i

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39/fascicle 3 / 5, 6 i 7 d'octubre del 2004
naturalment per tots els sectors socials i econòmics. Tenim una
oportunitat que no volem desaprofitar, i no qüestionam l’actual
compliment del règim especial de les Illes Balears, volem
aprofitar aquesta oportunitat per, amb el màxim consens
possible que es planteja amb una nova constitució europea,
poder fer un plantejament que, d’una vegada per totes, pugui
realment corregir els nostres problemes d’insularitat. I aquests
problemes d’insularitat només es resoldran si nosaltres som
capaços, amb un text de llei que puguem aprovar dins aquest
nou marc jurídic que se’ns obre, que pugui resoldre els
problemes d’aquests ciutadans del carrer, d’aquests a qui vostès
fan referència i que són els que a nosaltres ens preocupen.
Avui, els nostres sabaters o els nostres industrials tenen un
problema de transport, els ho hem d’arreglar, tenim aquesta
necessitat i aquest deure. I avui tenim l’oportunitat de fer una
passa més i de tenir un govern que és capaç de dur la iniciativa
i de plantejar iniciatives que donin resposta als ciutadans de les
Illes Balears. Això són respostes als ciutadans de les Illes
Balears i no flors i violes. Resposta per poder intentar
solucionar els seus problemes i, efectivament, aconseguir
mesures fiscals que garanteixin una reserva d’inversions de les
ILles Balears perquè les nostres empreses, la nostra activitat
econòmica pugui reinvertir els excedents empresarials amb
aquelles qüestions que ajudin per modificar, per millorar el
model turístic cap a aquest model d’excelAlència, la garantia de
supervivència de les nostres empreses industrials, dels nostres
pagesos i de les inversions en sectors estratègics com són
l’aeronàutica i les noves tecnologies.
(Alguns aplaudiments)
I, per tant, no és una amenaça, però aquesta és la nostra
iniciativa. La intentarem fer amb el màxim consens possible,
però aquesta batalla la donarem, aquesta batalla la donarem
perquè creim que tenim una oportunitat que no podem
desaprofitar, cercarem la màxima colAlaboració possible, sense
cap dubte. Estic segur que de molts de vostès la tendrem, però
volem donar aquesta batalla, aquesta lluita per la insularitat i
que, a més, també, sense cap dubte, aquesta lluita per la
insularitat quedi reflectida, com toca, com cal, dins, també, de
la reforma de l’Estatut d’Autonomia.
I acab amb dues qüestions. Primera, no som sospitós, avui,
afortunadament, de tenir problemes amb el meu partit a
Madrid, no es preocupi, tenc els anys, probablement, que ahir
vaig fer anys, els anys i l’experiència en política per saber que
no he de respondre a estratègies que no siguin les dels
interessos de les Illes Balears. No es preocupi en aquest sentit.
A mi, en canvi, em preocupa l’altre tema. I amb això vull
acabar.
Em preocupa més la resta. I què és la resta? A mi el que em
preocupa és que amb aquest escenari polític nou que tenim, on
hi ha un govern del Partit Socialista a Madrid, i aquí, a les Illes
Balears, del PP, no tenguem un Partit Socialista a les Illes
Balears capaç d’influir en les decisions que es prenen a Madrid.
Això em preocuparia més. Miri, perquè jo he estat a l’altre
costat de la barrera, i jo era ministre, eh?, ho he viscut des del
Consell de Ministres, el més preocupant, el pitjor que ens
podria passar als ciutadans de les Illes Balears és que no
tenguéssim un Partit Socialista de les Illes Balears fort, capaç

1783

d’influir en el Govern d’Espanya, capaç de garantir que no
s’oblidaran de nosaltres, com en el descompte aeri, que no ens
faran de menys, que no s’oblidaran de les nostres inversions,
vendran aquí, passaran l’estiu i després se n’aniran i si te he
visto no me acuerdo. Això seria el pitjor que ens podria passar.
Per tant, jo faig messions, també, perquè vostè sigui capaç de
defensar els interessos de les Illes Balears i, sobretot, que
l’escoltin en el Govern d’Espanya, perquè això serà bo per a
tots, i això és molt més important que això que diu vostè de
l’oposició, del Sr. Rajoy i del que jo pugui fer amb el Sr.
Rajoy, si, tanmateix quan estàs a l’oposició, estàs a l’oposició,
això no fa brou, com deim en mallorquí, el que fa brou, en
mallorquí, és que vostè no torni permetre que s’oblidin de
nosaltres, que s’oblidin de les nostres inversions i que facin un
pressupost de l’Estat que baixi un 21% les inversions de l’any
passat.
Moltíssimes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Joan Huguet, en representació del Grup Parlamentari
Popular.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
segur que no podré complir una petició feta per un company de
govern perquè vull que quedi el que he de dir en el Diari de
Sessions, i per tant, malgrat l’hora i malgrat que la intervenció
del portaveu del grup parlamentari que dóna suport al Govern
desperta, quan més no, poc interès tant per part de l’oposició
com per part dels mitjans de comunicació, cosa lògica i
habitual, no deixa de ser un fet que nosaltres tenim qualque
cosa a dir, i no deixa de ser un fet que el que es diu aquí queda
registrat i queda en el Diari de Sessions.
Per tant vagi per endavant que aquesta intervenció ha
procurat ser una reflexió en veu alta, ha procurat ser una
reflexió. I vull començar dient que hi ha moments en la vida
d’una persona i d’una comunitat que fa falta desconnectar de
les preocupacions diàries per pensar, recapacitar, marcar
objectius i treure conclusions. És el que hem intentat fer avui.
Es tracta d’aportar un aire fresc i sa en un ambient
excessivament enrarit i contaminat pel renou de la batalla
dialèctica. És un tall en el temps per pensar si anam bé o
malament. En tenim un bon exemple: en Ramon Llull; igual
que ell tots necessitam moltes vegades anar al Puig de Randa
per tal que, com diu la Vida Coetània, tenir “los ulls vers lo
cel” perquè li vengui certa ilAlustració divinal donant-li “orde
a forma de fer los dits llibres contra els errors dels infels”. Els
“infels” no és l’oposició, sols l’escrit que feia el Sr. Ramon
Llull. Aquest retir no era una fuita de la realitat diària, tot al
contrari: en baixar de Randa va començar dues de les seves
obres mestres: L’art major i L’art general. Tornaria molt prest
a Randa per carregar les piles, com es diu ara, i aquesta seria
una constant en la seva vida: a qualsevol racó del món sempre
trobava un lloc de reflexió que li donava ànim renovats per
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tornar a la vida diària ple de força i coratge per dur endavant la
seva tasca que Déu Nostre Senyor li havia encomanat.
Amb aquesta reflexió sobre la marxa de la nostra comunitat
reivindicam, i per açò estic aquí, el dret i l’obligació a pensar,
a recapacitar, molt enfora de les lluites diàries i de les
preocupacions més immediates. I complim amb una obligació
política, que és donar comptes continuats als ciutadans del que
feim, per què ho feim així i no d’una altra manera, per què feim
açò i no una altra cosa, i per explicar el pla de prioritats. S’ha
de donar compte de per què s’ha triat una actuació per davant
de l’altra, ja que els doblers sempre són més limitats que les
necessitats. Perquè què significa governar? Governar és
decidir, és actuar, és triar entre diferents possibilitats en funció
de la demanda majoritària de la població, és prendre decisions,
no és estar instalAlats en el dubte metòdic permanent; governar
és triar en un camp d’actuacions quan hi ha interessos
contraposats. Aquesta és una realitat diària, però sempre ha de
prevaler el bé comú sobre els interessos particulars. Un debat
com aquest serveix perquè els ciutadans se n’adonin que, a més
de la batalla diària lògica, els polítics serveixen per cercar
solucions de futur i per donar resposta a les demandes que
tenen plantejades.
President, en nom del grup parlamentari i crec que en nom
de la societat de les Illes Balears, us he de donar les gràcies. En
primer lloc pel contingut i pel to del vostre discurs en aquest
debat sobre l’estat de la comunitat autònoma. Heu introduït un
element importantíssim en aquest debat, com ja sol ser norma
habitual a les vostres intervencions, i és donar l’orientació
política de futur. Passar balanç dels fets realitzats és fàcil, és
fàcil, bastaria anar a les hemeroteques, i aquesta és la diferència
entre el seu discurs i altres que hem escoltat en aquesta mateixa
sala. El vostre discurs ha estat un discurs d’orientació, altres
n’hi ha hagut que han estat de desorientació, perquè com que
no estava garantida la seva governabilitat a causa de la
multiplicitat de visions es tractava de despistar, de fer jocs de
paraules i de vendre la moto. I a posta d’açò de vendre la moto,
jo els recomanaria que llegissin el fullet Cómo nos venden la
moto d’en Noam Chomsky. N’hi haurà molts o moltes -veig
que no hi és- que si sentirien ben retratats o retratades. És la
política del talante, però el talante pot ser bo o dolent, enfront
del tarannà, que és una definició en positiu de l’actitud que
mantenen les persones i de la tendència positiva de les seves
actuacions.
Bé, idò, feta aquesta introducció entrarem en olivetes, anem
per feina, que és el que vostè sempre ens diu. Heu plantejat
algunes qüestions sobre les quals giren les inquietuds dels
ciutadans. Jo intentaré sintetitzar, resumir i aclarir certs
aspectes, i vull començar precisament pel que ha estat
l’aportació més nova del seu discurs -i nosaltres deim: “la qual
cosa no vol dir que sigui la més important” perquè per a
nosaltres tot el contingut de la seva exposició és igualment
important. A ningú no se li escapa o no se li hauria d’escapar,
a tots els que seiem aquí, que la nova Constitució Europea
marcarà un abans i un després una volta sigui ratificada pels
estats membres de la Unió Europea i, per tant, també per
Espanya. Si açò és així, que ho és, la transcendència històrica
per a les nostres illes és que el text de la nova constitució, en el
seu article tercer.116, fa una referència explícita, explícita, a la
insularitat quan parla concretament que, i llegesc textualment:

“S’haurà de prestar una atenció particular a les zones rurals, a
les zones on es realitzi una transició industrial i a les regions
que pateixen desavantatges naturals o demogràfics greus o
permanents, com és el cas de les regions més septentrionals
amb una densitat de població més febles, com també les
regions insulars”. Més clar, aigua. Vet aquí que el terme regió
insular està posat en general, sense excepcions, sense
distincions; es reconeix el fet insular a la Constitució Europea.
Per açò, Sr. President, és bo que vostè agafi la bandera de
la possibilitat que li brinda el nou text europeu per tal que en
aquest moment sensat i de bell nou el debat al voltant de la
nova llei de Règim Especial dins el marc europeu per a les Illes
Balears. Si tenim el reconeixement jurídic del fet insular a la
Constitució Europea, a la Constitució Espanyola, i en el nostre
Estatut, com no pot ser d’una altra manera, haurem aconseguit
el que fa 20 anys enrere tots, començant almenys per la meva
humil persona, haguérem dit que seria una utopia.
Sr. President, vostè demostra amb un clar i just criteri de la
responsabilitat, que un bon governant és aquell que no sols es
dedica a acontentar expectatives immediates dels ciutadans,
sinó més bé aquell que és capaç d’assolir per a una colAlectivitat
tot un projecte de futur. I ho ha demostrat amb aquesta
iniciativa nova, de la qual es parlarà i molt, també ens ho ha dit,
que no era una amenaça, i ja ho sabem, se’n parlarà i molt. Es
tracta que es reconegui el fet insular amb totes les seves
conseqüències, i açò no és un caprici dels governants de torn,
sinó que és un fet diferencial i que, com a tal, necessita un
tractament diferent per cercar solucions al voltant de l’aïllament
del món continental per poder participar en igualtat de
condicions amb els avantatges de les comunicacions, amb la
disponibilitat de recursos energètics, amb l’abaratiment del
transport de mercaderies, amb la competitivitat de les nostres
empreses i dels productes agrícoles i industrials, amb la lluita
contra l’increment en els productes de consum quan arriben
aquí i un llarg etcètera. És bona aquesta iniciativa i l’aplaudim.
En segon lloc, heu fet d’altaveu del que demanen els
ciutadans sobre la prestació de serveis i cost en matèria
d’educació i sanitat. Allò important és saber d’on venim, quina
era la situació anterior, cap a on anam, quins són els objectius
que aquest govern s’ha marcat. Venim d’unes transferències en
matèria d’educació i de sanitat que -i ho volem dir ben clarque referides a l’any en què es varen fer, que referides a l’any
que es varen fer, que ningú malinterpreti, es varen donar per
vàlides i per bones per la quasi totalitat dels grups. Fins i tot es
va donar per bo el reconeixement en sanitat -ja puntualitzam un
poc més-, on hi havia un complement de més de 30.000 milions
de les antigues pessetes, perquè la primera valoració, no ho
oblidem, eren 80.000 milions de pessetes, i es va passar a una
aportació de 110.000 milions de pessetes, no per a un any, sinó
d’una manera continuada. Per tant, referit a aquell temps, tots
l’haguérem volgut millorar, però el vàrem donar quasi
majoritàriament per bo.
Què ha passat al llarg de tot aquest procés? Per què s’ha
desequilibrat la situació? Per què fa falta ara incrementar el
finançament? Per un fet evident que està a la vista de tothom:
l’increment demogràfic, simplement vull dir açò, però un
increment demogràfic doble: d’una banda l’augment que es
produeix dia rere dia amb la incorporació de noves onades de
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gent; hi ha hagut un increment de població que no era
inicialment previsible, és l’immigració provinent de diferents
països africans, de tota Amèrica Llatina, d’Europa, tant
l’Europa comunitària com la no comunitària. Però a més a més
la primera immigració ha començat a tenir fills en els nostres
hospitals, han demanat atenció sanitària continuada i
s’incorporen ara a les aules de les escoles, no faltaria més. Es
produeix així, com a conclusió final, una demanda de noves
prestacions sanitàries i farmacèutiques en totes les edats de la
piràmide de població, i aquest fet realment el que fa és
desequilibrar pressupost. A més a més els turistes, que
augmenten cada any i demanen més serveis sanitaris i que
consumeixen medicaments a preu més econòmic que en el seu
propi país d’origen.
Aquest desequilibri provoca una pròpia crisi en el nostre
sistema de finançament. Els serveis queden desbordats en
alguns moments. La demanda supera totes les previsions, i el
cost en la prestació dels serveis es dispara d’una forma
alarmant. Per açò el Parlament ha creat aquesta comissió
oberta, per la qual estan passant els responsables polítics, els
consellers en aquesta matèria i les forces socials i econòmiques
per valorar el cost d’aquest dèficit que ofega greument les
finances de la nostra comunitat. Per tot açò és bo que es faci
aquest debat, perquè si el Quixot va néixer entre nosaltres
concretament en un lugar de la Mancha, no hem de ser tan
beneits ni tan quixots per atendre gratis total les necessitats de
totes les persones que aquí vénen, quan l’obligació de la
prestació d’aquests serveis correspon a l’Estat en el seu
conjunt. El fet de ser solidaris amb els visitants no ha de ser un
càstig contra el nostre sistema de finançament que pugui afectar
greument capítols necessaris d’atenció social a la totalitat de la
població, així com la inversió necessària per a la construcció
d’infraestructures que demanen els ciutadans.
Deixat aquest punt clar, anem al tercer bloc. En tercer lloc
em vull referir a l’Estatut d’Autonomia i a la seva possible
actualització-reforma. La veritat és que no ens hem de
manifestar sobre el contingut de la reforma, però sí sobre la
seva oportunitat. Perquè quedi clar en seu parlamentària, la
posició del Grup Parlamentari Popular i del govern al qual
dóna suport és la de mantenir el mateix discurs, un discurs
coherent. Sempre hem dit el mateix: la reforma constitucional
i la reforma de l’Estatut necessiten un doble consens entre els
grans partits i entre les comunitats autònomes i l’Estat. Aquest
és el camí adequat, que hem defensat i continuam defensant,
però açò no pot implicar que siguem incauts, braç damunt braç,
quan la institució que ha de liderar i té la responsabilitat de dur
endavant aquest procés, que no és altra que el Govern de
l’Estat, no ho fa.
Per açò nosaltres ens comprometem a obrir un debat social
i a cercar el màxim consens possible, i que el nostre procés
s’emmarqui dins la Constitució al principi de l’article 2, on es
preveu clarament la solidaritat interregional. Es tracta del
concepte de solidaritat contemplat a la Constitució, una
solidaritat per elevació, per igualar a l’alça, no per empobrir a
la baixa, no per viure eternament de les subvencions i de la
caritat pública. Volem una solidaritat que creï riquesa, no una
solidaritat que serveixi per fomentar ni la vagància ni la
deixadesa ni la manca d’iniciatives. La solidaritat, repetesc i
afirm, la solidaritat només es farà efectiva si va encaminada a
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fer real el principi de la igualtat i, com diu la doctrina del
mateix Tribunal Constitucional, quan el dret a la igualtat, sigui
personal o sigui colAlectiu, topa frontalment amb el dret a
l’autonomia de les nacionalitats o de les regions, ha de prevaler
sempre el principi de la igualtat. Nosaltres volem ser iguals en
drets i en deures. És per açò, Sr. President, que no podem
transigir en el foment de les desigualtats dels espanyols en
funció del territori on habitin.
Perquè no quedi cap dubte nosaltres defensam la
indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i
indivisible de tots els espanyols, el dret a l’autonomia de les
nacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat de
totes elles, article 2 de la Constitució, Sr. Sampol, no és l’antic
règim. Em va dir que semblava una altra cosa, açò. Només així
es podrà respectar una Espanya plural on deixin d’existir
ciutadans de segona i ciutadans de primera. Altres, Sr.
President, i no nosaltres, hauran de dir quin és el model que
volen: una Espanya asimètrica?, una Espanya confederal?, un
estat lliure associat?, un estat d’estats?, un estat de nacions?,
unes nacions sense estat?, i hauran d’explicar si volen anar cap
a un procés refundacional de la nació espanyola, i quin és i com
es menja aquest model refundacional que també ha sortit aquí
o a altres indrets, i quina és l’Espanya que pretenen inventar-se.
Nosaltres no tenim cap problema amb l’Espanya constitucional,
tenim una visió clara del que és Espanya, sense dubtes, sense
vacilAlacions, sense qüestionar l’actual model.
I si qualcú no ho ha entès bé li recordaré que el nostre
model no és altre que el model que defineix la Constitució, i
m’ha alegrat intuir que en les expressions de la nova i avui
estrenada portaveu en aquest debat del Grup Parlamentari
Socialista també sembla ser que el seu model és el de la
Constitució.
Per tant, sobre les reformes hem de ser clars: demanam les
reformes per millorar, per ser més solidaris, per acabar d’una
vegada amb la provisionalitat que suposa un estat o una
comunitat en situació de contínua obra. Fa falta acabar l’edifici,
fa falta concretar definitivament el model, primer perquè quedi
articulat definitivament l’estat de les autonomies després d’una
pràctica i una experiència de 25 anys i, segon, per evitar que
alguns aprofitin la provisionalitat per intentar anar molt més
enfora i reclamar fer parts i quarts. Crec que queda clar el
posicionament, Sr. President, plenament coincident amb el del
Govern, com no pot ser d’una altra manera.
En quart lloc heu plantejat una actuació realista i efectiva en
el tema d’infraestructures i de la qualitat de vida. En aquesta
comunitat hi ha hagut -només un petit repàs, jo tenc l’honor
d’haver-hi estat des del principi que es va constituir aquesta
comunitat-, idò bé, en aquesta comunitat hi ha hagut diverses
fases en el tema d’infraestructures. La primera, sequera
absoluta; durant els primers anys de vida de la nostra comunitat
la consigna emanada de les altures de l’Olimp de Madrid era “a
Baleares ni agua”, i realment ni aigua hi havia com a element
de primera necessitat; érem “ningunejats”, maltractats i
ignorats. Per al govern d’aquella època, del Sr. Felipe
González, era més una diputació provincial disfressada amb un
vestit de comunitat que no una comunitat amb dret i
personalitat propis. En una segona fase va venir el canvi dins
el mateix Partit Socialista, va canviar i ho reconeixem, no ens
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cauen els anells per reconèixer-ho, el canvi d’estil de la darrera
etapa socialista: va suposar obrir amb una certa timidesa, però
obrir, i ho hem de dir, l’aixeta de les inversions per fer qualque
infraestructura i minorar el dèficit que patíem, i tots ho
recordam i vostè, Sr. President, també ho recorda.
Una tercera etapa, quan el PP arribà al govern d’Espanya,
es nota una millora substancial que es va interrompre quan des
d’aquí es renuncia a inversions necessàries i, a canvi, es
fomenta la pancarta, el no a tot i la manca d’acord entre els cinc
grups que governaven, perquè, no li càpiga cap dubte, Sr.
President, a l’anterior govern hi havia un partit que tenia la
responsabilitat ni més ni manco que del president, que als
passadissos et deien que estaven d’acord amb certes
infraestructures viàries i amb certes infraestructures d’aigua,
però que estaven fermats. Per tant, responsabilitat de tots. Fet
aquest que ha provocat que la nostra sigui una de les
comunitats més endarrerides en matèria d’infraestructures
modernes. I va venir el nou canvi, l’actual mandat, amb una
decisió de no perdre ni el temps ni la llavor, una decisió de no
fer cas de les pancartes interessades que surten ara, ara tornen
sortir del calaix, però que havien estat ben arreplegades durant
els quatre anys anteriors. Una decisió que cerca el bé comú per
damunt dels interessos particulars i a vegades inconfessables,
sigui en assumptes d’hospitals, com d’escoles, com de
carreteres, com de subministrament d’aigua, com d’energia i un
llarg etcètera.
Sr. President, a vegades fa falta tirar de la memòria, perquè
com diu Shakespeare “la memoria es el centinela del espíritu”.
És important tirar de la memòria de les mancances passades per
comprendre què és el que necessita la nostra comunitat en
aquests moments; és important, sobretot, tenir les idees clares,
que ara es tenen i que era precisament el que no hi havia fa
alguns mesos.
Per tant, Sr. President, us felicitam. Per la vostra decisió
d’executar passi el que passi el conveni de carreteres; per
executar el Pla d’instalAlacions sanitàries amb l’Hospital de Son
Espases, el de Formentera, l’Hospital de Menorca, el d’Inca i
l’ampliació de Son Llàtzer; pel planejament de dotació d’aigua
amb les obres de Sa Costera i amb quatre noves dessaladores,
entre elles Andratx, Ciutadella, Alcúdia i Santa Eulària; pel pla
d’infraestructures educatives amb nous edificis universitaris,
noves escoles, nous instituts; pel Pla de transport públic per
solucionar les greus deficiències de ferrocarril i per donar una
major empenta al tren, a les estacions intermodals, al sistema de
bitllet únic. En definitiva, perquè els fets són més eloqüents que
les paraules, i perquè aquest és el camí a seguir, no ho dubti,
perquè demostrau que ara es governa i es governa d’una
manera efectiva, amb seny, amb prudència i amb un acurat
sentit de la justícia i del bé comú, sense por, però sense arriscar
el nostre futur i el benestar que hem aconseguir, perquè ja ho
deia en Cervantes: “El valor reside en el término medio entre
la cobardía y la temeridad”, i aquest govern no és ni covard ni
és temerari.

camp, del comerç, de la indústria; contrarestar els efectes de la
insularitat amb fórmules imaginatives que ens han agafat a tots
amb el peu canviat, però que açò li dóna la visió d’home que
sap què té entre les mans.
Sr. President, en aquestes hores del debat jo no em puc
privar de recordar-li, i li recordaré, el que va dir Churchil a un
diputat quan aquest diputat el va anar a veure i li va dir: “Sr.
Primer Ministre, l’oposició parla molt malament de vostè”, i el
primer ministre va contestar, cigar en mà i amb una bona rialla:
“No et preocupis, la història parlarà bé de mi perquè la pens
escriure jo”.
(Rialles)
Vostè, Sr. President, no fa falta que l’escrigui; vostè, Sr.
President, no farà falta que l’escrigui. Els fets parlaran més que
les paraules. La història es farà amb els fets i les obres que el
seu govern està realitzant i deixarà en aquesta terra, i a més a
més -i qui em coneix sap que m’agrada dir-ho així- els fets
tenen un gran avantatge, i és que són fotografiables, estan a la
vista de tothom; totes aquestes actuacions, totes, són
fotografiables, no simples utopies.
Per tot açò enhorabona, Sr. President. Les seves actuacions,
la informació donada als ciutadans i els trets que marquen el
futur de la comunitat demostren que estam en el bon camí. En
aquesta reflexió sobre l’orientació política es fonamenta, o es
fonamenta aquesta reflexió que vostè ha fet en una base
ideològica ferma i que té com a trets més importants o les seves
arrels més profundes en el liberalisme social, és a dir, el
liberalisme dirigit a la millora de les condicions de vida dels
ciutadans, a fomentar un repartiment de la riquesa més equitatiu
i més just, i a crear l’autèntic progrés, aquell que fomenta la
intelAligència, la feina, el protagonisme de la persona i la
llibertat individual davant del dirigisme dur i pur.
El programa exposat en aquesta cambra demostra que la
nostra comunitat està, ja li he dit abans, en bones mans, i acab,
Sr. President, que té vostè darrere el Govern un partit, un gran
partit, que com s’ha vist fa pocs dies en el seu congrés és un
partit creïble, honest, capaç, fiable i moderat en els seus
plantejaments, i que aquest partit, a través del grup
parlamentari, li demana i l’encoratja perquè sigui fidel i no
abdiqui mai del contracte social que hem signat un dia de maig
de l’any passat quan els ciutadans de les Illes Balears van donar
suport majoritàriament al nostre programa electoral, i tot açò
per millorar i per garantir l’èxit de totes les tasques, que són
tasques comunes a fer a la nostra comunitat, i a tots nosaltres,
Sr. President, no ho dubti, ens correspon fer realitat allò que
també va dir Unamuno: “Mirar más que somos padres de
nuestro porvenir, que hijos de nuestro pasado”.
Per tot açò, Sr. President, endavant i fora por. Moltes
gràcies.
(Aplaudiments)

Com vaig dir a una altra tribuna, hem passat d’un resolutiu
tot d’una, en aquesta legislatura, a un altre eslògan: farem,
farem. Vostè, Sr. President, ha fet justament el que havia de fer:
obrir les portes a l’esperança, parlar de projectes concrets; fer
plantejaments realistes als problemes del sector turístic, del

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Huguet. Té la paraula el Molt Hble.
President.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
per agrair la intervenció del portaveu del Grup Parlamentari
Popular, brillant, com sempre, i per agrair especialment, a més
del seu to, el contingut, que naturalment compartesc
íntegrament.
Com ell ha dit molt bé governar és decidir, i aquesta és la
legislatura de les decisions, dels fets. Ens equivocarem o no ens
equivocarem, naturalment, però el que està clar és que les Illes
Balears no perdran quatre anys per inactivitat i per falta de
decisions. Nosaltres tendrem un balanç d’actuacions, de fets
que afectaran les principals infraestructures d’aquesta
comunitat i moltes de les qüestions pendents. En qualsevol cas,
efectivament, governar és decidir.
I també el vull felicitar pel suport d’aquest grup
parlamentari a aquesta nova iniciativa que plantejarem no tan
sols pel que fa a la reforma de l’Estatut d’Autonomia, no tan
sols pel que fa a les reivindicacions que mantenim dins les
ponències parlamentàries amb les transferències, sinó també,
naturalment, amb l’oportunitat d’aquest nou règim especial de
les Illes Baleares. Deixam molt clar que ni qüestionam la
vigència de l’actual règim especial ni, per suposat, feim més
que complementar un procés de reforma de l’Estatut
d’Autonomia, que ha de ser molt important també per a
aquestes illes, i sobretot entendre aquesta nova oportunitat i
aquest nou plantejament com una solució de futur dels
problemes que realment afecten el nostre fet diferencial, que és
sense cap dubte la insularitat.
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I en aquest context i com a punt final, naturalment, vull
aprofitar per agrair, en general a tots els grups polítics, i per
acceptar les propostes de diàleg que s’han fet des dels diferents
grups polítics, per acceptar, naturalment, les propostes en
aquelles qüestions amb les quals ens puguem entendre, que ha
fet el Partit Socialista, la seva portaveu, i tots els altres partits.
Volem acceptar de bon grat aquest oferiment en aquestes
qüestions concretes i amb aquesta mà estesa, perquè crec que
és el camí, amb l’única condició, insistesc, que aquest procés
ha de ser compatible amb el procés de diàleg amb els agents
socials i econòmics, perquè és fonamental la seva aportació en
aquest debat. De res no serveix que els polítics facin acords,
fins i tot consensuats, que afecten l’economia i coses
importants de la nostra economia des de despatxos allunyats
dea realitat si no som capaços, també, de comptar amb les
aportacions que es puguin fer des dels empresaris i,
naturalment, des dels treballadors. Per tant, sí a d’aquest
enteniment, sí a aquesta possible colAlaboració, però de forma
complementària a aquest nou diàleg amb els sectors socials que
hem obert.
I, per acabar, agrair especialment al meu grup, al Grup
Parlamentari Popular, que han estat aquí, com sempre, seguint
aquest debat i que fan una feina que és molt important per
donar suport a aquesta acció de govern. Sense aquest grup
parlamentari, no seria possible que aquest govern pogués
desenvolupar la seva acció.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Per tant, com a conclusió, un nou règim especial de les Illes
Balears dins un nou marc jurídic que s’obre amb la Constitució
Europea, que fa un reconeixement explícit per primera vegada
d’aquest tractament diferencial de la insularitat; un procés de
reforma de l’Estatut d’Autonomia que vol tenir com a màxima
prioritat el consens entre els partits polítics d’aquest parlament
i la defensa dels nostres interessos per no permetre que les Illes
Balears quedin relegades a una autonomia de segona; en
definitiva, un govern que vol podar les bases, que fa feina per
acabar amb el dèficit històric, ancestral, d’infraestructures que
tenim en aquesta comunitat autònoma, les nostres carreteres,
l’índex més alt de sinistralitat de tota Espanya, i aquesta és la
realitat que el ciutadà del carrer pateix i veu cada dia, quan la
gent se’n va els diumenges a Alcúdia i hi ha d’anar com si anàs
en un embós permanent a Madrid, i veu allò i veu que encara
es torpedeja la construcció d’aquestes carreteres, entenc que
això no es pugui entendre.
L’aposta per resoldre els temes de transport, els problemes
d’energia, de l’aigua, del proveïment d’aigua i del tractament
de les aigües terciàries i de la reutilització d’aquestes aigües
terciàries. Les solucions dels problemes dels dèficit econòmic,
derivats de l’increment de la població, que afecten sanitat i
educació, i que sortiran d’un mandat d’aquest Parlament de les
Illes Balears. Però crec, i és el més important, sincerament, que
hem recuperat un clima de diàleg amb la societat, amb els
sectors, i amb aquest clima garantim, sense cap dubte, que el
camí serà l’encertat, perquè comptam amb la societat civil.

Moltes gràcies. Senyores i senyors diputats, se suspèn la
sessió, a les 24 hores.
Record que els grups podran presentar propostes de
resolució davant la Mesa de la Cambra fins 30 minuts després
d’haver conclòs el debat, per tant fins a les 12,30. Record
també als membres de la M esa que ens reunirem a les 00,40, és
a dir, deu minuts després que s’hagin presentat les propostes.
Demà començarem la sessió plenària a les onze del matí.
S’aixeca la sessió.
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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats començarem el debat de les
propostes de resolució presentades pels diversos grups
parlamentaris, derivades del debat sobre l’orientació política
general del Govern. El debat es farà de la manera següent: les
intervencions dels portaveus seguiran l’ordre de menor a major
importància numèrica dels grups. Les propostes presentades
pels grups parlamentaris i admeses per la Mesa, que ho han
estat totes, seran transcrites literalment en el Diari de Sessions
abans de la intervenció del portaveu corresponent per fer-ne la
defensa.
Per defensar les propostes del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Nadal.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que revisi la legislació que afecti les inversions de les
entitats locals per tal que aquestes puguin donar els serveis
adequats a les necessitats dels seus veïns.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no acceptar cap nova transferència
competencial que, de manera fefaent, no vagi acompanyada de
les corresponents partides econòmiques que assegurin no tan
sols el servei que actualment es pugui prestar sinó també els
dèficits manifestament avaluables i les corresponents
correccions posteriors en funció de la població.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a trobar solucions efectives per tal que la renda
de les famílies no suposi un entrebanc per a l’adjudicació de
places escolars al sistema públic d’ensenyament.
4. El Parlament de les Illes Balears acorda fixar com a
criteri a la Comissió Institucional de Reforma de l’Estatut que
el text que finalment s’elabori contingui els preceptes legals
necessaris per assegurar el correcte finançament de la
comunitat autònoma, contemplant en tot cas tant el fet insular
com la població de fet de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que revisi, en el marc de les seves competències,
el barem de renda que s’aplica a l’hora d’optar a
l’adjudicació d’habitatges de promoció pública d’acord amb
la realitat socioeconòmica de les Illes Balears, especialment en
el cas de primera residència per menors de trenta anys.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el G overn de
l’Estat a traslladar a l’àmbit jurídic i institucional de la Unió
Europea la realitat territorial, política i cultural que resulti de
les modificacions constitucionals que han de tenir lloc com a
conseqüència de les reformes dels estatuts d’autonomia.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que estableixi contactes amb els diferents consells
insulars per tal de desenvolupar en la seva totalitat l’article 39
de l’actual Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, segons la
realitat de cadascuna de les illes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a retirar el seu recurs d’inconstitucionalitat interposat
contra la Llei 8/2000, de consells insulars.
EL SR. NADAL I BUADES:
Moltes gràcies, Sr. President. Unió Mallorquina ha
presentat a la cambra 10 propostes de resolució.
A la primera instam el Govern de l’Estat perquè es revisi
tota la legislació que afecti a les inversions de les entitats
locals. Per part del Govern de l’Estat a l’anterior legislatura es
va fer una legislació d’estabilitat pressupostària que si bé
l’objectiu, no negam la seva bona intenció, perjudica clarament
als ajuntaments i a les entitats locals de la nostra illa. Els
ajuntaments han perdut la capacitat d’endeutar-se per tirar
endavant programes que afecten, o que necessiten els ciutadans
de les illes. Pensam que per part del G overn de les Illes i per
part del Govern de l’Estat s’hauria de solucionar aquesta
situació. Ahir vérem en la discussió de les distintes
intervencions que des del Govern de les Illes davant
determinades actuacions del Govern de l’Estat espanyol
agafava la decisió de prendre pel camí del mig. Des d’Unió
Mallorquina aplaudim aquesta decisió d’agafar pel camí del
mig i de fer inversions en matèria de carreteres, de no esperar
que el Govern de l’Estat compleixi allò que és la seva
obligació, que és complir el conveni de carreteres. Però els
ajuntaments no podran agafar el camí del mig perquè hi ha una
llei d’estabilitat pressupostària que no els permet poder
endeutar-se per poder tirar pel camí del mig.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el marc de les seves competències,
estableixi les mesures per tal que el sector terciari, sense
minvar la seva aportació absoluta al PIB, sigui un factor
determinant per a un increment de la incidència percentual
dels altres sectors, especialment el sector primari, damunt
aquest mateix indicador.

La segona proposta de resolució és instar el Govern de les
Illes Balears que a partir d’ara no s’accepti cap nova
transferència de competències de l’Estat espanyol sense una
dotació pressupostària, sense una valoració de la competència
adient. S’ha d’haver acabat la situació que patim en aquestes
illes en transferències tan importants com ensenyament o com
sanitat, que havent passat pocs anys després comprovam la
insuficiència absoluta de la dotació pressupostària. En aquest
Parlament hi ha una comissió d’estudi, una comissió específica
que està demostrant que en la seva actuació demostrarà que
aquestes transferències vengueren mal dotades i creim que això
s’ha d’haver acabat.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que inclogui als propers Pressuposts Generals les
partides corresponents per tal que les Illes Balears rebin les
inversions compromeses en matèria d’infraestructures viàries,
així com les que se’n derivin d’un estudi i d’una avaluació del
dèficit generat d’anteriors exercicis.

La tercera proposta de resolució afecta l’adjudicació de les
places escolars. Dins el programa electoral tan del Partit
Popular com d’Unió Mallorquina hi havia referències a la lliure
elecció de centres. El President del Govern en el seu debat
d’investidura es va comprometre que aquesta legislatura
s’aconseguiria la lliure elecció de centre. Des d’Unió
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Mallorquina aplaudim aquesta decisió, però avui per avui
aquesta situació no és real, no és possible. I un dels criteris que
afecta aquesta impossibilitat són les rendes familiars. Ja es va
explicar durant l’exposició de la portaveu d’Unió Mallorquina
que tal i com s’aplica el criteri de la renda familiar indueix a
què hi hagi gent que tengui problemes. I una funcionària de
correus i un policia municipal siguin a una escola pública
d’aquestes illes els que guanyin, els que tengui la renda més
elevada de tota l’escola. Això no s’ho creu ningú, això ens ha
de fer pensar que hi ha coses que fallen en la valoració.
El punt número 4 va referida a la proposta que va fer el
President del Govern de crear un nou règim especial i que des
d’Unió M allorquina pensam que podria anar lligada amb el
tema de l’Estatut d’Autonomia i que en una sola modificació es
contemplés el fet insular i el finançament adient. El President
de les Illes Balears va fer una proposta que creim assenyada,
que no depengui del Govern ni d’aquí, ni de Madrid el
finançament de les Illes, que no depengui del Govern del torn,
de la discrecionalitat del Govern de torn el finançament
d’aquestes illes. Ara tenim un moment adient per aprofitar això,
ara podem fer una reforma de l’Estatut amb un ample consens,
que inclogui un ample consens en aquest Parlament i que
resolgui d’una vegada per totes el finançament d’aquestes illes,
el finançament que no depengui de l’arbitrarietat, de la
discrecionalitat del Govern que hi hagi a Madrid o del Govern
que hi hagi a les illes.
La cinquena proposta de resolució afecta als habitatges per
a joves. Els habitatges per a joves són una de les necessitats
que tenen els joves d’aquesta illa. La protecció del territori és
incompatible amb l’abaratiment del sòl i hem de fer i pensar
mesures entre totes les institucions perquè aquests joves puguin
accedir a un habitatge que sigui assequible. I pensam que la
valoració que el mínim per accedir al barem de renda d’aquest
tipus d’habitatges està massa elevat, especialment en el cas de
primeres residències per a menors de 30 anys. Sempre que es
tria una quantitat, sempre que es fixa una quantitat fas una
injustícia perquè les persones que guanyen 10 euros més ja no
hi poden accedir. Pensam que el Govern de les Illes s’hauria de
replantejar aquesta quantitat.
La sisena proposta de resolució demana que el Govern de
les Illes estableixi, dins les seves competències, mesures per tal
que el sector terciari potenciï de qualque manera altres sectors,
sobretot el sector primari. La dependència que tenim
actualment a les illes només d’un monocultiu és un punt feble
que tenim dins la nostra economia i pensam que des del Govern
s’han de fer mesures per palAliar aquests efectes. Ja en el primer
Règim Econòmic i Fiscal de les Illes, que li va passar el que li
va passar, ja hi havia mesures en aquests efectes. I pensam que
ara és un bon moment per tornar-se a plantejar.
La sèptima proposta de resolució solAlicita al Govern de
l’Estat que compleixi els compromisos, els compromisos que
estan signats s’han de complir, s’ha de ficar en els pressuposts
i sobretot els que hi ha en matèria d’infraestructures viàries
s’han de complir. I no només demanam el compliment dels
compromisos, sinó que s’avaluï, com s’ha fet a altres
comunitats autònomes, quin és el dèficit històric que tenim en
aquestes matèries i que es permeti solucionar aquest dèficit
històric. És competent el Govern d’aquestes illes per aprovar
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un pla de carreteres i el pla de carreteres que sobiranament els
ciutadans de les illes, a través dels 3 consells insulars, és el pla
de carreteres que ha de tenir un finançament adient.
La vuitena proposta de resolució afecta a la Unió Europea.
Instar al Govern de l’Estat que reconegui el fet insular en
aquesta propera..., en aquest àmbit jurídic institucional de la
Unió Europea.
I les dues darreres propostes de resolució van referides als
consells insulars. Una, instar el Govern de l’Estat que es retiri
el recurs a la Llei de Consells. Pens que el Partit Socialista que
va ser el pare d’aquesta Llei de Consells, que és una bona Llei
de Consells, que tots els consells, el de M enorca, el d’Eivissa
i Formentera estan aplicant, hauríem d’intentar entre tots que
aquesta Llei de Consells es retirés aquest recurs
d’inconstitucionalitat.
I la darrera proposta de resolució, o la novena va referida al
compliment de l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia. Quan els
pares de l’Estatut feren l’Estatut preveien tot un seguit de
competències per als consells, que crec que és bo que els
consells tenguin aquestes competències i que el camí d’avançar
cap aquestes competències no ha arribat al tant per cent que
seria desitjable. Creim que és bo fer una reflexió damunt aquest
article 39 i anar avançant en la descentralització i en acostar
l’administració als ciutadans.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nadal. Per fixar posicions té la paraula
el representant del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds el Sr. Miquel Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé el Grup d’Esquerra Unida
i Els Verds de les proposicions presentades per Unió
Mallorquina votarà a favor de 5, s’abstendrà en 4 casos i només
tendrem un no i passaré a argumentar els motius.
La primera proposició d’alguna manera per la modificació
de la Llei d’estabilitat pressupostària i per evitar els problemes
econòmics per als ajuntaments, estam completament d’acord i
votarem que sí.
Votarem que sí també a la proposició número 4 en allò que
fa referència al correcte finançament de la comunitat autònoma
en la reforma de l’Estatut, tot i que sabem que pot ser una mica
problemàtic perquè difícilment hi haurà un sol procés. Si
l’Estatut posés el concert econòmic, cosa que a nosaltres ens
agradaria, ho deixaríem resolt amb l’Estatut. Si no és així, jo
tenc dubtes de què puguem aconseguir el concert econòmic,
segurament hi haurà altres mecanismes, no, no de totes maneres
votarem a favor d’aquesta proposició que ens pareix bé.
La número sis també la votarem a favor, a pesar de què té
una redacció que hauria pogut ser, pensam, una mica més clara.
Queda un poc confós, però entenem els objectius d’aquesta
proposició i que hi estam d’acord.
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També votarem a favor de la número 9 quant a què es
continuï en les transferències de competències als consells
insulars. Pensam que és una qüestió que en aquests moments es
troba bastant aturada i que s’ha de seguir avançant.

Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana
Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

I bé, del recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de
Consells, jo crec que efectivament no s’hauria d’haver
presentat mai i ja és hora de què és retiri, a més tenint en
compte que els que el presentaren ara mateix estan aplicant la
Llei de Consells allà on governen.
Per tant, a totes aquestes votarem que sí.
Ens abstendrem en la número 2 perquè entenem que aquesta
és massa defensiva. M’explic, si aquesta proposició anés per
reclamar les competències i reclamar-les ben dotades hauríem
votat a favor. Com que aquí ens insta a rebutjar allò que no
vengui ben dotat ens abstendrem, lògicament volem que vengui
ben dotat, però volem que venguin també i abstendrem per
aquest motiu.
Ens abstendrem també a la número 3 perquè pens que ha
quedat clar en el debat que aquí hi ha problemes de picaresca
i de frau fiscal, però els criteris de renda s’han de tenir en
compte. No ha de ser un entrebanc per a l’adjudicació de places
i que tothom ha de tenir plaça, sinó que estam parlant de
preferència a l’hora d’adjudicar les places i entenem que hi ha
un problema, com ja he dit, de picaresca o frau fiscal, però que
no s’hagin de tenir en compte a l’hora de les preferències i per
això ens abstendrem.
Ens abstendrem també a la número 5 perquè pensam que la
política d’habitatge que hauríem de fer és una altra. No estam
d’acord en l’explicació que ha fet el portaveu d’Unió
Mallorquina de què la protecció del territori impedeix que
pugui haver-hi sòl barat per a construcció d’habitatges. Creim
que hi ha mecanismes, protegint el territori amb actuacions
decidides, i per aquí és per allà on hauríem d’anar. Per tant, ens
abstendrem.
I ens abstendrem també a la número 8 perquè també crec
que és molt poc ambiciosa i crec que probablement a la Unió
Europea hi ha mecanismes perquè l’àmbit jurídic
institucional..., o sigui, la representació de les comunitats
autònomes hi sigui ja ara. Deixar-lo per al futur, per als canvis
jurídics que hi hagi..., bé els canvis jurídics que hi hagi si són
aquests que sembla ser, ja serà d’una manera automàtica. Però
ara ja seria possible i en canvi no es té en compte, ens sembla
massa defensiva.
I per últim votarem que no a la número 7 clarament perquè
no volem aquest conveni de carreteres, no volem aquestes
carreteres i sobretot, que s’estiguin fent unes obres sobre les
que no hi ha acord, unes obres que són una agressió ambiental
i territorial insuportable i a més que diuen que les pagui Madrid
i no figuren en el conveni, o no figuren d’aquesta manera. Per
tant, votarem que no a la proposició número 7.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. President. Fixarem la posició respecte
a les que ha presentat el Grup Mixt.
A la número 1 hi estam totalment d’acord. Creim que és
imprescindible que es revisi la legislació, jo estic d’acord en
moltes coses amb vostè Sr. Nadal, és vostè que no ho vol
acceptar que hi estiguem d’acord. A més de les inversions jo li
proposaria afegir-hi “i el finançament” perquè si tenim
finançament suficient, si les entitats locals resolen també el seu
problema de finançament no hauran de dependre després
d’altres legislacions o altres inversions que ens hagi de venir de
l’Estat. Per tant, li votarem que sí ben igual, però li agrairíem
que ens afegís això i el finançament, la legislació que també
afecta al finançament.
Després a la número 2 hi estam totalment d’acord en no
acceptar més competències si no vénen ben dotades. Hem
tengut experiències governant, les han tengudes tots els governs
i les tendran els del futur si aquest tema no es resol.
L’acompanyament de les transferències amb suficient dotació
econòmica i amb clàusules per poder revisar en el seu moment
aquesta dotació econòmica és imprescindible per donar uns
serveis de qualitat als ciutadans. Per tant, votarem a favor.
A la tercera, ja s’ho deu esperar vostè, no li votarem a
favor, ens hi abstendrem. Estam d’acord en què s’han d’arbitrar
mesures per arreglar les trampes que es fan en la renda, no
només per als temes d’escolaritat sinó a l’hora de cotitzar
pensam que s’ha de tenir en compte la renda real, però mentre
no sigui possible que cada alAlot tengui una plaça escolar allà
on vulgui, hi ha d’haver alguns criteris d’adjudicació i pensam
que en aquest moment el de la renda és un dels que ha d’existir.
D’altra banda el Partit Popular també el va posar dins la Llei de
Qualitat en aquest criteri, és a dir, no és res inventant de nou i
ja existia abans. Per tant, ens abstendrem pensant que sí que
s’ha de revisar, però no retirar. D’aquesta manera que vostè
l’ha plantejat no ens va bé.
En el número 4 hi estam d’acord, el seu no és gaire
ambiciós. Nosaltres n’hem presentat un altre de més ambiciós
que no és contradictori, nosaltres demanam el concert
econòmic, vostès demanen simplement un correcte
finançament. Nosaltres a les nostres proposicions trobam que
és més correcte el concert econòmic. Però vaja sí que és bo que
dins la reforma de l’Estatut s’estableixi aquest correcte
finançament. Després ja votarem si aquest és el concert que
nosaltres proposam, però sí que ha de ser correcte, evidentment
que sí que ha d’anar per aquí.
A la número 5 tornam parlar de barems de renda. Mentre no
hi ha hagi la possibilitat d’oferir a tots els joves que el
necessiten un habitatge, hi ha d’haver un criteri d’adjudicació
i evidentment que el de la renda n’ha de ser un d’ells. sí
mantenim que s’han d’arbitrar mecanismes per revisar que
realment la renda que es presenta sigui la real, en aquest
moment això no és funció de la comunitat autònoma, és funció
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de l’Estat el perseguir les declaracions d’hisenda, ben fetes o
mal fetes, però ens abstendrem perquè tampoc ens ha agradat
el seu plantejament.
A la número 6, escolti si vol dir que el sector turístic ha
d’ajudar al món de l’agricultura i la ramaderia per tot el que
significa el paisatge, ho digui. Però és que hem estat dues hores
intentant esbrinar exactament què volia dir això. Ho posin clar,
amb allò que vostè va dir hi estam d’acord, però el que diu
aquí? Ara se’n va a qualsevol, surt al carrer i li diu hem aprovat
això i això què significa? M’agradaria que cercàs un sistema
perquè quedés una mica més clar. Si realment vol dir això, que
el sector turístic ajudi al sector primari, és això què vol dir? Idò
per què no ho posam així?
A la número 7 evidentment no hi estam d’acord. Nosaltres
sí que estam d’acord en què s’ha de mantenir la quantitat, la
dotació econòmica, però no estam d’acord amb el model viari
que vostès proposen, aquestes carreteres i autopistes. No volem
que Mallorca es converteixi en una pista de bòlids, però sí que
trobam que s’han d’arreglar les carreteres, s’han de fer ben
fetes i s’ha de renegociar el conveni. Per tant, no hi estam
d’acord. Nosaltres hem fet propostes en un altre sentit per
seguir mantenint la mateixa dotació econòmica. Per tant,
aquesta no li votarem. És l’única que li votarem en contra.
A la número 8 ens sembla un mica absurd en aquest
moment dir a l’Estat que digui a la Comunitat Europea que si
reviséssim els estatuts i reviséssim la Constitució i es fes una
cosa nova, després la Unió Europea tengués en compte això.
Escolti, feim les reivindicacions que volem ara a la Unió
Europea, tenim mecanismes per fer-les i en el moment que es
revisi, si s’arriben a revisar, ja farem altres reivindicacions.
Però demanar ara, escoltau que nosaltres per ventura farem una
cosa i si la feim, vosaltres haureu de tenir en compte, primer
vegem si la feim. Vostè té cap garantia de què li modificaran la
Constitució? Per tant, és evident..., la trobam una mica absurda.
La dels consells insulars, evidentment que sí. Hem fet una
altra proposta amb un altre redactat, però ve a dir el mateix,
desenvolupar l’article 39. Passar als consells insulars totes
aquelles transferències que sigui possible, si les volen. Per tant,
estam també amb vostès en això.
I evidentment la número 10 de retirar el recurs
d’inconstitucionalitat en els consells insulars. És que nosaltres
pensam que ja no l’haurien d’haver presentada. I també pensam
que aquesta sí que la podria haver presentada vostè en el de
l’any passat. Hi estam d’acord i li votarem a favor.

a favor. Nosaltres també creim molt necessari la millora del
finançament a les entitats locals, ja que en aquests moments
tenen moltes càrregues a les que les és difícil donar resposta.
Per tant, a la primera votaríem a favor.
A la segona proposta també votarem a favor perquè estam
absolutament d’acord en què noves transferències no poden
suposar una càrrega financera nova per a aquesta comunitat i de
cap manera volem que passi el que ens ha passat en educació
i en sanitat.
A la tercera proposta votarem en contra, encara que el
sistema de baremació a través de la renda sigui un sistema
millorable, crec que es podria millorar, en aquests moment és
un factor per garantir la igualtat d’oportunitats. Per tant,
votaríem en contra a la tercera.
A la quarta votarem també en contra perquè creim que són
dos processos diferents i per tant, també dos mecanismes de
negociació diferents.
A la cinquena també votarem en contra perquè creim que
habitatges de protecció pública en aquests moments n’hi ha
manco que persones que hi vulguin accedir. Per tant, no trobam
necessari en aquest moment canviar el barem.
A la sisena votarem a favor. Evidentment estam
absolutament d’acord en què el turisme ha d’estirar d’alguna
manera els altres sectors econòmics i això nosaltres no sabem
si és així, o que vostè no li ha volgut donar el nom, però ens
sona a una cosa molt pareguda a allò que anomenàvem ecotaxa.
A la setena el Govern ha pressupostat el que correspon i el
que correspon són les obres en què el Govern de les Illes
Balears no hagi complit el conveni. Per tant, evidentment
votarem que no a la setena proposta.
A la vuitena també hi estam d’acord, votarem a favor de la
número 8.
A la novena estam d’acord, votarem a favor ja que nosaltres
volem vertaderes transferències per als consells, no només
descentralitzacions administratives.
I a la darrera, com no pot ser d’altra manera i vostès ja s’ho
deuen esperar, evidentment votarem a favor. Saben que
nosaltres vàrem ser els impulsors d’aquesta Llei de Consells i
per tant i amb molt de gust votarem a favor de la darrera
proposta del Grup Mixt.

Gràcies.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Aina Rado.
LA SRA. RADO I FERRANDO:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Referent
a les propostes presentades pel Grup Mixt en aquest Parlament
el Grup Socialista a la primera proposta de resolució hi votarem
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Moltes gràcies, Sra. Rado. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Munar.
EL SR. MUNAR I CARDELL:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre
grup donar suport ad integrum les seves 10 propostes de
resolució perquè creim que vénen a ser els 10 manaments de la
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seva coherència i intelAligència política que esdevé del
possibilisme pragmàtic, sense abdicar de la seva ideologia. Jo
crec que dins els debats sempre és bo que hi hagi la
confrontació, però també hi cap de vegades la felicitació.
Jo crec que l’he de felicitar perquè vostè ha fet un compendi
del que és realment el que preocupa a la ciutadania,
preocupació per les corporacions locals, absolutament cabdals
per poder apropar el sistema al ciutadà. El finançament sense
la qual vostè val el que val el seu pressupost. Els sectors
terciaris són fonamentals i com sempre, amb molt bon gust, han
granat cap allò que vostès representen que són els consells. Per
tant, jo crec que això és absolutament correcte.
A més perquè a la proposta nombre 8 vostès demostren la
intelAligència de captar al vol allò que ahir d’alguna manera
transcendia del debat. El nostre portaveu del Grup Popular ahir
en la seva brillant exposició encoratjava el President a no
només gestionar perquè sabem que dins la política el que
separa el gestor de l’estadista és la capacitat de fer pedagogia
política. Jo crec que el nostre President amb sinceritat ahir ho
va aconseguir, va fer pedagogia política, és a dir, què és allò
que volem ser, no només el que volem fer millor avui, sinó el
que volem ser. I per ser necessitam el nou marc referencial de
la Constitució europea i això ens permetrà, amb tots els meus
respectes crec que té un calat fonamental, gairebé blindar-nos
dels va i véns, de la quotidianitat, no sé si ho he dit bé. El que
sí està clar és que si nosaltres som capaços d’aprofundir en
aquesta possibilitat de l’Estatut i sobretot del règim especial,
nosaltres tendrem la possibilitat de fer projectes sense grans
sotracs perquè el finançament, com hem dit abans, és
absolutament imprescindible.
Per tant, com que recullen els 10 manaments del
possibilisme pragmàtic que el nostre grup sempre defensa,
recullen allò que és la càrrega de profundidat de la pedagogia
política, d’allò que volem ser i amb les eines constitucionals
creim que és factible, i amb les eines constitucionals europees
que molt prest sembla que seran una realitat ens permeten més
o menys el que nosaltres pensam. Per tot això, nosaltres
donarem suport ad integrum les seves deu propostes de
resolució.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
ha incomplert l’obligació de presentar un projecte de llei per
a la creació de noves figures de protecció del territori.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
garantir a tots els ciutadans de les Illes Balears, sense
despeses suplementàries, la recepció dels canals públics de
televisió de Catalunya i de la Comunitat Valenciana.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
actuar per a reduir la sinistralitat laboral molt elevada,
especialment a les illes menors.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
iniciar els tràmits per a fer possible la transferència de les
competències en matèria de promoció turística als consells
insulars, al llarg del proper període de sessions.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
mantenir el caràcter públic dels equipaments sanitaris i
sociosanitaris.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern central una revisió de la Declaració
d’Obligació de Servei Públic dels vols interinsulars per tal
d’aconseguir unes tarifes similars a les de Canàries,
freqüències suficients i horaris adequats a les necessitats dels
ciutadans de les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat la Declaració
d’Obligacions de Servei Públic per als vols entre les illes i les
destinacions més habituals de la Península.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
declarar les Obligacions de Servei Públic de les
comunicacions marítimes entre Formentera i Eivissa.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar als projectes d’autopistes i a renegociar el conveni
de carreteres per tal d’assegurar finançament estatal per a
millorar la seguretat de les carreteres i la potenciació del
transport públic.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Munar. Passam ara al debat de les
propostes del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds,
i té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no
utilitzar el mecanisme de la tramitació dels pressuposts del
2005 per a introduir modificacions legislatives saltant-se la
tramitació ordinària i el debat reglamentari.
2. El Parlament d eles Illes Balears insta el Govern a
restablir la protecció de la Península de Llevant i del Parc de
Cala d’Hort.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
executar el projecte d’hospital a Son Dureta i renunciar a la
construcció d’un nou hospital a Son Espases.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
iniciar actuacions en noves línies ferroviàries a Mallorca,
entre d’altres, Palma-UIB-Aeroport, Sa Pobla-Alcúdia, així
com negociar amb el govern central per aconseguir la inclusió
de les Illes Balears en el Pla d’Inversions Ferroviàries.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar al projecte de connexió elèctrica a través del cable
i a presentar, en el termini més breu possible, un projecte de
llei de mesures d’estalvi, eficiència i energies renovables.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar a les quatre dessaladores a les Illes Balears, per
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innecessàries i no disposar dels estudis previs per avalar la
seva instalAlació.

suplementàries, la qual cosa ens sembla, sincerament, una
vergonya.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
endavant un pla d’actuacions, a curt i mig termini, en tots els
àmbits per poder complir el protocol de Kioto.

La núm. 5 insta el G overn que tengui una mica de
sensibilitat sobre la sinistralitat laboral. Va reduir en els
pressuposts d’enguany, de manera dràstica, l’apartat de salut
laboral, han desaparegut figures com el tècnic de prevenció de
riscos laborals a l’illa d’Eivissa i torna a augmentar la
sinistralitat laboral que s’havia controlat, i molt especialment
a les illes menors, i molt especialment a l’illa d’Eivissa,
curiosament allà on ha desaparegut aquesta figura, com els
deia.

EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, intentaré
presentar, el millor que pugui, les 16 propostes de resolució de
presenta el nostre grup, un grup modest, només superat en
modèstia per Unió M allorquina, perquè veig que els altres
grups n’han presentades moltes més.
Respecte de la primera, no dubt que tendrà majoria absoluta
o, en tot, estic absolutament segur que comptarà amb el suport
del Grup Parlamentari Popular, perquè és el gran defensor de
la Constitució Espanyola i, com que el Tribunal Constitucional
ja ha dit diverses vegades que utilitzar la llei d’acompanyament
dels pressuposts és una forma inconstitucional de legislar, aquí
instam el Govern que deixi d’utilitzar els mecanismes de
tramitació parlamentària dels pressuposts per fer modificacions
legislatives, cosa que ja ha acceptat el Govern central, el
Govern Zapatero, precisament a proposta d’Esquerra Unida, i
jo crec que aquí el Govern balear no serà menys i deixarà de fer
aquesta pràctica perversa, de fer totes les modificacions
legislatives fugint del debat per la via de la llei
d’acompanyament de pressuposts, perquè en aquest parlament
que no legisla, que no hi ha cap ponència en marxa, que s’ha
presentat una sola llei en tramitació ordinària, que encara no ha
començat, que és la Llei de drogues, evidentment no és cosa de
col Alocar per la porta falsa més modificacions legislatives. Ja
dic, estic absolutament segur de comptar amb el suport del
Grup Parlamentari Popular.
La segona és insta el Govern que es recuperi la protecció de
la península de Llevant i del parc de Cala d’Hort, no crec que
necessita més argumentació. Són uns indrets que mereixen
protecció i que es varen desprotegir l’any passat i pensam que
s’han de recuperar.
També constatam, a la núm 3, que el Govern de les Illes
Balears ha incomplert un estrany compromís, via esmena del
seu mateix grup parlamentari, que li va dir que en 8 mesos
presentàs un projecte de llei de protecció territorial. Bé, és una
manera estranya, que si el Govern volia presentar una llei, que
la presentàs, però el seu grup el va instar, i després constatam
que això no s’ha fet i que, a més, hi ha un suposat debat social
en el qual es convoca a diverses entitats, per explicar-los no se
sap què, però no se’ls ensenya el text d’aquest projecte que
segurament deu existir però que ningú no coneix.
La núm. 4 tracta d’assegurar el manteniment d’una cosa, bé,
en alguns llocs hauríem d’aconseguir que es pogués aplicar,
però una cosa que, després de moltes lluites, de vegades,
s’havia aconseguit rebre a les Illes Balears les senyals de la
televisió de Catalunya i de la televisió valenciana. Dic que
encara hi ha alguns indrets que les reben amb bastants
dificultats, però ara s’intenta tapar aquesta senyal i, en tot cas,
els ciutadans per rebre-les haurien de fer despeses

L’altra qüestió, jo supòs que el Grup Parlamentari Popular
tampoc no ha de tenir cap inconvenient, sobretot els que estan
allà, a la part de darrera, els diputats d’Eivissa, estic segur que
tots ells, que han promès una i una altra vegada que les
transferències de promoció turística als consells es farien
aquesta legislatura, bé, supòs que votaran a favor, de tal manera
que aquí deim que en el proper període de sessions pugui
quedar enllestida aquesta transferència de la promoció turística
als consells insulars.
La núm. 7, instar a mantenir el caràcter públic
d’equipaments sanitaris i sociosanitaris perquè estam molt
preocupats per l’espècia aquesta del xaletet que volen fer a Son
Espases, un xaletet que no es veurà perquè hi ha arbres gegants
que el tapen i no té impacte ambiental, però que el volen fer de
manera privada, privatitzant, entrant la privatització d’empreses
comercials privades en el tema de la gestió sanitària. Ens
sembla molt preocupant, com també el tema de residències i
que es demanin solars als ajuntaments per fer residències que
llavors no seran públiques sinó privades. M antenir el caràcter
públic bàsic d’aquestes infraestructures.
La següent és sobre el tema dels vols i l’obligació de servei
públic. Bé, aquí n’hi ha diverses. A la primera demanam una
revisió de l’actual declaració d’obligació de servei públic dels
vols interinsulars, això va ser un autèntic desastre, era una
reivindicació històrica i, tal com s’ha aplicat, és una autèntic
desastre. El primer és revisar el que hi ha i fer-ho en
condicions, perquè nosaltres volem que s’estengui, però clar,
que no s’estengui d’aquesta manera, que es faci una revisió i
que aquests vols interinsulars, la declaració d’obligació de
servei públic sigui semblant a Canàries, aquí es demanen en
moltes coses ser com Canàries, bé, també aquí voldríem un
resultat semblant a Canàries i s’ha de començar per revisar
això.
A continuació demanam també que es negociï amb el
Govern central una declaració d’obligació de servei públic per
als vols entre les Illes i la Península, bàsicament per a les illes
menors, les connexions de Menorca i d’Eivissa amb la
península, però el nostre criteri és que, a pesar que el tema de
Mallorca té molta menor transcendència, com a mínim, s’ha de
plantejar inicialment per als vols de totes les Illes amb la
península.
Aquí hem deixat per al Grup Popular que presenti el tema
del 50%, ja sabíem que ho presentaria, nosaltres també hi estam
d’acord, eh?, amb el 50% de descomptes, però ens hem centrar
més en el tema de declaració d’obligació de servei públic.
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I també una altra, perquè no tot és demanar a Madrid. A
Formentera hi ha un problema, he vist que hi ha una altra
proposta que diu de parlar amb les empreses navilieres. Bé, jo
crec que havent-hi les competències des de fa anys, havent-hi
la possibilitat de declarar aquestes obligacions, havent-hi el
precedent que l’any passat, els darrers mesos de l’any, la
darrera barca era a les 18,30, jo crec que s’ha de fer aquesta
declaració per a les comunicacions marítimes entre Formentera
i Eivissa.
La núm. 11 insta el Govern a renunciar als projectes
d’autopista. Crec, sincerament, primer, que no és veritat que és
el programa que va guanyar les eleccions, no és veritat,
autopista o autovia -com li vulguin dir- Inca-Manacor no
figurava en programa electoral, la d’Eivissa-Sant Antoni no
figurava en programa electoral, i altres qüestions que veien
escèptiques, com millora de no sé què o com nou accés, per
exemple, a l’aeroport d’Eivissa, el que no varen dir és que
volguessin fer una bestiesa com la que hi ha anunciada. Per
tant, tenint en compte això, tenint en compte que no tenen el
finançament per als projectes concrets que han fet, perquè, per
exemple, en un sol projecte a l’illa d’Eivissa multipliquen per
més de 20 el preu que figura al conveni, el pressupost que
figura multiplicat per més de 20, tenint en compte totes
aquestes coses, jo crec que una posició raonable seria una
renegociació global al el Govern central i uns projectes que
s’adaptassin a les nostres necessitats, que tenguessin en compte
la potenciació dels transports públics i que no fossin aquestes
agressions mediambientals com les que hi ha previstes.
La núm. 13, potenciació de les línies ferroviàries i anar
avançant, obrir noves línies ferroviàries, està molt bé, plans de
transport ferroviari, però aquí no hi ha cap projecte de
continuar obrint línies.
Núm. 14, instar a renunciar a la connexió elèctrica per cable
amb la península i optar decididament pel gas, que era la
proposta del Pla energètic, del Pla energètic que després d’anys
i anys i anys de parlar-ne, es va fer a l’època del pacte
progressista.
La núm. 15, renunciar a les quatre dessaladores que el
president Matas no incloïa en el Pla hidrològic de les Illes
Balears i el ministre Matas, per art de màgia va fer aparèixer
llavors, com un annex, i que no hi ha , i d’això en tenim
resposta parlamentària, no hi ha cap estudi que ho justifiqui, jo
voldria dir que tenim, per criteris mediambientals, una oposició
genèrica a les dessaladores, en alguns casos no hi ha altre
remei, però sempre que hi hagi altres alternatives, som
partidaris d’altres solucions. Però vull esmentar també les
qüestions econòmiques, la construcció de dessaladores
innecessàries només beneficia els que les construeixen, que en
poden fer molt de negoci i perjudiquen absolutament els
ciutadans que veuen com els puja el preu de l’aigua, molt
millor és una utilització racional dels recursos, inclosos en els
recursos les dessaladores existents, i potenciar, en el seu cas,
augmentar la seva capacitat, si és necessari, no fer dessaladores
innecessàries que perjudiquen els ciutadans i només beneficien
interessos privats molt concrets.
I, en coherència amb això, també, sens dubte, hi donaran
suport, que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

dur endavant un pla d’actuacions a curt i mig termini per poder
complir el Protocol de Kyoto. Aquí, el conseller de Medi
Ambient sempre diu que està disposat a fer qüestions d’aquest
tipus i el que demanaríem és una miqueta de coherència, perquè
clar, si es diu que es vol complir el compromís de Kyoto, que
no es facin actuacions que van totalment i absolutament en línia
contrària.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ramon. Per fixar posicions, té la paraula el
representant del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Miquel Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Ramon, Unió M allorquina votarà favorablement 7 de les seves
propostes de resolució, negativament 8 i s’abstendrà a 1.
Votarem que sí a la proposta 16 del Protocol de Kyoto, com
no podia ser d’altra manera, estam a favor del seu compliment.
Votarem que sí a la 13, Pla d’inversions ferroviàries, ja el
president del Govern ahir va possibilitar que s’arribi a un acord
per al compliment d’aquest pla. Votarem que sí a les 8, 9 i 10,
si bé Unió Mallorquina té presentada a aquesta cambra una
proposició no de llei que esperam que es pugui debatre en
aquest període de sessions que planteja una altra solució per
abaratir els bitllets als ciutadans, creim que el sistema que s’ha
emprat fins ara és un sistema amb bones intencions, però que
l’objectiu final no arriba als ciutadans, que per molt que
s’incrementa el descompte als ciutadans, cada vegada paguen
més doblers en els bitllets i no estam convençuts que la
declaració de servei públic, amb el que això comporta, sigui
una bona solució. Així i tot nosaltres hi votarem a favor perquè
pensam que és una bona mesura, amb bones intencions, que el
que pretén és que els ciutadans paguin menys a un servei tan
essencial com és el transport.
Votarem que sí també a la 5, creim que s’ha de reduir la
sinistralitat laboral, evidentment. I votarem que sí a la 4, si bé
pensam que no ha de ser el prioritari, des d’Unió Mallorquina
estam a favor, i així ho hem exigit quan hem negociat amb els
altres grups, que s’ha de continuar la recepció dels canals
públics d’altres indrets, com pugui ser Catalunya o la
Comunitat Valenciana, però creim que la prioritat, primer ha de
ser el que és nostre i no el dels altres. I en aquest sentit, creim
que s’ha de garantir la recepció, però que s’han de tenir clares
les recepcions, no obstant això, vista la redacció de la seva
proposta de resolució, des d’Unió Mallorquina la votarem a
favor.
Ens abstendrem a la primera, atès que, si bé és cert que no
s’hauria d’usar la tramitació dels pressuposts per introduir
altres modificacions legislatives, és un sistema que usen tots els
governs i que han vengut usant tots els governs i que vostè, la
passada legislatura, va haver de votar aquí, alguna vegada, lleis
d’acompanyament dels pressuposts que duien modificacions
legislatives. Com a proposta d’intencions, quan un és a
l’oposició, està molt bé, però quan governa no li queda més
remei que fer-ho d’aquesta manera.
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No votarem a favor, és a dir, votarem en contra, votarem no
a restablir la protecció de la península de Llevant, ja ho vàrem
dir en el seu moment, aquesta protecció es va fer per part del
govern del pacte sense tenir el suport dels ajuntaments i va ser
una mesura rebutjada pels ciutadans d’aquestes illes i
especialment pels ciutadans d’aquests indrets.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia
Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:

Pensam que no és necessària la núm. 3 perquè creim que el
Govern de les Illes, i així ens consta, tramita una llei per a la
creació de noves figures de protecció del territori, creim que,
per tant, no és necessari votar una proposta com la seva.
Votarem que no a la 6, i vull que m’entengui, no és que no
vulguem les competències en matèria de promoció turística,
que sí, que les volem, que quedi clar, que quedi escrit, Unió
Mallorquina vol les transferències de promoció turística per als
tres consells insulars, sí, però pensam que dir “durant el proper
període de sessions”, jo vaig veure que en el pacte, governant
persones tan eficaces com el seu grup, no vàrem aconseguir les
competències i estiguérem el temps que estiguérem, posar “el
proper període de sessions”, és com dir, mirin, incompleixinho; i pensam que no és seriós.
Votarem que no a la 7, nosaltres no estam convençuts que
el que és públic sigui millor que el que és privat, creim que es
poden combinar les dues coses i moltes vegades la realitat ens
demostra que la gestió privada és molt eficaç, més que la
pública.
Evidentment votarem en contra de l’11. Nosaltres creim de
veritat en la sobirania del poble, nosaltres creim de veritat en
la democràcia, i si els ciutadans de les Illes han triat, en el cas
de Mallorca, un govern i uns representants en el Consell de
Mallorca que sumen una majoria com mai no s’havia vist, que
està a favor d’un model de carreteres, no ha de venir una
minoria a canviar aquest sistema. I el que no entenem són les
postures d’altres partits que es diuen nacionalistes que quan no
els convé, quan la música no els agrada, han de recórrer a papá
estado o a papá la ONU perquè vengui a defensar les seves
idees. Nosaltres creim en l’autonomia, nosaltres creim en la
sobirania, nosaltres creim en l’autogovern, i aquest autogovern
és la capacitat de decidir des d’aquí com volem fer les coses i
no haver de recórrer a altres ens superiors perquè venguin a
tutelar-nos coses que ens recorden a estats soviètics i altres
coses. Sé que li fa gràcia.
Votarem en contra de la 14, des d’Unió M allorquina ja hem
manifestat que estam a favor del cable elèctric, de fet va ser una
proposta d’Unió Mallorquina fa dues legislatures i ens
continuam mantenint-hi, i creim que els ciutadans de les Illes
estan i hi estaran a favor.
I votarem en contra de renunciar a quatre dessaladores. Jo
record la passada legislatura, un dels problemes més importants
que hi havia era la sequera, i no podem estar depenent que
plogui o no plogui, hem d’adoptar les mesures necessàries per
garantir que hi haurà un subministrament elèctric i un
subministrament d’aigua suficient, correcte, no un
subministrament que depengui de si plou o no plou. Per això,
no la votarem a favor.
Moltes gràcies.

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Des del
PSM -Entesa Nacionalista volem anunciar que votarem a favor
gairebé la totalitat de les propostes de resolució que ha
presentat Esquerra Unida i Els Verds.
Amb el primer punt hi estam absolutament d’acord, ja que
d’aquesta llei entenem que se n’ha fet un abús, hauria de ser un
darrer recurs per si de cas hi ha alguna cosa urgent, però crec
que per higiene democràtica el que s’ha de fer és tornar el
protagonisme al Parlament i no utilitzar aquesta llei com a llei
granera i com a llei per furtar el debat al Parlament. Per tant,
estam d’acord que s’elimini del projecte de pressuposts aquesta
llei d’acompanyament, tal i com ha fet ja, donant, crec, un bon
exemple, el Govern de l’Estat.
La núm. 2, estam totalment d’acord també que s’han de
protegir el Parc de Llevant i el Parc de Cala d’Hort amb criteris
mediambientals i no de propietat, com s’ha fet, el retall que es
va fer va ser totalment injustificat i només obeïa a uns
interessos particulars. Per tant, nosaltres demanam que, per
criteris mediambientals i sobretot de protecció de tot aquell
entorn, és necessari tornar restablir els límits d’aquests parcs,
i així també ho proposam a una de les nostres propostes de
resolució.
La proposta 3, efectivament el Govern es va proposar en 8
mesos a dur una llei de protecció que substituís la 4/89, que
deien que ells no la volien seguir per fer les seves mesures de
protecció, i encara no l’han duita en aquest parlament. Hem
vist, pels mitjans de comunicació que el conseller ha obert un
debat entre els diferents sectors interessats en la matèria, grups
ecologistes i d’altres, però fins ara, de moment, no han satisfet
aquests mateixos grups, ja que han considerat que mostrar-los
un Power Point molt guapo, però sense saber el contingut de la
llei, no se n’han fiat gaire. Per tant, entenem que s’ha
d’accelerar o s’ha d’instar el Govern que presenti d’una vegada
aquesta llei per veure amb què ens trobam en matèria
mediambiental.
El punt 4 fa referència a la recepció dels canals públics de
la televisió. Jo crec que en aquest punt es pot dir que el Govern
s’ha apuntat al moviment “okupa”, ja que ha ocupat unes
freqüències que ara estan utilitzades pels canals públics de la
televisió de Catalunya i de la comunitat valenciana. Aquests
canals públics, hem de recordar, que els repetidors es varen
pagar per subscripció popular i han tengut, tenen un gran índex
d’audiència, i ara, les persones que vulguin veure El cor de la
ciutat o, jo què sé, qualsevol altra cosa, es veuran amb una altra
cosa, sense que ningú no els hagi avisat ni res, i si volen
continuar veient El cor de la ciutat hauran de fer una despesa
per sintonitzar aquests canals que volen veure voluntàriament.
Per tant, hi estam d’acord i votarem a favor el punt 4.
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El 5 fa referència a la sinistralitat, evidentment, hem de ser
molt sensibles amb aquest greu problema, i crec que hi ha unes
mesures que són formació, prevenció i inspecció. Nosaltres
estam d’acord que s’ha de fer un pla o s’ha d’actuar per reduir
aquesta sinistralitat amb criteris de formació, prevenció i
inspecció.
Amb el núm. 6 també hi coincidim, ja que fa estona que
reivindicam aquest fet i hem presentat una proposta en el
mateix sentit. I respecte del núm. 7 també som ben conscients
que hi ha hagut un intent i hi ha un intent de privatitzar la
sanitat ja mitjançant la gestió, mitjançant fundacions, sobretot
l’Hospital de Manacor i l’Hospital de Son Llàtzer, i anam per
aquí no hi ha uns criteris amb els quals hi estiguem d’acord,
perquè entenem que l’accés a la sanitat ha de ser un dret de tots
els ciutadans i un dret públic, ha de ser la seguretat pública la
que garanteixi aquesta atenció de tothom.
Els punts 8, 9 i 10 fan referència a la declaració
d‘obligacions de servei públic i al dret
dels ciutadans a la mobilitat. No és més que una constatació del
fracàs de l’actual obligació de servi públic de què tant
bravejaren els del govern actual quan varen aconseguir aquesta
obligació, i fins i tot s’ha aconseguit l’efecte contrari, que és
l’encariment dels vols, amb el perjudici cap a les butxaques
dels ciutadans de les Balears. També hi votarem a favor.
El punt 11, creim que s’ha d’abordar la revisió total del pla
de carreteres, del pla no, del conveni de carreteres, perquè no
estam d’acord amb el model, i ja ho hem dit en moltes
ocasions, que és molt agressiu amb l’entorn, amb el territori i,
per tant, no renunciam que venguin les inversions necessàries
per millorar la xarxa de carreteres, però amb criteris de
sostenibilitat i de respecte al medi ambient.
El punt 12, efectivament, l’Hospital de Son Espases és un
hospital que s’ha tret de la mànega, incomplint un conveni que
hi havia signat i, a més, va contra la voluntat popular, per tant,
estam d’acord que no s’ha de fer un hospital nou a Son
Espases, sinó que allà on s’ha de fer és on estava previst, que
és a Son Dureta.
El punt 13, totalment d’acord, s’han d’iniciar les actuacions
per a noves línies ferroviàries, hi ha iniciatives aprovades en
aquest sentit, i vostès nomenen, entre d’altres, Palma-UIBaeroport, sa Pobla-Alcúdia, nosaltres creim que també, o com
a iniciació, es podria començar per la línia Manacor-Artà, ja
que comportaria menys despeses, perquè ja hi ha els terrenys i
no s’hauria d’expropiar, a més és una reivindicació molt antiga
de tota la zona de la comarca de Llevant.
El punt 14, és important que es faci una llei de mesures
d’estalvi i eficiència d’energies renovables. I respecte del 15,
creim que són totalment innecessàries les dessaladores, ja que
s’ha demostrat que amb el projecte de sa Costera i la
dessaladora de Palma, l’aigua és suficient i el que suposarà la
construcció d’aquestes noves dessaladores és un encariment de
l’aigua i, a més, hi ha un altre tema, i és que s’encomana la
construcció i l’explotació a la iniciativa privada. Per tant, això
només repercutirà a la butxaca dels mallorquins i dels ciutadans
en general.

Evidentment, estam a favor que es faci un pla d’actuacions
per complir el Protocol de Kyoto, ja que tots hem de
colAlaborar, el Govern central ha fet unes passes tímides però
positives, i crec que és evident que tots hi hem de colAlaborar,
i el Govern de les Illes Balears hi té molta cosa a dir.
Per tant, amb la majoria d’elles, per no dir amb la totalitat,
hi estam d’acord.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Patricia Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras diputadas, señores
diputados. Anunciar que el Grupo Socialista votará a favor de
14 de las 16 propuestas presentadas por el Grupo d’Esquerra
Unida i Els Verds, y votamos a favor porque, como nuestras
propuestas, su finalidad es buscar soluciones a los problemas
de los ciudadanos de esta comunidad, y buscar soluciones
mirando a las políticas que desde aquí se tienen que hacer, sin
obsesionarse de que sea Madrid quien las resuelva, porque si
no ha cambiado la situación, nosotros somos una comunidad
con autonomía para plantear y ejecutar acciones encaminadas
a resolver los problemas de los ciudadanos.
Votamos que sí al debate parlamentario sin necesidad de
modificaciones legislativas que impidan dicho debate. Estamos
de acuerdo en la necesidad de legislar nuevas figuras de
protección de territorio porque es nuestro principal patrimonio.
Apoyamos la necesidad de una oferta televisiva que permita
recibir canales de Cataluña y de Valencia porque es necesaria
una variedad en los medios de comunicación. Estamos de
acuerdo en ampliar las líneas ferroviarias porque dan un mejor
y mayor servicio a los usuarios. Votamos que sí a la obligación
que tiene el Gobierno de combatir la siniestralidad laboral, una
de las más altas de España, y no se puede permitir y continuar
con esta situación. Apoyamos ahora y en el anterior debate de
la comunidad la necesidad de transferir las competencias en
promoción turística a los consells porque reportará eficacia a
las acciones específicas de promoción de cada isla y porque
permitirá completar una transferencia que es necesaria para
nuestra principal industria.
Votamos que sí a la declaración de servicio público de las
Islas con la península, y quiero aclarar en este punto que
estamos de acuerdo en que es prioritaria dicha declaración para
Ibiza y para Menorca, Mallorca, hoy en día, disfruta de unas
frecuencias y unas tarifas que no le suponen la discriminación
que actualmente sufren Menorca e Ibiza.
Por supuesto que apoyamos y votamos que sí a la sanidad
y que sea pública, y que se mantenga, porque a diferencia de lo
dicho por el Sr. Matas, nosotros creemos en una sanidad
pública que garantice las prestaciones a todos los ciudadanos,
y lo público debe ser lo mejor, tanto en educación como en
sanidad.
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Votamos que sí a la urgente revisión de la declaración de
servicio público entre islas, los ciudadanos no pueden seguir
costeándose los precios que actualmente les suponen los
billetes de avión entre las islas, y esto debe ser corregido
inmediatamente.
Votamos que sí y apoyamos unas carreteras seguras y
cómodas, pero sin proyectos que supongan un consumo
desorbitado del territorio; de ahí la necesidad de renunciar a los
proyectos actuales y a renegociar el convenio actual.
Nos abstendremos en las propuestas 14 i 15, porque existen
unos compromisos que se deben respetar, aún así decir que
nuestro grupo siempre ha apoyado el gaseoducto como la mejor
solución a los problemas de suministro energético y que es
necesaria una ley que lleve a cabo nuevas energías renovables.
Y, por supuesto, estamos de acuerdo con que el Gobierno
ejecute el actual proyecto de Son Dureta como el más idóneo
y el que permitirá una mejor calidad en la sanidad para los
ciudadanos de las Baleares.
Y, por último, estamos de acuerdo en que el servicio
público entre las comunicaciones marítimas entre Formentera
e Ibiza tenga que ser ya declarado como servicio público, es
una demanda que llevan mucho tiempo los usuarios de
Formentera y de Ibiza solicitándolo, y nosotros estamos de
acuerdo.
También estamos de acuerdo con la núm. 2, donde se insta
al G obierno a restablecer la protección de la península de
Llevant i en el Parc de Cala d’Hort, i en definitiva, excepto en
las dos que nos abstenemos, estamos de acuerdo porque como
he dicho al principio los ciudadanos de Baleares necesitan
soluciones que sean aportadas desde este parlamento a través
del Gobierno balear.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Abascal. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Joan Font.

1803

Govern és responsable perquè a qualsevol punt d’aquestes illes
arribi el senyal de TV3, de Canal 9, Punt 9 i Canal 33, un
senyal net, un senyal amb potència, un senyal en condicions.
Ara bé, això fins a l’antena; a partir de l’antena ja depèn
directament del receptor, depèn de l’usuari, depèn del ciutadà;
és a dir, per llei el que obliga el Govern precisament és que els
ciutadans sí puguin rebre amb uns equipaments convencionals
aquest senyal i que arribi en condicions, però jo crec que s’ha
de distingir molt bé. Què pot succeir? En el cas més senzill, en
el cas que una persona tengui una antena individual, el que
passarà és que senzillament haurà de resintonitzar els canals; en
cas de tenir una antena colAlectiva perquè estigui a un bloc de
pisos, per exemple, el que haurà de fer és afegir als
amplificadors o als mòduls dels amplificadors un altre
amplificador monocanal que costarà el que sigui, que es
dividirà entre els membres de la comunitat, i això és que
succeirà, que és el que ha succeït sempre. El que no podem
pretendre és que el Govern pagui això. Per tant nosaltres en el
número 4 el que plantejaríem seria que se suprimís “sense
despeses suplementàries”. Si és així hi votarem a favor; si no hi
votarem en contra.
En relació a la número 5 votarem a favor sempre que
s’elimini “molt elevada especialment a les illes menors”, de
manera que quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a actuar per reduir la sinistralitat laboral”.
En relació a la número 6 plantejam també una altra
transacció: eliminaríem “la transferència de les competències”
per “la descentralització”, i eliminaríem “al llarg del proper
període de sessions”, de manera que quedaria: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern a iniciar els tràmits per fer
possible la descentralització en matèria de promoció turística
als consells insulars”.
I finalment a la número 13 també voldríem fer una
transacció. En aquest cas voldríem eliminar “entre d’altres
Palma-UIB-aeroport, Sa Pobla-Alcúdia, així com negociar”,
per “prèvia negociació”, de tal manera que l’esmena, la
resolució final esmenada quedaria de la següent manera: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
actuacions en noves línies ferroviàries a Mallorca, prèvia
negociació amb el Govern central per aconseguir la inclusió de
les Illes Balears en el pla d’inversions ferroviàries”.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:
Per la nostra banda res més. Moltes gràcies.
Gràcies, Sr. President. He dividit les 16 resolucions que ha
presentat Esquerra Unida i Els Verds en tres blocs. Un primer
bloc és el bloc del no, és el més nombrós i correspon a aquelles
resolucions a les quals el Grup Parlamentari Popular votarà en
contra, i són les següents: la primera, 1, 2, 3, 7, 11, 12, 14, 15
i 16; concretament la 16 és perquè el Partit Popular ha presentat
una resolució molt semblant com a pròpia.
Un altre bloc és el bloc del sí, correspon a aquelles que
votarem a favor. Són tres, corresponen a la 8, a la 9 i a la 10.
I finalment a quatre més li proposaré una sèrie de
transaccions. Concretament la número 4, que fa referència a la
recepció dels canals públics de Televisió de Catalunya i de la
comunitat valenciana, i em permetran que aquí faci un petit
incís: jo crec que no s’haurien de confondre aquí els termes. El

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Font.
Entram en el debat de les propostes del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, i per defensar aquestes propostes té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets.
1. El Parlament de les Illes Balears proclama que les Illes
Balears són una realitat nacional i insta al Govern de les Illes
Balears a assumir i defensar aquesta concepció.
2. El Parlament de les Illes Balears acorda constituir una
ponència parlamentària per a la reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.
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3. El Parlament de les Illes Balears manifesta que el
concert econòmic és la fórmula de finançament més justa i
adequada per a les Illes Balears i insta al Govern de les Illes
Balears a fer les passes oportunes a fi d’establir aquest sistema
de finançament.
4. El Parlament de les Illes Balears manifesta que les Illes
Balears per desenvolupar el seu autogovern han d’assumir
totes aquelles competències que la Constitució no reserva
explícitament a l’Estat.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dotar de personal i recursos suficients, així com a
so lucion a r les m a n ca n ces en infraestructures, a
l’Administració de Justícia a les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar la transferència, amb la dotació
adequada, de la gestió de l’administració de justícia de les
Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar l’immediat acompliment del Règim
Especial de les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a aplicar immediatament el Règim Especial de les Illes
Balears en tots els aspectes que contempla.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar, amb caràcter d’urgència, les actuacions
pertinents per a solAlicitar al Govern de l’Estat la modificació
i millora de l’actual Declaració d’Obligatorietat de Servei
Públic del transport aeri.
10. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
l’Estat a augmentar, en aplicació del Règim Especial de les
Illes Balears, el descompte per a residents en els vols
interinsulars i amb la península fins a un 50%.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a transferir la titularitat de les infraestructures
culturals que són encara de titularitat estatal i insta el Govern
de les Illes Balears a reclamar la seva transferència.
12. El Parlament de les Illes Balears constata que la
inversió per a les Illes Balears que preveu el Projecte de Llei
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2005 és
discriminatòria i totalment insuficient per atendre les
necessitats dels ciutadans de les Illes Balears i insta el Govern
de l’Estat a modificar-ho negociant amb el Govern de les Illes
Balears les inversions amb criteris de sostenibilitat.
13. El Parlament de les Illes Balears constata la
insuficiència de la dotació econòmica amb què varen ser
acceptades les competències en matèria de Salut i insta el
Govern de les Illes Balears a iniciar les gestions oportunes
amb el Govern de l’Estat, amb la finalitat de revisar el cost de
les competències transferides en matèria de Sanitat i
d’incrementar-les.

14. El Parlament de les Illes Balears constata la
insuficiència de la dotació econòmica amb què varen ser
acceptades les competències en matèria d’Educació i insta el
Govern de les Illes Balears a iniciar les gestions oportunes
amb el Govern de l’Estat, amb la finalitat de revisar el cost de
les competències transferides en matèria d’Educació i
d’incrementar-les.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a compensar el dèficit històric d’inversions públiques
a les Illes Balears pel que fa a transport públic.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per
institucionalitzar la presència del Govern de les Illes Balears
als organismes de la Unió Europea, de manera no inferior a
l’establert pels estats de la Unió Europea d’abast federal.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els tràmits oportuns per a la
transferència immediata de la competència en promoció
turística als Consells Insulars que estiguin disposats a
assumir-la.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els tràmits oportuns per a la
transferència immediata de la competència en matèria de
Joventut als Consells Insulars que estiguin disposats a
assumir-la.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a planificar la transferència, als Consells
Insulars que estiguin disposats a assumir-les, de la resta
competències encara no transferides assenyalades a l’article
39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
20. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
compromís amb la unitat de la llengua catalana i insta el
Govern de les Illes Balears a defensar aquesta unitat en tots
els àmbits on es posi en perill.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les actuacions oportunes per
comprometre tots els ciutadans de les Illes Balears, qualsevol
que sigui la seva llengua habitual, en la salvaguarda i extensió
de la llengua catalana.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir l’operativitat del Consell Social de la
Llengua Catalana, a acomplir el seu reglament i a
convocar-ne les sessions segons el que estableix l’esmentat
reglament.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a optar pel diàleg i la cooperació com a via per
la normalització lingüística restablint la Junta Avaluadora de
Català i l’anterior sistema d’avaluació i certificació dels
coneixements de llengua catalana.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir la defensa i promoció de la llengua
catalana com un objectiu primordial de la seva acció de
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govern desistint d’experiments antipedagògics als centres
educatius que facin perillar la recuperació de la nostra
llengua.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a l’ampliació
i adequació de l’Hospital de Manacor.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acomplir la Llei de Normalització Lingüística
pel que fa referència a la televisió autonòmica i en
conseqüència que les futures emissions d’IB-3 siguin en
llengua catalana.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a recuperar
l’Hospital General com a recurs sociosanitari.

26. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment de la resolució relativa a revisió del mapa
escolar, derivada del debat sobre l’orientació política general
del Govern de les Illes Balears de l’any 2003, i insta el Govern
al seu compliment.
27. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment de la resolució relativa a iniciar campanya de
difusió i potenciació de la Formació Professional reglada,
derivada del debat sobre l’orientació política general del
Govern de les Illes Balears de l’any 2003, i insta el Govern al
seu compliment.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el professorat de suport i el
personal auxiliar dels centres educatius sostinguts amb fons
públics amb la finalitat de fer efectiu el dret a l’educació dels
alumnes que presenten necessitats educatives especials.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar la dotació de personal als centres
educatius per fer possible una educació de qualitat,
integradora i compensadora de desigualtats, tot reforçant la
meritòria tasca dels docents.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu, de forma immediata, el pagament de
la dotació econòmica als centres educatius corresponent al
segon semestre de 2004.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiva l’aplicació del Pla d’Ordenació de
l’Educació Infantil 0-3 anys, destinant els recursos suficients
adreçats als Ajuntaments de les Illes Balears per a la creació,
ampliació i millora dels centres d’educació infantil.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar els plans d’acollida adreçats als
alumnes immigrants.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiva la informatització dels centres
educatius de les Illes Balears.
34. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’actual
Decret d’admissió d’alumnes per les conseqüències
discriminatòries que ha tingut la seva aplicació.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el consens a favor del projecte inicial
de construcció del nou hospital de referència a l’actual solar
de Son Dureta.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a dissoldre
GESMA i integrar-lo dins IB-Salut.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pressupostar els recursos adients perquè els
pacients puguin ser atesos un temps mínim de 10 minuts tal
com demanen els metges de família.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar els hospitals de personal sanitari suficient
per atendre els pacients hospitalitzats i per evitar el
desviament d’usuaris de consultes externes.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar immediatament el Centre de Salut Mental
Sant Miquel de Ciutadella dels recursos adients per fer
possible la seva obertura immediata.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que als propers pressuposts no apliqui el 2% del
fons de contingència a les Conselleries de Salut i Consum i
Educació i Cultura.
43. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment de la resolució relativa a desenvolupar el Pla
d’immigració, derivada del debat sobre l’orientació política
general del Govern de les Illes Balears de l’any 2003, i insta
el Govern al seu compliment.
44. El Parlament de les Illes Balears lamenta que les
pensions mitjanes a les Illes Balears siguin inferiors a les
pensions mitjanes de l’Estat i insta el Govern de l’Estat i el
Govern de les Illes Balears a homologar les pensions més
baixes a la mitjana estatal.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure dins els Pressupostos Generals de la
CAIB el 0,7 % del total dels Pressupostos per a programes de
Cooperació i Solidaritat amb el Tercer Món.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un Pla contra la pobresa i l’exclusió
social i a presentar-lo al Parlament per a la seva aprovació.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament programes i projectes
per aconseguir la plena integració social dels immigrants.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral.
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49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que redueixin
la precarietat laboral dels treballadors.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir el Parc de Llevant aplicant criteris de
valors mediambientals i no de propietat.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els recursos i programes adreçats
a menors infractors, les seves famílies i la seva relació amb
l’entorn.

61. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a declarar la Serra de Tramuntana i la franja
marina perifèrica Parc Natural.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa programes de prevenció de
maltractament i abusos a menors, així com a incrementar els
recursos per al tractament i rehabilitació dels infants.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incrementar el complement de residència pels
funcionaris públics de l’administració de l’Estat a les Illes
Balears, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2004.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el suport tècnic i econòmic a les
cooperatives agràries de les Illes Balears.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al sector lleter de Mallorca i en
concret a l’empres PRILAC.
55. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment de la resolució relativa a completar la Llei
11/2001 de 15 de juny d’ordenació de l’activitat comercial a
les Illes Balears, derivada del debat sobre l’orientació política
general del Govern de les Illes Balears de l’any 2003 i insta el
Govern al seu compliment.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a autoritzar els festius hàbils per a l’activitat
comercial d’acord amb el que estableix la Llei 11/2001, de 15
de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes
Balears.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar al Pla de Transport Ferroviari la
periodificació de les inversions necessàries per a la seva
execució amb la previsió de l’aportació, a càrrec dels
pressuposts de la CAIB, de 569.762.481 i, quantitat resultant
de la diferència entre el cost total de la inversió,
1.385.762481 i i la quantitat que es solAlicitarà al Govern de
l’Estat, 816.000.000 i, segons l’acord adoptat per aquest
Parlament el dia 17 de març de 2004.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a suspendre l’execució del conveni de carreteres
i a negociar-ne la modificació amb el Govern de l’Estat, a fi
d’aturar la construcció d’autopistes.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir en el projecte de soterrament del
ferrocarril a Palma les modificacions necessàries per garantir
que els trens arribin fins a la Plaça d’Espanya mentre
s’executen les obres.

62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en concret la Conselleria de Medi Ambient, a
obrir un vertader procés de participació ciutadana distribuint,
prèviament a les consultes, l'avantprojecte de Llei de
Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a desistir de l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan
per les conseqüències negatives que aquesta ampliació
suposaria: consum de sòl agrícola productiu, greu impacte
mediambiental, augment de la pressió urbanística, etc.
64. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular l’activitat turística anomenada “tot
inclòs”.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebutjar el canvi d’ús dels hotels obsolets en
habitatges.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir, amb la dotació adequada, la gestió
del Museu de Menorca i la Biblioteca Pública de Maó al
Consell Insular de Menorca.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al Pla d’Educació Infantil 0-3
anys elaborat i posat en marxa pel Consell Insular de
Menorca.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al Pla de Normalització
Lingüística del Consell Insular de Menorca.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar absolut suport al Consell Insular de
Menorca en l’aplicació del Pla Territorial de l’illa.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a revisar el projecte d’ampliació de l’Aeroport de
Menorca a fi de que sols s’efectuïn les millores necessàries per
a una millor atenció als usuaris sense incrementar la seva
capacitat d’acollida de vols, per no posar en perill el model
econòmic social i territorial de l’illa, basat en un
desenvolupament sostenible.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir de la construcció d’un dic exterior al
Port de Ciutadella per les conseqüències negatives que
suposaria per a la sostenibilitat de l’illa de Menorca.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al sector lleter de Menorca, tot
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colAlaborant amb el Consell Insular de Menorca, per trobar
solucions a la crítica situació actual.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar l’ús del topònim Eivissa en la
promoció turística de les Illes Balears.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir dels projectes de les ampliacions de les
carreteres Eivissa-Sant Antoni, Eivissa-Aeroport i el Segon
cinturó de ronda i a destinar les partides pròpies contemplades
al disseny i execució d’un pla de transport públic i de mobilitat
sostenible.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l’Autoritat Portuària de les Balears a desistir de
l’ampliació del port d’Eivissa i a negociar una proposta
definitiva amb l’Ajuntament d’Eivissa, tot respectant el criteri
de reordenar l’espai intern del port actualment, sense dur a
terme noves instalAlacions fora de l’espai usat, avui dia, per a
trànsit de passatgers i de mercaderies.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per recuperar l’àmbit del Parc Natural de Cala
d’Hort a la superfície existent fins el desembre de 2003.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
el Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista ha presentat, en
el marc d’aquest debat de política general, 76 propostes de
resolució, un ampli ventall que afecta tots els sectors de la
nostra societat. No és escaient, llavors, ni tampoc no seria
possible que exposés les motivacions de cada una d’elles, però
sí intentaré fixar en trets generals el fons que les conforma, tot
fent una reflexió sobre la situació política actual que,
sincerament, ens preocupa. Així i tot intentaré ser breu, entre
altres coses perquè no tenc altre remei.
Vam sentir despús-ahir un discurs del president del Govern
de les Illes Balears al qual va dedicar mig minut a la reforma de
l’Estatut. Això ens pot donar una idea, una pista de la
importància que donen al nostre autogovern el Partit Popular i
el Govern de les Illes Balears. Per a nosaltres, per al PSM Entesa Nacionalista, per al nostre grup parlamentari, en canvi,
l’assumpció d’un veritable autogovern és fonamental, i és
fonamental perquè en primer lloc hi tenim dret, però també
perquè només així aconseguirem instruments reals per
solucionar els problemes de la nostra terra, i precisament
aquesta és la filosofia de les primeres propostes de resolució:
volem establir un marc polític i un sistema de finançament que
siguin justos i estables, i que permetin un autogovern real i
efectiu per a les Illes Balears. Per açò cal deixar-se de mitges
tintes, cal gosadia, cal que aquest parlament digui clarament
allò que pretén, i demanam al Parlament de les Illes Balears
que parli clar, que amb orgull reafirmi la realitat nacional de les
Illes Balears, que sense cap ombra de dubte deixi ben clar que
les Illes Balears no són una província, no són una divisió
administrativa, no són una regió.
Demanam al Parlament de les Illes Balears que proclami la
realitat nacional que conformen les Illes Balears. Només així no
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anirem a remolc, només així caminarem d’una vegada cap a
l’autogovern que ens mereixem, al qual tenim dret i que no ens
ha de poder negar ningú. I des d’aquest proclamació inequívoca
és quan llavors adquireix ple sentit una reforma de l’Estatut
d’Autonomia, una reforma que des de fa anys exigim, una
reforma que consideram que no podem ajornar més. Per açò
demanam també la constitució immediata d’una ponència
parlamentària per preparar aquesta reforma, perquè no podem
perdre més temps.
Però senyores diputades, senyors diputats, tampoc no ens
basten les paraules, els bons desitjos; també volem realitats.
Volem que l’autogovern de les Illes Balears es construeixi
sobre bases sòlides, sobre fonaments segurs, sobre un
finançament adequat que acabi d’una vegada amb l’endèmic
espoli fiscal que pateixen les Illes Balears. Demanam, com
vàrem demanar a la reforma avortada del 1991, demanam el
concert econòmic per a les Illes Balears, el concert econòmic
que és l’únic sistema just i estable per recaptar i administrar els
recursos fiscals que aquí es generen, un sistema que ens permet
ser solidaris però que també ens permet acabar amb l’actual
injustícia que ara vivim, la injustícia de pagar molt i rebre poc,
i a la vegada fer front als problemes de la nostra societat sense
haver de pidolar a Madrid allò que és nostre.
Però passem a un altre punt. També va dir el Sr. Matas al
seu discurs que no admetria que les Illes Balears quedessin com
una autonomia de segona. Bé, si és així cal que el nou text de
l’Estatut contempli totes les competències que la Constitució no
reserva explícitament a l’Estat. Només açò és ser de primera,
només açò és avançar en l’autogovern; si no ens tornarem
quedar en declaracions d’intencions, de dualismes, paraules. En
definitiva, reconeixement de la nostra realitat nacional, concert
econòmic i el màxim competencial.
La resta de propostes que hem inclòs dins aquest capítol,
sense deixar de ser importants és cert que són puntuals i ja se
n’ha parlat en aquesta cambra, així que només les enumeraré:
transferència de l’Administració de Justícia, acompliment del
Règim Especial de les Illes Balears, modificació i millora de la
declaració d’obligació de serveis públics en el transport aeri,
etc., etc., etc.
Però també, senyores diputades i senyors diputats, exigim
recuperar el deute que l’Estat ha estat acumulat amb les Illes
Balears, el deute generat per unes transferències mal dotades
que el Partit Popular acceptà o forçà a acceptar. Aquest deute
s’ha de recuperar i s’ha de revisar la dotació econòmica de les
transferències de sanitat i educació, perquè açò és la pitjor llosa
que pesa sobre el nostre autogovern. I també demanam a aquest
parlament que insti el Govern de l’Estat a modificar el projecte
de llei de pressupostos generals per al 2005; els consideram
injustos per a les Illes Balears. Pagam molt, rebem poc, he dit
abans, i amb aquests pressupostos encara rebrem manco. Des
de la legitimitat que ens dóna la coherència política de no haver
renunciat mai a la defensa de la nostra terra, demanam un
tractament inversor just i equitatiu de part del Govern de
l’Estat, i demanam al Govern de les Illes Balears que faci
l’esforç que sigui capaç d’asseure’s a negociar-los amb criteris
de sostenibilitat.
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Entrem ara, senyores diputades i senyors diputats, en un
altre capítol. Consells insulars. Pel Grup Parlamentari PSM Entesa Nacionalista els consells insulars són l’eix bàsic
d’organització política de les Illes Balears, i per al nostre grup
uns consells insulars forts signifiquen un autogovern fort. Uns
consells insulars consolidats signifiquen un autogovern
consolidat. Els consells insulars són l’arrel de la construcció
nacional del nostre poble. Calen uns consells insulars forts i
amb competències com així ho van preveure els redactors del
nostre estatut, i és per açò que sense recels absurds, sense pors
ja superades, sense cauteles innecessàries, demanam la
immediata transferència als consells insulars de les
competències en joventut i promoció turística i, sobretot,
sobretot, i açò és fonamental, que comenci ja la planificació per
transferir totes i cadascuna de les competències que l’Estatut
preveu en el seu article 39. Hem d’acceptar que els consells
insulars tenguin les competències que han de tenir i que tard o
prest tindran.
Entrem ara, idò, a un altre bloc de les nostres propostes.
Senyores diputades, senyors diputats, difícilment gaudirem
d’un veritable autogovern, difícilment aconseguir ser una
comunitat autònoma de primera si no valorem la nostra cultura,
si no defensem la nostra llengua, si no feim dels nostres trets
d’identitat un motiu d’orgull. Presentam sis propostes de
resolució que simplement pretenen retornar a l’anterior situació
de normalitat, d’assossec, de serenor amb què avançava la
normalització lingüística. Volem desterrar la crispació i
l’enfrontament que ha impulsat aquest govern, volem que la
normalització de la nostra llengua torni discórrer sense
problemes, sense atacs de part dels que l’haurien de defensar.
Sis propostes de resolució que demanen que aquest bilingüisme
asimètric, que no és una altra cosa que la disfressa de la
castellanització, no s’implanti a les aules; que acomplint la Llei
de normalització lingüística la televisió autonòmica emeti en
llengua catalana; que es convoqui el consell social de la llengua
catalana; que es restauri el sistema avaluador autònom,
participatiu, fiable i equitatiu que suposava la Junta Avaluadora
de Català. En definitiva, unes propostes de resolució que són
una aposta per la normalitat que aquest govern ha trencat.
Passem ara, senyores diputades i senyors diputats, a temes
sectorials i parlem, idò, d’educació, terreny conflictiu, segons
el president del Govern, i té raó, terreny conflictiu des que
governa ell. Sempre hi ha hagut problemes en el món educatiu
i sempre n’hi haurà, però només des de l’arribada d’aquest
govern hi ha conflictes, com ells mateixos reconeixen, i
precisament per acabar amb aquesta conflictivitat interessada
demanam que es derogui l’actual decret d’admissió d’alumnes,
un decret que sense millorar res ha provocat dificultats en el
procés d’escolarització, ha provocat discriminacions,
arbitrarietat en el barem de puntuacions, massificació a les
aules, creació de guetos escolars i desvaliment de l’escola
pública. Sí, Sr. Fiol, açò és la veritat.
Demanam així mateix més dotació de personal als centres,
en especial de professorat de suport, que aquest govern, per
molt que ho negui, ha retallat. I demanam que els centres
educatius rebin la seva assignació econòmica total d’hora;
demanam que no se’ls condemni, com vol fer aquest govern
aquest semestre a l’ofec econòmic, perquè no poden funcionar
els centres sense euros per a les seves despeses, no podran

pagar els instituts el llum, la calefacció; com seguiran les
activitats les escoles i els centres de secundària? Això significa
una mala gestió del Partit Popular i l’educació, que és la base
de la nostra societat, n’està pagant la seva ineficàcia. I
demanam així mateix que aquest govern torni donar suport a
l’educació infantil de 0 a 3 anys, com feia el govern anterior.
La resolució d’ajudes -abans era una ordre, ara és una
resolució- d’ajudes als ajuntaments, que són els que sense cap
obligació legal assumeixen aquest servei, aquestes ajudes han
passat d’1 milió d’euros a només la meitat, un altre retrocés, un
altre més.
Però entrem en sanitat. Si l’educació s’ha convertit en un
banc de proves per a les polítiques regressives d’aquest govern,
sanitat és un desert. Bones paraules i cap actuació. Açò sí,
varien la ubicació prevista per al nou hospital de referència
gastant una milionada només en projectes i compra de terrenys,
i ajornant innecessàriament el procés de construcció d’aquest
hospital. Proposam llavors tornar al projecte inicial de
remodelació integral de Son Dureta, però proposam també
dissoldre GESM A i integrar-lo dins l’Ib-salut, proposam
esmerçar recursos per possibilitar més atenció als pacients, i
proposam, en definitiva, mesures per una real millora de
l’atenció sanitària.
I parlem ara de benestar social, benestar social, i ho
repetesc perquè aquest govern ha tornat a la vella concepció
obsoleta i per a nosaltres degradant de beneficència, i amb
aquest concepte no hi estam ni hi estarem mai d’acord. Per açò
demanam polítiques actives d’integració de la població
immigrant, d’anivellament de les pensions, de solidaritat amb
el Tercer M ón, de lluita contra l’exclusió social, de prevenció
d’abusos als menors, etc., etc., polítiques actives.
Bé, parlem ara d’economia, més propostes de resolució per
posar seny. Que s’autoritzi l’obertura de centres comercials en
dies festius en base a la nostra llei de comerç, la llei aprovada
per aquest parlament, la llei de les Illes Balears. A més de ser
lògic seria efectiu i ens evitaríem el desgavell que el Govern ha
propiciat en aquest tema. Demanam un suport decidit al sector
lleter, tant a M allorca com a Menorca. Demanam suport tècnic
i econòmic per a les cooperatives agràries. Demanam la
regulació del tot inclòs que, si no es regula, pot suposar la mort
de l’oferta complementària a les Illes i una esllavissada veloç
cap a un turisme de baixa qualitat. Demanam, per les
motivacions que ahir clarament va expressar el nostre portaveu,
demanam el rebuig a la conversió d’hotels en habitatges.
Senyores diputades i senyors diputats, no crec que em quedi
molt de temps; per tant ràpidament faré un repàs a la resta de
propostes de resolució.
Demanam una aposta decidida pel transport ferroviari, no
sols retòrica buida, una aposta decidida que quantifiquem en
més de 500 milions d’euros que el Govern hauria de preveure
per fer front, després de descomptar la quantitat solAlicitada a
Madrid, per fer front a l’aplicació del Pla de transport
ferroviari. I demanam també que les polítiques de protecció del
medi siguin efectives, no siguin només expressions
triomfalistes que massa vegades són pantalles per amagar el
més absolut no res; ni molt manco podem considerar l’ecologia
un valor mercantil, una excusa, en definitiva, per a la
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desprotecció. Demanam recuperar els parcs naturals que ja
existien i que aquest govern va destralar, tornar als límits
racionals del Parc de Llevant i del Parc...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Riudavets, per favor.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Ara mateix, sí. ...i del Parc de Cala d’Hort. Realitats i no
discursos.
A més, propostes a favor d’un veritable desenvolupament
sostenible, propostes per evitar més atemptats ecològics, per
evitar noves construccions que, amb l’excusa del progrés
econòmic hipotequen el nostre futur, potencien l’especulació,
la massificació i la pressió sobre el territori; em referesc a
projectes com les ampliacions de l’aeroport de M enorca, de
Son Sant Joan, del port d’Eivissa, del port de Ciutadella.
Finalment -ara ja sí acab, Sr. President- em permetran que
com a diputat nacionalista per Menorca parli de la meva illa,
acabi parlant de la meva illa. Presentam una sèrie de propostes
de resolució per instar aquest govern a donar suport a l’actuació
del Consell Insular de M enorca; des de la lleialtat institucional
que el consell insular es mereix s’han d’acabar els entrebancs
a les actuacions partidistes, els frens a la tasca progressista del
govern de Menorca.
En definitiva, senyores diputades i senyors diputats, 76
propostes de resolució que, d’acceptar-se, posarien seny al
desgavell, concòrdia on hi ha enfrontament, eficàcia on hi ha
improvisació i racionalitat on regna l’arbitrarietat.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Per fixar posicions té la paraula el Grup Mixt representat
pel Sr. Miquel Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Riudavets,
veient les seves propostes de resolució, 76, és el campió, eh?,
és el que més propostes de resolució. Des d’Unió Mallorquina
no sé si podrem fer un repàs, veient que vostè té el doble de
temps que nosaltres i no ha pogut explicar-nos-les totes,
nosaltres no sé si podrem limitar-nos a dir sí, no, sí, no, sí, no,
perquè realment 76 més pareixen un programa electoral
alternatiu producte d’una moció de censura que no propostes de
resolució, sabent que hi ha 10 minuts de temps.
Però anem per feina, nosaltres des d’Unió Mallorquina, que
compartim ideologia nacionalista amb vostè, votarem que sí,
que sí, a 36 propostes de resolució; ens abstendrem per distints
motius a 22; i votarem que no a 17. I li proposarem una
transacció a una que si l’accepta votaríem a favor i si no
votaríem en contra.

1809

Votarem que sí, com no podria ser d’una altra manera, a les
sis primeres propostes de resolució i a les 11, 13, 14 i 15,
perquè són propostes de resolució clarament d’ideologia
nacionalista, algunes d’elles fins i tot còpia de les que nosaltres
hem presentat i que el seu company de partit no sabia si votar
a favor o no votar a favor, però nosaltres les votarem a favor
sense cap problema.
No li votarem a favor la 7 i la 8 perquè pensam i creim en
la nostra competència i creim que determinades competències
no hem d’esperar que vengui papà Estat per resoldre aquest
tipus d’ajudes. La 10 i l’11, perdó, la 9 i la 10, com ja he dit al
Sr. Ramon, nosaltres tenim presentada una proposició no de llei
que planteja una alternativa; no obstant això pensam que està
feta amb bona intenció i que és bo pujar el descompte al 50%;
no estam segurs que aquest 50% acabi arribant com a
descompte als ciutadans, però nosaltres votarem a favor
d’aquesta proposta. Votarem a favor de la proposta número 11,
de transferències en matèria d’educació. Li proposarem a la
número 12 una transacció; o sigui, nosaltres estaríem disposats
a votar a favor però no entenem aquest darrer paràgraf: “les
inversions amb criteri de sostenibilitat”; si no ens explica què
vol dir o què amaga això nosaltres votaríem que no a aquesta
proposta de resolució.
Votaríem, evidentment, que sí a les 17, 18 i 19, que es
refereixen a competències dels consells insulars; evidentment
volem aquestes competències, que volem que vagin als consells
insulars aquestes competències. A la número 16 votaríem que
no, donada la seva redacció. No m’estendré en cada una d’elles
perquè si no, no tendré temps ni tan sols d’explicar quina serà
la posició de vot. A les 20 i 21 votarem que si en el tema de la
nostra llengua. La 22, del Consell Social de la llengua catalana,
ens abstendrem, i votarem que no al tema de la Junta
Avaluadora de Català. La Junta Avaluadora de Català es va fer
i, miri, l’hi diu una persona que era en aquesta conselleria quan
es va fer la Junta Avaluadora de Català, i es va fer per una
situació transitòria, per un problema, i voler mantenir ara la
Junta Avaluadora de Català seria reconèixer la incompetència
o la ineficàcia dels distints governs que han passat, i jo crec que
almenys el Sr. Damià Pons va fer molt bona feina amb la seva
gestió a la Conselleria d’Educació, i altres també, però el Sr.
Damià Pons segur que la va fer.
Votarem que no a la 24; no entenem què és això de “desistir
d’experiments antipedagògics”...
(Remor de veus)
...“desistir d’experiments antipedagògics”, i això, com que
no ho entenem no votarem a favor. Votarem que sí a la
proposta 25 en el tema d’IB3. Ens abstendrem a la 26 i a la 27
en el tema tant del mapa escolar com de la potenciació. A la 28
i a la 29 votarem que no, pensam que són competències que en
el seu moment haurien d’haver vengut ben dotades de Madrid;
pensam que el problema va d’enrere i que depèn de la
finançació que es faci d’aquestes competències, que la
finançació s’ha de discutir, que tenim una comissió, que
compartim criteris, que ja diguérem quan varen venir les
transferències que venien mal dotades i que ara no hem de
carregar el mort al primer que passi per davant.
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Votarem que sí a la 30; estam d’acord que s’ha de pagar la
dotació econòmica als centres educatius. Ens abstendrem a la
31 i a la 32. Votarem que no a les 33, 34 i 35. Les 33 i 34 van
amb el tema d’ensenyament; nosaltres en el nostre programa
electoral crèiem i creim en la lliure elecció de centres, i si bé el
Govern no ha complit encara la seva promesa electoral que
compartia amb el nostre programa electoral, creim que està fent
esforços i va en el camí, està millorant, com diuen a l’escola
progresa adecuadamente; no ha alcanzado el nivel pero
progresa adecuadamente.
A la construcció del nou hospital...
(Rialles)
...a la construcció del nou hospital votarem que no.
Nosaltres pensam que s’ha de fer un nou hospital i creim que el
Govern té les competències i ha triat l’indret on el vol fer.
Votarem que sí les de l’Hospital de Manacor i l’Hospital
General, i ens abstendrem a la reconversió de GESM A
integrant-la en l’Ib-salut. Votarem que no, pel mateix que he dit
de Madrid, a la 39 i a la 40. Ens abstendrem..., i ha tot un seguit
de proposicions -és que n’hi ha tantes-, la 41 n’és un exemple,
però de la 66 fins a la 76, que són qüestions molt puntuals de
Menorca o d’Eivissa i que nosaltres com a diputats d’aquesta
illa ens abstendrem, no deim ni que sí ni que no. Votarem a
favor de la creació de..., que no s’apliqui el 2% del fons de
contingència a les conselleries de Salut i Educació. Ens
abstendrem a la 43. Votarem que no a la 44 i a la 45; i després
a les 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 i 54, que són propostes
d’intencions en temes puntuals, supòs que han parlat amb els
representants de cada grups i han dit “jo presentaré una
proposta”, nosaltres hi votarem que sí; pensam que estan fetes
amb bona intenció.
En el tema 55, d’ordenació comercial, ens abstendrem, a la
55 i a la 57, i votarem a favor en el tema d’autoritzar els festius
hàbils a la 56. Votarem en contra de la 58; ja li he dit al Sr.
Ramon que nosaltres creim en les nostres competències i creim
en la nostra sobirania, i creim en el fet que els consells són
majors d’edat per poder prendre les decisions que han de
prendre, i si hi ha una majoria de ciutadans que amb el respecte
a les minories, però la majoria té l’obligació, té el deure de
governar i d’executar el seu programa. A la 59 votarem que sí.
Votarem que no a la 60 i a la 61, de tema parcs; ja he explicat
al Sr. Ramon el tema parcs. En canvi votarem que sí a obrir la
participació ciutadana a la Llei de conservació dels espais, i a
desistir de l’ampliació de l’aeroport.

EL SR. NADAL I BUADES:
Vaig acabant, Sr. President. ...no es pot fer una declaració
genèrica que sí o que no, i per això, per aquest motiu nosaltres
votarem en contra d’aquesta proposició no de llei.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President, i molt breument. Com que
efectivament no es poden comentar les 76 propostes de
resolució ni tan sols no ho intentaré, i simplement diré que,
analitzades pel nostre grup, hem decidit donar el suport a totes
i cada una d’elles. És cert que amb una relació tan extensa
segurament hi ha qüestions que nosaltres hauríem redactat
d’una altra manera, però totes elles les hem vistes positives i
ens pareixen bé i hi votarem a favor.
Simplement per no allargar-me volia dir una cosa, perquè
no sé si em correspon en el torn, però vull demanar que no es
faci un canvi a la número 12, que era l’única que ens plantejava
certs problemes a l’inici de la redacció, que és aquesta que diu
que constata que la inversió a les Illes Balears que preveu el
projecte de llei de pressuposts és discriminatòria i insuficient,
i clar, això sense res més podríem estar-hi d’acord, però
podríem veure-ho per altra banda perillós, perquè determinades
inversions creim que no s’han de fer. Com que nosaltres
pensam que sí que entenem que vol dir criteris de sostenibilitat,
i que creim que no s’amaga res dolent darrere això, el que
demanam és que la mantenguin amb aquesta redacció, que amb
aquesta redacció nosaltres sí que li donaríem suport.
I una altra, perquè s’ha dit per aquí, també volem donar
suport clar a la 24, que crec que quan parla d’experiments
antipedagògics als centres educatius crec que tothom sap de
què estam parlant. També es podria dir del circ que ha muntat
amb els dos mestres per aula o es podria dir d’altres maneres,
però jo crec que explicat tal com està explicat tots ens entenem
bastant bé. Moltes gràcies.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:

Votarem que sí, també, al fet que hi hagi una regulació del
tot inclòs i rebutjam -i aquest m’agradaria, Sr. President, poderla explicar-, a la 65 nosaltres votarem que no, i no és que
rebutgem el canvi d’ús dels hotels obsolets en habitatges, sinó
que pensam que no hi pot haver una declaració genèrica ni que
sí ni que no, crec que és una qüestió de, en determinats casos
i dins una planificació municipal, dins una planificació
municipal, hi ha casos que es poden fer i casos que no es pot...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Nadal.

Gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Maria José Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, són
moltes les propostes de resolució que ens presenta el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i havent escoltat amb
atenció totes i cada una de les raons en les quals es fonamenten
i troben la seva justificació, que ens ha donat molt bé el Sr.
Riudavets, el Grup Parlamentari Socialista votarà a favor de la
majoria de les 76 propostes de resolució, si bé el nostre vot serà
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en contra de la tercera i ens abstendrem a la 44, la 57 i la 70,
proposant també alhora un parell de transaccions, com intentaré
explicar breument seguidament.
Compartim amb vostès i en aquest sentit ens hem manifestat
reiterades vegades, així ho va manifestar ahir i ho va defensar
la nostra portaveu en el seu discurs, que és des del Parlament
de les Illes Balears des d’on s’ha d’iniciar la reforma de
l’Estatut d’Autonomia perquè és precisament el Parlament on
s’hi troben representants tots els ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears en el si del qual s’ha de debatre i procurar arribar
al major consens sobre aquesta qüestió. I en aquest sentit
votarem a favor de les propostes de resolució 1, 2 i 4, entenent
que per a un complet desenvolupament de l’autogovern de la
nostra comunitat s’han d’assumir totes aquelles competències
que la Constitució espanyola reserva explícitament a l’Estat en
el seu article 149, del que no reserva explícitament l’Estat. A
les quals forçosament inclouríem la que també proposen en
relació a la gestió de l’administració de justícia. Quant a la
proposta de resolució nombre 3 li votarem que no perquè creim
que aquesta fórmula de finançament s’ha de trobar a través del
REB.
En un altre ordre de coses el President de la comunitat
autònoma ha anunciat des de l’inici d’aquest debat la creació
d’un nou Règim Especial de les Illes Balears, o el que li
vulguem dir, és igual. Açò ens ho va dir fins a la sacietat. Però
des del Grup Parlamentari Socialista però creim, tal i com ahir
també va manifestar, que el que s’ha de fer és desenvolupar el
REB que ja tenim, que es troba plenament vigent i que reclama
la seva aplicació que estam segurs, ara sí, podrà ser possible i
per açò votarem a favor de les propostes de resolució 7 i 8 que
presenta el Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista.
Quant a transport compartim amb vostès la necessitat de
modificar i millorar l’actual declaració d’obligació de servei
públic del transport aeri, així com que el descompte de
residents s’augmenti fins un 50%. I votarem a favor recordant
que per al proper any el Govern de l’Estat incrementarà aquest
descompte i passarà del 33% previst al REB al 38,5%.
Quant a la proposta de resolució nombre 12 li proposaríem
nosaltres també una transacció, però relativa a suprimir el terme
discriminatòria perquè si bé entenem que la inversió per a les
Illes Balears prevista en el projecte de llei de pressuposts
generals de l’Estat per al 2005, si resulten insuficients no creim
que aquesta insuficiència es pugui també qualificar de
discriminatòria. Per tant, li proposaríem una transacció en
aquest sentit.
Compartim també amb vostès la necessitat de revisar el cost
de les competències transferides, tan en matèria de sanitat com
d’educació i d’incrementar-les. Crec que hi estam tots d’acord,
donada la insuficiència de la dotació en què varen ser
transferides, per no dir quant a sanitat que varen ser imposades.
Però en aquest sentit també li proposaríem dues transaccions a
les propostes de resolució 13 i 14 per tal de suprimir “que
varen ser acceptades” per “que varen ser transferides aquests
competències”.
Vull referir-me ara a les propostes de resolució 17, 18 i 19,
relatives a la transferència de competències als consells
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insulars, les quals hi votarem a favor ja que nosaltres hem
defensat sempre seguir avançant en el previst a l’article 39 de
l’Estatut d’Autonomia, havent signat en aquest sentit durant la
passada legislatura, creim i valoram una passa realment
important.
Quant a les sis propostes de resolució que ens presenta el
PSM -Entesa Nacionalista quant a llengua catalana, evidentment
el Grup Parlamentari Socialista les donarà suport a totes. Creim
que són propostes molt aclaridores de la necessitat del paper de
la nostra llengua dins de la societat balear, dirigides totes elles
a garantir que el Govern de les Illes Balears compleixi, tan
l’Estatut d’Autonomia com la Llei de Normalització
Lingüística i per açò hi votarem a favor. Encara que aquí també
li proposaríem una transacció quant a la proposta de resolució
nombre 20 per tal de suprimir la darrera part, és a dir, la darrera
expressió “on es posi en perill”. Creim que la defensa d’aquesta
unitat de la llengua ha de ser en tots els àmbits fins aquí, es
posin o no en perill.
De la mateixa manera que els votarem íntegrament totes les
propostes de resolució que presenten relatives a política
educativa i sanitària, per ser totes elles proposicions molt en
positiu que vénen a millorar la situació actual en aquestes
matèries per a tots els ciutadans. I ens alegraria molt recuperar,
aquí sí, el consens a favor del projecte inicial de construcció
del nou hospital de referència a l’actual Son Dureta i no a un
altre lloc.
El Grup Parlamentari Socialista s’abstendrà en relació a la
proposta de resolució 44, donant que entenem que no és
possible homologar les pensions més baixes a la mitjana estatal,
donat que, com tots sabem, les pensions vénen en funció de la
cotització individual de cada un, de cada persona i creim que
no té sentit fer una mitjana del cotitzat per tots els espanyols i
després d’aquí homologar les pensions més baixes en aquest
sentit.
Totes les propostes de resolució relatives a política social
i laboral, sobre les que, una vegada més, hem trobat a faltar
referències explícites i concretes al discurs del Sr. Matas les
votarem a favor, fent especial referència, entre d’altres, a les
relatives a l’estabilitat laboral, a la reducció de la precarietat
laboral, dels treballadors menors i família, com ha explicat el
portaveu del grup proposant.
Votarem a favor de l’increment del complement de
residència per als funcionaris públics, havent-se ja signat aquest
acord entre el Ministeri d’Administracions Públiques i els
sindicats.
A favor també del suport tècnic i econòmic a les
cooperatives agràries i a favor del suport al sector lleter.
A favor serà també el vot en relació a les propostes de
resolució que fan referència al transport terrestre. Si bé ens
abstendrem a la 57, donat que és el Govern de les Illes Balears
entenem que ha de garantir el compliment del Pla de transport
ferroviari.
Per últim i ja acab, el Grup Parlamentari Socialista donarà
suport a totes aquelles propostes de resolució relatives a
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política mediambiental, turisme i a les que fan referència a les
diverses actuacions concretes a les que s’ha referit, tan a les
illes de Menorca com Eivissa. Aquí anunciam una abstenció a
la proposta de resolució nombre 70 perquè entenem que el seu
redactat no és clar. Per tant, anunciam com dic l’abstenció.
I proposam dues transaccions quant, primer la proposta de
resolució nombre 63 en el sentit d’entendre que el Govern de
l’Estat no ha de desistir sinó que ha de revisar el projecte
d’ampliació de l’Aeroport de Son Sant Joan amb les
conseqüències negatives que aquest podria suposar i ens
quedaríem aquí.
Quant a la proposta de resolució 74 que fa referència a
projectes d’ampliacions de les carreteres d’Eivissa-Sant Antoni,
Eivissa-aeroport i el segon cinturó de ronda. Aquí proposaríem
afegir darrera dels projectes, entenem que projectes haurien de
ser aquells projectes presentats fins ara, o projectes que fins ara
hem tengut coneixement d’ells.
I res més, ja m’he passat del temps. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el representant del
Grup Parlamentari Popular l’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez.

La 2 el Grup Parlamentari que represent li proposa afegir
allà on diu “per a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears”, afegir “en el si de la Comissió d’Assumptes
Institucionals”.
A la número 17 el grup parlamentari proposa la següent
redacció “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a realitzar els tràmits oportuns per a la
descentralització en promoció turística als consells insulars que
estiguin disposats a assumir-la”.
A la número 20 també presentam transacció, evidentment
coincidim com no podia ser d’altra manera amb el Partit
Socialista Obrer Espanyol i li proposam eliminar per un
problema d’extraterritorialitat allà on diu “a tots els àmbits on
es posi en perill”.
Proposam també transacció a la proposta de resolució
número 25 amb la següent redacció “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir la Llei de
Normalització Lingüística pel que fa referència a la televisió
autonòmica i en conseqüència que les futures emissions d’IB3
siguin amb la llengua vehicular d’aquesta comunitat, respectant
les modalitats lingüístiques d’aquestes illes”.
Presentam també transacció a la número 28 i li proposam
que allà on diu “a incrementar” digui “a seguir incrementant”.

EL SR. JEREZ I JUAN:
A la 29 allà on diu “augmentar” “a continuar augmentant”.
Gràcies, Sr. Diputat, senyors i senyors diputats. Per
defensar el posicionament del Grup Parlamentari Popular
respecte les propostes de resolució presentades pel PSM-Entesa
Nacionalista, ho faré de forma sintetitzada, tenint en compte
que avui el PSM ha vengut en aquesta cambra amb la maleta
plena i amb els deures fets. Agrupant-les en 4 blocs clarament
diferenciats i sense entrar a defensar totes i cada una d’elles,
tenint en compte el gruix que són i la limitació de temps que
tenc.

A la 32 allà on diu “a potenciar...
(Remor de veus)
A la 32 allà on diu “a pontenciar” “a seguir potenciant”.
A la 33 “a continuar fent”
(Rialles)

El Grup Parlamentari Popular no donarà suport a un total de
45 propostes de resolució presentades pel PSM-Entesa
Nacionalista, bé perquè les iniciatives presentades, entenem
que n’hi ha algunes que el Partit Popular les millora en les
seves propostes de resolució i sens dubte per qüestions de
coincidència en temes de fons. A continuació passaré a
enumerar totes i cada una d’aquestes propostes de resolució
que el Grup Parlamentari no donarà suport. La 1, la 3, la 4, la
11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 45, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 i 76.
El Grup Parlamentari Popular s’abstendrà en una, la número
67.
I sí que donarà suport, sí que hem trobat coincidència en 11
de les seves propostes de resolució que a continuació
enumeraré. Són: la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 46 i 52.
Així mateix el Grup Parlamentari Popular presentarà
transaccions a la resta que són 19 propostes de resolució i que
són les següents:

A la número 36 també presentam transacció oferint-li la
següent redacció “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a donar suport la iniciativa d’ampliació i adequació de
l’Hospital de Manacor iniciada per l’ajuntament i la Conselleria
de Sanitat”.
A la número 44 li proposam eliminar òbviament “el Govern
de les Illes Balears”, és a dir, quedaria “el Parlament de les
Illes Balears lamenta que les pensions mitjanes de les Illes
Balears siguin inferiors a les pensions mitjanes de l’Estat i insta
el Govern de l’Estat a homologar les pensions més baixes a la
mitjana estatal”. Pens que no necessita vostè cap explicació
d’això.
Número 47, allà on diu “a posar en funcionament” “a seguir
fent programes i projectes”.
Número 48, allà on diu “a fomentar” li propòs “a seguir
fomentant”.
A la número 49, allà on diu “a fomentar” “a continuar
fomentant”
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(Rialles i aplaudiments)
A la número 50, vaig per la 49, pens que sí. A la 50 a
“seguir fomentant”, en aquest cas “a seguir fomentant
efectivament”.
Número 51, “a seguir posant en marxa” “a continuar”.
Número 53, “continuar” “a continuar incrementant”.
Número 56, aquí sí que faré un petit incís “a seguir
autoritzant”. Jo no sé si aquesta proposta de resolució número
56 presentada pel PSM vol fer entendre que per part de la
Conselleria d’Indústria i Comerç no s’està donant compliment
a la legislació vigent. En qualsevol cas ja ens agradaria que
vostè ens ho expliqués si pot i si pot ens digui quin article hem
deixat d’aplicar o quin article s’incompleix.
A continuació la número 56 li proposaríem una transacció
i que és la següent: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a iniciar els estudis preparatoris que
permetin transferir la gestió als museus, biblioteques i arxius
titularitat de l’Estat i gestionats per la comunitat autònoma de
les Illes Balears als consells insulars de Mallorca, Menorca i
Eivissa i Formentera”.
A la número 72 i vaig acabant Sr. President, li propòs
substituir allà on diu “a donar suport” “a seguir donant suport”.
I la resta ja està. Molt bé. Moltes gràcies.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar una partida de 6 milions d’ i per tal
de dur a terme campanyes de promoció turística dirigides
directament als usuaris d’Espanya i Europa de forma
diferenciada a cada una de les Illes.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar els programes de promoció turística
directa amb les agències de viatges alemanyes i fer un
programa de generalització de promoció directe cap a les
agències venedores.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que per tal de garantir el finançament previst
en el conveni de carreteres de 12 de març del 2004 arribi a
acords amb l’Estat per cada un dels projectes inclosos en
aquest.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar la part que sigui necessària del Fons
de Contingència del vigent pressuposts de la Comunitat
Autònoma, per suplementar la quantia destinada a
subvencionar als habitatges, de tal manera que es garanteixi
el ràpid cobrament de les subvencions; i a endegar un pla de
sòl assequible a disposició dels promotors privats i públics per
a promoure habitatges de protecció pública o de preu taxat.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un Pla d’R+D+I amb l’objectiu que
en el termini de 5 anys el percentatge d’aquesta inversió sobre
el PIB sigui el mateix que el de la mitjana espanyola.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Jerez.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actuar a les institucions de les Illes Balears
amb lleialtat institucional, justícia, equilibri territorial i
neutralitat política.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells insulars les competències
de promoció turística i joventut en el termini d’un any, incloent
la facultat reglamentària i evitant la doble burocràcia a
cadascuna de les illes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar un Pla Estratègic de la Comunitat Autònoma, que
delimiti amb claredat els objectius i les línies prioritàries
d’actuació en els propers quatre anys, a partir d’un ample
consens amb els agents econòmics i socials i amb les forces
polítics del Parlament, per tal de superar l’actual situació
d’improvisació i d’incertesa.
4. El Parlament de les Illes Balears constituirà al si de la
Comissió de Turisme una ponència per tal de preveure les
mesures necessàries pel manteniment de les empreses, la
reconversió de les instalAlacions, la millora de la formació dels
treballadors, nous sistemes de comercialització, l’increment
del transport, la millora de l’entorn i conservació del nostre
paisatge.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acordar amb els agents socials per tal
d’aconseguir un nou Pacte per l’Ocupació, que donarà
estabilitat a les nostres illes.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats
amb l’objectiu d’evitar discriminacions salarials i altres
condicions laborals discriminatòries entre homes i dones, i que
presentarà al Parlament abans de l’inici del proper període de
sessions.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir de la seva intenció de presentar a la
cambra un projecte de llei de Reforma de l’Estatut i acorda la
creació d’una ponència per tal d’elaborar el text d’aquesta
reforma.
13. El Parlament de les Illes Balears insta els governs de
l’Estat i de les Illes Balears a posar tots els mitjans al seu
abast per garantir el compliment de la Llei de Règim Especial.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir el nou hospital de Son Dureta a
l’actual solar segons el projecte consensuat entre el Govern
Central, el Govern de les Illes Balears i els professionals de
Son Dureta, com a solució millor per la ciutadania i treballar
en la recerca del màxim consens que pot permetre refer una
situació que no beneficia ningú.
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15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar davant les instàncies pertinents:
- Adequar de les dades poblacionals que facilitin la revisió
del finançament sanitari.
- Els aspectes que d’acord amb el Règim Especial de les
Illes Balears puguin ser creditors de compensació per part de
l’Estat.
- Al desenvolupament del fons de cohesió per tal de
compensar la despesa generada per l’atenció sanitària als
desplaçats. A tal efecte la Conselleria de Salut i Consum
elaborarà la documentació acreditativa i contrastable.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir al llarg de la legislatura un
finançament suficient per als serveis sanitaris públics de les
Illes Balears que haurà de contemplar com a mínim la
previsió d’increment del IPC, l’adequació de les plantilles de
personal al manteniment, al menys, de les ràtios actuals, la
renovació tecnològica, els compromisos d’inversions i la
previsió d’increment de la factura farmacèutica.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla per a la millora de l’eficiència
de la gestió sanitària, l’objectiu del qual ha de consistir en la
millora de la productivitat, el maneig eficient dels recursos i la
conscienciació a la població sobre la utilització adequada dels
serveis.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de modernització tecnològica
de les empreses a través de l’ús de les noves tecnologies a
l’àm bit d e la fo rm a ció , investig a ció , p ro d uc ció,
com ercialització, prom oció, informació i legislació
internacional.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
afavorir la implantació de la societat del coneixement amb
l’adequació de les aules per tal que cada dos alumnes disposin
d’un ordinador.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa el programa SITAR per tal que
els ciutadans de les Illes Balears puguin resoldre les
reclamacions relatives a consum mitjançant l’arbitratge
virtual.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar un pla contra l’abandonament prematur de
l’escolarització que contempli també acords amb els sectors
empresarials sobre nivells de formació dels joves treballadors.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que elabori un pla de lluita contra el fracàs
escolar que contempli l’increment de professorat allà on es
detectin necessitats més importants i l’elaboració de
programes pedagògics i mesures organitzatives que donin
resposta a l’atenció a la diversitat. El pla haurà de contemplar
a més, les mesures adients per augmentar les taxes
d’escolarització en l’etapa post-obligatòria.
25. El Parlament de les Illes Balears lamenta el retrocés
que la política i actuacions de la Conselleria d’Educació han
produït en el procés de normalització lingüística de la CAIB,
per això insta al Govern de les Illes Balears a canviar de
talant i a assegurar que, en cap cas, les mesures que s’adoptin
aniran en contra de l’esperit que inspirà la Llei de
Normalització Lingüística. Igualment i amb la finalitat
d’assegurar la promoció de la llengua i la cultura pròpia de la
CAIB, el Govern fomentarà les aliances culturals amb aquells
territoris amb els que comparteixen llengua, cultura i història.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que promogui la redacció d’un pla d’actuació
de la Conselleria d’Educació per la promoció de la qualitat de
l’educació infantil (de 0 a 3 anys) i l’augment del número
d’escoletes públiques. El pla haurà de comptar amb la
colAlaboració dels ajuntaments i els consells insulars i
contem plar entre d’altres temes, el compliment del Decret
1004, l’exigència de la titulació adequada al professorat i
l’establiment de criteris d’admissió d’alumnes.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en concret a la conselleria de Medi Ambient, a
obrir un vertader procés de participació ciutadana en
l’elaboració de la llei de conservació dels espais de
rellevància ambiental distribuint prèviament el text de la
proposta d’avantprojecte de llei.
Per defensar les propostes del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Francesc Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el termini de sis mesos la “Llei
d’Agricultura” on es fixi la política estratègica pel sector,
donat que l’agricultura, com a sector estratègic per a la nostre
economia, requereix del màxim suport dels poders públics amb
mesures estratègiques clares i de foment.
22. El Parlament de les Illes Balears acorda acollir el
debat sobre la reforma educativa que ja s’ha iniciat,
constituint una Ponència el sí de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports que d’aquí a desembre, convoqui a tots els
sectors socials de la CAIB implicats en el procés educatiu,
reculli les seves aportacions i les faci arribar al Govern de les
Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Seguim i continuam en el camí de continuar aquesta sessió i jo
consumiré el meu torn en defensa de les propostes presentades
pel Grup Parlamentari Socialista.
Jo crec que el fil argumental de totes elles és
fonamentalment la voluntat de canvi, la voluntat de canvi de
moltes coses que pensam que si agafen un altre rumb aquesta
comunitat autònoma, els seus ciutadans, les relacions del
Govern amb l’oposició, les relacions d’aquesta comunitat amb
l’Estat millorarien sensiblement.
Parlem de les relacions amb Madrid, voldria utilitzar una
frase de les que va utilitzar la nostra portaveu en el debat d’ahir
“volem demanar al Govern que no utilitzi les institucions,
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començant pel propi Govern, seguin per aquest Parlament per
intentar l’enfrontament, intentar l’oposició amb el Govern de
l’Estat, demanam lleialtat, demanam neutralitat”. De la mateixa
manera que ahir el Sr. Matas demanava que no el
confonguessin amb la Delegació del Govern del Partit Popular,
que no el confonguessin amb la política que està duent el Partit
Popular en els consells insulars, etcètera. Nosaltres hauríem de
demanar, hem de demanar que el Grup Parlamentari Socialista
no és el Consell de Ministres. Si es vol la colAlaboració del
Grup Parlamentari Socialista ha de ser dins aquest Parlament
i ha raure en aquest Parlament i és allà on hem de trobar els
acords pertinents perquè després el reforçament d’un consens
pugui multiplicar l’eficàcia de les nostres reivindicacions, de
les nostres demandes i d’allò que acordem aquí davant el
Govern de l’Estat. Però no ens demanin per favor
intermediacions inadequades, respectin els jocs institucionals.
No utilitzin el Govern a la seva política d’enfrontament,
aprofitin el nou clima, les possibilitats de diàleg i no donin
portades a les portes que s’obren de part del Govern de Madrid
per incidir, per cooperar en l’estratègia del Sr. Rajoy en el seu
setge, a la seva oposició al Govern del Sr. Zapatero.
També volem un canvi en les relacions amb els consells. El
procés de protagonisme progressiu dels consells insulars que va
tenir una fita molt important la passada legislatura s’ha
paralitzat. En aquests moments ja quan parlam de noves
competències dels consells sentim el President de la comunitat
autònoma i als portaveus del Grup Popular parlar de
descentralització. Nosaltres no concebem d’aquesta manera el
procés de potenciació dels consells insulars i demanam per tant,
una configuració nova que s’ha de manifestar, lògicament, en
la reforma de l’Estatut.
Relacions amb els ajuntaments, també han de canviar. Per
això nosaltres proposam que els ajuntaments agafin un especial
protagonisme a la nova redacció de l’Estatut d’Autonomia. I
demanam i exigim al Govern que tengui una política de
neutralitat en relació al color polític dels distints ajuntaments.
Crec que és exigible a l’Executiu que practiqui una política
objectiva en relació a aquest tema.
Reforma de l’Estatut. Nosaltres estam demanant, estam
exigint que la iniciativa de la reforma de l’Estatut sigui
d’aquest Parlament i la veritat és que ens trobam una mica
desconcertats perquè ahir el President del Govern des d’aquesta
mateixa tribuna va dir que estava d’acord i que d’alguna
manera renunciava, vàrem entendre nosaltres, a la iniciativa
governamental de la reforma de l’Estatut. Per tant, o esperam
que el Grup Parlamentari Popular retiri la seva proposta de
resolució número 67 que fa referència en insistir en què el
Govern de les Illes Balears...
(Remor de veus)
Em deman si el conseller d’Educació vol demanar la
paraula per incidència i obrir un torn incidental.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor un poc de silenci si són tan amables. Sr. Quetglas
continuï.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Gràcies, Sr. President...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, és que està molestant a qui parla.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
La proposició número 67 del Grup Parlamentari Popular
insisteix en què el Parlament insti el Govern a encapçalar el
procediment de reforma. I no és això exactament allò que el
President Matas ens brindava ahir des d’aquesta mateixa
tribuna.
Ens negam des del Grup Parlamentari Socialista senyores
i senyors diputats a donar per morta la Llei de Règim Especial
de les Illes Balears, ens negam a participar a la seva liquidació,
donar-lo per acabat i pensam que parlar de la necessitat d’un
nou REB resta credibilitat a la posició d’aquesta comunitat
autònoma en relació a aquest tema. No és ni oportú, en un
moment allà on la Llei de Règim Especial a penes ha
desenvolupat un 2% de les seves possibilitats, parlar d’un nou
REB. Ni tan sols la fonamentació que ahir exposava el Sr.
President quan deia que “la nova redacció de la Constitució
Europea permetia un nou canvi introduint elements fiscals dins
la Llei de Règim Especial” ens pareix suficientment
fonamentada. No hi ha un canvi excessivament radical entre
l’actual redacció de la Constitució, del projecte de Constitució
Europea i allò que avui contemplen els distints tractats
europeus, en concret el Tractat d’Amsterdam. No hi ha una
diferència fonamental que ens permeti dir ara podrem tenir
l’oportunitat de plantejar qüestions fiscals sobre les quals,
anunciï una vegada més, que el Grup Parlamentari Socialista és
i serà sempre molt reticent.
Canvis també demanam en la manera de fer front als nostres
problemes. Jo recordava aquella frase que deia: “el que ens
passa és que no sabem què ens passa i això és el que ens
passa”. Crec que una de les coses que ens falten és un acord
generalitzat sobre una diagnosi de quin són els vertaders
problemes, més enllà de les diferències ideològiques, que
lògicament no enfocaran els temes de la mateixa manera, el que
sí està clar és que no tenim un consens ni polític, ni social
suficient que ens permeti establir quins són, on és l’arrel dels
problemes que patim, intentar anticipar on és l’arrel dels
problemes que patirem en un futur immediat i per això
demanam l’establiment d’un consens bàsic, si més en la
diagnosi. I per això demanam qüestions com la constitució
d’una ponència parlamentària en relació als nous reptes als
quals s’ha de fer front en matèria turística. Per això demanam
que el Govern tengui un major grau d’iniciativa en relació a
seguir les passes de la posada en marxa i de l’endegament del
pacte d’ocupació, un pla d’igualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes.
En una cosa hi voldria posar un èmfasi molt especial i és en
relació a la innovació. Crec que hem de plantejar d’una manera
ambiciosa i d’una manera consensuada un nou pla d’innovació
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que ens posi al nivell, no és un nivell excessivament ambiciós,
de la mitjana espanyola en relació a la inversió en R+D+I en
relació al PIB regional, al PIB de les Illes Balears. Crec que
això, acompanyat d’un ambiciós pla d’introducció de la societat
del coneixement de la societat del coneixement i la informació
a les escoles, pot representar una de les inversions a mig i llarg
termini més importants per tenir una eina de cara al futur.
Habitatge. Sr. President, no pot ser, crec que és
profundament immoral la situació que s’està produint en
aquests moments de què hi hagi persones, famílies que tenguin
en les seves mans un document de qualificació de l’habitatge
per la qual volen accedir o volen rehabilitar i que quan vagin a
la conselleria per demanar que aquesta qualificació es
converteixi en una subvenció a la qual els dóna dret els
contestin, d’acord però hauran d’esperar perquè de moment no
tenim doblers. I això està passant i no hi ha una suplementació
suficient, per això demanam que el fons de contingència es
dediquin les quantitats que facin falta perquè això deixi de
passar i a més de manera urgent.
Demanam la constitució de ponències en relació al gran
debat que s’obri sobre la reforma educativa. Una ponència que
tengui en compte dos elements fonamentals i específics de la
nostra comunitat que són el fracàs escolar i l’abandonament
prematur de l’escolarització. També insistim en la necessitat
d’incrementar la qualitat de l’educació infantil i accentuar el
seu caràcter i la seva vocació de pública.
Son Dureta, ja comença a ser un clàssic. Demanam
lògicament, ens pareix un element essencial per al benestar dels
ciutadans perquè puguin assolir les millores sanitàries que es
reclamen en el termini més immediat possible, la posada en
marxa del projecte acordat, el projecte consensuat de fer el nou
Son Dureta a l’actual emplaçament de Son Dureta.
Demanam un gran debat ciutadà sobre la Llei de
conservació d’espais de rellevància ambiental que ahir va
anunciar el Sr. President. La veritat és que ens fa por, ens fa por
una llei d’aquestes característiques presidida pel criteri de
submissió dels criteris de protecció ambiental a la propietat
privada. Li tenim por i voldríem que com a mínim es produís
un intens debat, de tal manera que es poguessin recollir els
vertaders desitjos i aspiracions de les forces polítiques i també
de les organitzacions socials, dels ciutadans en definitiva sobre
aquesta qüestió.
I jo crec que la nostra proposta estrella és, sense dubte,
l’elaboració del Pla estratègic. Creim que, com hem dit abans,
aquesta manca de consens sobre el diagnòstic també lògicament
amb una major justificació en relació a les discrepàncies
ideològiques es produeix en relació a les mesures que s’han de
derivar d’aquest diagnòstic. Això no ens hauria de fer evitar
l’esforç d’establir els paràmetres d’allò que estam d’acord que
s’hauria de fer en un horitzó mig- llarg en relació a la nostra
economia, en relació del nostre territori, en relació a la vocació
de la nostra estructura productiva. Crec que aquest pla
estratègic esdevé de cada dia més important, en aquests
moments la sensació d’improvisació, la sensació que tenim una
reacció davant els problemes immensos que se’ns plantegen
dins els horitzons, molts dels quals no controlam ni controlarem
mai perquè provenen d’un estat de mundialització de les coses

que, per descomptat, des de l’àmbit de les Illes Balears
escassíssima serà la influència que puguem tenir en la seva
modificació, però això no ens ha de fer que tenguem una
postura estrictament passiva, estrictament esperar que ens passi
el que ens passi, sinó que hem de saber adaptar les nostres
possibilitats, que són moltes de cara al futur, mitjançant
l’establiment d’aquelles línies estratègiques que delimitin el
nostre futur. Un full de ruta, un full de ruta per al futur de la
nostra comunitat autònoma, crec que les dificultats
d’aconseguir-ho no ens han de fer, a priori, no intentar-ho des
d’aquest parlament. Res més, Sr. President i moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Quetglas. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des
d’Unió M allorquina valoram molt positivament tant les
propostes de resolució presentades pel Grup Socialista com el
tarannà que va manifestar la portaveu a la intervenció del dia
d’ahir. Des d’Unió Mallorquina pensam que estam davant
d’una oportunitat històrica perquè les illes surtin de la
marginació en què han estat situades durant molt de temps.
Creim, des d’Unió Mallorquina, que hem de fer un gran esforç
de consens per aconseguir un consens suficient perquè es pugui
reformar el nostre Estatut.
Des d’Unió Mallorquina votarem a favor de la majoria de
propostes de resolució presentades pel Grup Socialista.
Votarem a favor de la proposta número 1, qui no vol la lleialtat
institucional.
Votarem a favor de la número 3, ens pareix bé que es faci
un pla estratègic.
Votarem a favor de què dins la Comissió de Turisme es
parli de reconversió, ja la portaveu d’Unió M allorquina i
presidenta del partit ja ho va dir a la seva intervenció; pensam
que el sector turístic ha de menester una certa reconversió, però
reconversió una vegada arribem a l’acord, la diagnosi del
problema exigirà, de la mateixa manera que quan s’ha fet la
reconversió de la siderúrgia o la reconversió de les drassanes,
exigirà per part de l’Estat fer un esforç important en aquestes
illes de finançació per poder dur endavant aquestes tasques de
reconversió.
Estam a favor de la 5 i la 6, de què es faci tota la promoció
turística que sigui necessària i més. Però per ventura ens
recorden propostes de resolució d’altre temps que feia altre
grup, que ara és al Govern i ara no està a l’oposició, però
nosaltres li votarem a favor.
Votarem a favor de la número 7, estam d’acord que es
mantengui, es garanteixi el finançament previst en el conveni
de carreteres, estam absolutament a favor.
Votarem a favor que es faci un pla d’I+D, de
desenvolupament.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 39/fascicle 4 / 5, 6 i 7 d'octubre del 2004
Estam a favor de la 10, un pacte de l’ocupació.
Estam a favor que es creï una ponència per elaborar la
reforma de l’institut, de l’Estatut, o que la reforma de l’Estatut
es discuteixi dins la Comissió d’Institucionals, que sigui en
aquest Parlament, però això no ha de ser un problema perquè
no hi hagi la reforma de l’Estatut. Jo crec que tots els partits,
tots els grups d’aquesta cambra hem de fer un esforç per no
perdre aquesta oportunitat històrica de tenir una bona reforma
de l’Estatut que, com va dir el president, doni estabilitat en el
futur a aquestes illes i que no depenguem de qui governi aquí
i qui governi a M adrid per poder dur endavant els projectes que
els ciutadans d’aquestes illes es mereixen.
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Votarem que no en el tema de reformar Son Dureta. Crec
que fins i tot els propis veïns de la Real volen i creuen que és
millor fer un nou hospital, però ells no volen que sigui allà,
voldrien que fos a un altre lloc. Jo crec que avui ja ningú
defensa que és millor reformar Son Dureta, jo crec que a les
comissions que hem tengut per al tema de la finançació, han
passat des de colAlegis professionals, en fi, de sindicats, i
tothom defensa que la millor solució és fer un nou hospital. I
per això aquesta proposta no us la votarem a favor.
Després hi ha tot un seguit de resolucions que no hi entraré,
que són propostes que depenen de finançació de Madrid i que
per això nosaltres no donarem suport a les 14, 16, 19, 24, 25 i
26.

Votarem que sí al compliment, a la 13, del règim especial.
Moltes gràcies.
Votarem que sí a la número 15, defensar el finançament, el
règim especial en el tema de sanitat.
Votarem que sí a la 17 i 18, pla de millora de l’eficàcia de
la gestió sanitària; pla de modernització tecnològica de les
empreses.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:

Votarem que sí a dur endavant el programa SITAR.
Votarem que sí a un gran debat sobre la reforma educativa.
Votarem que sí a un gran pla contra l’abandonament
prematur de l’escolarització.
I votarem que sí també a obrir un procés de participació
ciutadana durant l’elaboració de la Llei de conservació dels
espais naturals. Qui pot no votar en contra de fer plans o de fer
projectes i que participin tots els ciutadans o el més ampli
possible en aquesta elaboració.
Demanarem o faríem una proposta de transacció amb les
propostes 2 i 21. Des d’Unió Mallorquina estam a favor del
traspàs de competències als consells insulars, de joventut, de
promoció turística, però el termini ens pareix que, o sigui
recordam intervencions del Govern de la passada legislatura,
quan els terminis eren tan breus; creim que aquesta legislatura
és un bon termini per dur aquestes transferències, perquè
s’iniciïn, però establir terminis, com en el cas de la 21, per a la
llei d’agricultura, que són peremptoris, que són impossibles
d’acomplir, evoquen l’incompliment d’aquests terminis.
I votarem que no a la número 8, aquesta és l’eterna
discussió: primer, el tema del sòl o de l’ordenació del territori
i de l’urbanisme, i vostès en gran mesura són corresponsables
de què sigui així, i des d’Unió Mallorquina els felicitam, són
competències dels consells insulars, vostè, Sr. Quetglas, a la
seva intervenció ja ho ha dit, no ens demanin, no els ho
demanin als socialistes com si fossin el consell de ministres,
doncs si les competències en matèria d’ordenació del territori
i d’urbanisme són dels consells deixem que els consells facin
els seus plans territorials i resolguin tots aquests problemes.
La número 11 tampoc la votarem que sí perquè pareix feta
aposta perquè, o sigui abans de l’inici del proper període de
sessions presenti un pla d’oportunitats; escolti, no es podrà
complir.

Moltes gràcies, Sr. President. Amb el temps que tenim aquí
no es poden comentar 27 propostes de resolució del Grup
Parlamentari Socialista i com que no es poden comentar, doncs
no les comentaré, així com deia Pepe Sbert a Bienvenido Mister
Marshall o qualque cosa semblant. No, perquè a més no
necessit el temps per dir que el Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds votarà a favor de totes i cadascuna de les 27
propostes de resolució, no necessit més temps. En tot cas,
esper, Sr. President, que tengui en compte la brevetat en aquest
cas i sigui una mica més generós en el temps de donar rèplica
al Grup Popular, perquè segurament el necessitarà.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
(Rialles del Sr. President) Molt bé. Pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Maria Antònia
Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
PSM -Entesa Nacionalista anunciar que donarem suport a 21 de
les 27 propostes de resolució que ha presentat el Grup
Parlamentari Socialista.
Fent un breu comentari d’algunes d’elles, diré que a la
número 1, la primera que ha fet, nosaltres creim que ja no
hauria de ser necessari haver de posar aquesta proposta de
resolució, però vist el que hem vist i sospitant el que sospitam,
crec que no sobra que hi hagi un recordatori de quins deures
toca tenir el Govern. Hi ha d’haver una lleialtat institucional, hi
ha d’haver una justícia, un equilibri territorial i una neutralitat
política que és molt necessària per la higiene democràtica.
A la resta hi ha diferents blocs, n’hi ha algunes referides a
turisme, que estam d’acord amb totes elles, sobretot amb la que
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diu que s’ha de fer un grup, una ponència, per analitzar la
situació turística. Nosaltres creim que, com els metges, abans
de receptar s’ha de diagnosticar i és això el que precisament
crec que és més necessari, perquè en el tema turístic hi ha
moltes veus que diuen moltes coses i moltes vegades no
quadren entre elles. Per tant, sí que des d’aquest Parlament crec
que s’han de convidar tots els sectors socials per fer una
diagnosi exacta de què és el que passa dins el sector turístic,
per poder preveure el futur i per poder anar caminant cap a una
millora d’aquesta primera font d’economia que tenim a les Illes
Balears.
Amb les de sanitat també hi estam totalment d’acord. N’hi
ha algunes que fan referència al finançament, a la revisió del
finançament i a la garantia que hi hagi un finançament suficient.
I després també ja el que s’ha dit, quasi tots els portaveus que
m’han precedit aquí, tots els grups fan referència a l’hospital de
Son Dureta, que s’ha de fer a Son Dureta, que és el que crec
que tots volem, per tant hi estam totalment d’acord.
Quant a l’habitatge, vostès utilitzen el fons de contingència
per pal Aliar el dèficit pressupostari que hi ha en aquest sentit,
nosaltres hi estam d’acord, però clar no voldríem que això
interferís amb una de les propostes que nosaltres feim, que és
que aquest fons de contingència no afecti les conselleries o les
àrees de salut i educació; vull dir que sempre que no fos
contradictori amb aquesta reivindicació nostra, nosaltres li
donam suport.
També estam d’acord amb les reivindicacions que fan quant
a ocupació. El pla d’igualtat d’oportunitats també hi estam
d’acord. I com no pot ser d’altra manera que la reforma de
l’Estatut ha de ser una iniciativa d’aquest Parlament, que el
protagonista ha de ser el Parlament quant a la redacció de la
reforma de l’Estatut.

La número 17 també, amb el pla de deficiències de la gestió
sanitària també creim que està dins la mateixa línia.
I en el punt 18, que proposen un pla de modernització
tecnològica de les empreses, dir-li que s’han fet, ja hi ha plans
i estudis fets suficients com perquè hi hagi una diagnosi feta de
tot aquest sector. I a més, hi ha uns mecanismes mitjançant les
convocatòries de subvencions per incentivar econòmicament
les empreses que es vulguin acollir. Per tant, també ens
abstendrem, perquè creim que això hi ha una feina feta prèvia
i que hi ha els mecanismes suficients com perquè les empreses
i els sectors implicats o els sectors interessats puguin fer ús
d’aquestes ordres que es fan des de la conselleria, per
beneficiar-se econòmicament de tot això.
Finalment, ja li voldria, ah, a la 21 nosaltres també ens
abstendrem perquè no som capaços de decidir si és convenient
o no una llei d’agricultura, no sabem si una llei d’agricultura
arreglaria el sector, no tancam les portes però tampoc, ens
abstendrem simplement perquè no hem tengut el suficient
temps o no som capaços de saber si una llei arreglaria tot el
sector, per tant deixam la porta oberta amb una extensió.
I el que li proposaria, a la número 26, és una transacció; dirli que el pla que vostès proposen està fet i l’únic que falta és
que s’apliqui, s’apliqui amb una dotació econòmica suficient.
Per tant, no fa falta fer un pla, sinó que la transacció que
nosaltres proposaríem és que s’apliqui aquest pla i que es doti
suficientment econòmicament perquè es pugui dur a terme.
De la resta crec que he dit tot el que havia de dir, o sigui 21
sí, 5 abstencions i a l’espera que vostès acceptin aquesta
transacció, seria un altre vot favorable a aquestes propostes de
resolució que han presentat.
Moltes gràcies.

I amb el compliment del REB, crec que simplement fa falta
dir que el que hi ha s’ha de complir.
Quant a les d’educació, també hi estam d’acord.
Volia fer una referència a la 22 que entenem que s’ha de
fer, és bo que es constitueixi aquesta ponència per fer una
anàlisi de tot el que passa, perquè no es facin aquests
experiments pedagògics que ja ha esmentat el nostre portaveu
i que no es repeteixin aquests despropòsits que s’han fet dins
educació i dins la normalització lingüística i crec que s’han
d’implicar tots els sectors per reconduir aquest tema tan
important com és l’educació.
Dir-li també que nosaltres ens abstendrem a cinc dels punts
que vostès han proposat. Hi ha una sèrie de punts, el 3, el 7 i el
18, als quals vostès proposen la redacció d’uns plans. El pla
estratègic per a la comunitat autònoma nosaltres ho veim una
mica gros això i el que ens temem és que si s’aprova sigui una
excusa per donar molts de milions a una consultoria i al final
només serveixi per gastar doblers i al final no treure res en clar.
No és que hi estiguem d’acord en què es faci una diagnosi, però
això d’encomanar plans no sabem a qui, pensam que és una
manera de tirar doblers, la veritat.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Vadell. Té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Jaume Tadeo, del Grup Parlamentari Popular.
EL SR. TADEO I FLORIT:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dir
abans de tot que, com han fet altres portaveus, separaria la
votació que farem de les propostes en tres grups: el grup del sí,
el grup del no i un grup de transaccions. Començant idò pel que
és el grup de les transaccions, en proposaríem quatre: les dues
primeres farien referència a les propostes 1 i 6; que, per
exemple, amb la 1 vostès volen fer veure o ens diuen que no
existeix, que el Govern de les Illes Balears no actua amb
lleialtat, i nosaltres consideram que sí, i en aquest sentit la
transacció que volem fer és seguir actuant amb lleialtat.
Igual, només n’hi ha una altra igual que aquesta, que és la
nombre 6, referent a recuperar els programes de promoció
turística.
Referent a la proposta nombre 2, igual que ha fet el nostre
portaveu quan defensava, quan defensava no, perdó, quan
tractava les propostes d’Esquerra Unida, també li proposam
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pràcticament, la mateixa transacció; és: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar els
tràmits per fer possible la descentralització en matèria de
promoció turística i joventut als consells insulars.
I la darrera a la qual volíem fer una transacció, és la
proposta número 11, al pla d’igualtat d’oportunitats. Hi estam
d’acord, però en el que no estam d’acord és amb què
s’estableixi un condicional temporal. En aquest sentit,
proposaríem que s’eliminés a partir d’on diu “i que presentarà
al Parlament abans de l’inici del proper període de sessions”.
Passant idò a la resta de les propostes, dir que no estam
d’acord amb la proposta número 3, no creim que existeixi una
situació d’improvisació i d’incertesa. Açò queda reflectit que
no existeix amb la reforma de l’Estatut, en reclamar un major
finançament i en el tema de dur a terme una nova llei de règim
fiscal sustentada en la nova Constitució europea.
Pel que fa a les propostes 4 i 5, com que consideram que ja
es prenen, des de la Conselleria de Turisme, les mesures
adequades, doncs tampoc no les votaríem a favor.
Quant a la 7, el finançament del conveni de carreteres, com
que ahir el president aquí ja va deixar ben clar quin era el tema
i com estava i com quedava i va deixar ben clar que les
carreteres es farien i es pagarien des de Madrid. Açò sí, els va
emplaçar a vostès perquè donassin el màxim de suport possible
per solucionar aquests temes.
Quant a la 8, de subvencionar el tema dels habitatges, és
una cosa que es fa i a través de la Conselleria d’Hisenda, doncs
hi ha les partides pressupostàries al respecte.
A la proposta nombre 9, d’un pla d’R+D+I, doncs també,
no, perdó, en aquest sentit dir que nosaltres, el Partit Popular fa
una proposta en el mateix sentit, amb la qual cosa consideram
que ha de sortir aprovada la nostra.
Quant a la 12, la reforma de l’Estatut, també va ser molt
debatut ahir, el president va deixar molt clara quina era la
postura del Govern i en el si del Partit Popular, cercant el
consens de tots els grups d’aquest Parlament, a fi que pugui
sortir aprovat.
A la 14, Son Dureta, també va quedar molt clar ahir quina
era la postura del Govern i en el si del Partit Popular; es
considerava que no era l’opció bona, no era l’opció correcta
tornar anar a la reforma de l’edifici actual, sinó un edifici nou.
Les obres serien més curtes, menys molèsties i menys
dificultats per als professionals i ciutadans.
La 17 i la 18, pla de millora de l’eficiència sanitària i pla de
modernització tecnològica, ja s’estan fent.
La que fa referència a la proposta nombre 21, d’una llei del
sector d’agricultura. Dir que el sector agrari ja té el màxim
suport d’aquest govern amb els plans d’actuació adequats a
aquest sector.
Quant a la 24, d’educació i de fracàs escolar, doncs es fan
des de la conselleria les mesures oportunes.
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La 22 i 25, tema d’educació i llengua, també consideram
que el que es fa no és anar contra la llengua ni contra l’esperit
de la normalització lingüística, sinó que són propostes que es
fan mesures encaminades a un reconeixement com a mínim
constitucional.
Amb referència a la 27, de medi ambient, dir que primera
vegada s’ha obert un vertader procés, en el qual no tan sols es
té en compte el medi ambient, sinó també els particulars.
Passam ja, crec que no me n’he deixada cap, passam ja a ...
Votarem que sí al nou pacte, a la número 10, al nou pacte
per l’ocupació que, com no pot ser d’una altra manera, ha de
sortir de la M esa del Diàleg Social.
La 15 i la 16, referides a temes de finançament d’aspectes
molt importants per als ciutadans de la nostra comunitat
autònoma, dir que estan prou debatuts i la postura doncs és
clara de tots els partits.
La 23, un pla contra l’abandonament prematur de
l’escolaritat, també hi estam d’acord.
I la darrera, la número 13, la del REB, està clar que la
proposta, la iniciativa del president de la comunitat autònoma
va en aquest sentit d’establir un nou règim fiscal especial per a
les Illes Balears, que sempre estigui emmarcat a la nova
Constitució europea.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Passam al debat de les propostes
del Grup Parlamentari Popular i per defensar aquestes
propostes té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver.
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a l’anunci fet pel President del Govern en relació a la
presentació d’un nou Projecte de Llei de Règim Especial de les
Illes Balears en el marc de la futura Constitució Europea, que
contribueixi definitivament a resoldre els problemes i greuges
derivats de la insularitat, i constata la necessitat d’aconseguir
el màxim consens social i l’acord de les forces polítiques amb
representació parlamentaria.
2. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment dels compromisos adquirits pel Govern de
l’Estat Espanyol en relació al desenvolupament de la Llei
30/1998, de 29 de juliol, del Règim Especial de les Illes
Balears, i insta el Govern de l’Estat Espanyol a convocar amb
urgència les comissions mixtes previstes a l’esmentada llei.
3. El Parlament de les Illes Balears condemna el fet de que
el Projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per al 2005 no
contempli l’increment fins el 38% de la subvenció al transport
aeri i marítim per als residents a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, incomplint un compromís públic del President
del Govern Espanyol.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a incrementar fins el 50% en el percentatge
de les subvencions al transport aeri i marítim per als residents
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb efectes a
partir de l’1 de gener de l’any 2005, tant pel que fa als
trajectes interinsulars, com als trajectes amb la Península.
Aquest increment es realitzarà de la següent forma:
l’increment fins al 38% s’efectuarà amb càrrec als Pressuposts
Generals de l’Estat a partir de l’1 de gener de 2005; el 12%
que manca, fins arribar al 50%, serà avançat pel Govern de
les Illes Balears amb càrrec als seus pressuposts, amb el
compromís de reintegrament total per l’Administració General
de l’Estat quan les disponibilitats pressupostaries ho permetin
i, en qualsevol cas, abans de finalitzar l’exercici pressupostari
de 2007; a partir de l’1 de gener de 2008 es contemplarà
necessàriament en els Pressuposts Generals de l’Estat, amb la
seva corresponent dotació pressupostaria, el percentatge del
50% en les subvencions al transport aeri i marítim per als
residents a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears valora positivament el
fet de que el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de
Foment hagin aconseguit la declaració d’obligacions de servei
públic de les rutes aèries entre les Illes Balears i insta el
Govern de les Illes Balears a fer les gestions necessàries per
aconseguir que l’esmentada declaració s’estengui a les rutes
aèries amb al península.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a convocar, amb caràcter d’urgència, a la Comissió
Mixta creada per acord del Consell de Ministres, de 21 de
novembre de 2003, pel qual es declaren obligacions de servei
públic en rutes aèries entre les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a donar, al conveni de carreteres entre el
Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, el mateix tractament que al conveni de carreteres amb
la Comunitat Autònoma de Canàries.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a aplicar, al conveni de carreteres entre el
Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, el mateix criteri en la supervisió i gestió dels projectes
que s’aplica al conveni de carreteres amb la Comunitat
Autònoma de Canàries.
9. El Parlament de les Illes Balears condemna la omissió,
en el Projecte de Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per
al 2005 del Conveni subscrit entre el Ministeri de Foment i el
Govern de les Illes Balears, en data 21 de gener de 1998, en
matèria de carreteres.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a convocar, amb caràcter d’urgència, a la Comissió
Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i Control del
Conveni de Carreteres subscrit amb el Ministeri de Foment.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a reclamar, el més aviat possible, la
immediata autorització d’encomana de gestió de l’obra
d’infrastructura viària, inclosa en el conveni de col•laboració

amb el Ministeri de Foment, consistent en la construcció de la
variant de Ferreries.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure que les empreses navilieres
augmentin les freqüències dels transports entre Eivissa i
Formentera, de tal forma que es programi al manco un viatge
a primera hora del matí i un altre a darrera hora del
capvespre.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a realitzar l’adscripció del domini públic
marítim necessària per desenvolupar el projecte de
construcció del dic exterior del Port de Ciutadella.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar, el més aviat possible, les obres de la
dàrsena de Cala en Busquets a Ciutadella.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministerio de
Vivienda a concretar, dins el Plan Nacional de Vivienda, el
Plan Especial de Vivienda de las Islas Baleares.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol, d’acord amb allò que disposa l’article 10 de
la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del Règim Especial de les Illes
Balears, a colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears
donant suport financer per desenvolupar el Pla de transport
ferroviari inclòs en el Pla Director Sectorial de Transports de
les Illes Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar les rutes de “bus més tren” perquè
els municipis puguin tenir possibilitat d’accedir a l’ús del
ferrocarril.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar, el més aviat possible, les obres del
soterrament de les vies del tren al seu pas per Palma i la
construcció de l’estació intermodal.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar, el més aviat possible el projecte de
construcció de l’estació d’autobusos i aparcament subterrani
a Sant Antoni de Portmany.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de les infraestructures necessàries al
transport regular de viatgers per carretera, com són estacions
d’autobusos i parades, així com a ajustar a la demanda
l’oferta de recorreguts, freqüències i horaris, sempre que la
darrera sigui superior a la primera.
21. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació a elaborar un nou Pla de
R+D+I per al període 2005-2007.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un Pla integral d’actuacions contra el
canvi climàtic a les Illes Balears.
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23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure, en colAlaboració amb el Consell
Insular d’Eivissa i Formentera l’establiment d’un centre de
descontaminació de vehicles fora d’ús a Formentera.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a terme les actuacions necessàries per
portar aigua en alta a La Mola i posar-hi en servei la xarxa de
sanejament de baixada.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i al Govern de l’Estat Espanyol a formalitzar un
conveni que garanteixi la construcció de les quatre
dessaladores (Alcúdia, Santa Eulàlia, Ciutadella i Andratx)
declarades d’interès general a l’annex II del Pla Hidrològic
Nacional així com les interconnexions necessàries per
optimitzar la producció d’aquestes infraestructures, de forma
que es garanteixi la disponibilitat de recursos hídrics a les
nostres illes i es pugui potenciar la recuperació natural dels
nostres aqüífers.
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el port de Pollença, donat que tenia consignació
pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el
Medi Ambient a que es comprometi a portar
projecte de vorera litoral Ronda Martí-s’Illot
donat que tenia consignació pressupostaria als
Generals de l’Estat de 2004.

Ministeri de
endavant el
a Manacor,
Pressuposts

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte d’adequació de Cala Marçal de Felanitx, donat que
tenia consignació pressupostaria als Pressuposts Generals de
l’Estat de 2004.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de recuperació del front marítim de Punta Prima a
Sant Lluís, donat que tenia consignació pressupostaria als
Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la campanya de qualitat de les aigües
de bany i completar-la amb les actuacions precises per
conscienciar als nostres conciutadans i visitants de la
necessitat d’evitar qualsevol actuació que pugui embrutar el
nostre litoral.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de conservació i recuperació ambiental a les Platges
de Ses Salines i Es Cavallet de Sant Josep, donat que tenia
consignació pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat
de 2004.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de recuperació ambiental del tram de costa entre Can
Pere Antoni i es Carnatge a Palma, donat que tenia
consignació pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat
de 2004.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte d’habilitació d’un vial de bicicletes entre Salines i Es
pujols a Formentera, donat que tenia consignació
pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte d’estabilització del penya-segat posterior a la Platja
de Cala Fonoll a Andratx, donat que tenia consignació
pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de desenvolupament integral de la Badia de Sóller,
donat que tenia consignació pressupostaria als Pressuposts
Generals de l’Estat de 2004.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de rehabilitació de les platges Carregador i El Toro
a Calvià, donat que tenia consignació pressupostaria als
Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de protecció i preservació del medi ambient litoral a
es Trenc i ses Covetes de Campos, donat que tenia consignació
pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de condicionament de la zona humida de La Gola en

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de la Torre de’n Pau, donat que tenia consignació
pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a constituir de manera immediata la Comissió
prevista a l’article 32 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del
Règim Especial de les Illes Balears, que estudiarà les
circumstàncies del mercat laboral balear, amb especial
referència a la situació dels treballadors fixos discontinus,
proposant l’adopció de mesures que permetin una major
atenció a la problemàtica d’aquests treballadors.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol per que augmenti les dotacions
pressupostàries a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
destinades a les polítiques actives d’ocupació transferides que
tenen com a referència el salari mínim interprofessional o
l’IPREM, i les bases mínimes de cotització a la Seguretat
Social, amb la finalitat de que no es vegi disminuïda l’eficàcia
d’aquestes polítiques reduint-se el nombre final de
beneficiaris.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol perquè els treballadors fixos discontinus en
el moment del termini de la seva vida professional tinguin
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accés a un sistema protegit que complementi les prestacions
que li corresponguin per jubilació.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a aprovar un Pla integral d’ocupació per la
Comunitat de les Illes Balears similar al de la Comunitat de
Canàries atesa la circumstància d’insularitat reconeguda a
l’article 138.1 de la Constitució Espanyola.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar les accions per lluitar contra la
violència de gènere.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a anar incrementant la dotació pressupostaria de
l’abonament-guarderia.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què dins la present Legislatura posi en marxa
un Pla On Line de formació de Voluntaris de Protecció Civil,
per tal de facilitar la formació de les persones que
voluntàriament presten els seus serveis a la nostra comunitat
autònoma.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè instalAli esculls artificials a la costa de
Llevant per tal d’impedir la pràctica de l’arrossegament
ilAlegal.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un nou model de l’ensenyament de la
música a la nostra comunitat autònoma que ordeni el mapa
d’aquests ensenyaments tenint en compte els Conservatoris
Professionals i Superior i la xarxa d’escoles de música
reconegudes per la Conselleria d’Educació i Cultura, aporti
solucions efectives a la compatibilització d’aquests estudis i
desenvolupi la normativa necessària en matèria curricular i
d’organització i funcionament.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar un mòdul de formació professional
en matèria d’agricultura a l’illa d’Eivissa.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el termini d’un any,
l’avantprojecte d’una llei de l’ensenyament de persones
adultes que contempli la formació bàsica, els ensenyaments
reglats i els no formals, i la connexió amb els ensenyaments
tecnicoprofessionals tenint en compte les necessitats, els
interessos i el temps disponible de les persones adultes.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, mitjançant la Conselleria d’Educació i
Cultura i juntament amb la U niversitat de les Illes Balears,
analitzi i estudiï l’oferta formativa de la Universitat adaptada
a les noves titulacions, així com el cost econòmic que pot
representar per a la Comunitat Autònoma la implantació de la
nova estructura d’estudis universitaris.
51. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que té l’illa de Menorca de comptar amb nous elements
d’oferta turística que ajudin a la millora de la qualitat i a la

desestacionalització. En aquest context considera que les Illes
Balears no compten, fins ara, amb un tipus d’oferta rellevant
en aquesta matèria com són els Paradors Nacionals, dels que
sols s’ha avançat en el projecte de Dalt Vila, a Eivissa. Per
això s’insta el Govern de l’Estat a impulsar amb caràcter
immediat la creació d’un Parador Nacional a l’illa del
Lazareto a Maó.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a que elabori els plans i inversions de
Promoció Turística amb criteris de territorialitat, tenint en
compte el pes de cada Comunitat Autònoma en matèria de
turisme, tant pel nombre de places, com per volum de visitants
i d’ingressos aportats a l’Estat en aquesta matèria.
53. El Parlament de les Illes Balears constata que la via del
diàleg, la concertació, és el camí adequat per dur endavant els
ajustaments necessaris que consolidin el futur econòmic i
social de les Illes, i insta al Govern de les Illes Balears a
mantenir les Meses de Diàleg social, que facin possible
l’adopció de mesures amb el major grau de consens possible.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a un replantejament en els criteris de
distribució dels Plans d’ExcelAlència Turística, prioritzant la
seva aprovació d’acord amb la importància turística, amb
criteris objectius, de cada una de les comunitats autònomes
que presenten projectes.
55. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància estratègica que per al turisme de les Illes, com
experiència pilot a nivell nacional, té el projecte de Pla
Integral de Remodelació de la Platja de Palma aprovat pel
Govern a l’anterior Legislatura, i insta al Govern de l’Estat a
dotar-lo de les inversions necessàries per al seu definitiu
impuls i realització.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dur a terme les obres necessàries per a la construcció
d’un Parador Nacional a Dalt Vila, Eivissa, després de
l’informe positiu elaborat pels tècnics de l’Estat i d’acord amb
els compromisos fets públic pel propi Govern.
57. El Parlament de les Illes Balears reprova i condemna
les declaracions realitzades per la Ministra de Medi Ambient
del Govern de l’Estat, qui assenyalà el passat mes d’agost a la
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, que el turisme
de sol i platja “tiene los días contados”, per entendre que una
afirmació d’aquest caire realitzada per una Ministra de l’Estat
Espanyol, ataca els interessos econòmics i socials de les Illes
Balears, que sustenten la seva principal font d’ingressos i
creació d’ocupació en el model turístic de sol i platja.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un observatori de la indústria
balear com a base de dades actualitzada per fomentar
l’estratègia empresarial.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar una real modernització del comerç
adaptant mesures eficaces de qualitat.
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60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar i promoure l’intercanvi amb altres
Comunitats Autònomes com a mesura per donar a conèixer i
promocionar la nostra artesania.

El Grup Parlamentari Popular valoram positivament la
declaració de servei públic de les rutes aèries entre les Illes
Balears i demanam també aconseguir aquesta declaració amb
la península.

61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a que retiri el recurs d’inconstitucionalitat
contra la Llei de Comerç de les Illes Balears.

Instam el Ministeri de Foment a convocar amb urgència la
comissió mixta que tracta sobre el servei públic de les rutes
aèries entre les Illes Balears i demanam el mateix tractament
que el conveni de carreteres amb la comunitat autònoma de
Canàries. I demanam també el mateix criteri, supervisió i gestió
dels projectes amb la comunitat autònoma de Canàries.

62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i implantar el Pla Sociosanitari.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme l’execució del projecte de
construcció del nou Hospital de Son Dureta.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme l’execució del projecte de
construcció de l’Hospital de Formentera.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar el desenvolupament del fons de
cohesió que contempli la despesa per a la població flotant,
amb especial atenció a la immigració.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries per tal de millorar
les condicions del sistema d’ajuts al transport de difunts entre
les illes.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a encapçalar el procediment de reforma de
l’Estatut d’Autonomia i la revisió del finançament autonòmic
mitjançant propostes que tenguin com objecte principal assolir
el màxim de consens entre totes les forces polítiques amb
representació parlamentaria a les Illes Balears. El Govern
trametrà al Parlament les seves propostes i les que sorgeixin
de la Comissió Assessora d’Experts creada ad hoc per tal
d’afavorir el debat i la participació social.

El Grup Popular condemnam l’omissió en el projecte de llei
de pressuposts generals de l’Estat del 2005 del conveni de
gener del 98 en matèria de carreteres. I instam el ministeri a
convocar la comissió bilateral mixta de programació, seguiment
i control del conveni de carreteres.
Reclamam també l’encomana de gestió per a la variant de
Ferreries i instam el Govern balear que augmenti les
freqüències de transport entre Eivissa i Formentera almanco a
primera i darrera hora.
Demanam al Ministeri de Medi Ambient l’adscripció de
domini públic marítim que faci possible la construcció del dic
exterior del Port de Ciutadella i al Govern de les Illes Balears
la construcció i les obres de la dàrsena de Cala En Busquets a
Ciutadella.
Al Ministeri de l’Habitatge solAlicitam el pla especial de
l’habitatge per a les Illes Balears i el suport financer per
desenvolupar el Pla de transports ferroviari.
Demanam al Govern de les Illes Balears augmentar les rutes
bus més tren, que es faci el soterrament de les vies del tren al
seu pas per Palma i la construcció de l’estació intermodal.
Demanam també l’estació d’autobusos i aparcament soterrani
a Sant Antoni de Portmany i demanam al Govern que doti de
més infraestructures, les que facin falta, les necessàries, al
transport regular de viatgers per carretera.

EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular demanam el suport de la cambra a la
presentació d’un nou projecte de llei de règim especial de les
Illes Balears pel que fa al marc de la futura Constitució europea
i demanam també que el Govern de l’Estat espanyol convoqui
amb urgència les comissions mixtes que estan previstes a la
Llei 30/98.

A la vegada que demanam també al nostre Govern
l’elaboració d’un nou pla R+D+I per al període 2005-2007.
Així com també, o sigui demanam la redacció d’un pla
integral d’actuacions contra el canvi climàtic i l’establiment
també d’un centre de descontaminació de vehicles fora d’ús a
Formentera.
I volem que hi hagi aigua a sa Mola.

Demanam el Partit Popular la condemna de l’incompliment
que va fer el president del Govern espanyol quant que va
assumir el compromís d’incrementar fins al 38% la subvenció
del transport aeri i marítim per a residents. I demanam idò que
el Govern de l’Estat espanyol incrementi fins al 50% les
subvencions al transport aeri i marítim, a partir de l’1 de gener
de l’any 2005; que el 38% sigui amb càrrec als pressuposts
generals de l’Estat i que el 12% ho avanci el Govern de la
comunitat autònoma fins arribar al 50%, però només fins a
l’any 2007. I que a partir de l’1 de gener del 2008 ja sigui amb
càrrec als pressuposts de l’Estat.

I exigim també la construcció de les quatre dessaladores, la
d’Alcúdia, Santa Eulària, Ciutadella i Andratx i que les nostres
aigües del litoral siguin netes.
Reclamam al Ministeri de Medi Ambient perquè així tenia
consignació pressupostària en el pressupost, valgui la
redundància, general de l’Estat el 2004, reclamam, com deia,
la recuperació ambiental del tram de costa entre Can Pere
Antoni i es Carnatge a Palma.
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El projecte d’estabilització del penya-segat posterior a la
platja de Cala Fonoll a Andratx; el projecte de
desenvolupament integral de la badia de Sóller; la rehabilitació
de les platges Carregador i el Toro a Calvià; el projecte de
protecció i preservació del medi ambient i litoral en es Trenc i
ses Covetes de Campos; el condicionament de la zona humida
a la Gola al Port de Pollença i el projecte devora litoral, ronda
Martí-s’Illot a M anacor; el projecte d’adequació de Cala
Marçal a Felanitx; el projecte de recuperació del front marítim
de Punta Prima a Sant Lluís; la conservació i recuperació
ambiental de les platges de ses Salines i es Cavallet de Sant
Josep; habilitació d’un vial de bicicletes a ses Salines i es Pujol
de Formentera i el projecte de sa Torre d’En Pau; tots ells, com
deia abans, que estaven dotats en el pressupost del 2004.
Demanam al Govern de l’Estat també que la comissió del
règim especial de les Illes Balears que estudiï les
circumstàncies del mercat laboral balear i en especial pel que
fa als treballadors fixos discontinus.

Demanam al nostre govern la creació d’un observatori de la
indústria balear i que fomenti la modernització real del comerç.
Demanam que s’incentivi i es promogui l’intercanvi amb altres
comunitats autònomes per donar a conèixer, fomentar i ajudar
la nostra artesania i demanam al Govern de l’estat espanyol que
retiri el recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de comerç de
les Illes Balears, i que el Govern de la comunitat elabori el Pla
sociosanitari.
Exigim l’execució de construcció del nou hospital a Son
Dureta i també exigim al nostre govern la construcció de
l’Hospital de Formentera. SolAlicitam el desenvolupament del
fons de cohesió que contempli la despesa per a la població
flotant, amb especial atenció a la immigració. Demanam també
que es millorin les condicions del sistema d’ajuts al transport
dels difunts entre illes. I, per últim, demanam també i volem la
reforma de l’Estatut d’Autonomia, amb els termes en què ho va
fer el nostre president, el president de la comunitat autònoma.
Gràcies, Sr. President.

Demanam també més dotacions pressupostàries per a les
polítiques actives d’ocupació i també demanam perquè els
treballadors fixos discontinus tenguin accés a un sistema
protegit que complementi les prestacions que li corresponguin
per jubilació.
Demanam, instam també el Govern de l’Estat perquè redacti
un pla integral d’ocupació per a la comunitat de les Illes
Balears, similar als que tenen a la comunitat canària.
I demanam també al Govern nostre que potenciï les accions
per lluitar contra la violència de gènere i també més dotació
pressupostària per l’abonament-guarderia.
Demanam al Govern també que posi en marxa un pla on
line de formació de voluntaris de protecció civil.
Demanam també que instalAlin esculls artificials a la costa
de Llevant per tal d’impedir la pràctica d’arrossegament ilAlegal
i que redactin un nou model de l’ensenyament de la música.
Implantar un mòdul de formació professional en matèria
d’agricultura a l’illa d’Eivissa, i instam també el Govern de les
Illes Balears que presenti l’avantprojecte d’una llei
d’ensenyament de persones adultes; que analitzi també, per una
altra part, i estudiï l’oferta formativa de la Universitat.
Instam el Govern de l’Estat a impulsar, amb caràcter
immediat, la creació d’un parador nacional a l’illa Lazareto a
Maó i que el Govern de l’estat elabori els plans i les inversions
de promoció turística amb criteris de territorialitat.
Instam el Govern de les nostres illes que mantengui les
meses de diàleg social. Reclamam al Govern de l’estat espanyol
el Pla d’excelAlència turística, demanam també el Pla integral
de remodelació de la Platja de Palma. Instam el Govern a la
construcció d’un parador nacional a Dalt Vila a Eivissa;
demanam també reprovar en aquesta cambra les declaracions
que va realitzar la ministra de M edi Ambient quan va dir que
el turisme de sol i platja tiene los días contados.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Oliver.
Per fixar posicions, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel
Nadal, del Grup Mixt.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Oliver, quasi quasi com el PSM, eh? 67. Des d’Unió
Mallorquina donarem suport a la quasi totalitat de les propostes
de resolució, i anirem entram en cadascuna. Començarem per
les propostes a les quals no donarem suport.
Des d’Unió M allorquina no podem, de cap manera, donar
suport a la proposta de resolució 67, des d’Unió M allorquina,
volem que la reforma de l’Estatut es discuteixi a la Comissió
d’Assumptes Institucionals. Nosaltres pensam que és al
Parlament on hi ha d’haver la discussió, però, encara que hi
votarem que no, des d’Unió M allorquina no ens oposarem que
el Govern exerceixi aquest paper de lideratge i presenti les
propostes que trobi adients a la reforma de l’estatut, perquè
pensam que el més important és que s’aprovi una reforma de
l’estatut, tal i com es va debatre ahir, amb el més ampli
consens, que es pugui dur endavant i on es discuteixi, de totes
maneres, aquesta no la votarem a favor.
Després hi ha tot un seguit de propostes de resolució on ens
abstendrem des d’Unió M allorquina, perquè es refereixen
bàsicament a projectes concrets, puntuals, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera que, des d’Unió Mallorquina
desconeixem, que no ens oposam que el Govern les dugui
endavant, i vostès tenen la responsabilitat, però nosaltres ens hi
abstendrem. Són les propostes 12, 13, 14, 19, 23, 35, 36 i 37.
Després hi ha tot un seguit de projectes, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33 i 34, que fan referència a projectes que jo diria que són
projectes que vénen de l’Administració de l’Estat, de l’època
en què el president del Govern de les Illes era ministre, que
supòs que vostès coneixen perfectament, però que nosaltres no
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ens atrevim a valorar ni positiva ni negativament, perquè
desconeixem els projectes concrets. Per això, també ens hi
abstendríem.
Hi ha tres propostes de resolució, les 51, 56 i 48, que si bé
parlen de temes que afecten les altres illes, des d’Unió
Mallorquina hi faríem una proposta de transacció, si la inclouen
hi votaríem a favor, si no, en el cas de la 48 votaríem que no,
i en el cas de les 51 i 56 ens abstendríem. I és la inclusió de la
paraula “Mallorca”. És a dir, a la proposta de resolució 51
vostès proposen fer paradors a Menorca i a Eivissa, si s’hi
inclogués Mallorca nosaltres votaríem a favor. A la 56 també
parlen de parador nacional a Dalt Vila, i si s’hi inclogués
M allorca hi votaríem a favor, i, si no, ens veuríem obligats a
votar abstenció. I a la 48 es demana implantar un mòdul de
formació professional en matèria d’agricultura a l’illa
d’Eivissa, i nosaltres, si s’hi inclogués també crear-lo a
Mallorca votaríem a favor, i, si no, votaríem en contra.
Pel que fa als altres grups de propostes, evidentment hi
votarem a favor. Estam a favor del nou projecte de llei de règim
especial, estam a favor o volem constatar l’incompliment del
compromisos dels distints governs de l’Estat espanyol, i per
això votarem a favor de la seva proposta. En el tema de la
subvenció del transport aeri, jo vaig veure ahir en la intervenció
del president de les Illes Balears, que tenia en compte que Unió
Mallorquina havia presentat una proposició no de llei que es
discutirà, supòs, en aquesta cambra, presentant una alternativa,
però pensam que les propostes, totes les propostes que es facin
en aquest sentit són positives i hi votarem a favor.
Evidentment, ens agradaria que se’ns aplicàs el mateix
règim que a Canàries en tema de carreteres, evidentment, tant
de bo, on hem de firmar? Nosaltres votarem a favor de totes
aquestes propostes.
Nosaltres votarem a favor de fer un pla d’habitatge per a les
Illes Balears. Votarem a favor de desenvolupar el Pla sectorial
de transport per a les Illes. Votarem a favor de les mesures
d’utilització del ferrocarril. Votarem a favor del Pla de recerca,
desenvolupament i investigació. Votarem a favor del Pla
integral del canvi climàtic. Votarem a favor de totes les
propostes que vostès fan sobre el tema de subministrament
d’aigua en alta. I votarem a favor de totes aquestes propostes
que fan de mercat laboral, de temes de relacions laborals.
Votarem a favor d’adoptar accions per potenciar la lluita contra
la violència de gènere. Votarem a favor de la dotació
pressupostària per a l’abonament guarderia. Votarem a favor
del Pla on line per a voluntaris de Protecció Civil. Votarem a
favor, en definitiva, de la resta de propostes que no enumeraré
una per una, perquè 67 en cinc minuts que tenc, no puc entrar
a analitzar-les una per una.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes de gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup d’Esquerra
Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
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Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
De les 67 propostes de resolució que presenta el Partit Popular,
malgrat no s’ho creguin, en votarem 35 a favor, precisament
perquè, com moltes vegades es diu que estam en contra de tot
el que vostès proposen, en absolut. Tot el que sigui per
millorar, evidentment, la vida dels ciutadans d’aquestes illes,
millorar el medi ambient i millorar les qüestions socials,
evidentment sempre estarem a favor de qui les proposi.
Concretament i sense entrar a desenvolupar, perquè ho he
de fer de manera ràpida, dir-los que evidentment estam d’acord
amb el desenvolupament del REB i de la convocatòria urgent
de totes les comissions mixtes, així com també de la comissió
mixta entre el Ministeri de Foment i el Govern de les Illes
Balears, que estam d’acord a contemplar l’increment fins al
50% del transport aeri i marítim, de les declaracions de servei
públic respecte de les rutes aèries entre les Illes B alears i
augmentar les freqüències de transport entre illes. També creim
que s’ha de donar suport financerament al desenvolupament del
transport ferroviari, com no faltaria més.
Per altra banda, estam d’acord amb la concreció del Pla
Nacional d’Habitatge i que s’hi inclogui la concreció del Pla
Especial d’Habitatge de les Illes Balears. També creim que
totes aquelles resolucions que fan referència a millorar el
transport públic, tren més autobús, millorar freqüències, etc.,
ens pareixen no només bones, sinó que a més són positives i
s’han de fer, i estam d’acord, en poques paraules, a millorar tot
el que siguin les dotacions pressupostàries respecte de les
polítiques d’ocupació i totes aquelles que fan referència a temes
socials.
Ja era hora, també, que es parlàs de Llei d’ensenyament de
persones adultes, així com millorar, conjuntament amb la
Universitat l’oferta formativa que hi ha a la UIB; mantenir les
meses de diàleg social per fer possible el màxim consens, bé
observatori de la indústria balear, tot això ens sembla correcte,
el que passa és que els demanaríem que tot i semblar-nos bé
aquestes actuacions, que no ens fiquin dins una espècie de
diàleg únic on sembli que ara tot el que hem de fer és demanar
més finançament a M adrid. Nosaltres els demanam que actuïn
vostès, que actuïn des de la seva posició de govern i, per tant,
que vagin fent, que hi ha molta feina a fer en aquestes illes.
Concretament si que volem dir que a la proposta 42 la
votaríem a favor si acceptàs l’eliminació de la darrera frase on
ens comparen o fan un plantejament similar al que seria
Canàries, per tant li plantejaríem i tendrien el nostre vot
favorable si s’eliminàs aquesta darrera frase.
He començat per les del sí, sempre diuen que el bon vi ha
d’arribar al final, però en aquest cas he començat pels aspectes
positius, però, evidentment, també els he de dir que votarem
que no a 17 propostes, per unes raons senzilles i clares.
Volem la negociació del conveni de carreteres i no aquest
conveni de carreteres. Aquest conveni és destructor del territori
i del medi ambient i només ofereix solucions a una part petita
de la població i a sectors econòmics molt determinats, però no
resol els problemes de mobilitat dels ciutadans que és el que els
ha de preocupar com a Govern de les Illes Balears.
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Aplaudim nosaltres, el nostre grup, que no hi hagi doblers
per fer infraestructures d’autopistes i creim, en aquest sentit,
que el Govern de l’Estat espanyol ha actuat molt bé respecte a,
precisament, no permetre la destrucció de les Illes, sobretot de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa.
Estam en contra del projecte de construcció del dic exterior
del Port de Ciutadella i de la dàrsena de Cala En Busquets, tot
i que no sabem molt bé com ha quedat aquest projecte, i també,
com vostè sap molt bé, no estam a favor de la construcció de
quatre dessaladores perquè les consideram innecessàries, més
cares per als ciutadans i per al medi ambient, sense estudis,
sense pressupost, sense necessitat ho consideram una vertadera
irresponsabilitat que tampoc no ens ve de nou a un partit que el
que li agrada és encimentar.
Votarem en contra de la seva obsessió per encimentar
també les roques, l’arena i tot el litoral i tot un seguit de
projectes, de passejos marítims que, evidentment, alguns els
votarem en contra i a d’altres ens abstendrem perquè els
desconeixem. En contra per exemple el de Cala Morlanda, així
com el Pla integral de la Badia de Sóller.
Volem recuperar la Torre d’En Pau per als ciutadans de
Palma, com a centre cultural i social més que com a centre
d’interpretació de Cabrera i, per tant, també tendran el nostre
vot desfavorable respecte d’aquest punt.
Estam en contra d’incrementar la dotació de l’abonament de
guarderia, perquè nosaltres, el que volem són escoletes,
escoletes per als infants de 0 a 3 anys com una etapa educativa
important i no volem ajudes subsidiàries per a qui té infants
d’aquesta edat.
Votarem que no a elaborar un pla sociosanitari quan ja n’hi
ha un i no s’ha posat en marxa encara. No sé si se’n volen riure
un poquet de nosaltres o què, però és evident que el que han de
fer és posar el pla sociosanitari actual en marxa.

no compartim el seu projecte real i concret que res té a veure
amb millorar els transports públics i fer una bona estació
intermodal. És un projecte urbanístic i no és un projecte de pla
de transports.
Per altra banda, també ens abstendrem, perquè tot i que és
agradable llegir que el Govern ha de fer un pla integral
d’actuacions contra el canvi climàtic, li hem de dir que el canvi
climàtic els importa molt poc, perquè, precisament, totes
aquelles actuacions que vostès i que el president ens ha dit
durant aquests dos dies, han estat en contra del planeta i en
contra dels ciutadans. Per tant, ja hauria d’estar fet aquest pla,
perquè, de fet, ja estava iniciat des de feina estona, i el que han
de fer són actuacions concretes perquè, precisament, a través de
totes les polítiques que fa el Govern, realment siguin conscients
que el compliment del Protocol de Kyoto i, a més, el pla
d’assignacions que s’ha aprovat per decret per part del Govern
espanyol, idò precisament, el Govern de les Illes Balears ha
d’actuar, i ha d’actuar en tot. Per tant, s’ho ha de pensar a
l’hora de fer dessaladores, a l’hora de fer més carreteres i més
cotxes, a l’hora de parlar de cable i de gasoducte i de tot plegat
i més energia. Per tant, parlem seriosament del que suposa un
tema com el canvi climàtic i no facem una broma d’un tema
que, precisament, després pot tenir un efecte bumerang en
contra del que, precisament, ara sembla que són temes menors.
Ens sembla correcte millorar la qualitat d’aigües de bany,
però el que s’ha de fer realment és tenir polítiques per evitar
que s’embruti l’aigua de la mar. Des de quin punt de vista?
Evitant tant el que són abocaments com, sobretot, el que són
molts de residus que en aquest moment encara no tenen un
control adient.
Respecte dels projectes de litoral, ja he dit que ens
absteníem en ...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Rosselló.

És evident també que la construcció del nou hospital la
volem a Son Dureta.
I votarem que no a la darrera proposta, a la 67, perquè el
procediment de reforma de l’Estatut d’Autonomia, com se li va
dir repetides vegades, s’ha de fer des del Parlament i no des del
Govern.
I ara, molt ràpidament, perquè sé que tenc molt poc temps,
ens abstendrem a 13 propostes. Ens abstenim a la primera,
perquè és una resolució relativa a la presentació d’un nou
projecte de llei de règim especial, nosaltres el que volem és que
es desenvolupi el REB actual, que sigui una realitat i no
entretenir-nos aquí, que ara resulta que tota la culpa la té
Madrid o la té un altre, nosaltres el que volem són solucions
concretes i creim que, amb els mitjans que tenim, si es fa ben
fet, entenem que anam per bon camí.
Volem la declaració de servei públic de les rutes aèries de
les Illes Balears, però no compartim la valoració positiva que
el Govern fa de la seva actuació. Nosaltres creim que no s’ha
fet gens bé. Estam d’acord amb el soterrament de les vies del
tren a Palma i a millorar la intermodalitat, no faltaria més, però

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Sí, sí, vaig acabant. No tenc massa temps. I respecte del pla
integral de la remodelació de la Platja de Palma, ens sembla
correcte, és un tema que necessita una actuació integral, però
l’actuació integral també per a nosaltres és la protecció, per
exemple, de la zona humida de ses Fontanelles que entenem
que és una manera d’entendre que medi ambient i activitat
econòmica estan junts. I que no només siguin bones paraules i
guapes quan es fan discursos importants.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes de gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari
PSM -Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Gràcies, Sr. President. Jo no li faré per blocs, li faré una
darrera l’altra, a veure si tenc temps.
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Nosaltres li votarem que no, quan el Sr. Matas va ser
ministre va fer el boicot al desenvolupament del REB, i ara no
volem donar el suport a un simple anunci que farà un REB,
desenvolupem el que tenim i quan haguem vist el projecte, ja
decidirem si li donam suport o no.

A les 28, 30, 31, 32, 35, 36 i 37 no les coneixem prou, per
tant ens abstendrem, perquè no renunciam a unes possibles
millores en aquestes zones, però sí que demanarem en el seu
moment que es facin sense agressió i amb uns criteris
mediambientals més sostenibles.

A la 2 li propòs una transacció, allà on diu “compromisos
adquirits pel Govern espanyol”, afegiríem “des del 1998",
perquè tots els que hi ha hagut des del 1998 han incomplert els
compromisos adquirits amb el REB.

A les 39, 40 i 41, sí al REB, sí a polítiques actives
d’ocupació, per tant, sí. A la 42 ens abstenim perquè vostès
volen un pla integral d’ocupació similar a Canàries, demanin un
pla integral d’ocupació adequat a les necessitats de les Illes
Balears, sempre hem d’anar darrera algú altre, anem davant
alguna vegada.

A les 3 i 4, evidentment que sí, suport als descomptes aeris.
A la 5 li votarem que sí si ens canvia la paraula
“positivament” per “negativament”, perquè nosaltres valoram
negativament la declaració d’obligacions de servei públic, però
amb tota la resta hi estam d’acord.
La 6 evidentment sí. Les 7, 8 i 9, no, vostè ja s’ho devia
esperar, perquè nosaltres demanam una modificació del
conveni de carreteres, mantenir la dotació pressupostària però
amb un canvi de modificació. Vostè sap perfectament que jo
estic totalment en contra d’aquella carretera per la qual vostè i
jo hi passam quasi cada dia.
A les 10, 11 i 12, sí. A les 13 i 14, no, no al port de
Ciutadella i a la dàrsena de Cala En Busquets, pensam que això
posa en perill la sostenibilitat per la qual ha optat el Consell
Insular de Menorca amb el seu pla territorial, i és que no.
A les 15, 16 i 17, sí, sí a demanar un pla d’habitatge, sí al
transport ferroviari i sí a incrementar el bus més tren.
A la 18 ens abstendrem, estam d’acord a soterrar les vies
del tren, però no a convertir el que ara són les vies del tren amb
un pas per a moltíssims de cotxes, es convertiria en una espècie
de carretera i tampoc no estam d’acord que mentre durin les
obres, el tren no arribi a la Plaça d’Espanya.
A les 19, 20, 21, 19, la 20 no, sí, també, 19, 21, 22 i 23, sí.
A la 20 sí, però li demanaríem suprimir la darrera línia, allà on
diu “sempre que la darrera sigui superior a la primera”, perquè
si no sembla que és la demanda dels usuaris que s’ha d’adaptar
a l’oferta, i nosaltres entenem que el que vostès diuen és que si
hi ha més demanda, l’oferta s’ha d’adaptar, però amb aquesta
darrera cosa d’aquí, sembla que és a l’inrevés, que és la
demanda que s’ha d’adaptar a l’oferta, si no hi ha oferta, no hi
anirem. És una proposta que li faig.
A la 24 ens abstendrem. A la 25, no, no a més dessaladores,
entenem que les dessaladores el que fan és que l’aigua sigui
molt cara, Palma ja és la ciutat de tot l’Estat que més cara paga
l’aigua, per tant hem de cercar altres sistemes.
A la 26 ens abstenim, perquè abans de campanyes de
qualitat d’aigües, hauríem d’arreglar els abocaments de llocs
com la Platja de Palma que realment sí que perjudiquen la
qualitat de l’aigua.
A les 27, 29, 33, 34 i 38, no. Són projectes de passeigs
marítims, alguns d’ells amb obres pràcticament fetes i que més
que recuperació ambiental són una agressió ambiental.

A la 43, sí a la lluita contra la violència de gènere. A la 44
ens abstendrem, entenem que l’abonament guarderia és una
solució temporal, un pegat, que no soluciona el problema, per
tant, seria molt millor un pla d’infraestructures d’escoletes
públiques.
A les 45 i 46, sí. A la 47 ens abstendrem, perquè el Partit
Popular ja va tenir un model d’ensenyament d’escoles de
música que no ens va agradar gens i va crear molts de
problemes, per tant no volem donar suport a una cosa que no
coneixem, en tenir-lo a les mans ja opinarem.
A les 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, sí, però li record
que de projecte de llei d’educació d’adults n’hi havia un dins
la conselleria que encara no havia iniciat el tràmit parlamentari,
però estava preparat, el conseller el degué trobar, i que el Pla
integral de la Platja de Palma l’hagués pogut deixar dotat
econòmicament l’anterior govern. Si el Sr. Aznar, abans
d’acomiadar-se, hagués firmat, igual que va firmar amb les
carreteres, avui tendríem els doblers, o no, però en teoria sí.
A la 57, no. A les 58, 59, 60 ens abstendrem perquè jo crec
que vostès, quan van acabar de fer això, varen dir: “ui!, no han
posar ni indústria, ni comerç, ni artesania, i qui ho ha de
defensar havia estat conseller de tot això”, i han fet una
pinzellada corrents i aviat per no dir res, per tant no podem
donar suport a una cosa que no diu res.
A la 61, sí, però és una cosa que ja està aprovada pel
Parlament en comissió, per tant no podem dir que no a una cosa
que ja s’ha aprovat.
A la 62, no, perquè ja hi ha un pla sociosanitari fet, per tant
apliquin-lo i s’ha acabat, no importarà fer-ne un altre.
A la 63 li propòs una transacció. La 63 diu: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a
terme l’execució del projecte de construcció del nou hospital de
Son Dureta”. I jo aquí li propòs: “coma, a l’actual solar que
ocupa ara Son Dureta”.
A la 67, no, des del PSM ja hem demanat moltes vegades la
creació d’una ponència per modificar l’Estatut, vostès ens
varen dir que no. Nosaltres no renunciam a continuar-ho
demanant perquè entenem que qui ha de liderar aquest
procediment de reforma de l’Estatut ha de ser el Parlament de
les Illes Balears, tots els parlamentaris de les Illes Balears i no
el Govern.
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Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes de gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosamaria Alberdi.

tant, no signifiquen una altra cosa que un brindis al sol. Posaré
dos exemples, la 59 diu: “El PIB insta el Govern a fomentar
una real modernització del comerç adaptant -encara que volen
dir “adoptant”- mesures eficaces de qualitat”. I la 60 diu: “El
Parlament insta el Govern a incentivar i promoure l’intercanvi
amb altres comunitats autònomes, com a mesura per donar a
conèixer i promocionar la nostra artesania”.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Moltes gràcies, Sr. President. Abans de passar a exposar les
raons que sostenen la posició del Grup Parlamentari Socialista
enfront de les propostes presentades pel Grup Parlamentari
Popular, m’aturaré un moment, sols un moment, per explicar la
impressió que es desprèn d’aquesta mirada feta, “tenint l’ull
dans lo cel”. Ahir el Sr. Huguet parlava, i jo compartia el que
ell deia, encara que ara no m’escolta, però bé, li tornaré a
repetir, perquè vegi que jo sí l’escolto, que és fumut -perdoneu
l’expressió-, és dolent parlar l’últim, perquè clar, la gent està
cansada, jo ho entenc, però jo me’l vaig escoltar molt bé el Sr.
Huguet i vaig copiar totes les frases que ell va dir i totes les
cites, i totes em van agradar. Però la que em va agradar més va
ser la que va fer del nostre beat, i em va semblar molt encertat
que la recordés. Ell deia: “és important mirar tenint l’ull dans
lo cel”, per què és important, això?, perquè això dóna una visió
global i molt entenidora. A mi em sembla que és l’única manera
de tenir aquesta visió entenidora.
I dic entenidora perquè, quan la feim, i jo l’he feta a les
seves propostes, es destaca que de les 67 propostes presentades
pel PP al debat sobre la situació de la nostra comunitat, 37
tenen el començament que diu “insta el Govern de l’Estat”. O
sigui, més del 55% de les seves propostes es resumeixen dient,
que ho facin ells. I encara resulta més entenidor, entenidor de
l’esperit, no sé si dir del tarannà, més encertadament, que hi ha
darrera les propostes, esperit que ja va ressaltar la nostra
portaveu ahir, pel qual vostès reclamen ara i amb presses el que
no van fer o no van voler fer quan tenien un govern del PP a
l’Estat espanyol. Però tornem a aquesta anàlisi global i veuran
que la rotunditat de les xifres, el fet que més del 55% de les
seves propostes instin l’Estat espanyol, posa de manifest dues
coses: o vostès es contradiuen en les seves posicions dient
“digo” allà on van dir “diego”, con diríem en castellà, i això a
mi em fa por per la incoherència que demostra, i els pos un
exemple. A la proposta 61, que nosaltres, per descomptat
s u b s c r iu r em , d em a ne n q ue e s re tiri un re c u rs
d’inconstitucionalitat sobre la Llei de comerç de Balears que va
posar el govern del PP a instàncies del Partit Popular de
Balears, o bé demostra que vostès s’han convertit ...

La veritat és que nosaltres quasi totes les votarem
afirmativament, perquè qui pot negar-se a aquesta manifestació
de bona voluntat i alhora d’inconcreció que significa dir, per
exemple, com diu la 43: “El PIB insta el Govern a potenciar les
accions per lluitar contra la violència de gènere”. Què vol fer
en realitat el Partit Popular per lluitar contra la violència de
gènere?, quan ho farà?, qui en serà el responsable?, qui se’n
beneficiarà?, d’on treurem els doblers per pagar això que volem
fer? Per favor, proposin accions de govern i no només bones
intencions.
Altre cop, moltes gràcies, Sr. Huguet, perquè fer mirades
generals ilAlustra molt i molt.
Passaré, ràpidament, a argumentar la posició del Grup
Parlamentari enfront de les 67 propostes del PP. I jo, que no
tinc tanta rapidesa i capacitat de síntesi com la Sra. Mascaró, a
la qual admiro molt en aquest sentit, ho faré en blocs,
començant per aquelles a les quals no donarem suport.
No donarem suport a onze de les propostes que ens
plantegen: la 1, la 5, la 7, la 8, la 9, la 13, la 40, la 42, la 57 i la
63, i no ho farem perquè senzillament van en contra de les
coses que nosaltres creiem que són bones i desitjables per a la
nostra comunitat. Ahir ja vàrem deixar ben palès que nosaltres
discrepem en moltes coses de vostès i per sort no en som, de
conversos. En alguns altres casos no els donarem suport perquè
vostès treuen de context frases o situacions per fer oposició
aquí al Govern de M adrid, i nosaltres pensem que això ho han
de deixar els seus companys.
Solament tenc temps per fer una explicació de vot: votarem
que no a la seva proposta número 5 perquè no podem valorar
positivament l’anterior declaració d’obligació de servei públic
entre illes, ja que s’ha demostrat que ha estat insuficient, amb
preus cars i deficient oferta. Però ben alerta, sí estam d’acord,
i de fet, tal com ja hem anunciat, votarem a favor d’una
proposta d’Esquerra Unida i Els Verds que recull la segona part
de la seva proposició, que és l’extensió de la declaració
d’obligació de servei públic a les rutes aèries amb la península
per a Menorca i Eivissa.

(Petit enrenou a la sala)
Tinc una pressa grossíssima, eh?
O bé demostra que vostès s’han convertit, cosa que també
fa moltíssima por, perquè això, sens dubte, els pot portar a un
compliment dels seus compromisos anteriors.
Seguint amb la impressió que dóna aquest cop d’ull global
a les seves propostes de resolució, es destaca que de les 30 que
resten, i efectivament per fi porten feina al Govern de les Illes
Balears, en realitat 18 també no n’hi porten. Em refereixo que
no tenen termini ni objectius ni concreció de propostes i, per

En relació a les propostes 49 i 62 volem proposar-los dues
transaccions. A la 42, relativa a una llei d’ensenyament de
persones adultes, els proposem el següent canvi: els proposem
un redactat que ens sembla que la millora, però si vostès no
l’accepten nosaltres votarem igualment que sí perquè ens
sembla interessant. “El Parlament insta el Govern a presentar
en el terme d’un any l’avantprojecte d’una llei d’ensenyament
de persones adultes que contempli tota la formació, millori la
seva qualificació i permeti i potenciï la formació permanent al
llarg de la seva vida”. Aquesta és la proposta que els fem. I
quant a la 62 els proposem que canviïn, suprimeixin “elaborar”,
perquè nosaltres considerem, com han dit altres grups, que ja
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tenim un pla sociosanitari, i que potser la milloraria si
suprimissin, si canviessin “implantar” per “desenvolupar”. Si
no l’accepten, que és senzillament deixar “desenvolupar el pla
sociosanitari”, nosaltres ens abstindrem.

Per tant, Sr. Lletrat Major, si vol també coordinar la reunió
de portaveus...

Els proposem que retirin la 3 i la 7. La 3, que té a veure
amb un error que ja està corregit, que té a veure amb la manca
als pressupostos de la partida que assegurava que finançaríem
el 38% dels vols, això ja està corregit, ja ho vam dir ahir; el Sr.
Matas també ho va dir. Ens sembla que seria convenient retirarla. I la 67 perquè el president Matas va acceptar la proposta que
va fer el Grup Parlamentari Socialista respecte al fet que sigui
precisament el Parlament que encapçali el procés de reforma de
l’Estatut.

Senyores i senyors diputats, començarem la votació, que
serà..., jo esper també la seva colAlaboració i atenció perquè no
és tan fàcil. Hem fet un grapat de blocs, però així i tot s’hauran
de votar moltes resolucions individualment.

I ens abstindrem a nou de les seves propostes. Ho farem en
relació a la 20 perquè ens sembla que nosaltres no hem de
contribuir al fet que vostès esmenin el seu propi pla de
transport; és que vostès ja tenen un pla de transport on diu
exactament on han d’estar totes les infraestructures, i ara resulta
que volen fer un altre pla per esmenar això; nosaltres no volem
seguir-los. A la 25, que té a veure amb les dessaladores i la
signatura d’un nou conveni, nosaltres també ens abstindrem
perquè contradiu el que ja va dir el Sr. Matas ahir: ell va dir
que estava tot acordat en relació a les dessaladores i, si és així,
per què s’ha de signar un altre conveni?

31 a favor, 24 en contra, cap abstenció. Per tant queden
aprovades.

I ens abstindrem a la 29, la 30, la 31, la 32, la 33, la 34 i la
38. Totes elles fan referència a les inversions que ha de fer el
Ministeri de Medi Ambient a la nostra comunitat. Jo crec que
vostès no s’han de preocupar d’això: les inversions arribaran.
Nosaltres ens abstenim perquè considerem que aquests
projectes s’han de redimensionar d’acord a criteris de
sostenibilitat.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant començarem a votar les propostes del Grup
Parlamentari Popular, i el primer bloc seran les resolucions 1,
7, 8 i 9; repetesc: 1, 7, 8 i 9. Per tant, votem aquestes quatre
resolucions.

Ara, senyores i senyors diputats, votarem un altre bloc que
és el següent: 4, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 39, 43, 45, 46, 49, 50,
52, 53, 54, 61, 64, 65, 66, 51 i 56. Estan d’acord amb aquest
bloc? Idò tornam votar.
Per unanimitat 54 vots. Per tant queden aprovades.
Ara votarem un altre bloc que només és de dues
resolucions, la 30 i la 31, 30 i 31. Passem a votació.
28 vots a favor, cap en contra, 27 abstencions. Per tant
queden també aprovades.
Ara, senyores i senyors diputats, començam a votar la
resolució número 2. Votin, per favor.
55 vots a favor, 1 vot en contra. Queda aprovada.

I per últim donarem suport a totes les altres quaranta-tres,
donarem suport a quaranta-tres. Però perdoni’m, i encara que
ja sé que ja se m’ha acabat el temps vull fer un parell de
comentaris. A la proposta seva número 18 diu: “El PIB insta el
Govern a executar el més aviat possible les obres de
soterrament de les vies del tren al seu pas per Palma”; nosaltres
hi estam d’acord però volem deixar ben palès -i hi donarem
suport- que defensem que de cap manera s’aturi l’arribada del
tren a la plaça d’Espanya. I ja per acabar només vull fer un petit
comentari a la seva proposta número 53, relativa al
manteniment de les meses de diàleg social. De veritat hi ha
necessitat que el Parlament insti el Govern a mantenir un òrgan
de participació i concertació social?, és que hi havia algun
perill que això no es mantingués? De totes maneres nosaltres,
com ja els he dit, els donarem suport.

Ara passarem a votar la resolució número 3.
38 a favor, 17 en contra, 1 abstenció. Queda aprovada.
Ara passarem a votar la resolució número 5. Votin, per
favor.
31 vots a favor, 21 en contra, 4 abstencions. Queda
aprovada.
Ara passarem a votar la resolució numero 12.
54 a favor, cap en contra, 2 abstencions.
Ara passarem a votar la resolució número 13.

Moltes gràcies.
(Petit aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Jo pregaria a tots els portaveus
que fessin un recés de 5 minutets, a veure si ens posam d’acord
en les transaccions i esmenes, i això ens facilitarà moltíssim la
votació.

27 vots a favor, 25 en contra, 2 abstencions. Queda
aprovada aquesta resolució.
Ara, senyores i senyors diputats, passarem a votar la
resolució número 14.
47 a favor, 6 en contra, 2 abstencions. Queda aprovada
aquesta resolució.
Passem a votar la resolució número 18.
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49 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions. Queda
aprovada aquesta resolució.
Passem a votar la resolució número 19.
54 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions. Queda
aprovada aquesta resolució.
Senyores i senyores diputats, passem a votar la resolució
número 20.

Passam a votar la resolució 34.
29 vots a favor, 8 en contra, 19 abstencions. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució 35.
47 vots a favor, cap en contra, 9 abstencions. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució 36.

38 vots a favor, 1 en contra, 17 abstencions. Queda
aprovada aquesta resolució.
Senyores i senyores diputats, passem a votar la resolució
número 22.
50 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. Queda
aprovada, per tant, aquesta resolució.
Senyors diputats, passem a votar la resolució número 23.
53 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

47 vots a favor, cap en contra, 9 abstencions. Queda
aprovada.
Passem a votar la resolució 37.
47 vots a favor, cap en contra, 9 abstencions. Queda
aprovada.
Passem a votar la resolució 38.
31 vots a favor, 7 en contra, 18 abstencions. Queda
aprovada.

(Remor de veus)
Passam a votar la resolució número 40.
Senyores i senyors diputats, passem a votar la resolució
número 24. La 24.
49 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions. Queda
aprovada aquesta resolució.
Passam a votar la resolució número 25.
31 vots a favor, 7 en contra, 18 abstencions. Per tant queda
també aprovada.
Senyores i senyors diputats, passem a votar la resolució 26.
48 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions. Per tant també
queda aprovada.
Passem a votar la resolució número 27.
47 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció. Per tant també
queda aprovada.
Passam a votar la resolució 28.
47 vots a favor, cap en contra, 9 abstencions. També queda
aprovada.
Passam a votar, senyores i senyors diputats, la resolució 29.
29 vots a favor, 7 en contra, 20 abstencions, i queda
aprovada.

38 vots a favor, 18 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució 41.
38 vots a favor, 18 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució 42.
30 vots a favor, 18 en contra, 7 abstencions. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució 44.
49 vots a favor, 3 en contra, 4 abstencions. Queda aprovada.
Passam a votar la resolució 47.
52 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució 48.
56 vots a favor, cap en contra, cap abstenció. Bé, per tant
unanimitat.
Passam a votar la resolució 55.
(Rialles)

Passam a votar la resolució 32.
29 vots a favor, 3 en contra, 24 abstencions. També queda
aprovada.

53 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució 57.
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La 33 sí, senyor, l’hem votada, l’hem votada. Sr. Quetglas?
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Passam a votar la resolució 57. Ah, perdó, la 58, la 58.
52 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució 59.
51 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució 60.
52 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució 62.
30 vots a favor, 7 en contra, 18 abstencions. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució 63.
31 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada.

Gràcies, Sr. President. Vull manifestar la postura del nostre
grup en relació a les propostes de transacció. A la proposta de
resolució número 1 no acceptam la proposta del Grup
Parlamentari Popular; a la número 2 hem rebut dues propostes
de transacció: del Grup Parlamentari Popular, que no acceptam,
i una altra d’Unió Mallorquina que sí acceptam. Supòs que
estan recollides en el Diari de Sessions.
A la proposta de resolució número 6 una del Grup
Parlamentari Popular que no acceptam...
(Remor de veus)
Vol que les expliqui? No, explicar els texts, no explicacions
argumentals.
EL SR. PRESIDENT:
Bé, nosaltres no les tenim recollides. S’ha produït el debat
i hem quedat que abans de cada votació els corresponents
portaveus explicarien les que accepten o no accepten. Això és
el que m’han dit que hi ha hagut a la reunió de portaveus. Per
tant ara vostè està en aquesta situació de dir què és el que
accepta o no de les seves propostes.

I passam a votar ja la darrera resolució, la número 67.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
29 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. Per tant també
queda aprovada.

Efectivament. Exacte, però per ventura no basta simplement
que digui de quin grup sinó el seu contingut literalment.

Ara, senyores i senyors... Sí, perdonau.
EL SR. NADAL I BUADES:
Sr. President, hem fet la votació però no hem dit les
transaccions que acceptava, que a la reunió s’han dit. Constaran
a l’acta les transaccions que s’acceptaven?, a la 48, 51 i 56.
EL SR. PRESIDENT:
El portaveu del Grup Popular té la paraula.
EL SR. OLIVER I MUT:
Sí, gràcies, president. És per comunicar que acceptam les
transaccions que han presentat a la número 20, del PSM; d’UM
la 51 i la 56. 48, 51 i 56 d’UM , i la 20 del PSM .
EL SR. PRESIDENT:

A la proposta de resolució número 1 hi ha una proposta
transaccional del PP que parla de “seguir”; no l’acceptam. A la
proposta de resolució número 2 hi ha una proposta de
transacció del PP que també parla de seguir, no l’acceptam;
n’hi ha una del Grup Parlamentari Mixt que proposa suprimir
“en el termini d’un any”, aquesta sí l’acceptam. A la proposta
de resolució número 6 una proposta de transacció del Grup
Parlamentari Popular que diu “seguir”; no l’acceptam. A la
proposta de resolució número 11 hi ha una proposta de
transacció del Grup Parlamentari Popular que proposa suprimir
l’incís final, “abans de l’inici del proper període de sessions”;
sí l’acceptam. A la proposta de resolució número 21 hi ha una
proposta de transacció del Grup Parlamentari M ixt que proposa
suprimir “en el termini de sis mesos”; sí l’acceptam. I per últim
a la número 26 hi ha una proposta de transacció del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista que parla de substituir
“promogui la redacció d’un” per l’expressió “apliqui el”;
l’acceptam.

Sí, jo deman... Sí, Sr. Celestí Alomar, té la paraula.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President, podria comprovar si hem votat la 33, que a mi
no em consta?
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Quetglas. Bé, per a les votacions dels
diferents blocs que ja s’han agrupat en aquesta reunió que hi ha
hagut prèvia a la votació no ens afecta; vostè ha explicat
simplement la seva postura i consta al Diari de Sessions.
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Per tant, senyores i senyors diputats, votarem les propostes
del Grup Parlamentari Socialista i també s’han fet dos blocs, i
llavors votarem d’una forma individual la resta de resolucions.

54 vots a favor, 2 en contra, cap abstenció. Per tant, queda
aprovada.
Passam a votar la resolució número 17.

Primer bloc, el bloc 4, 5, 9, 12, 19, 20, 22 i 27. És correcte?
La 19 individual? Ho posarem aquí; llevam la 19. Va bé per a
tots vostès aquest bloc, llevada la 19? Idò, senyores i senyors
diputats, passem a votar.

22 vots a favor, 29 en contra, 4 abstencions. Per tant, queda
rebutjada.
Passam a votar la resolució número 18.

27 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció. Per tant queden
rebutjades.
Senyores i senyors diputats, passem a votar el segon bloc.
Escoltin bé: 10, 13, 15 i 23. 10, 13, 15 i 23, és correcte? No, la
16 no, la votarem individualment. Idò passem a votar.
56 vots a favor. Per tant per unanimitat. Cap en contra i cap
abstenció. Queden aprovades.

22 vots a favor, 29 en contra, 4 abstencions. Per tant, queda
rebutjada.
Passam a votar la resolució número 19.
25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada.
Passam a votar la resolució número 21.

Bé, senyores i senyors diputats, passam a votar la resolució
número 1.
27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Per tant queda
rebutjada.
Senyores i senyors diputats, passam a votar la resolució
número 2.
27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.
Passam a votar la resolució número 3.

23 vots a favor, 29 en contra, 4 abstencions. Queda
rebutjada.
Passam a votar la resolució 24.
24 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada.
Passam a votar la resolució 25.
25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Per tant, queda
rebutjada.

22 vots a favor, 29 en contra, 4 abstencions. Queda
rebutjada.

Passam a votar la darrera resolució que falta i que és la 26.

Passam a votar, senyores i senyors diputats, la resolució
número 6.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Per tant, també
queda rebutjada.

27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.
Passam a votar la resolució número 7.
22 vots a favor, 29 en contra, 4 abstencions. També queda
rebutjada.
Passam a votar la resolució número 8.
25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada.

Ara senyores i senyors diputats passam a votar les propostes
del Grup M ixt. Vol intervenir Sr. Nadal, ha d’aclarir algun
concepte?
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. El PSM m’ha fet una transacció a la
primera resolució que acceptam.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé.

Passam a votar la resolució número 11.
54 vots a favor, 2 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada.

Idò senyores i senyors passam a votar un bloc de tres
resolucions, són la número 1, 9 i 10.
Votam.

Passam a votar la resolució número 14.
24 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada.

53 vots a favor, cap en contra, cap abstenció. Per tant,
queda aprovada.
Votam la resolució número 2.

Passam a votar la resolució número 16.
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53 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions. Per tant,
queda aprovada.
Passam a votar la resolució número 3.
30 vots a favor, 19 en contra, 7 abstencions. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució número 4.
38 vots a favor, 17 en contra, cap abstenció. Per tant, queda
aprovada.
Passam a votar la resolució número 5.
31 vots a favor, 18 en contra, 7 abstencions. Queda
aprovada.
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Segon bloc, números: 16, 23, 24, 34, 35, 39, 40, 58, 60, 61
i 65. Va bé?
Idò passam a votar.
23 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queden
rebutjades.
Passam a votar un altre bloc. 68, 69, 71, 73, 74, 75 i 76.
Correcte?
Idò passam a votar.
25 vots a favor, 28 en contra, 2 abstencions. Queden
rebutjades.
El darrer bloc, les número: 5, 6, 10, 15, 18, 46 i 52. Torn
repetir: 5, 6, 10, 15, 18, 46 i 52. Correcte?

Passam a votar la resolució número 6.
Passam a votar.
52 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. Queda
aprovada.

53 vots a favor, cap abstenció, cap vot en contra. Per tant
queden aprovades.

Passam a votar la resolució número 7.
Votam ja d’una forma individual.
31 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada.
I passam a votar la darrera resolució del Grup Mixt, la
número 8.
49 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions. Per tant,
també queda aprovada.

La resolució número 2.
Votam.
56 vots a favor, cap en contra, cap abstenció. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució número 3.

Ara passarem a votar les resolucions del Partit Socialista de
Mallorca. El seu portaveu té la paraula.

9 vots a favor, 47 en contra, cap abstenció. Per tant, queden
rebutjades.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Passam a votar la resolució número 7.
Gràcies, Sr. President. De les transaccions presentades
acceptam les que ens ha presentat el Grup Socialista a les
propostes 12, 13, 14, 20, 63, 74, és a dir totes. No acceptam la
transacció de la proposta 12 que havia fet el Grup Mixt. I de les
transaccions que ha presentat el Grup Popular acceptam la que
s’ha fet a la proposta nombre 2 i la que s’ha fet a la proposta
44. La resta no les acceptam, no crec que importi enumerar tota
la resta.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

54 vots a favor, 2 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució número 8.
54 vots a favor, 2 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada.
Passam a votar la resolució número 9.
55 vots a favor, cap en contra, cap abstenció. Queda
aprovada.

Moltes gràcies. També aquí hi ha 4 blocs.
Passam a votar la resolució número 12.
Començarem pel primer bloc, si volen escoltar amb atenció
ho diré poc a poc. 1, 4, 11, 13, 14, 19, 21, 30, 37, 42, 54, 59,
62, 63 i 64. És correcte?
Passam a votar.
26 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Per tant, queden
rebutjades.

54 vots a favor, 2 en contra, cap abstenció. Per tant, queda
aprovada.
Passam a votar la resolució número...
Disculpin, ara hem votat la 12?
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25 a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.

Idò passam a votar la 17.

Passam a votar la resolució 36.

26 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada.
Passam a votar la resolució número 20.

55 vots a favor, 1 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada.

(Rialles)

Passam a votar la resolució 38.

27 vots a favor, 23 en contra, cap abstenció...

26 a favor, 27 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjada.
Passam a votar la resolució 41.

Bé això si em permeten, no és que tengui massa
experiència, però ja vaig estar 4 anys de diputat aquí i quan hi
ha un lapsus per gentilesa es deixa tornar votar. Per tant, si els
sembla bé tornaríem passar a votació.

25 a favor, 26 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjada.
Sí? M ana?

Tornam votar la resolució número 20.
(Remor de veus)
25 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada.

Bé, feim un recés d’uns minuts?
(Es senten veus que diuen “no”)

Senyores i senyors diputats passam a votar la resolució
número 22.

No? No ens movem, però feim un recés d’un minut.
25 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queda
rebutjada.

Bé. Senyores i senyors diputats votam la resolució número
43.

Passam a votar la resolució número 25.
25 a favor, 28 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjada.
27 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Per tant, queda
rebutjada.
Passam a votar al resolució 26.
25 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queda
rebutjada.

Passam a votar la resolució 44.
36 a favor, 2 en contra, 18 abstencions. Queda aprovada.
Passam a votar la resolució número 45.
26 a favor, 28 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjada.

Passam a votar la resolució 27.
Passam a votar al resolució 47.
25 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queda
rebutjada.

25 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Per tant, queda
rebutjada.

Passam a votar la resolució 28.
Passam a votar la resolució número 48.
25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada.
Passam a votar la resolució 29.
25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada.

27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.
Passam a votar la resolució 49.
27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.
Passam a votar la resolució 50.

Passam a votar la resolució 31.
27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.
25 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queda
rebutjada.

Passam a votar la resolució 51.

Passam a votar la resolució 32.

27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.

25 a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjada.

Passam a votar la resolució 53.

Passam a votar la resolució 33.

26 a favor, 28 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.
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Passam a votar la resolució 55.
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25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queden
rebutjades.

7 a favor, 29 en contra, 20 abstencions. Per tant, queda
rebutjada.

Ara passam a votar d’una forma individual.
La número 1.

Passam a votar la resolució 56.

24 a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queda rebutjada.

9 vots a favor, 29 en contra, 18 abstencions. Queda
rebutjada.

Passam a votar la número 4.
Passam a votar la resolució 57.
27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.
7 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada.

Passam a votar la número 5.
27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.

Passam a votar la resolució 66.

Passam a votar la número 6.

25 a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Per tant, també
queda rebutjada.

25 a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada.
Passam a votar la resolució 67.
Passam a votar la número 13.
25 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions. També queda
rebutjada.

27 a favor, 29 en contra, cap abstenció. Per tant, queda
rebutjada.

Passam a votar la resolució 70.
Passam a votar la número 14.
7 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. També queda
rebutjada.

3 a favor, 31 en contra, 22 abstencions. Queda rebutjada.
Passam a votar la número 15.

I passam a votar la darrera resolució del PSM , la número
72.
24 vots a favor, 28 en contra, 2 abstencions. Per tant, queda
rebutjada.

7 vots a favor, 31 en contra, 18 abstencions. Per tant, queda
rebutjada.
I passam a votar senyores i senyors la darrera, la número

Ara votarem les del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els
Verds, vol intervenir Sr. Ramon?
EL SR. RAMON I JUAN:
Sí Sr. President. Per deixar clar, és que ens havien ofert 4
transaccions el Grup Parlamentari Popular, però com que no
s’accepten crec que no la pena ni entrar dins el seu contingut.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé.
Idò senyores i senyors diputats passam a votar el primer
grup: 8, 9 i 10. Correcte?
Passam a votar.
53 vots a favor, cap en contra, cap abstenció. Per tant,
queden aprovades.
Segon bloc: número 2, 3, 7, 11, 12. Correcte?
Passam a votar.

16.
25 a favor, 28 en contra, cap abstenció. Per tant, queda
rebutjada.
Senyores i senyors, s’aixeca la sessió.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
2.5. INFORM ACIÓ
B)
Compareixença dels representants del Col Alegi O ficial de
Metges, del Col Alegi Oficial d'Infermeres, de la Convergència
estatal de sindicats de metges i del Sindicat d'auxiliars
d'infermeria, davant la Comissió no permanent d'estudi de la
millora per part de l'Estat del finançament de les competències
en matèria d'Educació i de Sanitat.

A)

A la Comissió no permanent d'estudi de la millora per part
de l'Estat del finançament de les competències en matèria
d'Educació i de Sanitat del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 28 de setembre del 2004, tengué lloc la
compareixença dels següents senyors:

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de setembre del 2004, es donà
per assabentada, després del debat pertinent, del contingut de
l'escrit de referència.

Ordre de Publicació

Escrit RGE núm. 1530/04, presentat per la Sindicatura de
Comptes, relatiu a la memòria d'activitats i al compte general
corresponent a l'exercici del 2003.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

- Sr. Enrique Sala i Oshea, president del ColAlegi Oficial de
Metges de les Illes Balears.
- Sra. Lola Forteza i Pons, presidenta del ColAlegi Oficial
d'Infermeres de les Illes Balears, acompanyada de la
vicesecretària d'aquest colAlegi, Sra. Antònia Martín i Perdiz.
- Sr. Miquel Lázaro i Ferreruela, president de la comissió
hospitalària de la Convergència estatal de sindicats de metges
i d'ATS, acompanyat de la Sra. Jerònia Mesquida, en
representació del Sindicat Mèdic Lliure de Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Compareixença dels representants de la Confederació
d'Associacions de Mares i Pares de les Illes Balears, del
Consell Escolar de les Illes Balears i del Consell d'Estudiants
de la UIB, davant la Comissió no permanent d'estudi de la
millora per part de l'Estat del finançament de les competències
en matèria d'Educació i de Sanitat.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3442/04.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de setembre
del 2004, es retirà, per part de l'Hble. Sra. Diputada M . José
Camps i Orfila, la proposició no de llei de referència,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al curs
bàsic de policia local i publicada al BOPIB núm. 44, de 4 de
juny d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Comissió no permanent d'estudi de la millora per part
de l'Estat del finançament de les competències en matèria
d'Educació i de Sanitat del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 30 de setembre del 2004, tengué lloc la
compareixença dels següents senyors:

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

- Sra. Catalina Esteva i Jofre, presidenta de la Confederació
d'Associacions de M ares i Pares de les Illes Balears.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE

- Sr. Joan Francesc Romero i Valenzuela, president del Consell
Escolar de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

- Sr. Alejandro Aparicio i Díaz, president del Consell
d'Estudiants de la UIB.

RGE núm. 6215/04, presentades pel Grup Parlamentari
Popular, relatives al debat sobre l'orientació política general
del Govern. (Mesa de 7 d'octubre del 2004).
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RGE núm. 6216/04, presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, relatives al debat sobre l'orientació política general
del Govern. (Mesa de 7 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6217/04, presentades pel Grup Parlamentari
Mixt, relatives al debat sobre l'orientació política general del
Govern. (Mesa de 7 d'octubre del 2004).
RGE núm. 6218/04, presentades pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern. (Mesa de 7 d'octubre del 2004).
RGE núm. 62195/04, presentades pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 7 d'octubre
del 2004).
Palma, a 7 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en Grup
Parlamentari Popular presenta, com a conseqüència del debat
sobre l'orientació política general del Govern, les propostes de
resolució següents.
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a l’anunci fet pel President del Govern en relació a la
presentació d’un nou Projecte de Llei de Règim Especial de les
Illes Balears en el marc de la futura Constitució Europea, que
contribueixi definitivament a resoldre els problemes i greuges
derivats de la insularitat, i constata la necessitat d’aconseguir
el màxim consens social i l’acord de les forces polítiques amb
representació parlamentaria.
2. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment
dels compromisos adquirits pel Govern de l’Estat Espanyol en
relació al desenvolupament de la Llei 30/1998, de 29 de juliol,
del Règim Especial de les Illes Balears, i insta el Govern de
l’Estat Espanyol a convocar amb urgència les comissions
mixtes previstes a l’esmentada llei.
3. El Parlament de les Illes Balears condemna el fet de que
el Projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per al 2005 no
contempli l’increment fins el 38% de la subvenció al transport
aeri i marítim per als residents a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, incomplint un compromís públic del President del
Govern Espanyol.
4. El Parlament de les Illes B alears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a incrementar fins el 50% en el percentatge de
les subvencions al transport aeri i marítim per als residents a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb efectes a partir
de l’1 de gener de l’any 2005, tant pel que fa als trajectes
interinsulars, com als trajectes amb la Península. Aquest
increment es realitzarà de la següent forma: l’increment fins al
38% s’efectuarà amb càrrec als Pressuposts Generals de l’Estat
a partir de l’1 de gener de 2005; el 12% que manca, fins arribar
al 50%, serà avançat pel Govern de les Illes Balears amb càrrec
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als seus pressuposts, amb el compromís de reintegrament total
per l’Administració General de l’Estat quan les disponibilitats
pressupostaries ho permetin i, en qualsevol cas, abans de
finalitzar l’exercici pressupostari de 2007; a partir de l’1 de
gener de 2008 es contemplarà necessàriament en els
Pressuposts Generals de l’Estat, amb la seva corresponent
dotació pressupostaria, el percentatge del 50% en les
subvencions al transport aeri i marítim per als residents a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears valora positivament el
fet de que el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de
Foment hagin aconseguit la declaració d’obligacions de servei
públic de les rutes aèries entre les Illes Balears i insta el Govern
de les Illes Balears a fer les gestions necessàries per aconseguir
que l’esmentada declaració s’estengui a les rutes aèries amb al
península.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a convocar, amb caràcter d’urgència, a la Comissió
Mixta creada per acord del Consell de Ministres, de 21 de
novembre de 2003, pel qual es declaren obligacions de servei
públic en rutes aèries entre les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el G overn de
l’Estat Espanyol a donar, al conveni de carreteres entre el
Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, el mateix tractament que al conveni de carreteres amb
la Comunitat Autònoma de Canàries.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a aplicar, al conveni de carreteres entre el
M inisteri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, el mateix criteri en la supervisió i gestió dels projectes
que s’aplica al conveni de carreteres amb la Comunitat
Autònoma de Canàries.
9. El Parlament de les Illes Balears condemna la omissió, en
el Projecte de Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per al
2005 del Conveni subscrit entre el Ministeri de Foment i el
Govern de les Illes Balears, en data 21 de gener de 1998, en
matèria de carreteres.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a convocar, amb caràcter d’urgència, a la Comissió
Bilateral M ixta de Programació, Seguiment i Control del
Conveni de Carreteres subscrit amb el Ministeri de Foment.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a reclamar, el més aviat possible, la immediata
autorització d’encomana de gestió de l’obra d’infraestructura
viària, inclosa en el conveni de colAlaboració amb el Ministeri
de Foment, consistent en la construcció de la variant de
Ferreries.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure que les empreses navilieres augmentin
les freqüències dels transports entre Eivissa i Formentera, de tal
forma que es programi al manco un viatge a primera hora del
matí i un altre a darrera hora del capvespre.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a realitzar l’adscripció del domini públic
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marítim necessària per desenvolupar el projecte de construcció
del dic exterior del Port de Ciutadella.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar, el més aviat possible, les obres de la
dàrsena de Cala en Busquets a Ciutadella.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministerio de
Vivienda a concretar, dins el Plan N acional de Vivienda, el
Plan Especial de Vivienda de las Islas Baleares.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol, d’acord amb allò que disposa l’article 10 de
la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del Règim Especial de les Illes
Balears, a colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears donant
suport financer per desenvolupar el Pla de transport ferroviari
inclòs en el Pla Director Sectorial de Transports de les Illes
Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar les rutes de “bus més tren” perquè els
municipis puguin tenir possibilitat d’accedir a l’ús del
ferrocarril.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes B alears a executar, el més aviat possible, les obres del
soterrament de les vies del tren al seu pas per Palma i la
construcció de l’estació intermodal.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar, el més aviat possible el projecte de
construcció de l’estació d’autobusos i aparcament subterrani a
Sant Antoni de Portmany.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de les infraestructures necessàries al
transport regular de viatgers per carretera, com són estacions
d’autobusos i parades, així com a ajustar a la demanda l’oferta
de recorreguts, freqüències i horaris, sempre que la darrera
sigui superior a la primera.
21. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació a elaborar un nou Pla de
R+D+I per al període 2005-2007.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un Pla integral d’actuacions contra el
canvi climàtic a les Illes Balears.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure, en colAlaboració amb el Consell
Insular d’Eivissa i Formentera l’establiment d’un centre de
descontaminació de vehicles fora d’ús a Formentera.

com les interconnexions necessàries per optimitzar la producció
d’aquestes infraestructures, de forma que es garanteixi la
disponibilitat de recursos hídrics a les nostres illes i es pugui
potenciar la recuperació natural dels nostres aqüífers.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la campanya de qualitat de les aigües
de bany i completar-la amb les actuacions precises per
conscienciar als nostres conciutadans i visitants de la necessitat
d’evitar qualsevol actuació que pugui embrutar el nostre litoral.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de recuperació ambiental del tram de costa entre Can
Pere Antoni i Es Carnatge a Palma, donat que tenia consignació
pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte d’estabilització del penya-segat posterior a la Platja de
Cala Fonoll a Andratx, donat que tenia consignació
pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el M inisteri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de desenvolupament integral de la Badia de Sóller,
donat que tenia consignació pressupostaria als Pressuposts
Generals de l’Estat de 2004.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de rehabilitació de les platges Carregador i El Toro a
Calvià, donat que tenia consignació pressupostaria als
Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de protecció i preservació del medi ambient litoral a
Es Trenc i Ses Covetes de Campos, donat que tenia consignació
pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de condicionament de la zona humida de La Gola en
el port de Pollença, donat que tenia consignació pressupostaria
als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de vorera litoral Ronda M artí-S’Illot a M anacor, donat
que tenia consignació pressupostaria als Pressuposts Generals
de l’Estat de 2004.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a terme les actuacions necessàries per
portar aigua en alta a La Mola i posar-hi en servei la xarxa de
sanejament de baixada.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
M edi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte d’adequació de Cala Marçal de Felanitx, donat que
tenia consignació pressupostaria als Pressuposts Generals de
l’Estat de 2004.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i al Govern de l’Estat Espanyol a formalitzar un
conveni que garanteixi la construcció de les quatre dessaladores
(Alcúdia, Santa Eulàlia, Ciutadella i Andratx) declarades
d’interès general a l’annex II del Pla Hidrològic Nacional així

35. El Parlament de les Illes B alears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de recuperació del front marítim de Punta Prima a Sant
Lluís, donat que tenia consignació pressupostaria als
Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
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36. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de conservació i recuperació ambiental a les Platges de
Ses Salines i Es Cavallet de Sant Josep, donat que tenia
consignació pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat
de 2004.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte d’habilitació d’un vial de bicicletes entre Salines i Es
pujols a Formentera, donat que tenia consignació
pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a que es comprometi a portar endavant el
projecte de la Torre de’n Pau, donat que tenia consignació
pressupostaria als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
39. El Parlament de les Illes B alears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a constituir de manera immediata la Comissió
prevista a l’article 32 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del
Règim Especial de les Illes Balears, que estudiarà les
circumstàncies del mercat laboral balear, amb especial
referència a la situació dels treballadors fixos discontinus,
proposant l’adopció de mesures que permetin una major
atenció a la problemàtica d’aquests treballadors.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol per que augmenti les dotacions pressupostàries
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears destinades a les
polítiques actives d’ocupació transferides que tenen com a
referència el salari mínim interprofessional o l’IPREM, i les
bases mínimes de cotització a la Seguretat Social, amb la
finalitat de que no es vegi disminuïda l’eficàcia d’aquestes
polítiques reduint-se el nombre final de beneficiaris.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol perquè els treballadors fixos discontinus en el
moment del termini de la seva vida professional tinguin accés
a un sistema protegit que complementi les prestacions que li
corresponguin per jubilació.
42. El Parlament de les Illes B alears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a aprovar un Pla integral d’ocupació per la
Comunitat de les Illes Balears similar al de la Comunitat de
Canàries atesa la circumstància d’insularitat reconeguda a
l’article 138.1 de la Constitució Espanyola.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar les accions per lluitar contra la
violència de gènere.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a anar incrementant la dotació pressupostaria de
l’abonament-guarderia.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què dins la present Legislatura posi en marxa un
Pla On Line de formació de Voluntaris de Protecció Civil, per
tal de facilitar la formació de les persones que voluntàriament
presten els seus serveis a la nostra comunitat autònoma.
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46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè instal Ali esculls artificials a la costa de
Llevant per tal d’impedir la pràctica de l’arrossegament ilAlegal.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un nou model de l’ensenyament de la
música a la nostra comunitat autònoma que ordeni el mapa
d’aquests ensenyaments tenint en compte els Conservatoris
Professionals i Superior i la xarxa d’escoles de música
reconegudes per la Conselleria d’Educació i Cultura, aporti
solucions efectives a la compatibilització d’aquests estudis i
desenvolupi la normativa necessària en matèria curricular i
d’organització i funcionament.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar un mòdul de formació professional en
matèria d’agricultura a l’illa d’Eivissa.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el termini d’un any, l’avantprojecte
d’una llei de l’ensenyament de persones adultes que contempli
la formació bàsica, els ensenyaments reglats i els no formals, i
la connexió amb els ensenyaments tècnicoprofessionals tenint
en compte les necessitats, els interessos i el temps disponible de
les persones adultes.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, mitjançant la Conselleria d’Educació i
Cultura i juntament amb la Universitat de les Illes Balears,
analitzi i estudiï l’oferta formativa de la Universitat adaptada a
les noves titulacions, així com el cost econòmic que pot
representar per a la Comunitat Autònoma la implantació de la
nova estructura d’estudis universitaris.
51. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que té l’illa de Menorca de comptar amb nous elements d’oferta
turística que ajudin a la millora de la qualitat i a la
desestacionalització. En aquest context considera que les Illes
Balears no compten, fins ara, amb un tipus d’oferta rellevant en
aquesta matèria com són els Paradors Nacionals, dels que sols
s’ha avançat en el projecte de Dalt Vila, a Eivissa. Per això
s’insta el Govern de l’Estat a impulsar amb caràcter immediat
la creació d’un Parador Nacional a l’illa del Lazareto a Maó.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a que elabori els plans i inversions de
Promoció Turística amb criteris de territorialitat, tenint en
compte el pes de cada Comunitat Autònoma en matèria de
turisme, tant pel nombre de places, com per volum de visitants
i d’ingressos aportats a l’Estat en aquesta matèria.
53. El Parlament de les Illes Balears constata que la via del
diàleg, la concertació, és el camí adequat per dur endavant els
ajustaments necessaris que consolidin el futur econòmic i social
de les Illes, i insta al Govern de les Illes Balears a mantenir les
Meses de Diàleg social, que facin possible l’adopció de
mesures amb el major grau de consens possible.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol a un replantejament en els criteris de
distribució dels Plans d’Excel Alència Turística, prioritzant la
seva aprovació d’acord amb la importància turística, amb
criteris objectius, de cada una de les comunitats autònomes que
presenten projectes.
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55. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
estratègica que per al turisme de les Illes, com experiència pilot
a nivell nacional, té el projecte de Pla Integral de Remodelació
de la Platja de Palma aprovat pel Govern a l’anterior
Legislatura, i insta al Govern de l’Estat a dotar-lo de les
inversions necessàries per al seu definitiu impuls i realització.

l’Estatut d’Autonomia i la revisió del finançament autonòmic
mitjançant propostes que tenguin com objecte principal assolir
el màxim de consens entre totes les forces polítiques amb
representació parlamentaria a les Illes Balears. El Govern
trametrà al Parlament les seves propostes i les que sorgeixin de
la Comissió Assessora d’Experts creada ad hoc per tal
d’afavorir el debat i la participació social.

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dur a terme les obres necessàries per a la construcció
d’un Parador Nacional a Dalt Vila, Eivissa, després de
l’informe positiu elaborat pels tècnics de l’Estat i d’acord amb
els compromisos fets públic pel propi Govern.
57. El Parlament de les Illes Balears reprova i condemna
les declaracions realitzades per la Ministra de M edi Ambient
del Govern de l’Estat, qui assenyalà el passat mes d’agost a la
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, que el turisme
de sol i platja “tiene los días contados”, per entendre que una
afirmació d’aquest caire realitzada per una Ministra de l’Estat
Espanyol, ataca els interessos econòmics i socials de les Illes
Balears, que sustenten la seva principal font d’ingressos i
creació d’ocupació en el model turístic de sol i platja.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un observatori de la indústria balear
com a base de dades actualitzada per fomentar l’estratègia
empresarial.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar una real modernització del comerç
adaptant mesures eficaces de qualitat.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar i promoure l’intercanvi amb altres
Comunitats Autònomes com a mesura per donar a conèixer i
promocionar la nostra artesania.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el G overn de
l’Estat Espanyol a que retiri el recurs d’inconstitucionalitat
contra la Llei de Comerç de les Illes Balears.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i implantar el Pla Sociosanitari.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme l’execució del projecte de
construcció del nou Hospital de Son Dureta.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme l’execució del projecte de
construcció de l’Hospital de Formentera.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar el desenvolupament del fons de
cohesió que contempli la despesa per a la població flotant, amb
especial atenció a la immigració.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries per tal de millorar les
condicions del sistema d’ajuts al transport de difunts entre les
illes.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a encapçalar el procediment de reforma de

Palma, a 6 d'octubre del 2004.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en Grup
Parlamentari Socialista presenta, com a conseqüència del debat
sobre l'orientació política general del Govern, les propostes de
resolució següents.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actuar a les institucions de les Illes Balears amb
lleialtat institucional, justícia, equilibri territorial i neutralitat
política.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells insulars les competències
de promoció turística i joventut en el termini d’un any, incloent
la facultat reglamentària i evitant la doble burocràcia a
cadascuna de les illes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar un Pla Estratègic de la Comunitat Autònoma, que
delimiti amb claredat els objectius i les línies prioritàries
d’actuació en els propers quatre anys, a partir d’un ample
consens amb els agents econòmics i socials i amb les forces
polítics del Parlament, per tal de superar l’actual situació
d’improvisació i d’incertesa.
4. El Parlament de les Illes Balears constituirà al si de la
Comissió de Turisme una ponència per tal de preveure les
mesures necessàries pel manteniment de les empreses, la
reconversió de les instalAlacions, la millora de la formació dels
treballadors, nous sistemes de comercialització, l’increment del
transport, la millora de l’entorn i conservació del nostre
paisatge.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar una partida de 6 milions d’i per tal de
dur a terme campanyes de promoció turística dirigides
directament als usuaris d’Espanya i Europa de forma
diferenciada a cada una de les Illes.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar els programes de promoció turística
directa amb les agències de viatges alemanyes i fer un
programa de generalització de promoció directe cap a les
agències venedores.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que per tal de garantir el finançament previst en
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el conveni de carreteres de 12 de març del 2004 arribi a acords
amb l’Estat per cada un dels projectes inclosos en aquest.

compromisos d’inversions i la previsió d’increment de la
factura farmacèutica.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar la part que sigui necessària del Fons de
Contingència del vigent pressuposts de la Comunitat
Autònoma, per suplementar la quantia destinada a subvencionar
als habitatges, de tal manera que es garanteixi el ràpid
cobrament de les subvencions; i a endegar un pla de sòl
assequible a disposició dels promotors privats i públics per a
promoure habitatges de protecció pública o de preu taxat.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla per a la millora de l’eficiència de
la gestió sanitària, l’objectiu del qual ha de consistir en la
millora de la productivitat, el maneig eficient dels recursos i la
conscienciació a la població sobre la utilització adequada dels
serveis.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un Pla d’R+D+I amb l’objectiu que en
el termini de 5 anys el percentatge d’aquesta inversió sobre el
PIB sigui el mateix que el de la mitjana espanyola.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acordar amb els agents socials per tal
d’aconseguir un nou Pacte per l’Ocupació, que donarà
estabilitat a les nostres illes.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats amb
l’objectiu d’evitar discriminacions salarials i altres condicions
laborals discriminatòries entre homes i dones, i que presentarà
al Parlament abans de l’inici del proper període de sessions.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir de la seva intenció de presentar a la
cambra un projecte de llei de Reforma de l’Estatut i acorda la
creació d’una ponència per tal d’elaborar el text d’aquesta
reforma.
13. El Parlament de les Illes Balears insta els governs de
l’Estat i de les Illes Balears a posar tots els mitjans al seu abast
per garantir el compliment de la Llei de Règim Especial.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir el nou hospital de Son Dureta a l’actual
solar segons el projecte consensuat entre el Govern Central, el
Govern de les Illes Balears i els professionals de Son Dureta,
com a solució millor per la ciutadania i treballar en la recerca
del màxim consens que pot permetre refer una situació que no
beneficia ningú.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar davant les instàncies pertinents:
- Adequar de les dades poblacionals que facilitin la revisió
del finançament sanitari.
- Els aspectes que d’acord amb el Règim Especial de les
Illes Balears puguin ser creditors de compensació per part de
l’Estat.
- Al desenvolupament del fons de cohesió per tal de
compensar la despesa generada per l’atenció sanitària als
desplaçats. A tal efecte la Conselleria de Salut i Consum
elaborarà la documentació acreditativa i contrastable.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir al llarg de la legislatura un finançament
suficient per als serveis sanitaris públics de les Illes Balears que
haurà de contemplar com a mínim la previsió d’increment del
IPC, l’adequació de les plantilles de personal al manteniment,
al menys, de les ràtios actuals, la renovació tecnològica, els

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de modernització tecnològica de
les empreses a través de l’ús de les noves tecnologies a l’àmbit
de la formació, investigació, producció, comercialització,
promoció, informació i legislació internacional.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
afavorir la implantació de la societat del coneixement amb
l’adequació de les aules per tal que cada dos alumnes disposin
d’un ordinador.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa el programa SITAR per tal que
els ciutadans de les Illes Balears puguin resoldre les
reclamacions relatives a consum mitjançant l’arbitratge virtual.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el termini de sis mesos la “Llei
d’Agricultura” on es fixi la política estratègica pel sector, donat
que l’agricultura, com a sector estratègic per a la nostre
economia, requereix del màxim suport dels poders públics amb
mesures estratègiques clares i de foment.
22. El Parlament de les Illes Balears acorda acollir el debat
sobre la reforma educativa que ja s’ha iniciat, constituint una
Ponència el sí de la Comissió de Cultura, Educació i Esports
que d’aquí a desembre, convoqui a tots els sectors socials de la
CAIB implicats en el procés educatiu, reculli les seves
aportacions i les faci arribar al Govern de les Illes Balears.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar un pla contra l’abandonament prematur de
l’escolarització que contempli també acords amb els sectors
empresarials sobre nivells de formació dels joves treballadors.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que elabori un pla de lluita contra el fracàs
escolar que contempli l’increment de professorat allà on es
detectin necessitats més importants i l’elaboració de programes
pedagògics i mesures organitzatives que donin resposta a
l’atenció a la diversitat. El pla haurà de contemplar a més, les
mesures adients per augmentar les taxes d’escolarització en
l’etapa post-obligatòria.
25. El Parlament de les Illes Balears lamenta el retrocés
que la política i actuacions de la Conselleria d’Educació han
produït en el procés de normalització lingüística de la CAIB,
per això insta al Govern de les Illes Balears a canviar de talant
i a assegurar que, en cap cas, les mesures que s’adoptin aniran
en contra de l’esperit que inspirà la Llei de Normalització
Lingüística. Igualment i amb la finalitat d’assegurar la
promoció de la llengua i la cultura pròpia de la CAIB, el
Govern fomentarà les aliances culturals amb aquells territoris
amb els que comparteixen llengua, cultura i història.
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26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que promogui la redacció d’un pla d’actuació de
la Conselleria d’Educació per la promoció de la qualitat de
l’educació infantil (de 0 a 3 anys) i l’augment del número
d’escoletes públiques. El pla haurà de comptar amb la
colAlaboració dels ajuntaments i els consells insulars i
contemplar entre d’altres temes, el compliment del Decret
1004, l’exigència de la titulació adequada al professorat i
l’establiment de criteris d’admissió d’alumnes.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en concret a la conselleria de Medi Ambient, a
obrir un vertader procés de participació ciutadana en
l’elaboració de la llei de conservació dels espais de rellevància
ambiental distribuint prèviament el text de la proposta
d’avantprojecte de llei.
Palma, a 6 d'octubre del 2004.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en Grup
Parlamentari Mixt presenta, com a conseqüència del debat
sobre l'orientació política general del Govern, les propostes de
resolució següents.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el marc de les seves competències,
estableixi les mesures per tal que el sector terciari, sense
minvar la seva aportació absoluta al PIB, sigui un factor
determinant per a un increment de la incidència percentual dels
altres sectors, especialment el sector primari, damunt aquest
mateix indicador.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que inclogui als propers Pressuposts Generals les
partides corresponents per tal que les Illes Balears rebin les
inversions compromeses en matèria d’infraestructures viàries,
així com les que se’n derivin d’un estudi i d’una avaluació del
dèficit generat d’anteriors exercicis.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a traslladar a l’àmbit jurídic i institucional de la Unió
Europea la realitat territorial, política i cultural que resulti de
les modificacions constitucionals que han de tenir lloc com a
conseqüència de les reformes dels estatuts d’autonomia.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que estableixi contactes amb els diferents consells
insulars per tal de desenvolupar en la seva totalitat l’article 39
de l’actual Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, segons la
realitat de cadascuna de les illes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a retirar el seu recurs d’inconstitucionalitat interposat
contra la Llei 8/2000, de consells insulars.
Palma, a 6 d'octubre del 2004.
El portaveu suplent:
Miquel Nadal i Buades.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que revisi la legislació que afecti les inversions de les
entitats locals per tal que aquestes puguin donar els serveis
adequats a les necessitats dels seus veïns.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no acceptar cap nova transferència competencial
que, de manera fefaent, no vagi acompanyada de les
corresponents partides econòmiques que assegurin no tan sols
el servei que actualment es pugui prestar sinó també els dèficits
manifestament avaluables i les corresponents correccions
posteriors en funció de la població.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a trobar solucions efectives per tal que la renda de
les famílies no suposi un entrebanc per a l’adjudicació de
places escolars al sistema públic d’ensenyament.
4. El Parlament de les Illes Balears acorda fixar com a
criteri a la Comissió Institucional de Reforma de l’Estatut que
el text que finalment s’elabori contingui els preceptes legals
necessaris per assegurar el correcte finançament de la
comunitat autònoma, contemplant en tot cas tant el fet insular
com la població de fet de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que revisi, en el marc de les seves competències,
el barem de renda que s’aplica a l’hora d’optar a l’adjudicació
d’habitatges de promoció pública d’acord amb la realitat
socioeconòmica de les Illes Balears, especialment en el cas de
primera residència per menors de trenta anys.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta, com a
conseqüència del debat sobre l'orientació política general del
Govern, les propostes de resolució següents.
1. El Parlament de les Illes Balears proclama que les Illes
Balears són una realitat nacional i insta al Govern de les Illes
Balears a assumir i defensar aquesta concepció.
2. El Parlament de les Illes Balears acorda constituir una
ponència parlamentària per a la reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears manifesta que el concert
econòmic és la fórmula de finançament més justa i adequada
per a les Illes Balears i insta al Govern de les Illes Balears a fer
les passes oportunes a fi d’establir aquest sistema de
finançament.
4. El Parlament de les Illes Balears manifesta que les Illes
Balears per desenvolupar el seu autogovern han d’assumir totes
aquelles competències que la Constitució no reserva
explícitament a l’Estat.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dotar de personal i recursos suficients, així com a
solucionar les mancances en infraestructures, a l’Administració
de Justícia a les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar la transferència, amb la dotació
adequada, de la gestió de l’administració de justícia de les Illes
Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar l’immediat acompliment del Règim
Especial de les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a aplicar immediatament el Règim Especial de les Illes
Balears en tots els aspectes que contempla.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar, amb caràcter d’urgència, les actuacions
pertinents per a solAlicitar al Govern de l’Estat la modificació
i millora de l’actual Declaració d’Obligatorietat de Servei
Públic del transport aeri.
10. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
l’Estat a augmentar, en aplicació del Règim Especial de les
Illes Balears, el descompte per a residents en els vols
interinsulars i amb la península fins a un 50%.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el G overn de
l’Estat a transferir la titularitat de les infraestructures culturals
que són encara de titularitat estatal i insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar la seva transferència.
12. El Parlament de les Illes Balears constata que la inversió
per a les Illes Balears que preveu el Projecte de Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2005 és discriminatòria
i totalment insuficient per atendre les necessitats dels ciutadans
de les Illes Balears i insta el Govern de l’Estat a modificar-ho
negociant amb el Govern de les Illes Balears les inversions amb
criteris de sostenibilitat.
13. El Parlament de les Illes Balears constata la
insuficiència de la dotació econòmica amb què varen ser
acceptades les competències en matèria de Salut i insta el
Govern de les Illes Balears a iniciar les gestions oportunes amb
el Govern de l’Estat, amb la finalitat de revisar el cost de les
competències transferides en matèria de Sanitat i
d’incrementar-les.
14. El Parlament de les Illes Balears constata la
insuficiència de la dotació econòmica amb què varen ser
acceptades les competències en matèria d’Educació i insta el
Govern de les Illes Balears a iniciar les gestions oportunes amb
el Govern de l’Estat, amb la finalitat de revisar el cost de les
competències transferides en matèria d’Educació i
d’incrementar-les.
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la presència del Govern de les Illes Balears als organismes de
la Unió Europea, de manera no inferior a l’establert pels estats
de la Unió Europea d’abast federal.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els tràmits oportuns per a la
transferència immediata de la competència en promoció
turística als Consells Insulars que estiguin disposats a
assumir-la.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els tràmits oportuns per a la
transferència immediata de la competència en matèria de
Joventut als Consells Insulars que estiguin disposats a
assumir-la.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a planificar la transferència, als Consells Insulars
que estiguin disposats a assumir-les, de la resta competències
encara no transferides assenyalades a l’article 39 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.
20. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
compromís amb la unitat de la llengua catalana i insta el
Govern de les Illes Balears a defensar aquesta unitat en tots els
àmbits on es posi en perill.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les actuacions oportunes per
comprometre tots els ciutadans de les Illes Balears, qualsevol
que sigui la seva llengua habitual, en la salvaguarda i extensió
de la llengua catalana.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir l’operativitat del Consell Social de la
Llengua Catalana, a acomplir el seu reglament i a convocar-ne
les sessions segons el que estableix l’esmentat reglament.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a optar pel diàleg i la cooperació com a via per la
normalització lingüística restablint la Junta Avaluadora de
Català i l’anterior sistema d’avaluació i certificació dels
coneixements de llengua catalana.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir la defensa i promoció de la llengua
catalana com un objectiu primordial de la seva acció de govern
desistint d’experiments antipedagògics als centres educatius
que facin perillar la recuperació de la nostra llengua.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acomplir la Llei de Normalització Lingüística
pel que fa referència a la televisió autonòmica i en
conseqüència que les futures emissions d’IB-3 siguin en llengua
catalana.

15. El Parlament de les Illes B alears insta el Govern de
l’Estat a compensar el dèficit històric d’inversions públiques a
les Illes Balears pel que fa a transport públic.

26. El Parlament de les Illes B alears constata
l’incompliment de la resolució relativa a revisió del mapa
escolar, derivada del debat sobre l’orientació política general
del Govern de les Illes Balears de l’any 2003, i insta el Govern
al seu compliment.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per institucionalitzar

27. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment de la resolució relativa a iniciar campanya de
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difusió i potenciació de la Formació Professional reglada,
derivada del debat sobre l’orientació política general del
Govern de les Illes Balears de l’any 2003, i insta el Govern al
seu compliment.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el professorat de suport i el personal
auxiliar dels centres educatius sostinguts amb fons públics amb
la finalitat de fer efectiu el dret a l’educació dels alumnes que
presenten necessitats educatives especials.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar la dotació de personal als centres
educatius per fer possible una educació de qualitat, integradora
i compensadora de desigualtats, tot reforçant la meritòria tasca
dels docents.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu, de forma immediata, el pagament de
la dotació econòmica als centres educatius corresponent al
segon semestre de 2004.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiva l’aplicació del Pla d’Ordenació de
l’Educació Infantil 0-3 anys, destinant els recursos suficients
adreçats als Ajuntaments de les Illes Balears per a la creació,
ampliació i millora dels centres d’educació infantil.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar els plans d’acollida adreçats als
alumnes immigrants.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiva la informatització dels centres
educatius de les Illes Balears.
34. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’actual Decret
d’admissió d’alumnes per les conseqüències discriminatòries
que ha tingut la seva aplicació.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el consens a favor del projecte inicial
de construcció del nou hospital de referència a l’actual solar de
Son Dureta.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a l’ampliació i
adequació de l’Hospital de Manacor.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a recuperar
l’Hospital General com a recurs sociosanitari.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a dissoldre
GESMA i integrar-lo dins IB-Salut.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pressupostar els recursos adients perquè els
pacients puguin ser atesos un temps mínim de 10 minuts tal
com demanen els metges de família.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar els hospitals de personal sanitari suficient

per atendre els pacients hospitalitzats i per evitar el desviament
d’usuaris de consultes externes.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar immediatament el Centre de Salut Mental
Sant Miquel de Ciutadella dels recursos adients per fer possible
la seva obertura immediata.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que als propers pressuposts no apliqui el 2% del
fons de contingència a les Conselleries de Salut i Consum i
Educació i Cultura.
43. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment de la resolució relativa a desenvolupar el Pla
d’immigració, derivada del debat sobre l’orientació política
general del Govern de les Illes Balears de l’any 2003, i insta el
Govern al seu compliment.
44. El Parlament de les Illes Balears lamenta que les
pensions mitjanes a les Illes Balears siguin inferiors a les
pensions mitjanes de l’Estat i insta el G overn de l’Estat i el
Govern de les Illes Balears a homologar les pensions més
baixes a la mitjana estatal.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes B alears a incloure dins els Pressupostos Generals de la
CAIB el 0,7 % del total dels Pressupostos per a programes de
Cooperació i Solidaritat amb el Tercer Món.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un Pla contra la pobresa i l’exclusió
social i a presentar-lo al Parlament per a la seva aprovació.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament programes i projectes per
aconseguir la plena integració social dels immigrants.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que redueixin
la precarietat laboral dels treballadors.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els recursos i programes adreçats a
menors infractors, les seves famílies i la seva relació amb
l’entorn.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa programes de prevenció de
maltractament i abusos a menors, així com a incrementar els
recursos per al tractament i rehabilitació dels infants.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incrementar el complement de residència pels
funcionaris públics de l’administració de l’Estat a les Illes
Balears, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2004.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el suport tècnic i econòmic a les
cooperatives agràries de les Illes Balears.
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54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al sector lleter de Mallorca i en
concret a l’empres PRILAC.
55. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment de la resolució relativa a completar la Llei
11/2001 de 15 de juny d’ordenació de l’activitat comercial a les
Illes Balears, derivada del debat sobre l’orientació política
general del Govern de les Illes Balears de l’any 2003 i insta el
Govern al seu compliment.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a autoritzar els festius hàbils per a l’activitat
comercial d’acord amb el que estableix la Llei 11/2001, de 15
de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar al Pla de Transport Ferroviari la
periodificació de les inversions necessàries per a la seva
execució amb la previsió de l’aportació, a càrrec dels
pressuposts de la CAIB, de 569.762.481 i, quantitat resultant
de la diferència entre el cost total de la inversió,
1.385.762481 i i la quantitat que es solAlicitarà al Govern de
l’Estat, 816.000.000 i, segons l’acord adoptat per aquest
Parlament el dia 17 de març de 2004.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a suspendre l’execució del conveni de carreteres
i a negociar-ne la modificació amb el Govern de l’Estat, a fi
d’aturar la construcció d’autopistes.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir en el projecte de soterrament del
ferrocarril a Palma les modificacions necessàries per garantir
que els trens arribin fins a la Plaça d’Espanya mentre
s’executen les obres.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir el Parc de Llevant aplicant criteris de
valors mediambientals i no de propietat.
61. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a declarar la Serra de Tramuntana i la franja
marina perifèrica Parc Natural.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i en concret la Conselleria de M edi Ambient, a
obrir un vertader procés de participació ciutadana distribuint,
prèviament a les consultes, l'avantprojecte de Llei de
Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a desistir de l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan
per les conseqüències negatives que aquesta ampliació
suposaria: consum de sòl agrícola productiu, greu impacte
mediambiental, augment de la pressió urbanística, etc.
64. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular l’activitat turística anomenada “tot
inclòs”.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebutjar el canvi d’ús dels hotels obsolets en
habitatges.
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66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir, amb la dotació adequada, la gestió del
Museu de Menorca i la B iblioteca Pública de Maó al Consell
Insular de Menorca.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al Pla d’Educació Infantil 0-3 anys
elaborat i posat en marxa pel Consell Insular de Menorca.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al Pla de Normalització Lingüística
del Consell Insular de Menorca.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar absolut suport al Consell Insular de
Menorca en l’aplicació del Pla Territorial de l’illa.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a revisar el projecte d’ampliació de l’Aeroport de
Menorca a fi de que sols s’efectuïn les millores necessàries per
a una millor atenció als usuaris sense incrementar la seva
capacitat d’acollida de vols, per no posar en perill el model
econòmic social i territorial de l’illa, basat en un
desenvolupament sostenible.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir de la construcció d’un dic exterior al
Port de Ciutadella per les conseqüències negatives que
suposaria per a la sostenibilitat de l’illa de Menorca.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes B alears a donar suport al sector lleter de Menorca, tot
col Alaborant amb el Consell Insular de Menorca, per trobar
solucions a la crítica situació actual.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar l’ús del topònim Eivissa en la
promoció turística de les Illes Balears.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir dels projectes de les ampliacions de les
carreteres Eivissa-Sant Antoni, Eivissa-Aeroport i el Segon
cinturó de ronda i a destinar les partides pròpies contemplades
al disseny i execució d’un pla de transport públic i de mobilitat
sostenible.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l’Autoritat Portuària de les Balears a desistir de
l’ampliació del port d’Eivissa i a negociar una proposta
definitiva amb l’Ajuntament d’Eivissa, tot respectant el criteri
de reordenar l’espai intern del port actualment, sense dur a
terme noves instalAlacions fora de l’espai usat, avui dia, per a
trànsit de passatgers i de mercaderies.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per recuperar l’àmbit del Parc Natural de Cala
d’Hort a la superfície existent fins el desembre de 2003.
Palma, a 6 d'octubre del 2004.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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E)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, en Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta, com a
conseqüència del debat sobre l'orientació política general del
Govern, les propostes de resolució següents.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no
utilitzar el mecanisme de la tramitació dels pressuposts del
2005 per a introduir modificacions legislatives saltant-se la
tramitació ordinària i el debat reglamentari.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
iniciar actuacions en noves línies ferroviàries a Mallorca, entre
d’altres, Palma-UIB-Aeroport, Sa Pobla-Alcúdia, així com
negociar amb el govern central per aconseguir la inclusió de les
Illes Balears en el Pla d’Inversions Ferroviàries.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar al projecte de connexió elèctrica a través del cable i
a presentar, en el termini més breu possible, un projecte de llei
de mesures d’estalvi, eficiència i energies renovables.

2. El Parlament d eles Illes Balears insta el Govern a
restablir la protecció de la Península de Llevant i del Parc de
Cala d’Hort.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar a les quatre dessaladores a les Illes Balears, per
innecessàries i no disposar dels estudis previs per avalar la seva
instalAlació.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
ha incomplert l’obligació de presentar un projecte de llei per a
la creació de noves figures de protecció del territori.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
endavant un pla d’actuacions, a curt i mig termini, en tots els
àmbits per poder complir el protocol de Kioto.
Palma, a 6 d'octubre del 2004.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
garantir a tots els ciutadans de les Illes Balears, sense despeses
suplementàries, la recepció dels canals públics de televisió de
Catalunya i de la Comunitat Valenciana.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a actuar
per a reduir la sinistralitat laboral molt elevada, especialment
a les illes menors.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
els tràmits per a fer possible la transferència de les
competències en matèria de promoció turística als consells
insulars, al llarg del proper període de sessions.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
mantenir el caràcter públic dels equipaments sanitaris i
sociosanitaris.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern central una revisió de la Declaració
d’Obligació de Servei Públic dels vols interinsulars per tal
d’aconseguir unes tarifes similars a les de Canàries, freqüències
suficients i horaris adequats a les necessitats dels ciutadans de
les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat la Declaració d’Obligacions
de Servei Públic per als vols entre les illes i les destinacions
més habituals de la Península.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
Presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'escrit RGE núm. 4910/04, presentat per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet
l'informe anual de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l'exercici del 2002. (Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts de 28 de setembre del 2004).
Palma, a 28 de setembre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
A)

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
declarar les Obligacions de Servei Públic de les comunicacions
marítimes entre Formentera i Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposta de resolució següent,
derivada del debat de l'escrit RGE núm. 4910/04, presentat per
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l'informe anual de la comunitat autònoma de les
Illes Balears corresponent a l'exercici del 2002.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar als projectes d’autopistes i a renegociar el conveni de
carreteres per tal d’assegurar finançament estatal per a millorar
la seguretat de les carreteres i la potenciació del transport
públic.

El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut de
l'informe anual de la comunitat autònoma de l'any 2002 tramès
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i insta el
Govern de les Illes Balears a atendre les recomanacions que s'hi
contenen.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
executar el projecte d’hospital a Son Dureta i renunciar a la
construcció d’un nou hospital a Son Espases.

Palma, a 28 de setembre del 2004.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 d'octubre del 2004, s'aprovaren les Resolucions relatives
al debat sobre l'orientació política general del Govern de les
Illes Balears.
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a l’anunci fet pel President del Govern en relació a la
presentació d’un nou Projecte de Llei de Règim Especial de les
Illes Balears en el marc de la futura Constitució Europea, que
contribueixi definitivament a resoldre els problemes i greuges
derivats de la insularitat, i constata la necessitat d’aconseguir
el màxim consens social i l’acord de les forces polítiques amb
representació parlamentària.
2. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment
dels compromisos adquirits pel Govern de l’Estat Espanyol en
relació amb el desenvolupament de la Llei 30/1998, de 29 de
juliol, del Règim Especial de les Illes Balears, i insta el Govern
de l’Estat Espanyol a convocar amb urgència les comissions
mixtes previstes a l'esmentada llei.
3. El Parlament de les Illes Balears condemna el fet que el
Projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per al 2005 no
prevegi l’increment fins al 38% de la subvenció al transport
aeri i marítim per als residents a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, incomplint un compromís públic del President del
Govern Espanyol.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol a incrementar fins al 50% el percentatge de les
subvencions al transport aeri i marítim per als residents a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, amb efectes a partir de
l’1 de gener de l’any 2005, tant pel que fa als trajectes
interinsulars, com als trajectes amb la Península. Aquest
increment es realitzarà de la següent forma: l’increment fins al
38% s’efectuarà amb càrrec als Pressuposts Generals de l’Estat
a partir de l’1 de gener de 2005; el 12% que manca, fins arribar
al 50%, serà avançat pel Govern de les Illes Balears amb càrrec
als seus pressuposts, amb el compromís de reintegrament total
per l’Administració General de l’Estat quan les disponibilitats
pressupostàries ho permetin i, en qualsevol cas, abans que
finalitzi l’exercici pressupostari de 2007; a partir de l’1 de
gener de 2008 es preveurà necessàriament en els Pressuposts
Generals de l’Estat, amb la seva corresponent dotació
pressupostària, el percentatge del 50% en les subvencions al
transport aeri i marítim per als residents a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears valora positivament el fet
que el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Foment
hagin aconseguit la declaració d’obligacions de servei públic de
les rutes aèries entre les Illes Balears i insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries per aconseguir que
l’esmentada declaració s’estengui a les rutes aèries amb al
península.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a convocar, amb caràcter d’urgència, la Comissió Mixta creada
per acord del Consell de M inistres, de 21 de novembre de
2003, pel qual es declaren obligacions de servei públic les rutes
aèries entre les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol a donar al conveni de carreteres entre el Ministeri de
Foment i la comunitat autònoma de les Illes Balears el mateix
tractament que al conveni de carreteres amb la comunitat
autònoma de Canàries.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el G overn de l’Estat
Espanyol a aplicar al conveni de carreteres entre el Ministeri de
Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el mateix
criteri en la supervisió i gestió dels projectes que s'aplica al
conveni de carreteres amb la comunitat autònoma de Canàries.
9. El Parlament de les Illes Balears condemna l’omissió, en el
Projecte de Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per al 2005,
del conveni subscrit entre el Ministeri de Foment i el Govern de
les Illes Balears, en data 21 de gener de 1998, en matèria de
carreteres.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a convocar, amb caràcter d'urgència, la Comissió
bilateral mixta de programació, seguiment i control del
Conveni de carreteres subscrit amb el Ministeri de Foment.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol a reclamar, tan aviat com sigui possible, la immediata
autorització d’encomana de gestió de l’obra d’infraestructura
viària, inclosa en el conveni de colAlaboració amb el Ministeri
de Foment, consistent en la construcció de la variant de
Ferreries.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure que les empreses navilieres augmentin les
freqüències dels transports entre Eivissa i Formentera, de tal
forma que es programi al manco un viatge a primera hora del
matí i un altre a darrera hora del capvespre.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient a realitzar l’adscripció del domini públic marítim
necessari per desenvolupar el projecte de construcció del dic
exterior del Port de Ciutadella.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar, tan aviat com sigui possible, les obres de la
dàrsena de Cala en Busquets a Ciutadella.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Habitatge a concretar, dins el Pla Nacional d’Habitatge, el
Pla Especial d’Habitatge de les Illes Balears.
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16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol, d’acord amb allò que disposa l’article 10 de la Llei
30/1998, de 29 de juliol, del Règim Especial de les Illes
Balears, a colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears donant
suport financer per desenvolupar el Pla de transport ferroviari
inclòs en el Pla Director Sectorial de Transports de les Illes
Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar les rutes de "bus més tren" perquè els
municipis puguin tenir possibilitat d’accedir a l’ús del
ferrocarril.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar, tan aviat com sigui possible, les obres
del soterrament de les vies del tren al seu pas per Palma i la
construcció de l’estació intermodal.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar, tan aviat com sigui possible el projecte
de construcció de l’estació d’autobusos i aparcament subterrani
a Sant Antoni de Portmany.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar de les infraestructures necessàries el transport
regular de viatgers per carretera, com són estacions d’autobusos
i parades, així com a ajustar a la demanda l’oferta de
recorreguts, freqüències i horaris.
21. El Parlament de les Illes B alears insta la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació a elaborar un nou Pla de
R+D+I per al període 2005 2007.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un Pla integral d’actuacions contra el canvi
climàtic a les Illes Balears.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure, en colAlaboració amb el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera l’establiment d’un centre de
descontaminació de vehicles fora d’ús a Formentera.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a terme les actuacions necessàries per
portar aigua en alta a La M ola i posar hi en servei la xarxa de
sanejament de baixada.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i al Govern de l’Estat Espanyol a formalitzar un
conveni que garanteixi la construcció de les quatre dessaladores
(Alcúdia, Santa Eulàlia, Ciutadella i Andratx) declarades
d’interès general a l’annex II del Pla Hidrològic Nacional així
com les interconnexions necessàries per optimitzar la producció
d'aquestes infraestructures, de forma que es garanteixi la
disponibilitat de recursos hídrics a les nostres illes i es pugui
potenciar la recuperació natural dels nostres aqüífers.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir la campanya de qualitat de les aigües de
bany i completar la amb les actuacions necessàries per
conscienciar els nostres conciutadans i visitants de la necessitat
d’evitar qualsevol actuació que pugui embrutar el nostre litoral.
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27. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient que es comprometi a portar endavant el projecte de
recuperació ambiental del tram de costa entre Can Pere Antoni
i Es Carnatge, en Palma, donat que tenia consignació
pressupostària als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient que es comprometi a portar endavant el projecte
d’estabilització del penya segat posterior de la Platja de Cala
Fonoll, a Andratx, donat que tenia consignació pressupostària
als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient que es comprometi a portar endavant el projecte de
desenvolupament integral de la Badia de Sóller, donat que tenia
consignació pressupostària als Pressuposts Generals de l’Estat
de 2004.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient que es comprometi a portar endavant el projecte de
rehabilitació de les platges Carregador i El Toro a Calvià,
donat que tenia consignació pressupostària als Pressuposts
Generals de l’Estat de 2004.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient a que es comprometi a portar endavant el projecte de
protecció i preservació del medi ambient litoral a Es Trenc i
Ses Covetes, de Campos, donat que tenia consignació
pressupostària als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient que es comprometi a portar endavant el projecte de
condicionament de la zona humida de La Gola, en el port de
Pollença, donat que tenia consignació pressupostària als
Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient que es comprometi a portar endavant el projecte
d'adequació de Cala Marçal, de Felanitx, donat que tenia
consignació pressupostària als Pressuposts Generals de l’Estat
de 2004.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient que es comprometi a portar endavant el projecte de
recuperació del front marítim de Punta Prima, a Sant Lluís,
donat que tenia consignació pressupostària als Pressuposts
Generals de l’Estat de 2004.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient que es comprometi a portar endavant el projecte de
conservació i recuperació ambiental a les Platges de Ses Salines
i Es Cavallet, de Sant Josep, donat que tenia consignació
pressupostària als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient que es comprometi a portar endavant el projecte
d’habilitació d'un vial de bicicletes entre Ses Salines i Es
Pujols, a Formentera, donat que tenia consignació
pressupostària als Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient que es comprometi a portar endavant el projecte de la
Torre d’en Pau, donat que tenia consignació pressupostària als
Pressuposts Generals de l’Estat de 2004.
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38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol a constituir de manera immediata la Comissió
prevista a l’article 32 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del
Règim Especial de les Illes Balears, que estudiarà les
circumstàncies del mercat laboral balear, amb especial
referència a la situació dels treballadors fixos discontinus, i
proposarà l’adopció de mesures que permetin una major
atenció a la problemàtica d'aquests treballadors.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol perquè augmenti les dotacions pressupostàries a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears destinades a les
polítiques actives d’ocupació transferides que tenen com a
referència el salari mínim interprofessional o l’IPREM, i les
bases mínimes de cotització a la Seguretat Social, amb la
finalitat que no es vegi disminuïda l’eficàcia d'aquestes
polítiques ni se’n redueixi el nombre final de beneficiaris.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol perquè els treballadors fixos discontinus en el
moment de l’acabament de la seva vida professional tinguin
accés a un sistema protegit que complementi les prestacions
que li corresponguin per jubilació.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol a aprovar un Pla integral d’ocupació per la comunitat
de les Illes Balears similar al de la comunitat de Canàries atesa
la circumstància d'insularitat reconeguda a l’article 138.1 de la
Constitució Espanyola.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar les accions per lluitar contra la violència de
gènere.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a anar incrementant la dotació pressupostària de
l’abonament guarderia.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que dins la present legislatura posi en marxa un Pla on
line de formació de Voluntaris de Protecció Civil, per tal de
facilitar la formació de les persones que voluntàriament presten
els seus serveis a la nostra comunitat autònoma.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè instalAli esculls artificials a la costa de Llevant
per tal d’impedir la pràctica de l’arrossegament ilAlegal.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un nou model de l’ensenyament de la música
a la nostra comunitat autònoma que ordeni el mapa d’aquests
ensenyaments tenint en compte els conservatoris professionals
i superior i la xarxa d’escoles de música reconegudes per la
Conselleria d'Educació i Cultura, aporti solucions efectives a la
compatibilització d’aquests estudis i desenvolupi la normativa
necessària en matèria curricular i d’organització i
funcionament.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar un mòdul de formació professional en
matèria d’agricultura a l’illa d'Eivissa i un altre a l’illa de
Mallorca.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar en el termini d’un any, l’avantprojecte
d’una llei de l’ensenyament de persones adultes que prevegi la
formació bàsica, els ensenyaments reglats i els no formals, i la
connexió amb els ensenyaments tècnicoprofessionals tenint en
compte les necessitats, els interessos i el temps disponible de
les persones adultes.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, mitjançant la Conselleria d’Educació i Cultura
i juntament amb la Universitat de les Illes Balears, analitzi i
estudiï l’oferta formativa de la Universitat adaptada a les noves
titulacions, així com el cost econòmic que pot representar per
a la Comunitat Autònoma la implantació de la nova estructura
d’estudis universitaris.
50. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
té l’illa de Menorca de comptar amb nous elements d’oferta
turística que ajudin a la millora de la qualitat i a la
desestacionalització. En aquest context, considera que les Illes
Balears no compten, fins ara, amb un tipus d’oferta rellevant en
aquesta matèria com són els Paradors Nacionals, dels quals sols
s’ha avançat en el projecte de Dalt Vila, a Eivissa. Per això,
s’insta el Govern de l’Estat a impulsar amb caràcter immediat
la creació d’un Parador Nacional a l’illa del Lazareto a Maó i
un altre a l’illa de Mallorca.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol que elabori els plans i inversions de Promoció
Turística amb criteris de territorialitat, tenint en compte el pes
de cada comunitat autònoma en matèria de turisme, tant pel
nombre de places, com pel volum de visitants i d'ingressos
aportats a l’Estat en aquesta matèria.
52. El Parlament de les Illes Balears constata que la via del
diàleg i la concertació és el camí adequat per dur endavant els
ajustaments necessaris que consolidin el futur econòmic i social
de les Illes, i insta el Govern de les Illes Balears a mantenir les
meses de diàleg social, que facin possible l’adopció de mesures
amb el major grau de consens possible.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
Espanyol a un replantejament en els criteris de distribució dels
plans d’excelAlència turística, prioritzant-ne l’aprovació d’acord
amb la importància turística, amb criteris objectius, de cada una
de les comunitats autònomes que presenten projectes.
54. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
estratègica que, per al turisme de les Illes, com experiència
pilot a nivell nacional, té el projecte de Pla Integral de
Remodelació de la Platja de Palma aprovat pel Govern a
l'anterior Legislatura, i insta el Govern de l’Estat a dotar lo de
les inversions necessàries per al seu definitiu impuls i
realització.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur a terme les obres necessàries per a la construcció d’un
Parador Nacional a Dalt Vila, Eivissa, després de l’informe
positiu elaborat pels tècnics de l’Estat i d’acord amb els
compromisos fets públics pel mateix Govern, i un altre a l’illa
de Mallorca.
56. El Parlament de les Illes Balears reprova i condemna les
declaracions realitzades per la Ministra de Medi Ambient del
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Govern de l’Estat, qui assenyalà el passat mes d'agost a la
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, que el turisme
de sol i platja "tiene los días contados", per entendre que una
afirmació d'aquest caire realitzada per una Ministra de l’Estat
Espanyol, ataca els interessos econòmics i socials de les Illes
Balears, que sustenten la seva principal font d’ingressos i
creació d’ocupació en el model turístic de sol i platja.

l’objectiu d’evitar discriminacions salarials i altres condicions
laborals discriminatòries entre homes i dones, i que haurà de
presentar al Parlament.

57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’un observatori de la indústria balear com
a base de dades actualitzada per fomentar l'estratègia
empresarial.

70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar davant les instàncies pertinents:
- L’adequació de les dades poblacionals que facilitin la revisió
del finançament sanitari.
- Els aspectes que, d’acord amb el Règim Especial de les Illes
Balears, puguin ser mereixedors de compensació per part de
l'Estat.
- El desenvolupament del fons de cohesió per tal de compensar
la despesa generada per l’atenció sanitària als desplaçats. A tal
efecte, la Conselleria de Salut i Consum elaborarà la
documentació acreditativa i contrastable.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar una modernització del comerç real,
adoptant mesures eficaces de qualitat.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar i promoure l’intercanvi amb altres
comunitats autònomes com a mesura per donar a conèixer i
promocionar la nostra artesania.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol a que retiri el recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei de Comerç de les Illes Balears.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i implantar el Pla Sociosanitari.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme l’execució del projecte de construcció del
nou Hospital de Son Dureta.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme l’execució del projecte de construcció de
l'Hospital de Formentera.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar el desenvolupament del fons de cohesió que
prevegi la despesa per a la població flotant, amb especial
atenció a la immigració.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les gestions necessàries per tal de millorar les
condicions del sistema d’ajuts al transport de difunts entre les
illes.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a encapçalar el procediment de reforma de l’Estatut
d'Autonomia i la revisió del finançament autonòmic mitjançant
propostes que tenguin com a objecte principal assolir el màxim
de consens entre totes les forces polítiques amb representació
parlamentària a les Illes Balears. El Govern haurà de trametre
al Parlament les seves propostes i les que sorgeixin de la
Comissió Assessora d’Experts creada ad hoc per tal d'afavorir
el debat i la participació social.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acordar amb els agents socials per tal d’aconseguir un
nou Pacte per l’Ocupació, que donarà estabilitat a les nostres
illes.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un Pla d’Igualtat d’Oportunitats amb

69. El Parlament de les Illes Balears insta els governs de l’Estat
i de les Illes Balears a posar tots els mitjans al seu abast per
garantir el compliment de la Llei de Règim Especial.

71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir al llarg de la legislatura un finançament
suficient per als serveis sanitaris públics de les Illes Balears que
haurà de preveure com a mínim la previsió d’increment de
l’IPC, l’adequació de les plantilles de personal al manteniment,
almenys, de les ràtios actuals, la renovació tecnològica, els
compromisos d’inversions i la previsió d’increment de la
factura farmacèutica.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
un pla contra l’abandonament prematur de l’escolarització que
prevegi també acords amb els sectors empresarials sobre nivells
de formació dels joves treballadors.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que revisi la legislació que afecti les inversions i al
finançament de les entitats locals per tal que aquestes puguin
donar els serveis adequats a les necessitats dels seus veïns.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no acceptar cap nova transferència competencial que,
de manera fefaent, no vagi acompanyada de les corresponents
partides econòmiques que assegurin no tan sols el servei que
actualment es pugui prestar, sinó també els dèficits
manifestament avaluables i les corresponents correccions
posteriors en funció de la població.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a trobar solucions efectives per tal que la renda de les
famílies no suposi un entrebanc per a l'adjudicació de places
escolars al sistema públic d'ensenyament.
76. El Parlament de les Illes Balears acorda fixar com a criteri
a la Comissió Institucional de Reforma de l'Estatut que el text
que finalment s’elabori contingui els preceptes legals necessaris
per assegurar el correcte finançament de la comunitat
autònoma, preveient-hi en tot cas tant el fet insular com la
població de fet de les Illes Balears.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que revisi, en el marc de les seves competències, el
barem de renda que s’aplica a l’hora d’optar a l’adjudicació
d’habitatges de promoció pública d’acord amb la realitat
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socioeconòmica de les Illes Balears, especialment en el cas de
primera residència per a menors de trenta anys.

Balears, el descompte per a residents en els vols interinsulars
i amb la península fins a un 50%.

78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el marc de les seves competències, estableixi
les mesures per tal que el sector terciari, sense minvar la seva
aportació absoluta al PIB, sigui un factor determinant per a un
increment de la incidència percentual dels altres sectors,
especialment el sector primari, sobre aquest mateix indicador.

90. El Parlament de les Illes Balears constata que la inversió
per a les Illes Balears que preveu el Projecte de Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2005 és discriminatòria
i totalment insuficient per atendre les necessitats dels ciutadans
de les Illes Balears i insta el Govern de l'Estat a modificar la
negociant amb el Govern de les Illes Balears les inversions amb
criteris de sostenibilitat.

79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que inclogui als propers Pressuposts Generals les partides
corresponents per tal que les Illes Balears rebin les inversions
compromeses en matèria d’infraestructures viàries, així com les
que es derivin d’un estudi i d’una avaluació del dèficit generat
en anteriors exercicis.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a traslladar a l’àmbit jurídic i institucional de la Unió Europea
la realitat territorial, política i cultural que resulti de les
modificacions constitucionals que han de tenir lloc com a
conseqüència de les reformes dels estatuts d’autonomia.

91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a compensar el dèficit històric d’inversions públiques a les Illes
Balears pel que fa a transport públic.
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar els tràmits oportuns per a la transferència
immediata de la competència en matèria de Joventut als
Consells Insulars que estiguin disposats a assumir la.
93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els tràmits pertinents per a l’ampliació i
adequació de l’Hospital de Manacor.

81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que estableixi contactes amb els diferents consells
insulars per tal de desenvolupar en la seva totalitat l’article 39
de l’actual Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, segons la
realitat de cadascuna de les illes.

94. El Parlament de les Illes Balears lamenta que les pensions
mitjanes a les Illes Balears siguin inferiors a les pensions
mitjanes de l'Estat i insta el Govern de l’Estat a homologar les
pensions més baixes a la mitjana estatal.

82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a retirar el seu recurs d'inconstitucionalitat interposat contra la
Llei 8/2000, de consells insulars.

95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla contra la pobresa i l’exclusió social i
a presentar lo al Parlament per a la seva aprovació.

83. El Parlament de les Illes Balears acorda constituir una
ponència parlamentària per a la reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears en el si de la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals.

96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar el complement de residència pels funcionaris
públics de l’administració de l’Estat a les Illes Balears, amb
efectes retroactius a 1 de gener de 2004.

84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dotar de personal i recursos suficients, així com a resoldre les
mancances en infraestructures, a l’Administració de Justícia a
les Illes Balears.

97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb el Govern central una revisió de la Declaració d’Obligació
de Servei Públic dels vols interinsulars per tal d’aconseguir
unes tarifes similars a les de Canàries, freqüències suficients i
horaris adequats a les necessitats dels ciutadans de les Illes
Balears.

85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar la transferència, amb la dotació adequada,
de la gestió de l’Administració de Justícia a les Illes Balears.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar l’immediat acompliment del Règim Especial
de les Illes Balears.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aplicar immediatament el Règim Especial de les Illes Balears
en tots els aspectes que conté.
88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar, amb caràcter d’urgència, les actuacions
pertinents per a solAlicitar al Govern de l’Estat la modificació
i millora de l’actual Declaració d’Obligatorietat de Servei
Públic del transport aeri.

98. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb el Govern de l’Estat la Declaració d'Obligacions de Servei
Públic per als vols entre les Illes i les destinacions més
habituals de la Península.
99. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a declarar
les Obligacions de Servei Públic de les comunicacions
marítimes entre Formentera i Eivissa.

A la seu del Parlament, 11 d'octubre del 2004.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

89. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
l'Estat a augmentar, en aplicació del Règim Especial de les Illes
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Entesa Nacionalista, relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm.
57 de 15 d'octubre d'enguany).

Ordre de Publicació
La votació obtengué el resultat següent:
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre del 2004, rebutjà els Apartats 1-9, 11, 12, 14, 16-22
i 24-26 de les Propostes de Resolució RGE núm. 6216/04, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre d'enguany).
La votació obtengué el resultat següent:
Apartats 1, 2 i 6:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartats 3, 7, 17 i 18:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Apartats 4, 5, 9, 12, 20, 22 i 27:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartats 8, 19, 25 i 26:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartats 14 i 24:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartat 21:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre del 2004, rebutjà els Apartats 1, 3, 4, 11, 13, 14, 16,
17, 19-35, 37-43, 45, 47-51 i 53-76 de les Propostes de
Resolució RGE núm. 6218/04, del Grup Parlamentari PSM -

Apartats 1, 4, 11, 13, 14,19, 21, 30, 37, 42, 54, 59 i 62-64:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Apartat 3:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .
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56
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47
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Apartats 16, 23, 24, 34, 35, 39, 40, 58, 60, 61 i 65:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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53
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Apartat 17:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .
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Apartat 20:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .
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Apartats 22, 26, 27, 31, 32, 66 i 67:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Apartats 25 i 48-51:
Total vots emesos . .
Vots a favor . . . . . . .
Vots en contra . . . . .
Abstencions . . . . . . .
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Apartats 28, 29 i 33:
Total vots emesos . .
Vots a favor . . . . . . .
Vots en contra . . . . .
Abstencions . . . . . . .
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Apartat 38:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .
Apartat 41:
Total vots emesos
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Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Apartats 43, 68, 69, 71 i 73-76:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Apartat 45:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Apartat 47:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartat 53:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartat 55:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apartat 56:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56
. 7
29
20

56
. 9
29
18

Apartats 57 i 70:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre del 2004, rebutjà els Apartats 1-7 i 11-16 de les
Propostes de Resolució RGE núm. 6219/04, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relatives al debat
sobre l'orientació política general del Govern de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre d'enguany).
La votació obtengué el resultat següent:
Apartat 1:
Total vots emesos
Vots a favor . . . .
Vots en contra . .
Abstencions . . . .
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Apartats 2, 3, 6, 7, 11 i 12:
Total vots emesos . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . .
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Apartats 4, 5 i 13:
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Apartat 14:
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Apartat 15:
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Apartat 16:
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
Apartat 72:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'octubre del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la
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sessió plenària d'avui sobre l'orientació política general del
Govern.
Té la paraula el Molt Honorable Senyor President de les
Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS:
Moltes gràcies, Senyor president, senyores i senyors
diputats.
Els debats sobre l’estat de l’autonomia –l’eix central dels
quals gira entorn de l’exposició del president del Govern– solen
anar variant, i així ha de ser, a mesura que avança la legislatura.
En el primer debat d'aquesta legislatura, efectuat quan el nou
Govern a penes havia pres possessió, no poguérem fer massa
cosa més que fixar el punt de sortida, l’autonomia que rebíem
del pacte, i anticipar els eixos nuclears d’allò que seria la gestió
del nou govern que començava la seva activitat.
L’any passat, la meva exposició ja tenia un cos més sòlid en
funció de la posada en marxa dels projectes anunciats en el
programa electoral del Partit Popular i, en conseqüència, l’estat
de l’autonomia» era ja l'estat dels compromisos programàtics i
el compliment i el grau de realització d’aquests. No parlàvem
tan sols d’allò que volíem fer, sinó d’allò que ja fèiem després
d’un any i pocs mesos de govern.
Avui, passat l’equador de la legislatura, el discurs sobre
l’estat de l’autonomia ha de versar necessàriament sobre la
culminació de les polítiques anunciades i en marxa i avaluar què
suposa i què suposarà la gestió del govern en el present i en el
futur de la nostra comunitat autònoma.
I no es preocupin, saben perfectament que vull fugir en
aquest discurs de llegir una llista avorrida i interminable de tot
allò que s’ha fet o també fugir de l’exposició de grans principis
i filosofies, bones disposicions, talantes, que es diu ara, i
paraules enceses que normalment són maniobres de distracció
per ocultar una pura i simple falta de gestió.
Per això, després d’explicitar els eixos que han inspirat
l’actuació del Govern i els resultats d’aquesta actuació,
passarem, a continuació, a l’avaluació dels fets. En el benentès
que aquest és un acte polític i política intentarà ser la meva
intervenció.
Idò quines són les idees-força han presidit l’acció del
Govern i de les polítiques que examinarem a continuació? Son
les següents.
En primer lloc, la gestió. Aquest és un Govern de gestió,
entre altres raons perquè gestionar bé és la primera obligació de
qualsevol govern. I gestió significa analitzar la societat, les
seves aspiracions i les seves mancances, definir les polítiques
oportunes i executar-les en el temps i en la forma prevists.
Senyores i senyors diputats, podran estar d'acord o en desacord
amb la definició de les nostres polítiques, però estic segur que
convindran que la gestió d'aquest govern ha tengut un
desenvolupament eficient i una concreció eficaç. Vàrem dir què
volíem fer i hem fet allò que vàrem dir, fixant terminis i
complint-los. Aquest és, en una paraula, un govern seriós.

En segon lloc, el diàleg. Els diputats i diputades coneixen la
meva insistència, en anteriors intervencions, a definir l'acció de
govern com un sistema de diàleg entre institucions i la societat
civil, un sistema que crea espais d'interacció entre governants i
agents socials, econòmics i culturals. I també saben que una de
les meves majors crítiques al pacte, de la legislatura anterior, es
va fonamentar, precisament, en la incapacitat manifesta, primer,
per establir diàlegs amb la societat i, en segon terme, per
recompondre els ponts que s'havien romput i recuperar els
contactes amb aquesta societat.
Jo crec que hem recuperat avui aquest diàleg, hem involucrat
la societat en els fins perseguits pel Govern, en temes
econòmics i socials, en turisme, en educació, en sanitat, en
aeroports, en transport aeri, en habitatge, en assistència social o
en la reforma de l’Estatut d'Autonomia. Aquesta complicitat
entre els poders públics i la societat és un principi essencial per
al Govern, per a qualsevol govern de les complexes societats
modernes i plurals. Governar, avui, no és lineal, és curvilini i
complex, perquè complexa és la nostra societat. I crec que
comprendre això és, en definiva, dialogar.
En tercer lloc, una de les urgències que, des del primer
moment, havia d’informar la nostra acció de govern era la
recuperació econòmica. Per aconseguir això, ens havíem de
moure en una doble direcció: primer, restaurar la confiança dels
agents econòmics i socials, patronals i sindicats, profundament
deprimits davant de les serioses i gens irreals tendències
recessives de la nostra economia i, segon, actuar amb energia en
aquells punts neuràlgics d'una demanda turística que havia
iniciat un procés de deserció de la destinació balear per una
sèrie de causes: mercats emergents i molt competitius en uns
casos, i incomprensibles actuacions dels nostres antecessors al
Govern, en altres. El resultat, tenint en compte com és de fàcil
destruir i de difícil reconstruir, crec que ha estat espectacular: al
cap d'un any el producte interior brut va abandonar les zones de
creixement zero o negatiu. L'any passat ens vàrem situar en l'1,4
del Producte Interior Brut, és probable que enguany superem
l'increment del 2% i les previsions de creixement econòmic per
a l’any que ve probablement estiguin envoltant el 2,5%. El
diàleg i el consens amb els sectors econòmics i socials afectats
va generar una nova confiança en les nostres possibilitats i crec
que les enèrgiques accions de promoció en els nostres principals
mercats han donat també els seus fruits: avui, pràcticament hem
recuperat els gairebé 800.000 turistes que es varen perdre a les
Illes Balears durant els quatre anys del pacte. I el que és més
important, hem tornat a prioritzar la política cap a la creació de
llocs de feina a les Illes Balears .
En quart lloc, el diàleg entre institucions: Govern, consells
insulars i ajuntaments, s’ha normalitzat en la nostra vida
política. De la mateixa forma que les autonomies som Estat,
també els consells insulars i ajuntaments són aquesta comunitat
autònoma. Crec, sincerament, que mai no s’havia aconseguit,
com ara, aquest clima de concòrdia i cooperació institucional
amb independència del color polític dels qui estan al front de les
institucions. En definitiva, parlam d'estabilitat institucional.
En cinquè lloc, l'estabilitat política era, després de
l'experiència que vàrem patir, multipartidista, del pacte de
l'anterior legislatura, un valor de primer ordreque s'havia de
restaurar. La unitat d'acció i coordinació de funcions ha estat
principi vertebrador d''aquest Govern. En aquest Govern no hi
ha conselleries-taifes, no hi ha protagonismes personals, no hi
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ha discursos contradictoris, ni hi ha rivalitats entre les diferents
àrees del mateix govern. Era important que la ciutadania
percebés que hi ha un sol govern que governava, que sabia què
volia i on volia arribar. Això és, senzillament, estabilitat
política.
En sisè lloc, les relacions amb el Govern central també
condicionen el nostre escenari polític. Aquí, i més en les actuals
circumstàncies, a la presentació de l'avantprojecte de
pressuposts generals de l'Estat i les darreres informacions que
arriben de les accions del Govern de Madrid ens colAloquen en
unes circumstàncies naturalment complicades, però ja vull
anunciar aquí ara, en aquest moment, que no cauré en la
temptació fàcil de fer sang d'aquesta ferida utilitzant-la en
contra el Partit Socialista Obrer Espanyol, perquè crec que
aquest recurs fàcil, encara que és probable que sigui rendible en
termes polítics, no beneficia els interessos dels ciutadans de les
Illes Balears.
En aquesta qüestió hem de defensar tres principis essencials:
primer, exigim respecte per part de l’actual Govern de l'Estat
dels acords legítims i legals, signats per l’anterior Govern
d'Espanya, amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En
segon lloc, hem de promoure el màxim consens intern entre
partits i institucions per, plegats, sempre que sigui possible,
defensar les nostres reivindicacions. I, en tercer lloc, diàles, des
del respecte institucional, entre els dos governs, central i
autonòmic, per damunt de colors polítics; i en aquest sentit he
fet la petició d'entrevista, d'audiència amb el president del
Govern, el Sr. Rodríguez Zapatero, per plantejar, com parlaré
més endavant, entre d'altres qüestions prioritàries, temes tan
importants com el transport aeri a les Illes Balears.
En setè i darrer lloc, allò que potser és l'eix central, avui, de
tota la nostra política, ha estat el gran projecte modernitzador de
les nostres Illes, que ha permès recuperar endarreriments
històrics i, en alguns casos, seculars. Jo no sé si aquesta
Cambra és conscient de la magnitud del projecte i del caràcter
estructural d'aquestes polítiques. El que és cert és que a les Illes
Balears sorgeixen, després d'aquest procés modernitzador
hauran fet un canvi substancial, en només quatre anys, el salt
qualitatiu haurà estat importantíssim per intentar liquidar el
contrasentit d'una economia pròspera i molt dinàmica lligada a
unes infraestructures que, en molts casos, pareixen
infraestructures del tercer món. I no em vull referir, encara que
també, als aspectes clàssics de les obres públiques com puguin
ser el Pla de carreteres o el Pla d'inversions ferroviàries, sinó al
caràcter omnicomprensiu de la modernització que ha inclòs tots
els àmbits de la nostra realitat econòmica i social: l'energia, la
nostra integració en el sistema energètic espanyol i europeu,
l'educació, la sanitat pública, l'assistència social, el medi
ambient. De tot això, en parlarem amb més deteniment al llarg
d'aquesta exposició.
Les comunicacions. En l'anterior debat sobre l'estat de
l'autonomia ja vaig explicar a aquesta cambra, de forma gairebé
exhaustiva, per què la modernització de les nostres illes passava,
en primer i fonamental lloc, per una remodelació en profunditat
de tot el nostre sistema de comunicacions, que té en les
carreteres, el ferrocarril, els ports i en el transport aeri els seus
vectors essencials. I els deia llavors que les nostres illes s'havien
convertit en àrees metropolitanes sense una xarxa viària que
vertebràs aquest concepte. Aquest, fet creava disfuncions greus
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entre la realitat econòmica, urbanística i sociològica, plenament
instalAlada en la modernitat, i la realitat d'unes infraestructures
obsoletes, quasi primitives. Els recalcava que unes
infraestructures de comunicació modernes permetrien
revolucionar mobilitats i redistribuir espais que generarien una
ordenació de les Illes Balears més harmònica, més equilibrada
i recordava, per damunt de tot, com les carreteres de les Illes
Balears pateixen, i segueixen, desgraciadament, patint, l’índex
d’accidents, de sinistralitat, més alt de tota Espanya, són les
carreteres més insegures de tota Espanya.
També sortia al pas de tots els tòpics repetits pels
professionals del no, que deien sobre la naturalesa, l’impacte i
la intencionalitat d'unes carreteres modernes i segures. I els
advertia que no patíem cap obsessió per les autovies, la
necessitat de les quals no estava marcada per una devoció
especial, sinó per criteris i estàndards internacionals sobre la
intensitat mitjana viària, de vehicles, que són les que fixen quan
hi ha d'haver una autovia o autopista i quan aquesta no és
necessària. I també, igualment protestava per aquest judici
d’intencions, que jo crec que és inadmissible, que lligava
desenvolupament urbanístic i millora de la xarxa de carreteres,
mesclant ous amb caragols pel fet d’identificar una qüestió
tècnica i neutral com és una carretera amb un procés polític i
jurídic, avui, a més, en mans dels consells insulars, com és
definir on es pot urbanitzar i on no es pot.
Però tant se val, és igual, els fets acaben parlant per si
mateixos. Les protestes es dissolen tan aviat com s'inauguren les
noves carreteres que, a més, són utilitzades amb entusiasme i
reiteració pels mateixos que s'oposaven a la seva construcció.
L'estat de l'autonomia, aquí i ara, senyores i senyors
diputats, és que hem inaugurat la variant de Llucmajor,
l'autopista s’Arenal-Llucmajor i el tercer carril de l'autopista
d'Inca a Mallorca. I segueixen el ritme previst, complint els
terminis, l'autovia a Peguera, la variant de Sant Llorenç, la
variant de Manacor, la variant d'Inca, l'autovia Inca-sa Pobla, la
variant de Son Ferriol, l'adequació de la carretera de
Valldemossa, el túnel de sa Mola al Port de Sóller, tot això a
Mallorca; la segona ronda d'Eivissa, la carretera Eivissa-Sant
Antoni, l'accés a l'aeroport d'Eivissa i la ronda sud de Ciutadella
a Menorca. I vull deixar clar que avui el Govern de les Illes
Balears no fa i finança, que ja estaria en marxa, la variant de
Ferreries perquè el ministeri, Govern d’Espanya no vol, es nega
a donar-nos l’encomana de gestió, no sabem per què, solAlicitada
el passat 9 de desembre del 2004 i reiterada el 10 de febrer de
l'any 2005.
I Aquest és, senyores i senyors, l'estat de l'autonomia en
matèria de carreteres.
I ni tan sols em vull estendre respecte a la denúncia
unilateral del Conveni de carreteres, que va concedir en el seu
moment més de 250 milions d’euros a les Illes Balears els anys
98 i 2004, per part del Ministeri de Foment. Només vull insistir
en el fet, que crec que ho entén tothom, que, com a mínim,
abans que el Ministeri de Foment denunciàs el conveni de forma
unilateral, com a mínim, crec que hauria d’haver accedit a la
nostra petició, que jo mateix vaig fer per escrit, de convocar la
Comissió de Seguiment del Conveni, simplement per poder
escoltar les parts i per poder intentar dialogar.
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I aquesta és avui la nostra principal reivindicació amb aquest
conveni, que es pugui reconsiderar aquesta denúncia unilateral
per a simplement, deman, poder-nos asseure i poder parlar.
Tornam a exigir, únicament, que puguem exposar les nostres
raons per defensar els doblers dels ciutadans de les Illes Balears.
Però les comunicacions no només són carreteres, sinó
serveis públics de transport colAlectiu que tenen en el ferrocarril
el seu màxim exponent. I em permet recordar als senyors
diputats i diputades la quantitat, perdonin l'expressió, però
d'impertinències que vàrem haver de suportar sobre si amb les
carreteres intentàvem liquidar el tren, que si la reparació de les
deficiències, provocadores de greus accidents al tren de
Manacor, imputables a una inauguració precipitada i
electoralista d'aquest tren, ocultava una maquiavèlAlica intenció
de desacreditar el ferrocarril, i altres comentaris feridors i
mancats de raó.
Com sempre, els fets s'encarreguen de colAlocar cadascú al
seu lloc i desmenteixen judicis d'intencions absurds. L'aposta
pel ferrocarril és la més forta, en termes quantitatius i
qualitatius, que s'ha duit a terme d’ençà dels inicis de
l’autonomia a les Illes Balears. Hem rehabilitat i suprimit
nyarros, reobrint el tram Sineu-Manacor; s'estan rehabilitant i
adequant els trams Palma-Inca i Inca-sa Pobla, substituint les
vies que eren allà pràcticament des del principi del tren, i estam
eliminant sistemàticament tots els passos a nivell. Hem comprat
noves unitats ferroviàries, hem obert noves estacions, com la de
Sant Joan a Mallorca, i hem invertit quantitats importants en
seguretat.
El resultat quin és? Naturalment que són els usuaris els que
premien aquesta voluntat d'un tren cada vegada més freqüent i
segur, en creixement. Cada any, cada mes, pràcticament,
incrementam el nombre de passatgers que utilitzen aquest tren:
a l'any 2003, 2.755.000 passatgers que han passat a més de
3.100.000 passatgers l'any 2004, que significa un 12,54% més.
I en els primers vuit mesos de l'any 2005, l'increment acumulat
ha estat del 18,88% en relació amb el mateix període de l'any
passat.
Però allò que posa de manifest la centralitat del ferrocarril
en el nostre sistema de comunicacions són dues magnes obres:
d’una banda, la nova estació intermodal de Palma, soterrada,
davall el Parc de ses Estacions de la Plaça d'Espanya, amb el
soterrament de les vies fèrries i la construcció d'una estació de
tren i d'autobusos digna d'aquest nom, i amb una platja de vies
que garanteixi que puguem incrementar la xarxa viària i les
freqüències de cara al futur. I d'’altra banda, la posada en marxa,
naturalment, del metro a la ciutat de Palma, del nou metro que
per Son Oliva, pel polígon de Son Castelló connectarà el centre
de Palma amb la Universitat, com a una primera línia.
Tot això, dins del Pla director sectorial de transports de les
Illes Balears, que inclou de forma rellevant les inversions en
execució en matèria de transport públic per carretera,
especialment a les illes d’Eivissa, Formentera i Menorca.
Però vull també abordar el transport marítim, on hem
aconseguit, a la fi, implantar la primera connexió de Formentera
a Eivissa a primera hora del matí i d’Eivissa a Formentera en la
freqüència nocturna, una aspiració legítima i important dels
ciutadans de Formentera. Així mateix, hem aconseguit mantenir

durant l’hivern el servei Alcúdia a Ciutadella i s’ha obert una
nova línia Barcelona-Alcúdia-Ciutadella.
I en matèria de transports, he volgut, per la seva
importància, deixar per al final, la qüestió del transport aeri.
Entre l'any 1998 i l'any 2003, els preus constants de les tarifes
aèries s’incrementen, i es diu aviat, en un 89%, la qual cosa, de
fet, suposa neutralitzar, en bona mesura, les tarifes
subvencionades, els descomptes, per als residents a les Illes
Balears, que és evident que es justifiquen per raons d’insularitat
i pel fet que, a diferència dels ciutadans de la península,
nosaltres no tenim cap alternativa al transport aeri.
I és en aquest moment quan es planteja la declaració de
servei públic. A l’any 2003 s’aprova la declaració de servei
públic dels vols interinsulars i queda pendent la dels vols a la
península. La declaració garanteix freqüències i, sobretot, que
no es pugui incrementar unilateralment els preus, la tarifa.
Idò bé, des de l’any 2004, aquesta declaració s'ha
incomplert, s’han suprimit freqüències i apujat les tarifes de
forma unilateral, amb la permissivitat del ministeri, incomplint
la declaració acordada, qüestió que ha estat denunciada no tan
sols pel Govern, sinó per la Mesa del Transport de les Illes
Balears, de la qual formen part també els consells insulars, però
realment sense cap èxit, perquè al dia d'avui la Mesa del
Transport encara no ha aconseguit que el ministeri els rebi per
plantejar aquesta demanda.
Ara bé, malgrat això, s’ha de reconèixer que, encara que tard
i de manera que nosaltres creim insuficient, els pressuposts
generals de l’Estat de l'any 2005 i 2006, han previst un
increment important en el descompte per a residents, cosa que
vull agrair públicament, una vegada més, perquè crec que és una
cosa important i és un avanç per als ciutadans de les Illes
Balears. Naturalment, seguim pensant en la debilitat del sistema
d'augmentar descomptes, perquè ara hem d'esperar que les
pujades de preus dels bitllets no tornin a anulAlar aquesta pujada,
com va passar de l'any 1998 al 2004 d'aquests descomptes.
Però la situació més clamorosa, sense cap dubte, es produeix
per a qualsevol ciutadà quan durant l’hivern qualcú de Menorca
o Eivissa vol anar a Madrid, a Barcelona o a València. Les
freqüències de l'hivern a l'estiu pràcticament es redueixen en un
50%. I si es vol anar de Maó a Barcelona o a Madrid, o
d'Eivissa a Madrid, és molt complicat, ho saben aquells que ho
pateixen, anar el mateix dia i tornar el mateix dia fent la feina.
Però som allà on érem, ara torna començar l’hivern i tornam
a estar en la mateixa situació. La situació és al límit i hem
d’exigir en aquests moments al Ministeri de Foment que rebi la
Mesa del Transport i que, d'una forma consensuada, puguem
adoptar solucions urgents, perquè aquesta situació està avui
prop de la desesperació d'aquests ciutadans de Menorca,
d'Eivissa i Formentera, que veuen, que pateixen aquesta
incomunicació amb la península al llarg de l'hivern.
Per últim, hem creat el Comitè Assessor en Cogestió
Aeroportuària, és un mandat d'aquest Parlament, abans de les
eleccions, perquè volem reivindicar els aeroports per aplicar
models de gestió on participi la iniciativa privada, i això ho
volem fer d'acord amb tots els implicats, com deia abans amb
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aquest diàleg amb la societat, amb tots els implicats, amb tots
els que tenen qualque cosa a dir en la gestió aeroportuària.
Els ports, juntament amb les carreteres, el ferrocarril i el
transport aeri, són el quart component de tot el sistema de
comunicacions balears. Jo no sé si les senyores diputades i els
senyors diputats són conscients de la importància que va tenir
l'aprovació, el passat mes de juny, de la Llei de ports de les Illes
Balears, és el primer intent seriós de tractar de forma global tot
el sistema portuari balear i que analitza, des d'una perspectiva
balear, allò estrictament portuari, mediambiental, turístic i el
transport.
Aquesta llei proposa la creació d'un ens públic, que és l'ens
de Ports de les Illes Balears i un ambiciós pla estratègic que
inclou des de la diagnosi de la realitat portuària insular fins a
l'impuls de projectes i iniciatives definits en un pla d'acció.
Durant els anys transcorreguts entre els dos debats sobre l'estat
de l'autonomia ja s’han invertit més de 13 milions d'euros en 33
actuacions referides a 13 ports insulars. Per a l'any 2006, estan
previstes 40 actuacions amb un pressupost de més de 30 milions
d'euros.
En el Pla de gestió ambiental dels ports s'han creat punts
verds i punts nets seguint les directrius europees en la matèria;
s'han fet auditories energètiques i de gestió mediambiental, com
a pas a les certificacions ISO-14000; i s'han desenvolupat
programes de gestió integrada de ports i plans de màrqueting
que apunten a la projecció turística dels nostres ports.
Menció a part, especial, mereix el port de Ciutadella amb
dos problemes que s’han de ponderar: primer, la solució de la
perillositat que suposa el recorregut del canal i la maniobra
d'atracada dels vaixells comercials i la manca d'amarratges, amb
una demanda acumulada de deu anys en una llista d'espera de
360 embarcacions. El primer problema es resol amb la
construcció d'un dic de recer i, el segon, amb una dàrsena a Cala
en Busquets. El dic suposa una inversió de més de 60 milions
d'euros i un termini d'execució de 36 mesos. La dàrsena de Cala
en Busquets suposa una inversió de gairebé 40 milions d'euros
i el mateix termini d'execució.
El finançament d’aquests dos projectes està garantit pel
Govern de les Illes Balears. Aquests projectes inicials s’han
hagut de modificar per adaptar-se al compliment de la
declaració d’impacte ambiental. I vull dir que al dia d'avui,
només estam pendents per poder començar de l'informe
preceptiu, que hauria de ser només tècnic, de tràmit, del
Ministeri de Medi Ambient de Madrid; i vull dir que no
permetrem una oposició política a aquests projectes utilitzant un
tràmit administratiu. Tenim els doblers per fer la inversió a
Ciutadella, tenim la declaració favorable d'informe d'impacte
ambiental al projecte adaptat. Naturalment, no vull ni tan sols
pensar que ens poguessin, per una tramitació administrativa,
intentar aturar aquest projecte.
La conjuntura econòmica. L'èxit de la gestió d'un govern es
mesura en bona part pels bons resultats econòmics, sobretot
quan es parteix d'un període de recessió, amb creixements
gairebé insignificants, si no negatius, del Producte Interior Brut,
i un desànim generalitzat entre els agents econòmics i socials
que estiren el carro de l'economia.
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Quin és l'estat de l'autonomia des d'una perspectiva
econòmica? Convé que ens detenguem breument en l'evolució
que s'ha anat produint i que ha desembocat en un clar procés
recuperador del dinamisme econòmic balear.
El creixement mitjà dels anys 1995- 1999 a les Illes Balears
se situa 4 dècimes per damunt la taxa nacional i mostra un perfil
clarament expansiu.
I què és el que passa entre els anys 2000 i 2003? Doncs que
es produeix un procés de desacceleració de l'economia balear.
El creixement de l'any 2003, que ja és el més petit, del 0,7%, a
més, se sustenta bàsicament en el sector de la construcció, l'únic
que en aquell any encara manté certa dinàmica, tot i que té,
naturalment, una tendència descendent.
Les Illes Balears, durant aquest període 2000-2003, són la
comunitat autònoma amb menor creixement d'Espanya durant
aquest període. A més, la taxa anual mitjana de creixement és
d'un 1,6%, la meitat de la registrada a nivell nacional, un 3,1%.
És a dir, un diferencial d'un punt i mig.
La tendència, dins aquest període, és de reducció de les taxes
de creixement, l'any 2000 un creixement del 4,2% de
l'economia, que arriba fins a un creixement, l'any 2003, del
0,7%.
Però, afortunadament, a partir de l'any 2004 s'inicia la
recuperació, tot i que de manera progressiva. Aquesta
recuperació, en termes científics, es basa fonamentalment en el
sector serveis, en l'economia terciària.
Encara que a l'any 2004 les Illes Balears són la comunitat
amb menor creixement a Espanya, el diferencial ja es redueix
d'una forma substancial. El 2003 les Illes Balears creixien un
1,5% manco que el conjunt d'Espanya, a l'any 2004 aquesta
diferència ja se situa a l'1%, i a l'any 2006, 2005, perdó,
previsiblement, se situarà en el 0,6%, i és de preveure que
aquesta reducció continuï de cara al futur.
El que és evident és que a partir d'aquest any 2004 canvia la
tendència en l'evolució de les taxes de creixement. Si a l'any
2003 teníem un creixement econòmic del 0,7%, l'any 2004
passam a duplicar, a l'1,5% aquest creixement.
I què passa enguany, l'any 2005? Doncs que es preveu
continuïtat en aquesta recuperació. Aquesta previsió de millora
de l'evolució econòmica a l'any 2005 es constata per part dels
principals instituts i centres de recerca -FUNCAS-Fundació
Caixes d'Estalvi; Hispalink; Cambra de Comerç; CAEB; Sa
Nostra-, així com pels tècnics de l'administració autonòmica.
Per a enguany la previsió actual de creixement de l'economia és
envoltant el 2,1%, tot i que probablement pugui ser revisada a
l'alça, mentre que per a l'any 2005 la previsió serà envoltant
aquest 2,5, 2,6% de creixement.
I és evident que aquestes taxes de creixement econòmic
actual, de generació de riquesa, s'han de considerar en
comparació al punt de sortida, a aquell 0,7% de l'any 2003. Els
nivells que s'assolim de creixement de la nostra economia no
són els que nosaltres desitjaríem, però sí marquen un canvi de
tendència cap a l'alça i assenyalen que estam immersos en un
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procés de recuperació del dinamisme econòmic que vàrem tenir
a les Illes Balears fins a l'any 2000.
Però, el més important d’aquesta conjuntura econòmica és,
sense cap dubte, la creació d’ocupació, de llocs de feina a les
Illes Balears. En el passat mes d’agost, varen tenir feina a les
Illes Balears 36.000 persones que no tenien feina fa dos anys. I
si miram la mitjana de tot l’any, dades de gener a agost, varen
fer feina 24.000 persones més que fa dos anys.
I la dada més espectacular, que avui de matí no he tengut
temps d'actualitzar, però que acaben de sortir avui de matí,
demà en parlarem, imagín, de les dades del mes de setembre,
és que, el passat mes d’agost, per primera vegada, des de fa cinc
anys a les Illes Balears, va baixar l’atur, no només en termes
relatius sinó en xifres absolutes, a les Illes Balears, per primera
vegada, l'agost del 2005, varen baixar el nombre de persones
desocupades a les Illes Balears.
A més, l’Enquesta de Població Activa ens indica que estem
dins un procés de convergència en taxa d’ocupació general, i
sobretot, femenina, molt important, amb els paràmetres de la
Unió Europea; i tenim la taxa d'ocupació, també femenina, avui
més alta de tota Espanya. Naturalment, els punts dèbils que ens
han de seguir preocupant són la temporalitat i la sinistralitat
laboral.
Però és en aquest escenari on vull també emmarcar el diàleg
social del Govern amb empresaris i sindicats, amb 13 reunions
de la Mesa del Diàleg Social, els pactes locals d’ocupació o
l’acord del Pla d’Ocupació de les Illes Balears o el pacte
d'estabilitat de la funció pública o el conveni laboral.
I aquest és, senyores i senyors diputats, el balanç: rebérem
una economia que estava per terra, el primer any ja vàrem
aconseguir marcar un canvi de tendència i, el segon, que és el
que s’exposa en aquest debat, consolida, de manera que no
permet el més mínim dubte, un procés de recuperació
econòmica i un procés de convergència amb les taxes de
creixement espanyoles i europees.
Ara ens detendrem en el sector turístic, principal motor de
la nostra economia, amb tots els números per continuar sent-ho
i que mostra una solidesa –ara i en el passat– a prova de crisis
internacionals, etcètera.
El procés de recuperació turística és, a hores d'ara,
incontestable. Entre 1999 i 2002, només en el cas del turisme
alemany, es varen perdre 923.000 turistes: pràcticament els
haurem recuperat enguany. Aquest canvi de tendència s'inicia
especialment l'any 2003, l'any 2004, i es consolida a l'any 2005,
i no és casual ni gratuït, sinó conseqüència de la recuperació del
diàleg amb el sector, empresaris i treballadors, i d’una enèrgica
acció promocionadora en tots els fronts i mercats, recuperant la
imatge amable de les Illes Balears i la colAlaboració amistosa
amb majoristes de viatges, rompuda arran d'una incomprensible
política turística de l’anterior legislatura.
Però aquestes dades no són només importants
quantitativament, sinó qualitativament. L'estacionalitat no
només no s'ha accentuat a les Illes Balears, sinó tot al contrari.
De fet, el creixement en nombre de turistes es produeixen en els
mesos que deim de temporada mitjana i baixa. En el semestre
que va d'octubre del 2004 a març del 2005, el nombre de turistes

es va incrementar en un 12,7% amb un total de 2.089.867
turistes. I d'altra banda, s'ha incrementat també el nombre
d'establiments oberts en quatre d'aquests sis mesos, igual com
l'ocupació hotelera amb pujades del 18,4% a Menorca, del
17,3% a Eivissa i Formentera i de l’11,9% a Mallorca.
Aquesta recuperació, tanmateix, s'ha produït amb una
notable contenció de l'oferta, al revés del que passa en les
nostres destinacions competidores. Mentre que, per exemple,
Andalusia, incrementava, en un sol any, 21.000 llits, les Illes
Balears mantenen un creixement moderat. L'any 2003 es varen
autoritzar 2.775 llits; el 2004, 1.895 i en els sis primers mesos
del 2005 només 497 llits.
I aquestes xifres adquireixen el seu vertader significat si
tenim en compte que la majoria de noves places són
conseqüència de canvis d'ús o d’ampliacions i que, naturalment,
es corresponen, en tots els casos, amb autoritzacions anteriors
a l'any 1997. S'ha de destacar que a l'any 2005 no hi ha hagut
cap solAlicitud de llicència per a establiments de nova
construcció, i que, en canvi, ha estat perceptible, una aposta per
la qualitat: hem tengut 52 solAlicituds per millorar la categoria
del hotels, vint dels quals han estat per passar de tres a quatre
estrelles i tres per passar de quatre a cinc estrelles.
Però sorprenentment, aquest creixement moderat de
l'hostaleria, amb tendència a increment zero, contrasta amb un
gran increment de l'oferta complementària. A l'any 2004 les
places de restaurants s’incrementaren en un 13,51%, les de
cafeteries en un 4,89% i les de bars en un 2,62%, de fet suposa
un increment global de places d'oferta complementària del
21,06%.
Segons la Cambra de Comerç, la producció turística balear
en conjunt va passar del descens del 0,7% a l'any 2003 a un
increment del 0,8% a l'any 2004, que és quan es produeix una
inflexió en les tendències depressives del turisme. Exceltur sosté
que la despesa turística espanyola està ancorada en els nivells de
l'any 1999. Això pot ser cert respecte al turisme en la resta
d'Espanya, però no ho és referit a les Illes Balears. Descendeix
la despesa mitjana ponderada en funció de l'estada, que baixa un
4,2%, així com la despesa en transport a causa del transport aeri
de baix cost, però les Illes Balears, insistesc, d'acord amb
Exceltur, mantenen per sobre de la mitjana nacional la despesa
per turista i estada, que se situa en 778 euros davant els 697 de
la mitjana espanyola. L'evolució dels ingressos turístics balears
pot apreciar-se en els 6.808 milions d'euros el 2002, 8.890
milions d'euros el 2003 i 9.186 milions el 2004.
Però, amb aquestes xifres, coexisteixen reptes i amenaces,
que tenim l’obligació d’abordar. La Comissió d’experts que
analitza la problemàtica del tot inclòs, ens ha d’ajudar, des del
consens amb el sector, per apuntar les mesures de regulació que
crec que, previsiblement, aniran cap al control de qualitat de les
instalAlacions i dels serveis d'aquesta pràctica. Però, és evident,
que han de preocupar els efectes del tot inclòs sobre la nostra
oferta complementària, sense detriment de la llibertat de mercat.
Perquè aquesta situació afecta un eix estructural bàsic de la
nostra economia, que és que la riquesa que es produeix pel
turisme es reparteixi, arribi a tots els ciutadans; aquesta situació
afecta el repartiment de la riquesa que fan sectors molt
importants per a les Illes Balears, per a la nostra economia, i en
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termes socials també i en creació de llocs de feina, com bars,
restaurants i el petit comerç, i especialment per a aquest comerç,
per a aquesta petita i mitjana empresa del comerç que hem de
preservar i que és tan important per a la nostra estructura
econòmica i per a la creació de llocs de feina.
I en aquest sentit va, des d'un govern lliberal, també la
defensa d'una mesura com la moratòria, aprovada per aquest
Govern, per aquest Parlament, de grans superfícies a les Illes
Balears, que esper que en puguem parlar dins aquesta política
comercial al llarg d'aquest debat.
El Pla de reconversió de la Platja de Palma i el futur de Sant
Antoni a Eivissa suposen també una aposta decisiva per al
nostre futur model turístic.
També la lluita contra la desestacionalització, on s’han de
destacar les rutes cicloturístiques i el futur Palau de Congressos
de Palma, amb el projecte del prestigiós arquitecte Patxi
Mangado, o el projecte de l’Imserso europeu, que impulsa el
Govern amb l'ajuda d'empresaris i sindicats. O també la
preocupació per la seguretat amb el nou paper de formació de
les policies locals i la gradual implantació de la policia turística.
En resum, de totes aquestes dades referides al període que
s’exposa en aquest debat sobre l'estat de l'autonomia, s’ha de
deduir que el turisme a les Illes Balears es troba en una
acceptable situació, amb la consolidació del canvi de tendència
que s'inicià a partir de 2003.
El mèrit no és només de les institucions, consells o Govern,
sinó de l'acció conjunta amb els agents socials i econòmics a
l'hora de definir estratègies i dissenyar respostes als nous reptes
del mercat. Hem millorat el nostre producte, com deia hem
recuperat aquesta cara amable als mercats emissors i, amb les
nostres inversions en infraestructures i en l’atenció al medi
ambient, les Illes Balears tornen a trepitjar fort a l'escenari
turístic espanyol i europeu, però sense oblidar els nous reptes
pendents, i sobretot, preparant el futur.
L'estructura de la demanda turística ha experimentat canvis
notables en els darrers anys amb una sorprenent acceleració en
la seva implantació cada vegada més generalitzada.
Concretament, Internet -volia exposar i volia estendre-me,
però vaig molt malament de temps i, en tot cas, ho deixaré per
al dia de demà-, però, naturalment, els problemes que ens
afecten a aquest canvi de model turístic és la contractació
directa, la contractació a través d'Internet; la introducció de les
companyies de baix cost; les variacions en la demanda turística;
el canvis en allotjaments, cap al turisme residencial; les
destinacions emergents competidores, hi ha quasi 2 milions de
llits competidors a Turquia, Tunísia, Egipte, Grècia, Croàcia,
Bulgària i Xipre, i 1.200.000 més de llits competidors a
Canàries, Andalusia i Catalunya.
Però està clar que aquest nou escenari sobrevingut des de fa
pocs anys significarà que es faran miques tant la demanda
tradicional com l’oferta tradicional. El bon pedaç ja no es
vendrà dins la caixa, el turisme ja no es canalitzarà en exclusiva
a través dels majoristes de viatges, ja no podrem estar asseguts
i esperar que vengui el mannà plogut del cel. Empresaris,
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sindicats i administració hem d'assumir amb coratge aquestes
noves realitats per donar-hi resposta adequada.
D’aquí que la gran responsabilitat que tenim davant sigui la
del diàleg i la del consens, perquè govern, consells, agents
econòmics i socials puguem pactar i definir la planificació del
nostre model a mig i llarg termini. Aquesta no serà una empresa
fàcil i probablement poc agradable, tots haurem de cedir i vetllar
pels interessos generals, garantint amb vista al futur un model
que pugui preservar la creació de llocs de feina i riquesa, dins
de la nostra qualitat de vida.
I en aquest context, no és fàcil tampoc parlar d'agricultura o
parlar d'indústria en un debat com el que feim avui. No és fàcil
ni aquí ni en bona part dels països europeus avançats, on
l'economia terciària s'està imposant en detriment d'una indústria
que, quan es globalitza es deslocalitza, i una agricultura que de
fet es manté amb les ajudes públiques i la tenacitat de molts
agricultors.
Aquesta agricultura i aquesta indústria a les Illes Balears, a
part de participar de totes les característiques, corregides i
augmentades, de les modernes economies terciàries, té un plus
de dificultat molt important en la nostra condició insular. I, si
hem de ser francs, aquí, com a la resta d'Europa, les polítiques
agràries, per exemple, apunten a ordenar i fer més rendibles els
ajuts i a impulsar projectes modernitzadors de les estructures
agropecuàries, a mantenir la renda agrària, a impulsar les
marques de qualitat i les denominacions d'origen, a exercir
gairebé de zoòlegs per definir i recuperar les races autòctones.
Les importants inversions en regadius, el Pla de camins
rurals, de més de 8 milions d’euros; el manteniment, malgrat tot,
de la quota làctia; la inversió en promoció agroalimentària i
l’agilització en el tràmit de les ajudes, van en aquest sentit.
És possible que l'agricultura, com a sector significatiu del
Producte Interior Brut, estigui condemnada a mantenir-se en
posicions gairebé testimonials, amb nínxols molt rendibles,
tecnològicament molt evolucionats i empresarialment
imaginatius –és el cas de les empreses vinícoles, de les
explotacions biològiques o d'indústries agropecuàries– que,
tanmateix, seran, malauradament, l'excepció i no la regla. El que
està canviant, en canvi, és la nostra mirada, la nostra perspectiva
respecte al camp, la rendibilitat del qual –per mantenir-lo i
perquè compleixi la seva funció mediambiental, social, estètica
i cultural– ha de ser un dels grans reptes socioeconòmics que
tenim plantejats.
Com ho ha de ser i ho és la defensa del nostre sector
industrial, amb l'esforç per a la promoció industrial i amb el
nostre compromís, sobretot, per al manteniment de la
competitivitat d'aquests sectors. La superació de la manca de
competitivitat, lligada a la insularitat, les dificultats de promoció
exterior i les possibilitats d'aquest sector de competir, no només
a les Illes Balears sinó també fora d'aquí.
En el camp de l'energia, aquest magne projecte que canvia
radicalment el sistema energètic balear s’està complint pas a pas
i d'acord amb el calendari previst: entrada en servei del
gasoducte València-Eivissa-Mallorca a l'any 2007; en el mateix
any, entrada en servei del cable elèctric Mallorca-EivissaFormentera; i començament, també a l'any 2007, de la
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construcció del cable elèctric Península-València-CastellóMallorca per a entrar en funcionament, en el bienni 2009-2011,
el sistema elèctric unificat a les Illes Balears.
Vull ressaltar també l’aprovació, després d’anys, del Pla
energètic de les Illes Balears, així com les mesures d’estalvi i
eficiència energètica, com per exemple, el projecte de reducció
de contaminació lumínica a l’illa de Formentera, o els convenis
amb l’Ajuntament de Palma.
Aquest Govern, al llarg del darrer període, està duent a
terme la més enèrgica política mediambiental que no admet
comparació amb el passat i que, vull avançar, si és qüestionada,
que esper que així serà, en el torn de rèpliques, ja els anunciï
que amb dades, xifres, fets, realitats i doblers, contestaré
dialècticament. La transmissió sistemàtica d'una imatge d'un
govern depredador del medi ambient, destructor de les illes,
amb bulímia de ciment i voracitat constructora, no només és
injusta, sinó que no resisteix cap confrontació amb els fets i no
en parlem si la comparació la feim amb els èxits
mediambientals de l'època del pacte de ciment.
Vostès saben, senyores i senyors diputats, que una de les
qüestions essencials que ens separa al centre dreta liberal de
l'esquerra balear en matèria de medi ambient és si la seva gestió
ha de ser pública o si ha de ser cogestionada amb els principals
sectors afectats. Dic que aquesta diferència essencial a l'hora de
tractar el medi ambient ens separa, ho dic bé, de l'esquerra
balear, i concret el caràcter de balear perquè avui l'esquerra
europea, democràtica i integrada en el sistema de valors del món
occidental, fa temps que sosté –almanco a nivell teòric i pràctic
a nivell polític, aquesta visió d'un medi ambient abordat sense
afectar els drets de la propietat, que combina economia i
ecologia i que sosté que o es dóna valor d'ús i mercat als espais
que es volen protegir o aquests decauran de manera implacable.
Concreció normativa d'aquesta filosofia mediambiental és
la Llei per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
–l’anomenada LECO– que va ser aprovada el maig d’enguany
i que constitueix una de les prioritats programàtiques d'aquest
govern. Les conseqüències d'aquesta nova política ambiental,
parlam de fet, ja s’han començat a produir:
A Mallorca, a la serra de Tramuntana, amb una superfície
total de 62.623 hectàrees, de les quals més de 54.000 són de
propietat privada, s'ha produït l'adhesió al Pla d'ordenació de
recursos naturals (PORN) de 28.507 hectàrees, és a dir, el 52,
16% de les propietats privades de la serra de Tramuntana. I això
que parlam d'un procés que s'ha iniciat el mes de març
d’enguany.
A la península de Llevant, també a Mallorca, amb una
superfície total de 14.681 hectàrees, de les quals gairebé 7.000
són de propietat privada, les adhesions a aquest Pla d'ordenació
de la zona han estat de 4.062 hectàrees, és a dir, el 58,1% de la
superfície privada total de la península.
I totes aquestes adhesions massives –i ens trobam només al
principi– han estat voluntàries, de bon grat i a més, amb
freqüència, entusiastes. No han estat necessàries confiscacions
de fet o buidaments dels drets de propietat ni intervencions
amenaçadores: ha bastat el diàleg i el consens a l'hora de posar
sobre la taula els pros i els contres de la condició d'espai de

rellevància natural per, al final, arbitrar fórmules en les quals es
conjuguen els alts valors mediambientals que han de protegir-se
amb la devolució del seu valor d'ús i de mercat, en el que
amenaçava a convertir-se en una reedició moderna de les mans
mortes condemnades, per la seva pròpia dinàmica improductiva,
a la degradació i a l'abandonament.
Deien que lo que es común no es de ningún, l'èxit, gairebé
instantani, d'aquesta proposta del Govern mostra que ens trobam
en el bon camí: no es pot pensar en polítiques mediambientals
dignes d'aquest nom sense la colAlaboració, no només passiva,
sinó activa, dels propietaris dels espais a protegir. Estam
aconseguint aquesta colAlaboració que, no ho dubtin senyores i
senyors, no serà conjuntural, tenint en compte la llibertat
d'entrar i sortir dels acords, sinó definitiva i en creixement,
llevat –aventur– que tornassin els criteris interventors que varen
fracassar en el passat.
Però aquest gir copernicà que ha experimentat el panorama
de la protecció mediambiental no només es reflecteix a Mallorca
i a les serres de Tramuntana i de Llevant, la Xarxa Natura de
l'any 2000, a totes les illes, a Menorca, Eivissa, Formentera i a
Mallorca, era de 170.000 hectàrees, avui, a l'any 2004 és de
203.000 hectàrees.
I si parlam de prevenció forestal, en tres anys s’han
multiplicat per sis els recursos per a la prevenció forestal.
Ja en un altre àmbit, la Llei de caça, aprovada fa tot just uns
dies pel Consell de Govern i pendent de tramitació
parlamentària, forma part d'aquesta concepció global del medi
ambient, de la seva ordenació i rendibilitat econòmica, amb
especial atenció a les espècies autòctones i al manteniment dels
seus efectius poblacionals.
La protecció d'espècies, els ajuts i les colAlaboracions amb
entitats ecologistes, la incorporació dels municipis en la tasca de
la sostenibilitat ambiental a través de l'Agenda Local 21; l'acció
protectora sobre les praderies de posidònies, amb la progressiva
regulació d'ancoratges; l'enèrgica actuació en la introducció de
la neteja del litoral amb 41 embarcacions i més de 179.000
quilos de brutor marítima recollida o el compliment de la
Directiva marc europea per a la definició i l’anàlisi de l'estat de
les aigües que avançarà a l'any 2010 el que la Unió Europea
prescriu per a l'any 2015, són també algunes de les qüestions
puntuals abordades per aquesta política mediambiental.
En la gestió de l'aigua també s'han produït avanços
significatius en un doble front: garantir el subministrament
d'aigua potable a tota la població i evitar la salinització dels
aqüífers.
Com vostès ja coneixen, s'han firmat els convenis per a
quatre noves dessaladores, les d'Alcúdia, Andratx, Santa Eulària
i Ciutadella, amb una inversió global de gairebé 200 milions
d'euros per a una producció conjunta de 48.000 metres cúbics
diaris. A tot això s'ha d'afegir l'ampliació de la dessaladora Sant
Antoni d’Eivissa, ja culminada, que, amb una producció diària
de 17.500 metres cúbics, permet subministrar 2.500 metres
cúbics diaris d'aigua que abans no tenia Eivissa. I segueix al seu
ritme l'obra, la importantíssima obra de conducció de sa Costera
a l'illa de Mallorca, de tanta importància per a tot el nostre
sistema hídric.
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L’adequació dels torrents era una altra de les assignatures
pendents a les nostres illes, tant per minimitzar els riscs
d'inundacions com per conservar els valors paisatgístics i
ecològics. En quatre anys, haurem més que multiplicat per 10
les inversions en el tractament dels torrents.
L'objectiu de no abocar a la mar ni una sola gota d'aigua
sense depurar s'ha traduït en 19 noves depuradores amb una
inversió de més de 61,8 milions d'euros, que es complementen
amb la remodelació i l’ampliació de les depuradores actuals, a
més d'un importantíssim increment del tractament terciari dels
cabals.
El canvi climàtic amb els compromisos que ha de complir
Espanya en aquesta matèria ha estat assumit de forma
responsable per la nostra comunitat autònoma, amb la creació
d’una direcció general específica de Canvi Climàtic –pionera al
nostre país– amb l'objectiu de reduir 2,1 milions de tones a l'any
de les nostres emissions per poder assolir els nivells prevists en
el Protocol de Kyoto. Que ens hem pres seriosament aquest
compromís no només es reflecteix en la creació d'aquesta
direcció general, sinó en una política transversal que es
materialitza en la Comissió Interdepartamental amb funcions de
coordinació, seguiment i impuls. D'entrada, a través de
pedagogies com són les de consum energètic, el decàleg per als
llocs de treball, el decàleg de la conducció eficient en el
transport o l'aplicació d'energies fotovoltaiques en les noves
depuradores que es construeixen a l'Ibasan. Les campanyes
publicitàries de conscienciació ciutadana que comencen el mes
d'octubre, així com l'obertura de l'Oficina de Canvi Climàtic,
també l'octubre, per a atenció i informació del públic. A part
dels convenis de colAlaboració que hem firmat amb la
Universitat de les Illes Balears per a la investigació científica en
matèria de canvi climàtic i evolució del clima; també amb
l'Institut Nacional de Meteorologia per a intercanvi de TAOS i
la seva anàlisi, o amb les associacions de taxistes per als cursos
de conducció eficient.
I ara vull parlar de sanitat. En sanitat ens hem compromès a
una enèrgica política de racionalització per abordar grans
qüestions de la nova sanitat pública i autonòmica: llistes
d’espera, contenció de la despesa, noves prestacions sanitàries
i les infraestructures. I és molt important assenyalar que, per
executar aquestes polítiques, era és i serà imprescindible el
reconeixement dels professionals del sector.
I en aquest sentit, especialment vull destacar l’enorme esforç
de tots per reduir de forma molt significativa les llistes d’espera
que ens trobàrem l'any 2003, amb l’agreujant que des de l'any
2003 la població protegida de les Illes Balears ha pujat des de
865.000 persones fins a quasi un milió de persones.
Ara dissenyam el sistema de registre centralitzat,
imprescindible per al nostre compromís d’aplicació del futur
Decret de garantia de demora que garantirà als usuaris, als
ciutadans, legalment, el màxim d'espera.
La contenció de la despesa, especialment la farmacèutica, és
l’eterna assignatura pendent de tota sanitat pública. En aquest
sentit, vull esmentar la implantació del programa Gaia, que
permet el desenvolupament d’eines d’anàlisi de la prescripció
integrades en la història clínica electrònica o també la iniciativa
de la plataforma clínica de compres.
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I, pel que fa a les noves prestacions de dins el nostre
compromís electoral, destacar la implantació de l’atenció dental
infantil o l’extensió de les pròtesis dentals per a persones
majors.
I quant a infraestructures en la sanitat, el balanç no té
comparació, és extraordinari com mai: 19 centres nous de salut
i 14 unitats bàsiques en marxa; els nous hospitals d'Inca i de
Menorca, i, a la fi, el nou Hospital de Formentera, en
construcció; l'ampliació de l’Hospital de Can Misses, sense
renunciar, naturalment, a nous plantejaments, que podem
acordar amb el Consell Insular d’Eivissa i Formentera; dues
noves sales d'operacions a l'hospital de Manacor o el nou
hospital de Son Dureta, hospital de referència de Mallorca, com
a projecte emblemàtic.
I finalment, vull posar de relleu que en aquest anys s'ha
culminat el procés d'informatització de tota l'Atenció Primària
de les Illes Balears: avui ja hi ha un telèfon únic per demanar
cita prèvia operatiu a tots els centres de salut de les Illes
Balears.
En l’àmbit legislatiu, vull recordar l’aprovació de la Llei de
drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears,
projecte pioner a tota Espanya en la regulació de l’ús del tabac
i la protecció de la salut dels ciutadans.
Així mateix, els parlamentaris saben que es troba en
tramitació en aquest Parlament la Llei d’últimes voluntats. I
també el Pla sociosanitari que apunta a l'atenció de malalts
subaguts amb necessitats socials, amb creació d'equips d'atenció
domiciliària.
Finalment, vull destacar un important pas en l'àmbit de la
investigació, de la recerca i de l'atenció especialitzada, com ha
estat la constitució del Centre d'Investigació Biomèdica
especialitzat en malalties respiratòries que es constitueix com a
referent nacional i internacional. Això suposarà la reconversió
de dos pavellons de l'Hospital Joan March, de Caubet, que
estarà finalitzada el febrer de 2006.
I en l’àmbit de consum, destacar, finalment, el programa
“Consum a ca teva”, en el que suposa d'apropament de
l’administració als ciutadans.
I ara, parlant d'educació, assenyalant les transferències
d'educació són, juntament amb les de sanitat, les que comporten
una major complexitat, per les dimensions, el finançament i la
problemàtica que habitualment envolta el món educatiu. La
primera de les nostres obligacions és la d'escolaritzar tota la
població en edat escolar i fer-ho compaginant tota una sèrie de
variables que van des de la lliure elecció del centre fins a la
lliure elecció de la llengua vehicular de l'ensenyament, passant
per la impartició d'un ensenyament bilingüe que aspira a
aconseguir que els alumnes coneguin perfectament les dues
llengües oficials utilitzades a la nostra comunitat autònoma. Tot
això suposa, a més, importants efectius docents i el sistema de
concertació amb l'ensenyament privat.
La lliure elecció de centre educatiu és un important punt
programàtic d'aquest Govern que, per raons òbvies, no s'assoleix
de cop, però ha de quedar clar que és un objectiu a assolir, i que
hem avançat en aquest sentit al llarg d'aquests anys. La

3382

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / fascicle 1 / 4, 5 i 6 d'octubre del 2005

possibilitat d'exercir aquest dret dels pares i mares passa,
d'entrada, per una ampliació del sector concertat, com ens ho
indiquen les darreres dades del coeficient de demanda en els
darrers cursos. L'any passat, dels 18 centres amb més coeficient
de demanda 15 eren concertats. Per això s'ha dissenyat un pla
especial de subvencions limitades a certes zones i en funció de
valoracions de titularitats i terminis d'execució dels projectes.
La idea és subvencionar línies completes d'educació infantil,
primària, i secundària obligatòria.
Per una altra banda, vull recordar amb orgull, que aquest ha
aprovat i ha aplicat l’homologació retributiva dels professors de
l'ensenyament concertat, cosa que va quedar sense aprovar a
l'anterior legislatura, damunt la taula del Consell de Govern.
La firma amb les organitzacions sindicals del Pacte
d'estabilitat dels interins, ha permès una pau laboral necessària
per al nostre sistema educatiu, a més de garantir l'estabilitat de
les plantilles dels centres mitjançant l'adjudicació a 2.311
interins de les places per a dos anys. És evident que la irrupció
de la nova Llei orgànica d'Educació de l'Estat en l'àmbit de
l'ensenyament ha provocat una indefinició de propostes
inconcretes en aspectes que són fonamentals. A data d'avui, el
Ministeri d'Educació encara no ha fet efectiu el finançament de
l'ensenyament infantil; i naturalment, en aquest context, resulta
gairebé un sarcasme quasi abusiu la proposta que les comunitats
autònomes incrementin en un 60% el reforçament de
l'aprenentatge de llengües estrangeres. Això és especialment
greu en una autonomia que ha vist com s'incrementaven de
forma important i en alAluvió els alumnes procedents de la
immigració, amb tot el que això suposa des del punt de vista
docent.
Especialment important és l’esforç inversor en
infraestructures, per escolaritzar hem de tenir escoles i instituts;
13 nous centres inaugurats, més 7 centres en obres, i més de 60
milions d’euros en execució. L'exemple més significatiu, que
me pareix didàctic perquè es comprengui millor aquest esforç
inversor, és que després de deu anys hem aconseguit inaugurar
un colAlegi o institut a la ciutat de Palma, després de més de deu
anys sense que se n'inauguràs cap.
La colAlaboració del Govern amb la Universitat s'ha traduït
en importants inversions en obres d'ampliació de l'edifici
Ramon Llull al campus, l'ampliació de la seu universitària
d'Alaior a Menorca o la reforma de Can Oleo a Palma. D'altra
banda, les transferències a la institució universitària han superat,
per primera vegada, els 50 milions d'euros.
El Pla d'orientació i transició a la Universitat està complint
la funció d'orientar els alumnes de secundària en el seu accés a
la Universitat i el Decret que regula el Registre d'Estudis
Universitaris posa a l’abast dels ciutadans informació completa
i actualitzada dels estudis que poden cursar-se a la nostra
Universitat.
Finalment, i en l'àmbit legislatiu, s'ha redactat
l'avantprojecte de la llei d'ordenació universitària, important
norma que preveu la creació i el reconeixement d'universitats i
centres, l'avaluació de la seva qualitat, el règim econòmic i
financer, el govern i la representació de la universitat, el consell
social i altres aspectes rellevants relacionats amb la institució
universitària.

En l'àmbit de la formació professional s'han iniciat noves
implantacions de programes de grau mitjà i superior, així com
una xarxa d'orientació de formació professional reglada a les
oficines del SOIB. Una de les novetats és que s'ha introduït
enguany en aquest curs és l'ensenyament a distància en els
estudis de formació professional.
La societat. Vull acabar el repàs de totes aquestes àrees que
defineixen l'estat de la nostra autonomia i les actuacions del
Govern per procurar que aquest estat sigui el millor possible,
aturant-me en un àmbit especialment volgut per mi i que vull
englobar dins el nom genèric de "la societat".
Som, senyores i senyors diputats, una societat rica en termes
de Producte Interior Brut i benestant en termes de consum i
altres indicadors del benestar social, un d'ells, que no solem
tenir en compte i que els sociòlegs i els economistes anomenam
"votar amb els peus", per alAludir als fluxos migratoris que, en
elegir una terra de destinació, i no una altra, que els ofereix la
possibilitat de prosperar.
Però aquest benestar sofreix –i, de vegades, provoca–
disfuncions que s’anomenen bosses de pobresa, integració
d'immigrants, colAlectius amb marginació profunda,
drogoaddiccions, inseguretat ciutadana, violència de gènere,
discapacitats, accés a l'habitatge, tercera edat desassistida,
problemàtica de la dona treballadora, etc.
Una societat solidària, una societat moderna, una societat
que creu en el sistema de valors que impregna tota la nostra
cultura i civilització, no pot romandre insensible a totes aquestes
necessitats que ha d'atendre, en general per solucionar-les, i
quan això no és possible, perquè almanco l'assistència garanteixi
uns mínims de dignitat vital com és el cas de la marginació
profunda que no admet rehabilitació o resocialització, la qual
cosa no és ni pot ser excusa del nostre deure d'assistir-la i
d’atendre-la tant com puguem i en allò que ens deixin.
Crec que el salt qualitatiu i quantitatiu que hem donat en
aquests dos anys de legislatura en matèria d'assistència social
dissenya un panorama autonòmic, també de modernització, en
aquesta matèria inèdit en la nostra història.
Comencem pels centres: 10 noves residències per a majors
assistits que s'han projectat a Mallorca: sis en construcció Santanyí, Marratxí, Montuïri, Inca, Sant Joan i Pollença-; tres,
que començaran les obres aquest mes d'octubre -Capdepera,
Calvià i Manacor-; i una, la de Santa Margalida, que iniciarà les
obres, previsiblement, el 2006.
11 centres especialitzats, quatre per a malalts d'Alzheimer,
a Palma, Marratxí, Sant Antoni d’Eivissa i Formentera; un per
a grans discapacitats a Palma, dos centres per a discapacitats a
Santa Eulària i a Menorca, dos centres per a discapacitats
psíquics a Sant Jordi d’Eivissa i a Formentera, un centre per a
malalts de Parkinson i un centre per a assistits a Palma. Quatre
estan en construcció, un adjudicat, dos en projecte de concurs,
dos amb el projecte gairebé finalitzat i dos amb la data encara
per decidir. Això és modernitat social a les Illes Balears.
17 centres d'acollida de dia per a majors, només a l'illa de
Mallorca, als quals s'han d'afegir tres centres de dia reformats a
Santanyí, Valldemossa i Fornalutx, així com subvencions per
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import de mes de 2.414.732 euros per a 21 associacions
dedicades a l'assistència social a majors, disminuïts físics i
psíquics i discapacitats en general.
El novembre de 2004 es va aprovar el Pla integral d'ajuda a
la família que inclou 10 àrees d'actuació i més de 3 accions
diferents. Entre aquestes s'han posat en marxa ajudes
econòmiques directes a famílies amb parts o adopcions
múltiples, ajudes directes a famílies amb alAlots menors de tres
anys que acudeixen a una escoleta, programes de mediació,
orientació i punt de trobada per a famílies en dificultats o amb
desavinences familiars, programes de prevenció de la violència
familiar o ajuts econòmics als que acullin en l’àmbit familiar
persones majors.
El bon d'infància, la targeta nadó o la construcció d'escoletes
laborals –una en funcionament al Polígon d'ASIMA i una altra
en construcció a l'Hospital Son Llàtzer– són mesures destinades
a conciliar i facilitar la vida laboral i familiar de la dona.
A més, dues actuacions referides a la problemàtica de
menors o joves conflictius: la inversió de 4,4 milions d'euros en
la reforma integral del projecte d'internament des Pinaret i el
programa Alter d'intervenció socioeducativa per a joves en risc
d'exclusió social i escolar i que aborda la problemàtica dels
adolescents de 14 a 16 anys que no s'adapten al sistema educatiu
ordinari i que necessiten una intervenció específica. Aquest
programa Alter ja s'ha duit a terme entre els mesos de març i
juny a Palma, i ara s'inicia el setembre a Eivissa, Alaior i
Felanitx. Han participat en aquest programa 22 centres
educatius, 60 alumnes, 20 empreses colAlaboradores i 8
municipis de Mallorca.
L'Institut Balear de la Dona ha estat l'instrument per
canalitzar ajuts, formació i assistència: 8 punts d'informació
jurídica, d'assessorament i orientació repartits per tot Mallorca,
Centre d'Informació de la Dona que, el 2004, va atendre 20.000
consultes de dones, el Casal de Dones, espai de trobada i
participació; el Servei d'Atenció Psicològica per a dones
víctimes de violència domèstica o agressions sexuals i una xarxa
de cases d'acollida que s'ha ampliat fins a 157 places.
S'han impartit cursos en diversos llocs, el darrer a
funcionaris de l'administració autonòmica, en matèries d'igualtat
i no-discriminació i està en fase d'avantprojecte la Llei de la
dona per sotmetre-la a aprovació del Consell de Govern.
Finalment, hem constituït la Fundació Balear contra la
Violència de Gènere, amb la participació del sector privat, que,
com a primera actuació, ha editat material didàctic per a ús
escolar i per prevenir la violència de gènere.
D'una altra banda, el passat diumenge vàrem assistir a la
inauguració a Maó del nou pavelló Esportiu Menorca, on esper
que tots, però sobretot els menorquins, podrem gaudir d'aquest
somni de veure un equip menorquí, el Menorca Bàsquet, jugant
l’ACB, a la primera divisió del bàsquet espanyol. Aquest
projecte ha estat un exemple de colAlaboració entre
administracions, i vull felicitar i agrair aquesta colAlaboració,
com ho serà i en temps rècord, la construcció d’un
velòdrom-arena-poliesportiu a la ciutat de Palma, projecte de
46,4 milions d’euros, finançats pràcticament en la seva integritat
per l’Ajuntament de Palma i el Govern, amb la cessió de
terrenys per part del Consell de Mallorca. A més, recordar el
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Centre de Tecnificació Esportiva de Calvià i, entre d'altres,
també afegir les instalAlacions del Conveni de millora
d’instalAlacions d’esport base, o ressaltar que s'ha aconseguit
que els desplaçaments, per primera vegada, insulars dels
esportistes interinsulars, siguin gratuïts a les Illes Balears.
S'està tramitant la Llei de l’esport, en tràmit de consultes,
centrada en la lluita contra el dopatge i la violència a l’esport.
I vull parlar de l’habitatge, estam sobrepassant en aquests
moments els graus d’acompliment, segons les dades del
ministeri, del Pla d’Habitatge en més d’un 20%. Però crec que
és evident i indiscutible que, almanco fins avui, el Pla de xoc de
les ajudes a arrendaments no ha tengut èxit.
Nosaltres sempre hem estat conscients des del Govern de les
Illes Balears que el principal problema de l’habitatge són els
joves: són els que tenen més dificultats per entrar dins la roda,
llevat, és clar, que tenguin un pare o una mare que els puguin
avalar. D’aquí la gran importància del projecte que vàrem
presentar ahir, d'aquesta Hipoteca Jove del Govern de les Illes
Balears. Ara, els joves de les Illes Balears i només els de les
Illes Balears, podran accedir a un habitatge sense l'aval del pare
o de la mare, serà el Govern de les Illes Balears qui els avalarà
amb un tipus d’interès preferencial, perquè puguin adquirir un
habitatge a un preu de lloguer; tenint menys de 35 anys, avui,
qualsevol jove a les Illes Balears, sense aval, sense entrada, pot
adquirir un habitatge; un habitatge de 170.000 euros, 28 milions
de pessetes, a partir de demà pot ser seu, pagant 600 euros cada
mes.
En matèria de cooperació, vull destacar els convenis amb els
fons insulars i els macroprojectes de la Fundació Vicenç Ferrer,
Creu Roja, Intermón i Càritas Diocesana.
També vull posar de manifest, una vegada superats els
problemes de l’Institut Ramon Llull amb la Generalitat de
Catalunya, el meu reconeixement a la magnífica feina de
l’Institut d’Estudis Baleàrics en la difusió exterior de la nostra
cultura.
També, vull felicitar-nos perquè aquest any, a diferència de
l'any passat, ja tenim nova i flamant biblioteca de Palma pública
inaugurada i la nova biblioteca de l’Institut Ramon Llull també.
I en aquest sentit, vull destacar l'èxit, el bon resultat de
l’experiència dels horaris nocturns d'aquestes biblioteques.
Ara, ens queda aconseguir del Ministeri de Cultura la
reivindicada biblioteca per a Eivissa, que crec que va per bon
camí, cosa que hem d'agrair al Ministeri de Cultura..
També vull anunciar la imminent aprovació del Pla de
ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears 2005-2008,
centrat en el reforç de la base científica, foment de l’articulació
del sistema d’innovació, suport a la innovació, creació
d’empreses innovadores i foment de la cultura científica.
Pel que fa a l’eliminació de l’impost de successions i
donacions de les Illes Balears, un compromís electoral, a finals
de l’any 2005, ja el 68,5% de les herències dels ciutadans de les
Illes Balears no tributaran, amb el compromís d'assolir, a finals
de legislatura, la seva totalitat.
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Seguim amb el compliment dels nostres compromisos
electorals de descentralització de les competències de joventut
o de promoció turística, així com la defensa del Pacte Local i la
llei de capitalitat de Palma.
Aquest any, a més a més, ha estat l’any de la posada en
marxa d’IB3, la ràdio i la televisió autonòmica de les Illes
Balears.
Per damunt de comprensibles estratègies polítiques de
confrontació, crec que estam davant un fet històric, que a més
serà irreversible. Aquest serà un magnífic instrument
vertebrador i de cohesió de les quatre illes Balears que no té
tornada enrere, governi qui governi, ningú ho tornarà mai
enrera, aquest instrument és un fi en si mateix.
I és un instrument que fomentarà la indústria audiovisual
pròpia de les Illes Balears i les possibilitats d’un gran conjunt de
professionals, que, avui per avui, mereixen tota la nostra
confiança en la realització d’una bona ràdio i televisió pública
de les Illes Balears.
En qualsevol cas, entenc i compartesc que hem de seguir
l’evolució dels models de televisió i ràdio públiques de tota
Espanya, per analitzar qualsevol millora o canvi en la gestió
d’aquestes.
Antes de finalizar, quiero hacer una referencia a los miles de
inmigrantes que, en los últimos años han venido a nuestras Islas.
Somos tierra de aluvión: lo hemos sido siempre como buenos
mediterráneos. Y nosotros también, hemos sido emigrantes. O
sea que estamos hablando de un fenómeno y de un hecho que no
nos resulta extraño.
La inmigración es un bien, para la sociedad que la acoge y
para el inmigrante que puede cumplir su proyecto de vida
personal de difícil desarrollo, por las razones que fueren, en su
país de origen. Para la sociedad, la inmigración supone varias
cosas positivas: la corrección y equilibrio de una pirámide
poblacional con una base cada vez más estrecha y un vértice
cada vez más amplio a causa de las bajas tasas de natalidad y,
sobre todo, la irrupción de sangre joven y creativa que tiene un
formidable efecto dinamizador de la economía. Donde hay
inmigración hay prosperidad y no sólo porque la inmigración
suele ir a zonas prósperas, sino porque la inmigración en si
misma genera prosperidad.

inmigratorios de la forma en que se han producido en las Islas
Baleares, pero son siempre coyunturales y se acaban por
resolver. Es evidente que tenemos problemas de vivienda, de
atención sanitaria y de educación, entre otras razones porque
una tierra pequeña- en dimensiones y en población- como la
nuestra no puede metabolizar el impacto que supone que tu
población se incremente de repente en un 25%, como ha
ocurrido en las Islas Baleares. Pero los problemas realmente
serios son los de integración en la sociedad de acogida,
especialmente, una vez más, cuando la inmigración se produce
por oleadas de grandes dimensiones.
Creo, sinceramente, que ésta es una cuestión de gran
trascendencia para el futuro de nuestra convivencia social,
compatible con la preservación de nuestra identidad como
pueblo. Para ello, debemos fijarnos desde las Administraciones,
la priorización de estas políticas integradoras y de respeto a la
libertad de todos, pero la sociedad civil y los propios colectivos
de inmigrantes tendrán mucho que aportar a este cometido.
Naturalment, vull parlar de la reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.
En un principi, he de destacar i agrair la magnífica tasca que
duen a terme els membres del "Comitè de Savis", presidits per
la vicepresidenta del Govern, Sra. Estaràs, en la preparació
d’aquesta reforma, i que, sense cap dubte, passaran a la història
per la seva tasca: Pilar Ferrer, Félix Pons, Tomeu Colom, Ignasi
Ribas, Maximiliano Morales, Joan Font, Roman Piña, Rafael
Gil-Mendoza, Francesc Tutzó, Alfonso Ripoll i el Rector de la
Universitat de les Illes Balears, Sr.AvelAlí Blasco.
De la mateixa manera, són importants les 333 reunions amb
les distintes associacions representants de la societat civil, que
ha realitzat la pròpia Vicepresidenta, Sra. Estaràs, per recollir el
seu parer i aportacions sobre aquest projecte.
Per una altra banda, la ponència parlamentària ja ha iniciat
els seus treballs i hem mantingut les primers trobades amb els
grups polítics, per promoure el major grau de consens possible.
Avui existeix plena coincidència en el fet que a Espanya
s’ha iniciat un procés de reforma de l’Estat, que passa per les
reformes estatutàries que promoguin els parlaments autonòmics,
encara que vists els darrers esdeveniments, això no seria
garantia de la seva aprovació per les Corts Generals espanyoles.

Por esto, de entrada, hay que dar la bienvenida a esta
inmigración sin la cual nuestra economía, sencillamente, se
colapsaría, no funcionaría. Pero, también hay que darle la
bienvenida, por el enriquecimiento humano y cultural que
supone este contacto y que, en definitiva, ratifica nuestra vieja
condición histórica de crisol de razas, culturas y pueblos.

Existeix coincidència en el fet que les Illes Balears no poden
perdre el carro d’aquest procés de reformes que, amb el límit de
la Constitució espanyola, amb el major grau de consens possible
i amb la garantia de que no podem perdre posicions relatives, ha
d’aprofundir en el nostre autogovern dins del projecte comú de
tots els espanyols.

Pero la inmigración, especialmente cuando se produce en
forma de aluvión, plantea también problemas, algunos muy
serios que, sin embargo, hay que resolver. Empezando por los
siempre complejos problemas de integración en una sociedad de
acogida que siempre resulta extraña y acabando por el impacto
que produce en esta misma sociedad que, a veces, ve peligrar
sus valores culturales, idiosincrásicos o de cualquier orden. Los
problemas llamémosles materiales de la inmigración pueden
devenir problemas graves cuando se producen los flujos

Però hem d’aconseguir fer un esforç per demostrar que
aquest no és només un debat entre polítics, que un nou Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears realment pot servir per resoldre
problemes reals: policia autonòmica, cogestió aeroportuària,
reconeixement de la insularitat i, molt important, consell insular
de Formentera, o el finançament, els doblers, són qüestions molt
importants per a la solució d'aquests problemes reals.
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Defens, amb orgull, la igualtat de tots i la solidaritat entre
totes las comunitats autònomes espanyoles. Crec que el debat
del finançament ha de ser multilateral i per acord de tots, si és
possible, com va passar l'any 2001, per unanimitat de totes les
comunitats autònomes espanyoles. Però les Illes Balears, tenen,
en aquest debat del finançament, tot el dret a reclamar les seves
necessitats de finançament, segurament no per tenir més que els
altres, però sí almanco per reclamar que els ciutadans de les
Illes Balears puguin rebre el mateix que reben la resta de
ciutadans espanyols.
I en aquest punt, aquest debat és on nosaltres no podem
permetre que es rompi aquesta igualtat. Si aquests debats, entre
tots, d’igual a igual, es romp perquè qualcú adquireix una
situació de privilegi sobre la resta, és quan vull solAlicitar a
aquesta Cambra que ens posem tots d’acord, sense demagògia,
per a, especialment amb aquests fets, defensar junts els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears.
I aquest és el punt on volia arribar. Estam d’acord en la
reforma de l’Estatut i també volem garantir, no volem fer
demagògia, volem garantir que el que aprovi aquest Parlament
es ratifiqui, no dic rectifiqui, dic ratifiqui, a Madrid. Per això,
em vull comprometre en aquest Parlament a promoure un gran
acord de totes les forces parlamentàries de les Illes Balears, per
aprovar un nou Estatut, entre tots, sense exclusió de cap partit,
per damunt de partits polítics, me compromet que aquesta no
sigui una arma que s'empri per a la confrontació entre uns i
altres, i que es puguin aconseguir el que jo crec que són tres
objectius bàsics en aquesta reforma de l'Estatut: primer, millorar
la qualitat de vida dels ciutadans de les Illes Balears; segon,
defensar els nostres drets, i en tercer lloc, ser aprovat, en la seva
integritat, per les Corts Generals espanyoles.
Si les seves senyories ho estimen oportú, em compromet en
el futur immediat, a treballar en aquest sentit.
I com a conclusió i final d’aquesta intervenció, vull
concretar la proposta de promoure aquests dos grans pactes i
acords que he esmentat al llarg d'aquesta intervenció: el primer
és un pacte social, bàsicament amb sindicats i empresaris per a
un nou model turístic de futur a les Illes Balears i el segon ha de
ser un pacte polític, entre partits polítics, per a aquest Estatut
que garanteixi la millora de qualitat de vida dels ciutadans i la
defensa dels nostres drets. El primer pacte afecta, com a mínim,
el Govern, consells insulars, patronals i sindicats sobre el nostre
model turístic de futur, lligat a la creació de riquesa,
sostenibilitat mediambiental i adaptació als escenaris futurs, i el
segon, afecta bàsicament els partits polítics representats en
aquest Parlament, per consensuar aquesta reforma de l'Estatut
d'Autonomia, que, respectant la Constitució, millori la nostra
qualitat de vida i defensi els drets dels ciutadans de les Illes
Balears.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.
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Senyores i senyors diputats, se suspèn la sessió, fins demà,
a les 12.45 hores.
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Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la

3390

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / fascicle 2 / 4, 5 i 6 d'octubre del 2005

sessió d’avui en relació al debat sobre l’orientació política i
general del Govern.

espanyol i també per diferents països europeus que precisament
vénen a copiar el nostre model.

Intervendrà el Grup Parlamentari Mixt, per la qual cosa té la
paraula la Sra. Maria Antònia Munar.

I és més, hem dedicat molts de milions d’euros als
ajuntaments per millorar els serveis també d’aquest 80% dels
ciutadans de les Illes Balears. I hem promocionat els productes
mallorquins, la moda mallorquina i tots aquells temes que,
essent nostres, tenen molt de valor afegit, perquè som conscients
que és precisament en aquests temes -la moda, l’oli, el vi- que
realment podem competir, perquè són productes de baix cost i
un valor afegit molt important i que no necessiten destrucció del
territori.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. President del
Govern, en primer lloc moltes felicitats pel seu aniversari.
Ahir vostè va fer un discurs que els mitjans de comunicació,
l’oposició, han classificat d’un discurs llarg, un discurs avorrit,
un discurs soporífer o un discurs Flex. Jo diria que ha estat un
discurs propi d’un president que té majoria absoluta en el
Parlament, i un discurs que recull un caramull de realitzacions
que el seu govern ha realitzat, realitzacions que són solucions a
problemes i mancances històriques que tenia aquesta comunitat.
El discurs és cert que podria haver estat un altre, un discurs més
ideològic, un discurs més filosòfic, més polític, fins i tot més
utòpic, però crec que als mallorquins i a les mallorquines allò
que realment els interessa són aquells temes que els afecten de
prop, i aquest va ser el seu discurs, un discurs proper i de
solucions als temes que afecten els ciutadans.
Precisament aquest va ser el motiu pel qual Unió
Mallorquina va signar el pacte de governabilitat amb el Partit
Popular. Volíem que aquesta fos la legislatura de les solucions.
Crec que ho estam aconseguint, tot i que sabíem de les
dificultats que suposava per Unió Mallorquina fer un pacte amb
el Partit Popular. Cada vegada que Unió Mallorquina té acords
amb el Partit Popular té problemes: problemes de creixement,
problemes interns i interferències. És trist però aquesta és la
realitat històrica i no en podem defugir, i això crea dificultats i
problemes entre la nostra gent. Els nostres càrrecs institucionals
tenen interferències, i a cada legislatura hi ha hagut un trànsfuga
a la nostra vida. Abans era en el Parlament, cas Peralta, cas
Ricci; avui sortosament, i estic molt tranquilAla, estic
convençuda que no pot ser, però el que és cert és que el que no
s’ha produït al Parlament se’ns ha produït a un ajuntament, i a
un ajuntament molt important com és el de Calvià.
Però Unió Mallorquina pensava i Unió Mallorquina continua
pensant que, per damunt de tot, allò important és Mallorca, els
mallorquins, les mallorquines i les solucions als seus problemes,
per damunt d’interessos partidistes, d’un creixement a un
moment determinat.
Vàrem definir, com he dit, aquesta legislatura com la
legislatura de les solucions i crec que, solucions, n’hi ha hagut.
A Mallorca s’han fet moltes coses i s’han fet bé, i Mallorca és
el 80% de la nostra comunitat. A Unió Mallorquina ens
manifestam satisfets perquè ens sentim autors i partícips de
moltes de les coses que s’han fet a Mallorca. A Mallorca durant
l’any 2005 s’han posat en marxa temes tan importants com el
Pla territorial, un pla que dóna seguretat i garantia al 80% de la
població de les Illes Balears; un pla de carreteres que facilita la
mobilitat i la comunicació i que dóna més seguretat a un 80%
d’aquesta població; un pla de residus que és modèlic i que
elimina també el 80% de la producció d’aquests residus, i la
veritat és que anam a un abocament zero, i que hem aconseguit
recollida selectiva, reciclatge, compostatge i que en aquest
moment siguem un model a seguir per la resta de l’Estat

Hem passejat el nom de Mallorca per mig món donant a
conèixer el nostre producte turístic, un producte turístic
diferenciat, sense entrar en competències, en absolut, amb la
promoció del Govern, al costat del Govern, perquè quan es parla
de les Illes Balears creim que és molt important en promoció
turística distingir Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. I
hem promocionat la nostra llengua, la nostra cultura tradicional
sense cap tipus de problema.
A Unió Mallorquina ens hem sentit satisfets perquè ahir, Sr.
President, en el seu discurs va demostrar que el seu govern
escolta les recomanacions i iniciatives per part tant del nostre
partit com per part del Consell de Mallorca, i crec que això és
positiu per a tots els ciutadans i també per a ambdues
institucions.
Vostè ahir va fer una gran incidència en el tema de les
comunicacions. Ens centrarem bàsicament en un tema que
afecta a tots i que creim que és molt important, el tema de
carreteres. Pensam que era indispensable millorar la seguretat
i la mobilitat dels nostres ciutadans a les nostres carreteres.
Pensàvem també que era un tema de justícia, perquè amb els
recursos de la nostra illa, de la nostra comunitat, estaven fent
xarxes viàries molt superiors a les nostres a la resta de l’Estat
espanyol.
És cert que en matèria de carreteres PP i Unió Mallorquina
tenim dos models diferents, això és cert, però és que hem de
tenir clar que PP i Unió Mallorquina són dos partits diferents.
Per tant a ningú no ha d’estranyar que no tenguem el mateix
model. Jo crec, però, que hem fet uns acords, uns pactes i uns
convenis que en definitiva són positius per a tots els
mallorquins, que és realment el que importa. Crec que és cert,
també, que les autopistes del Govern no acaben d’agradar a
molts de votants d’Unió Mallorquina, que consideren que d’Inca
a Sa Pobla s’ha destruït més territori dels que ells creuen
necessari, i sens dubte molts de votants del Partit Popular
consideren que a la carretera Palma-Manacor, el seu
desdoblament, seria millor una autopista. Jo crec que això no
ens ha de preocupar. Jo crec que allò important és que tots
siguem conscients de quina és la realitat, que som dos partits i
que allò important entre dos partits és el diàleg, el consens,
arribar a acords, a realitzacions i a solucions, i jo crec que en
aquest tema tan important ho hem aconseguit.
Sens dubte, Sr. Matas, això és un mèrit bastant seu i bastant
particular. Vostè sap que a nivell de Madrid potser els seus
dirigents no pensen exactament igual, però vostè, des de
l’experiència que li ha donat ja ser president d’aquesta
comunitat, i després de veure temes com el fet de no governar
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al Govern de Madrid, o com un partit pot tenir quasi majoria
absoluta -el cas de Galícia i del Sr. Fraga- i quedar-se sense
governar per ser, precisament, uns partits sense diàleg, sense
possibilitat d’acord. Vostè crec que té molt de mèrit i vostè és
molt conscient de la importància de no estar tot sol. Avui per
avui és l’únic president d’un partit com és el Partit Popular que
té acords amb un partit nacionalista. A la resta de l’Estat, ni a
Canàries, ni a Galícia, aquest fet no ha estat possible, i jo crec
que això és positiu per a Mallorca, que és en definitiva allò que
importa.
Ahir crec que va dir que les carreteres eren insegures. Jo
crec que eren insegures abans de les 200 actuacions que s’han
duit endavant en els punts negres, abans de la millora de la
xarxa viària que entre el Govern i el Consell de Mallorca hem
fet possible, abans de la colAlocació de les mitjanes, abans d’una
campanya de conscienciació ciutadana que ha tengut una gran
acollida. Vull pensar que el nombre d’accidents, que continua
essent un nombre molt elevat, és fruit també del fet que som la
comunitat amb més vehicles, i la comunitat amb més vehicles
per càpita, a més d’una elevada cilindrada; també els costums
d’oci, que no es donen a totes les comunitats, sobre temes
discoteques i horaris, i un desplaçament que es produeix a la
nostra illa i que potser no es produeix a determinades grans
ciutats on hi ha menys utilització del vehicle privat. Com he dit
crec que els mèrits són de les dues institucions i dels dos partits
que les governam.
També ahir va fer una referència al transport aeri i marítim.
La veritat és que em resulta un tema familiar. De fet Unió
Mallorquina va ser l’únic partit que un moment determinat,
quan tothom cantava les excelAlències dels descomptes, doncs
va advertir de la possibilitat, alertar del fet que realment no era
la millor solució perquè de res no servia que es fessin cada dia
més descomptes si al cap de poc temps s’augmentaven els preus
dels bitllets. El temps ens ha donat la raó. Estam contents i
satisfets que ho vegem molta més gent ara d’aquesta manera, i
que opinem conjuntament que els ciutadans continuen pagant
massa per sortir de la seva residència habitual. En aquell
moment vàrem plantejar una solució: era un descompte fix, de
manera que hi hagués un abonament amb una quantitat i que el
ciutadà lliurement pogués anar a la companyia que cregués més
convenient.
No acaben aquí les concordances. La veritat és que també ha
citat el tema de la gestió dels aeroports. Des d’Unió
Mallorquina ho hem tengut sempre molt clar, i és que les
nostres institucions d’autogovern no poden deixar una gestió tan
clau com és aquesta en mans d’institucions com pugui ser
AENA, que l’únic que fan és negoci sobre tots els mallorquins
i les mallorquines per després invertir també en altres aeroports.
Estam totalment d’acord amb la necessitat de la millora de
la xarxa viària. Així ve recollit en el Pla territorial i desitjam i
esperam que es pugui dur endavant el més aviat possible.
Pel que fa al tema del medi ambient, crec que des del
Consell de Mallorca som un exemple de com, a través dels
nostres mitjans com pot ser el Pla d’obres i serveis, hem estat
reduint pèrdues a la xarxa d’aigua, hem ajudat a fer-ho possible
a tots els ajuntaments perquè també pensam que els recursos
hídrics són realment molt importants per a la nostra comunitat.
Compartim totalment el criteri de protegir el nostre territori amb
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finques privades, concertades i finques públiques. I no és una
qüestió de fer-li la pilota, ho vàrem dir també l’any 2000, a
l’anterior legislatura, quan dèiem que en política tan sols és
possible fer allò que socialment és acceptat. I ho seguim dient,
perquè en política mediambiental i també en política en general,
sempre és millor convèncer que no vèncer, és respectant a tots
aquells que durant tants d’anys han mantingut les nostres
finques, aquestes que ara en podem gaudir, que podrem
continuar gaudint de les mateixes.
També ens ha cridat l’atenció un tema dins el medi ambient
i que vostè n’ha parlat en el seu discurs, com és la protecció
lumínica d’un espai tan paradisíac com és Formentera. És
l’aplicació pràctica de la Llei de contaminació lumínica que a
proposta del Consell de Mallorca es va aprovar en aquesta
cambra, per majoria molt important i que ve a demostrar que hi
ha moltes coincidències i moltes coses en les que hem pogut
opinar exactament igual. També sobre l’acord que mantenen
amb l’Ajuntament de Ciutat damunt aquest tema de polAlució
lumínica ens pareix un gran encert.
Podríem també parlar d’altres temes importants i amb els
quals també tenim coincidències, com el de l’energia. Vostès
saben que des d’Unió Mallorquina sempre hem defensat tenir
possibilitats de gasoducte i de cable. Crèiem que les dues
solucions garantien més el tema energètic de la nostra illa.
També el foment de les noves tecnologies i n’hem donat una
pràctica demostració en el Consell de Mallorca.
També la necessitat del testament vital, per donar solució a
casos de malalties terminals i a problemes de les persones.
L’eliminació de l’impost de successions, que en moltes
ocasions és una trava insalvable per mantenir el patrimoni dins
l’entorn familiar, no només hi estam d’acord, sinó que també
vàrem presentar una proposta en aquest Parlament en aquest
mateix sentit.
Pel que fa al problema de l’habitatge, crec que afecta a molts
de ciutadans, a joves i a no tan joves. Jo crec que és una bona
iniciativa la que ha proposat, hi estam totalment d’acord i li
donarem suport, a més de facilitar l’accés de solars a
l’Ajuntament de Ciutat.
També crec que s’han donat solucions a molts d’altres
ciutadans, en diferents temes, se faria molt llarg enumerar, però
li puc assegurar que trobarà la nostra colAlaboració.
Hi ha un altre tema molt important, el tema del turisme. Per
a la seva importància crec que val la pena dedicar-hi un poc de
temps. La veritat he de dir una vegada més que el temps, en
aquest cas vostè ahir vostè Sr. Matas, ens dóna la raó. Unió
Mallorquina des de fa molts d’anys parla de la reconversió del
sector i del model turístic, no és la primera vegada que ho deim
en aquest Parlament, hi ha proves en els Diaris de Sessions. No
entraré a analitzar els arguments, vostè ahir ho va fer, ho hem
fet en altres ocasions i perquè són crec ja prou coneguts. El fet
de l’accés majoritari de la població a Internet, que avui el turista
té informació pròpia, no només això, sinó que a través del
Consell de Mallorca, a través de infomallorca.net hem volgut
colAlaborar perquè aquesta informació els arribi de Mallorca.
Les companyies de baix cost. Els canvis d’hàbits que han
produït que la gent avui en dia no vagi tant a hotels i vaig a
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altres establiments. Recordar aquí que va ser Unió Mallorquina
que va proposar i després vàrem defensar conjuntament el PP i
UM el tema de donar solucions als habitatges de vacances. Les
noves destinacions turístiques que han sorgit i que sens dubte
resulten més econòmiques.
En tot això hi estam completament d’acord i li diré més,
esper i ho esper sincerament, que aquesta vegada el sector
turístic, tot el sector estigui d’acord, els petits i grans hotelers,
les agències de viatges, els llogaters de cotxes, les botigues,
l’oferta complementària i els sindicats. Tenim clar que les
conjuntures en un moment determinat poden ser bones o
dolentes, però que realment el que dóna futur, el que dóna
estabilitat són unes actuacions estructurals i modernes de
l’activitat empresarial turística. Combinant sol i platja, que és
un model que tenim i que hem de cuidar i mantenir, però també
afegint atractius tan importants com els culturals, recuperació
dels molins, torres de defensa, patrimoni artístic, jaciments
arqueològics, tot allò que dóna un valor afegit a les nostres illes
i que a un moment determinat aquests nous destins turístics no
tenen. El tema esportiu, els camps de golf, que tots sabem que
ajuden a un turisme de qualitat i d’alt poder adquisitiu, el sector
nàutic, el tema del senderisme, ciclisme, creim que són temes
que s’han d’explotar i que se’ls ha de donar el millor dels
tractaments, juntament amb altres tan important i amb tant de
futur com el gastronòmic. Des de la nostra posició de
responsabilitat, volem animar a tot el sector perquè estableixi el
marc d’aquest possible acord a través del diàleg.
Per tant, Sr. President, ens tendrà al seu costat en tot allò que
cerqui el millor per al turisme perquè és, crec que tots avui en
dia ho tenim tots molt clar, la nostra primera indústria
productiva. Ens hem de posar al dia en aquest tema perquè els
nostres clients ja hi estan.
També hem d’espavilar en el tema de l’economia, perquè
hem de tenir molt clar que la nostra és una comunitat que té un
triangle molt important, un triangle que ens diferencia d’altres
comunitats, com puguin ser la valenciana o la murciana i és que
el nostre triangle econòmic se basa en un model turístic, en un
model econòmic i en un model territorial. Cada un d’aquests
elements no es poden entendre de forma independent, no es pot
entendre l’un sense l’altre. Els hem de tenir en compte tots tres
si volem que la nostra economia futur, si no volem que la nostra
economia sigui pa per avui, però fam per a demà. D’aquí que el
nostre Pla territorial ha aprovat un pla respectuós, respectuós
amb el medi ambient, respectuós amb les necessitats de la nostra
societat i respectuós amb el sector empresarial de la nostra illa,
destac, respectuós amb el sector empresarial de la nostra illa.
Des d’Unió Mallorquina tenim una preocupació, tenim la
preocupació de què venguin, perquè se facin massa obres i
massa ràpides, massa empreses de fora. I ens preocupa perquè
aquestes empreses se’n duen els beneficis fora i també paguen
els imposts fora. Quan a un moment determinat s’aturen les
obres allò que ens deixen són uns treballadors sense feina. Per
tant, hem de tenir molt en compte aquest factor i la dosificació
de l’obra pública i tempus és fonamental. S’han de fer moltes
coses i amb l’espai necessari perquè les nostres empreses
públiques hi puguin accedir.
Vareu parlar d’economia, també va parlar d’educació, de
sanitat i és que són dos temes fonamentals per al benestar dels
ciutadans. Hi estam totalment d’acord. Certament en els

sistemes sanitari i educatiu s’ha fet molta feina, s’han fet moltes
coses i s’han fet moltes coses bones. En educació es va dir
quantes obres s’havien fet, quantes escoles, etcètera, estam
totalment d’acord, s’havien de fer i era una necessitat. Però
creim que també s’han fet altres coses, algunes en les que no
només hi estàvem d’acord sinó que les havíem proposat, com és
el tema dels acords amb els centres concertats. Sr. Fiol,
enhorabona, la veritat és que tots érem molt conscients que els
ciutadans volien triar lliurament el centre, els havien promès
que ho podrien fer. I la veritat és que la majoria de peticions
eren de 15 determinats centres, tots ells concertats. Crec que
obrir una línia d’ajuda perquè aquests centres puguin créixer i
donin satisfacció a la demanda de la societat és molt positiu.
Tant de bo que amb la resta de centres públics que tenen la
mateixa demanda es pugui fer el mateix, serà una millora
important en el tema de l’ensenyament. A més d’obres, crec que
haurem de comptar amb les persones, amb els educadors. Crec
realment que estant realitzant un esforç important i els hem
d’ajudar perquè hi ha centres amb autèntiques dificultats,
dificultats que han estat sobrevingudes, no s’hi pot fer més que
posar-hi recursos humans i recursos econòmics. Intentar evitar
el fracàs escolar, que a la nostra comunitat és molt important i
en definitiva, anar cap a la qualitat de l’ensenyament, tasca que
no és gens fàcil si tenim en compte la quantitat de gent
nouvinguda que tenim.
Paregut és el tema en matèria de sanitat. La veritat és que la
sanitat necessita de moltes coses, jo crec que s’han fet moltes
obres i molt importants i crec que s’ha augmentat el nombre de
llits d’una manera important. Me preocupa el tema del que costa
arribar a fer un hospital i no és només Son Espases, que té certes
dificultats, que jo consider que el Govern i l’Ajuntament de
Ciutat tenen dret a decidir allà on volen els hospitals, per això
són el Govern i l’ajuntament. Me preocupen temes partidistes,
me preocupa que la preservació dels interessos dels ciutadans de
determinades zones ens dificultin poder tenir un hospital quan
abans. Des del Consell de Mallorca els ajudarem perquè això no
sigui cap impediment. Però li record que l’Hospital d’Inca que
va tenir menys problemes, doncs l’any 95 el batle no s’havia de
presentar, en aquell moment era el President del Parlament si no
estava fet, l’any 99 encara no estava fet i en un debat quan
discutíem i en un debat quan discutíem li vaig dir, si l’Hospital
d’Inca és una realitat que li operin. Doncs encara no ens hi
podríem operar a l’Hospital d’Inca. Són obres que realment
tarden molt en el temps i hauríem de procurar entre tots que
fossin el més aviat possible, perquè són una necessitat i són una
necessitat de la qual no és culpable el Govern de les Illes
Balears. És el fet de tenir unes mancances històriques que venim
arrossegant i que l’augment poblacional ens ha desbordat.
També hi ha temes que crec que s’haurien de millorar, com
és el tema de les llistes d’espera, crec que és un desig que
compartim. Li diré una altra que vostè no va mencionar, però
crec que és important. Eliminar la burocràcia en el tema de les
receptes mèdiques. Jo ja sé que vostè intenta estalviar en
matèria de receptes, és normal, però crec que realment en el fet
que determinats medicaments, a més d’anar al metge de
capçalera perquè li facin la recepta, hagi d’anar a un superior
que li signi que aquell medicament pugui ser receptat. En el cas
de part forana implica que t’has de desplaçar a un altre terme
municipal, anar a l’hospital de referència, el punt metge
d’autoritza, una cita prèvia, la dificultat de les persones que
moltes no se poden desplaçar totes soles i un acompanyant els
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hagi de dur, si no hi ha transport amb la utilització de vehicles.
Jo crec que dificulta. A més, estic convençuda no elimina, no fa
que hi hagi menys despesa, perquè la veritat és que
habitualment són despeses de persones majors i li assegur que
amb les pensions tan baixes de la nostra comunitat, és
impossible que el fet de no anar a demanar la recepta
dissuadeixi a algú d’obtenir-la.
També ens pareix molt bé el tema del telèfon únic, crec que
és important, s’ha aconseguit un avanç, encara ens agradaria
més que encara que no se tengués la cita prèvia se pogués
atendre al malalt. Sé que qualque centre, sobretot els més petits,
això se fa, a altres supòs que per manca de personal no. Que hi
hagués atenció domiciliària, gent molt major que ha d’anar a un
moment determinat amb angines o refredats als centres
sanitaris.
I un altre tema que crec que seria interessant que se prengués
nota i és el fet que la infraestructura sanitària d’atenció primària
recau damunt els ajuntaments. Ja sé que al ciutadà això no li
preocupa, el que vol és que funcioni i li és igual qui pagui, però
realment a determinats municipis, a la majoria, però
especialment els més petits, el fet de tenir un telèfon, però que
l’han de pagar des de l’ajuntament, la neteja, la calefacció, l’aire
condicionat, són despeses que..., s’ha millorat el servei, però a
costa dels respectius ajuntaments. També sé que no és fàcil, si
no ho paguen uns ho han de pagar els altres, però són millores
a tenir en compte a l’hora de reclamar especialment a Madrid
les necessitats en la matèria.
També en els darrers anys, és una mica la conseqüència de
tota la problemàtica que hem plantejat, ha vingut una allau de
nouvinguts molt important. Allò que ja eren uns problemes que
ja teníem en determinades matèries com infraestructures, sanitat
i educació, s’han vist molt agreujades per la quantitat, pels
milers de persones que han vengut noves. El creixement
poblacional és un fet i té les seves conseqüències. No vull ser
reiterativa, me diran: “és que vostè ho havia dit tot”, és que ja
fa molt de temps que hi som i per això segurament he dit moltes
coses. Però el temps també m’ha donat la raó. Esper Sr.
President que a vostè no li diguin la meitat de les coses que a mi
me digueren quan fa 3 anys vaig advertir de la necessitat d’estar
preparats per fer front al creixement que ens venia damunt.
Esper i desig de tot cor que no sigui massa tard.
Ara bé, tots aquests reptes que tenim al davant només al
nostre entendre tenen una solució, disposar de més recursos
econòmics per poder atendre les demandes que són legítimes de
tots els ciutadans. No vull caure en el victimisme, però tampoc
puc deixar d’expressar la ràbia que tenc perquè durant tants
d’anys tants de mallorquins i mallorquines, dels nostres
municipis, hagin fet un esforç de productivitat tan i tan
important perquè després no tenguem ni les millors
infraestructures, ni els millors serveis, ni les millors pensions.
Tot el contrari, les pitjors infraestructures, els pitjors serveis i
les pitjors pensions. Hem estat durant massa anys contribuents
de la caixa única de Madrid. Hem estat durant molts d’anys la
comunitat autònoma amb més renta per càpita. Hem estat durant
molts d’anys solidaris, encara que mai desgraciadament hem
estat nosaltres que hem fixat quin grau de solidaritat volíem
tenir. I què hem aconseguit? Ser espectadors de com els doblers
que nosaltres enviàvem a Madrid es gastaven en serveis, en
infraestructures, en millorar pensions, fins i tot per fer la
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competència al model turístic de la nostra comunitat; amb els
nostres recursos ells feien publicitat perquè els turistes se
n’anassin a altres indrets. I ara desgraciadament ens trobam amb
el fet que ja no som la comunitat amb més renda per càpita, que
ha vengut molta gent, que necessitam més recursos i ningú no
se’n recorda de nosaltres
Vivim moments transcendents en el futur polític de les Illes
Balears. Dins el marc de la reforma constitucional i de la
reforma estatutària jo crec que s’obren camins per definir què
volem, com ho volem i quan ho volem. Creim en les paraules
que va dir el Sr. President, i tenim l’esperança que sigui així
perquè el coneixem, a ell, perquè si haguéssim de confiar en
determinats líders polítics del PP a Madrid estaríem preocupats,
i algun d’aquí també. Probablement..., vull pensar que aquest
tarannà, aquest posicionament és també fruit de la política del
seu govern donat que existeix Unió Mallorquina.
Crec que tots dos estarem d’acord que serà necessari el
consens, el diàleg i l’esforç conjunt. Però també serà necessària
la decisió, la voluntat política, la claredat en les idees i la
convicció. Serà necessari tenir un màxim de lleialtat
institucional i establir el marc d’autogovern que volem; també
el marc de finançament que volem, i no ens hem de preocupar
de mirar els altres, ni a Catalunya ni a València, el nostre, el que
decideixi el Parlament de les Illes Balears, que és el
representant legítim del poble de les Illes Balears. Serà
necessari que les ilAlusions de les nostres illes no puguin ser
emprades com a moneda de canvi polític. Serà necessari
mantenir la màxima fermesa en les nostres reivindicacions,
perquè és de justícia. Serà necessari també continuar apostant,
com ho hem fet fins ara, per defensar solidaritat, equilibri i
justícia distributiva. Serà necessari defensar els nostres
ciutadans, el nostre sector productiu davant cada vegada una
falta més gran de competitivitat. Serà necessari exigir inversions
sanitàries, docents, energètiques i de transports, perquè realment
és ben necessari que ja es tengui en compte el fet insular, i s’ha
de tenir en compte davant de l’Estat i també davant d’Europa.
Unió Mallorquina està disposada a fer tot això i molt més,
està disposada a lluitar per tot allò que considera just i legítim,
tant en el fons com en la forma. Esperam tenir la capacitat de
contagiar el nostre entusiasme no només als membres d’aquesta
cambra, sinó també a tots els mallorquins i les mallorquines.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Munar. Té la paraula el Sr. President del
Govern.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Bon dia a tots. Sr. President, senyores i senyors diputats,
Sra. Presidenta del Consell de Mallorca, vull agrair-li el to de la
seva intervenció i naturalment felicitar-nos per aquells punts de
coincidència que entenc que responen a la prioritat que ambdós
partits polítics hem posat per damunt de la nostra política, que
és l’interès general dels ciutadans d’aquesta comunitat. Crec
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sincerament que el pacte de governabilitat ha estat un pacte, i és,
està essent, un pacte positiu. Malgrat que el Partit Popular, com
vostè diu, efectivament tengui majoria absoluta en aquesta
cambra, va voler signar aquest pacte de governabilitat perquè
crèiem i continuam creient que la colAlaboració entre les
institucions, entre els partits polítics són la garantia que els
projectes es puguin dur endavant i per tant les solucions que
necessita aquesta terra després de dur molts d’any d’inacció i
molts d’anys d’endarreriment en les infraestructures i en les
inversions i en la solució dels nostres principals problemes.
Som conscient de les dificultats dels pactes i som conscients
que les coses en política mai no són senzilles. Mai no són
senzilles ni per a Unió Mallorquina i jo li garantesc que tampoc
no són senzilles per a nosaltres, per al Partit Popular, però crec
que l’objectiu final val la pena.
Efectivament vostè fa alAlusió a les seves dificultats respecte
a trànsfugues i a problemes que surten dins els partits polítics i
que coincideixen amb aquest acord o amb aquest pacte amb el
Partit Popular. Jo sé que a vostè no li serveix de consol, a mi
tampoc, però nosaltres també en tenim. Jo tampoc no entenc per
què el Partit Popular ha tret majoria absoluta a l’Ajuntament de
Felanitx de Mallorca, i avui no pot governar en majoria absoluta
en aquest ajuntament perquè tenim un trànsfuga, i l’oposició
utilitza aquest trànsfuga per fer política en contra de la batlessa,
en aquest cas, legítima, que varen triar els ciutadans. Això són
coses que evidentment no beneficien ningú i jo entenc
perfectament la seva problemàtica.
Per això crec que la diferència essencial entre aquest passat
al qual vostè fa referència i el present, és efectivament que el
Partit Popular ha tengut molt clar des del primer moment que el
respecte als acords firmats, el respecte a la normalitat
democràtica i la comprensió d’aquesta situació que es produïa
dins Unió Mallorquina, que no responia a aquesta normalitat
democràtica que havien volgut i desitjat els ciutadans de les
Illes Balears, per això hem pres les mesures que hem pres i hem
intentat reconduir aquesta situació.
En qualsevol cas insistesc: crec que aquest acord és un acord
positiu, com vostè molt bé diu és un acord que avui possibilitat
que haguem fet, tant des del Consell de Mallorca com des del
Govern de les Illes Balears, moltes de les qüestions que jo ahir
vaig exposar i que naturalment són fruit d’aquest acord i
d’aquesta colAlaboració. Al final els únics que es beneficiaran
són els ciutadans de les Illes Balears.
A més, aquest acord ha possibilitat també aquest clima de
respecte institucional al qual jo feia referència ahir a la meva
intervenció, un clima de respecte i de colAlaboració que
possibilita que les inversions, les infraestructures sanitàries, de
carreteres, de tot tipus, es puguin dur endavant, o naturalment
també que es pugui acordar una cosa tan important que ha fet el
Consell de Mallorca com és aquest pla territorial, que
definitivament i desenvolupant les Directrius d’Ordenació del
Territori diu quin és el model urbanístic, quin és el model
territorial, en aquest cas de l’illa de Mallorca, on es pot
construir, on no es pot construir, on es pot urbanitzar, on no es
pot urbanitzar. Fruit d’aquest respecte ha estat, per exemple, el
conveni de carreteres que hem firmat amb el Consell de
Mallorca dia 13 de febrer, amb 45 milions, o el conveni
d’increment de la transferència de serveis socials per corregir la

situació d’injustícia que es va produir amb la transferència a
l’anterior legislatura; o serà la construcció d’aquest velòdrom a
la ciutat de Palma i moltes altres qüestions.
Ha existit una interlocució permanent, perquè com deia ahir
els consells insulars formen part de la comunitat autònoma. Jo
he de reconèixer també que, en part per la sensibilitat dels grups
polítics i també per la insistència al llarg de la nostra història en
el reconeixement d’aquest procés, avui ja ningú no discuteix
que els consells són part de la comunitat autònoma i per tant és
molt important la seva implicació com a institucions a les
decisions importants que afecten els nostres ciutadans. Només
aquest any, només aquest any, una, dues, tres, quatre, cinc...,
hem pogut tenir sis convocatòries per plantejar temes conjunts
i comuns, que afectaven el mes de març la xarxa ferroviària; o
la reunió amb el Ministeri de Foment, on varen demanar els
consells i el Consell de Mallorca va acompanyar el Govern en
aquesta negociació; o el mes d’abril, també, amb una reunió
amb el Ministeri de Foment per parlar d’infraestructures i de
carreteres; o el mes de maig, on el Consell de Mallorca accepta
participar en aquesta comissió assessora per a la cogestió
aeroportuària; o també en el mes de maig la reunió que afecta a
les pujades de preus del transport aeri; o la darrera reunió del
mes de setembre, on jo mateix em vaig reunir amb les dues
presidentes dels consells i el president del Consell d’Eivissa.
Per tant normalitzar aquestes relacions institucionals i
intentar que les qüestions d’estat, que diríem, les qüestions que
afecten a tots, siguin qüestions compartides per totes les
institucions.
Vostè efectivament fa referència al model de carreteres, a la
problemàtica dels descomptes aeris, a les qüestions d’habitatge,
de turisme, d’educació i de sanitat, a les quals jo ahir vaig fer
referència i on bàsicament tenim punts de trobada sempre,
naturalment des de models distints, però que sí coincideixen
amb aquells punts que poden donar solucions al problema. I
efectivament vostè, quan repassa aquestes qüestions en les que
jo bàsicament coincidesc, fa alAlusions a temes concrets, a temes
reals, a temes que jo la felicit perquè afecten el ciutadà del
carrer: els temes sanitaris, el tema per exemple que vostè..., no
em va donar temps, però té tota la raó: els ciutadans avui tenen
un problema burocràtic amb les receptes i amb moltes altres
qüestions; això no serà una qüestió d’estat, però això és una
qüestió que afecta un senyor i, per tant, jo la felicit perquè és
vera. Li vull dir efectivament que hem detectat aquest problema,
que esper que a partir del mes de gener de l’any que ve amb la
implantació de la recepta electrònica es pugui resoldre aquest
problema al qual vostè fa referència. No començarà a totes les
Illes Balears, comença a Eivissa el mes de gener de l’any que
ve, i al llarg de l’any crec que la podrem implantar de forma
gradual a totes les Illes Balears i evitar aquests problemes
burocràtics que avui pateixen els ciutadans.
El tema de la immigració, és cert que vostè el va avançar fa
un parell d’anys, i per tant coincidim.
Però allà on jo em volia aturar d’una forma concreta,
efectivament és en la necessitat, per tant entenc que en
l’acceptació per part seva, de participar en aquest acord, en
aquest pacte que vaig proposar sobre el model turístic futur a les
Illes Balears. Ahir vaig proposar que aquest havia de ser un
acord bàsicament entre institucions, com a mínim, i sectors
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socials, i aquests sectors socials bàsicament són patronals i
sindicats, però, de les institucions, hi han de formar part els
consells insulars. Per tant esper que efectivament puguem
institucionalitzar aquesta mesa o el que es vulgui dir, o aquest
comitè, que pugui fer feina per intentar arribar a aquest acord on
impliquem, efectivament, tot el sector privat i tot el sector
social, tot, tot. El sector turístic avui és un sector que conformen
moltes branques de les branques empresarials i també socials.
I crec que és important que puguem coincidir amb un model
que faciliti la llibertat dels pares i les mares per triar una escola,
que pugui existir aquesta competència sense oblidar el sector
públic, sense oblidar la qualitat de l’ensenyament públic, que és
prioritària. I és prioritari, sense cap dubte, que puguem tenir un
nou hospital de Son Dureta i puguem tenir acabat l’Hospital
d’Inca, perquè això és, en definitiva, allò que els ciutadans ens
agrairan, exactament igual que puguem solucionar el problema
dels joves i els habitatges o puguem solucionar el tema de la
xarxa de carreteres, que gràcies precisament a aquest acord
duim endavant, i a aquest pla territorial. Evidentment amb
matisos, sense cap dubte, però el que està clar és que hi haurà un
abans i un després, i això és fruit també gràcies a aquest acord
de governabilitat amb Unió Mallorquina, i naturalment a la
política del Consell de Mallorca, i hi haurà un abans i un
després en matèria de carreteres a les Illes Balears després
d’aquesta legislatura.
Precisament, entroncant amb el final de la seva intervenció,
sí que em deixarà que centri el problema de futur cap a allò que
vostè diu que és el condicionament bàsic de totes aquestes
polítiques que duim endavant. Estic d’acord: és el finançament,
i és la baixada de competitivitat de les Illes Balears, i és una
reforma estatutària que vostè apunta basada en els principis de
solidaritat, equilibri i justícia distributiva, on coincidesc,
naturalment. Però en aquest punt és on jo crec que hauríem de
centrar aquests esforços a partir d’ara. Què vull dir?, idò en el
punt d’aconseguir que es materialitzin aquelles inversions a les
Illes Balears que siguin bones per a tots i que puguem fer feina,
efectivament, per poder corregir aquests problemes que avui té
el nostre sector productiu per poder competir per mor de la
insularitat, bàsicament, amb els altres, perquè la clau d’aquesta
manca de competitivitat a la qual vostè fa referència és, Sra.
Presidenta, i coincidirà amb mi, la insularitat.
La insularitat és la nostra gran basa. La insularitat és la
nostra diferència essencial dins Espanya. La insularitat és el que
ens provoca aquesta disfunció en molts i molts d’aspectes que
afecten el preu de la vida, que afecten el transport aeri, que
afecten moltes qüestions que patim cada dia. Per això crec que
en línia amb la proposta que vostè fa hauríem d’aconseguir
millorar aquest reconeixement de la insularitat a les Illes
Balears. Crec que el front comú que estam propiciant entre les
institucions a les Illes Balears és una bona eina per defensar la
nostra compensació de la insularitat. Jo fa un any vaig proposar
aquí l’elaboració d’un nou règim especial de les Illes Balears.
La resposta no ha estat del tot positiva però, en qualsevol cas, jo
crec que nosaltres hem de continuar fent feina amb acord amb
els altres partits polítics, amb aquest gran pacte.
Però crec sincerament que el que no poden fer és defensar
un règim especial de les Illes Balears que avui no està donant
els fruits que necessitam. Avui tenim onze comissions mixtes
que reconeixen la nostra relació amb l’Estat per poder defensar
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aquesta insularitat, comissions mixtes que fan relació
precisament als temes que afecten aquesta competitivitat: a
transport de mercaderies, article 7; al sector nàutic, que vostè
també hi ha fet referència; a la diversificació de l’oferta turística
i a la desestacionalització del sector, que és l’article 31; a la
diversificació energètica i a l’impacte de la desregulació del
sector energètic, que és l’article 15.1; a la compensació
d’insularitat en matèria d’atenció sanitària; al foment de les
energies renovables, article 15.2 del règim especial; al foment
de la pesca artesanal, article 22; al desenvolupament de
l’agricultura a un territori insular com el nostre, article 23;
desenvolupament de la societat de la informació, apostar per les
noves tecnologies a un territori insular. El sector aeronàutic i les
activitats d’aquest sector aeronàutic, de tantes possibilitats a les
illes, article 28. I per acabar, el mercat laboral balear i la qüestió
dels fixos discontinus, que és també un problema real de la
nostra possibilitat de competir a les Illes Balears.
Doncs bé, tenim avui una fórmula jurídica, que nosaltres
creim que no està donant els seus fruits, però que hem de seguir
utilitzant per poder reclamar i crec que l’acord entre totes les
institucions és el camí, aquest reconeixement de la insularitat
dins Espanya. D’aquestes 11 comissions establertes pel règim
especial, avui només se n’han convocat 2 i és cert que en el
passat tampoc se varen convocar, però això no és un eximent.
Avui només s’han convocat la de diversificació de l’oferta
turística, que se va reunir dia 20 de desembre del 2004 i la del
mercat laboral, els fixos discontinus, que se va reunir dia 17
d’abril d’enguany, del 2005.
Per tant, aquest crec que ha de ser una de les exigències i
una de les propostes que podem defensar de cara a aquesta
colAlaboració institucional. Crec que hem d’aspirar a millorar
aquest règim especial, perquè no pugui passar precisament això,
perquè les empreses i perquè els ciutadans de les Illes Balears
vegin realment i amb termes fiscals compensada la seva
insularitat. Però mentre, crec que és imprescindible poder
defensar conjuntament totes les institucions, que se reconeguin
aquests trets de la insularitat a les Illes Balears.
Segon, les inversions. Hem resolt i estam en vies de
solucionar conjuntament molts de problemes, però encara
podem lluitar perquè se materialitzin acords que són positius per
als ciutadans de les Illes Balears. Nou conveni de carreteres, des
del Partit Socialista se fa, fa un parell de mesos, una proposta
d’un nou conveni de carreteres a les Illes Balears, una inversió
de més de 400 milions d’euros, això sí, fins l’any 2020, però tan
se val. Jo crec que hem d’aprofitar també aquesta proposta i
aquesta iniciativa perquè puguem rebre més finançament per fer
les nostres carreteres, perquè les 4 illes tenien problemes, tenien
necessitats, arrossegam un dèficit històric molt important i per
tant, tenim necessitat de seguir invertint en carreteres de cara al
futur. Un dels projectes emblemàtics a Mallorca, que li afecta a
vostè directament, estic segur que coincidirem que és el segon
cinturó de Palma. Jo també coincidesc amb vostè que en base a
la proposta que reiteradament hem fet al Govern d’Espanya,
naturalment rebrem el finançament si consensuam el projecte
entre tots. Per tant, el projecte que vulguin, el que sigui, però
que arribi el finançament.
Idò bé, dia 19 d’abril del mes de maig, els consells insulars,
representants del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes
Balears ens vàrem desplaçar a Madrid per tenir una reunió amb
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el Ministeri de Foment, precisament per fer una proposta que
pogués facilitar que aquests doblers arribessin a les Illes
Balears. La proposta era una proposta pactada Govern-consells,
ho reconec, que el que volia fer era facilitar l’acord amb Madrid
i com? Si el Govern de les Illes Balears, perquè és del Partit
Popular, és un problema, el Govern de les Illes Balears se lleva
d’enmig i el que feim és facilitar que se pugui firmar aquest
conveni de carreteres directament, amb la nostra intermediació,
entre el Govern de l’Estat i els consells insulars. Per tant, l’anim
Sra. Presidenta, perquè puguem insistir en aquesta via i en
aquest camí.
Des de dia 19 d’abril, quan se va produir aquesta reunió, no
hem tengut, que jo sàpiga, cap resposta a la iniciativa de poder
conveniar, de poder acordar aquest acord entre el Ministeri de
Foment i els consells insulars. Però crec que és important que
puguem tenir aquest front perquè puguin arribar aquestes
inversions, directament amb els consells insulars i per què?
Perquè això beneficiarà els ciutadans de les Illes Balears, són
doblers que arribaran de més per invertir en carreteres, amb una
iniciativa del Partit Socialista, que ens pareix positiva, que
siguin els consells els que rebin aquest plus de finançament de
carreteres i els puguin invertir.
Segon, conveni del tren, conveni de ferrocarril. L’Estat, el
Govern d’Espanya ha aprovar un PEIT (Pla Estratègic
d’Infraestructures i Transports), amb una inversió a tota
Espanya, se diu aviat, de 241.392 milions d’euros, dels quals en
ferrocarrils se destinen 103.410 milions d’euros. D’aquest pla
queden fora a tot Espanya les Illes Balears i Canàries perquè
diuen que s’han de fer convenis específics. Però el que està clar
és de moment estam fora. El Parlament de les Illes Balears, a
proposta del Partit Socialista de Mallorca, aprova dia 17 de
març de l’any 2004 una proposició per reclamar que les Illes
Balears puguin rebre un 2% de la inversió total estatal en tren
específic per a les Illes Balears. Dia 21 de març de l’any 2005,
el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera i vostès, el Consell de Mallorca, perquè el Consell
de Menorca no va voler firmar, no estava d’acord amb aquestes
alAlegacions, vàrem firmar i vàrem enviar aquestes alAlegacions
al Pla d’infraestructures de l’Estat, reclamant que les Illes
Balears havien quedat fora i reivindicàvem el finançament en
carreteres, finançament del tren i solució al transport aeri i
transport terrestre.
Avui el Govern de les Illes Balears ha aprovat el Pla
sectorial de transports, que inclou bàsicament aquestes
inversions en ferrocarril, per un import d’uns 2.000 milions
d’euros i sortosament el mes de juny d’enguany, de l’any 2005,
se produeix una reunió entre el Sr. Antich, secretari general del
Partit Socialista i jo mateix, que va tenir continuïtat el dia
següent amb una reunió sectorial, precisament per establir un
acord, un compromís per posar-nos d’acord amb una sèrie
d’inversions en ferrocarril que poguessin donar lloc a
reivindicar un conveni específic d’inversió en ferrocarril a l’illa
de Mallorca. Aquest és un acord bàsic també amb els consells
insulars que estan d’acord amb aquesta estratègia. Aquest acord,
allà on participam tots, partits polítics en aquest cas i també
consells, Consell de Mallorca específicament, demanda allò que
ja inclou el nostre Pla sectorial de transports, el corredor de tren
fins a Alcúdia i fins a Cala Rajada, solucionant el problema de
Manacor, fins a Santanyí, el soterrament d’Inca, el tramvia de
la badia de Palma fins a l’aeroport, o el tramvia de la badia

d’Alcúdia. No hi ha acord, almanco polític, en demanar la
inversió del metro, per tenir un metro a la ciutat de Palma, però
sí en canvi a l’electrificació de les vies.
Això, aquest acord de tots, Consell de Mallorca, partits
polítics i Govern dóna lloc a una carta de dia 13 de juny de la
Vicepresidenta, donant compte al secretari d’Estat que s’ha
produït aquest acord a les Illes Balears i d’acord amb l’article 10
del règim especial de les Illes Balears, reivindicam un conveni
de tren per invertir en matèria ferroviària a les Illes Balears. Des
de dia 13 de juny a avui no hem tengut resposta a aquesta
petició, jo esper que la puguem tenir. Però el que avui sí vull
reivindicar i reclamar és que la inversió en tren a Mallorca,
aquest conveni que jo esper, amb l’acord de tots, puguem
aconseguir, se sumi al conveni de carreteres i puguem tenir
aconseguir en aquests 2 anys que ens queden de legislatura,
unes inversions molt importants en matèria de carreteres i en
matèria de tren que ajudin a millorar les nostres infraestructures.
Sé que és un tema que no afecta tant a l’illa de Mallorca, però
sí afecta a les Illes Balears en general, per tant, crec que també
seria important que existís l’acord entre totes les institucions.
El vaig treure ahir i avui simplement de passada el vull
repetir, és el transport aeri. És cert que tenim el perill de què si
pujam els descomptes com estan pujant, després pugen les
tarifes i al final no aconseguim res perquè allò que apugen els
preus dels bitllets absorbeixen les possibles pujades dels
descomptes. Però a més, tenim un problema afegit de
comunicacions interinsulars i sobretot entre la península i les
illes menors que crec que també ha de ser una prioritat.
I per acabar, afegir a aquests reptes que jo li proposaria en
virtut a allò que vostè ha apuntat a la seva intervenció, manca de
competitivitat i finançament, doblers, inversions per a les Illes
Balears per corregir el nostre dèficit històric d’inversions. La
gestió aeroportuària, efectivament hem constituït una comissió
conjunta allà on participam totes les institucions i crec que en un
principi ja tenim unes conclusions en les que podem estar
d’acord, unes conclusions d’aquest comitè, en el comitè
assessor participen consells insulars, ajuntaments afectats,
Govern de les Illes Balears, vàrem convidar els directors dels
aeroports, però no els varen deixar venir i tot el sector
empresarial i social, sindicats i empresaris que tenen alguna
cosa a veure amb els 3 aeroports de les Illes Balears. Ja ens hem
reunit, ja s’està fent feina perquè crec que és un gran repte
aspirar a aconseguir aquesta gestió, cogestió aeroportuària
d’aquests aeroports, per a nosaltres és fonamental. A les Illes
Balears els aeroports són essencials i claus. Les 4 conclusions
que ja s’han tret d’aquest comitè crec que són positives, separar
allò que són aeroports d’allò que és navegació aèria. Necessitat
de mantenir un model aeroportuari de titularitat pública, però
gestionat amb criteris empresarials i d’eficàcia, competitius i
que puguin estalviar costos, manteniment de tot el sistema de
xarxa dels aeroports. I la creació d’una unitat de gestió per a
cada un dels aeroports de les Illes Balears, participats per
l’Estat, el Govern de les Illes Balears, consells insulars,
ajuntament allà on està l’aeroport i els principals agents
econòmics i socials que estan involucrats en aquesta gestió.
Per tant, efectivament crec que la defensa dels nostres
interessos dins aquesta reforma de l’Estatut, que vol que surti
d’aquest Parlament de les Illes Balears. Defensam les nostres
posicions relatives, que les Illes Balears no hi perdin. El
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finançament que puguem aconseguir des de l’acord i la
colAlaboració institucional en carreteres, directament amb els
consells insulars, cap problema. En ferrocarril, amb un pacte
amb els partits polítics i també amb les institucions. O la
reclamació d’un nou model de cogestió dels aeroports i quasi li
deix caure, malgrat no m’estendre amb ell, també com pugui ser
l’ampliació del Port de Palma amb un projecte que avui lidera
la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, que a mi me
pareix important que dins aquest pla estratègic que l’Autoritat
Portuària està dissenyant. Crec que avui serien reptes que
podríem aspirar a assumir des d’aquesta colAlaboració entre les
institucions i dins aquest pacte de governabilitat.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Munar.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Per anar a Madrid
Sr. Matas i per defensar aquí aquelles coses amb les que creim
no tengui cap dubte que sempre ens hi trobarà. Pel que fa als
temes que m’ha donat resposta, intentaré anar d’enrera cap
endavant i així enganxarem amb els que ens estan escoltant.
El tema de la gestió aeroportuària. Tot i pensar que es va fer
una comissió molt extensa, de moltíssima gent i ja sap el què
se’n diu de les comissions, diuen que un camell és un cavall que
ha passat per una comissió. Doncs he de dir que aquesta
comissió realment ha fet feina, ha funcionat i té en aquests
moments 4 propostes, totes elles positives, com la proposta de
les titularitats, acords entre empreses i sindicats. Jo crec que el
resum podria ser que això ens dóna un avantatge i és que
podrem influir damunt la nostra economia i això és molt
important i també els contractes amb empreses mallorquines.
Tot això fa que realment creiem que hem de continuar fent feina
perquè la gestió aeroportuària sigui una realitat. En aquests
moments realment el que es fa amb els aeroports és dur-se’n els
recursos que aquí se generen i que són molts, per fer altres
aeroports, no tenir el control damunt les taxes i que les nostres
empreses no puguin competir perquè sempre ho guanyen les de
nivell estatal. Per tant, creim que és important que es faci una
bona feina per aconseguir aquesta gestió aeroportuària.
També estam totalment d’acord i creim que ara tenim una
oportunitat històrica única, ara que pareix que hi ha més acord
entre PP i PSOE i ens trobam davant com una segona transició.
Hem de recordar que el tema de la insularitat, al qual vostè dóna
molta importància, nosaltres també, és un fet reconegut ja a la
Constitució ara fa 27 anys, no és un tema nou, és un tema del
qual se n’ha parlat molt i de manera molt llarga. El fet de què
ser unes illes dificulta i que és necessari que hi hagi mesures, ho
tenien ja clar els pares de la Constitució, però després de 27
anys encara no hem estat capaços de donar-ho a entendre a les
Corts Generals, sigui qui sigui el que governi.
També ha passat el mateix amb el Règim Econòmic Especial
de les Illes Balears. Miri, damunt aquest tema crec que el
ciutadà està totalment desorientat perquè a cada legislatura
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s’aprova una cosa diferent, se du a aprovació a les Corts,
després a les Corts no s’aproven i tothom se dóna la culpa un a
l’altre, però com diuen: “el uno por el otro, la casa sin barrer”.
Miri, jo estic convençuda des d’Unió Mallorquina ens interessa
i molt que s’aprovi el Règim Econòmic Especial de les Illes
Balears. Me permetrà una broma, en aquest moment en què ja
s’acaba aquest debat, a vostè no sé si li interessa tant que
s’aprovi, perquè quan aquí un ho aprova resulta que allà
governen els altres, així que no sé si a vostè li interessa que
s’aprovi aquest tema o no. Normalment si aquí ho aprova un,
allà diuen que no, després els que estan aquí els diuen allà que
no i sinó passa que si estàs aquí i a Madrid també te diuen que
no i encara és més dur l’assumpte perquè encara te fan quedar
malament. Tot això ho hem viscut en aquest Parlament i per
tant, ens preocupa el fet de no ser capaços de donar a entendre
a Madrid, governi el PP o governi el PSOE, un fet tan clar i que
a més s’estudia a bàsica: “una isla es una porción de terreno
rodeada de aguas por todas partes”. Ho dic en castellà perquè
vaig estudiar en aquest idioma, però realment una cosa tan fàcil
d’entendre i que ens consti tant als qui sigui qui sigui governi a
Madrid. Però ens hi trobarà, perquè realment estam convençuts
de què si realment volem ser competitius en molts de temes, la
nàutica, l’energètica, l’agrícola, noves tecnologies, en definitiva
en tot, també amb els productes que exportam, en qualsevol
cosa és imprescindible tenir aquest reconeixement si volem ser
competitius.
També ha parlat de carreteres. Gràcies per l’oferiment, no
quedarà pel Consell de Mallorca, demanarem una entrevista a
Madrid, els direm que si volen invertir aquí i no han arribat a
acords amb vostè, estam a la seva disposició i a més, tenim el
vist i plau del President del Govern. El mateix que creim que
seria interessant que arribassin a altres acords en tema com és
el de ferrocarrils, en tot allò que signifiqui gran inversions, com
és l’electrificació, la badia de Palma, la d’Alcúdia, els
corredors, el tramvia... Jo crec que qualsevol gran inversió que
és necessària per a aquestes illes, doncs és necessari que se’ns
tengui en compte a l’hora del repartiment que cada any fan des
del Govern de Madrid.
Pel que fa al tema del turisme la veritat és que coincidim
plenament amb el fet que és necessari que es millorin les
inversions, les estructures, el concepte del tema del turisme. Jo
crec que vostè tendrà un avantatge, i és que crec que els
hotelers, especialment, que són el sector dintre el món turístic
que potser..., més durs, confiaran que realment ho fa per
millorar i perquè realment el turisme a la nostra comunitat
tengui futur. Jo crec que és obvi que les coses han canviat molt,
que la nostra societat evoluciona i canvia de cada dia a una
velocitat vertiginosa i que ens hem d’adaptar a noves
tecnologies, a nous hàbits i a ser de cada dia més competitius.
Aquí també ens hi trobaran, i ens hi trobaran per informar dels
avantatges de venir a la nostra illa, ens hi trobaran per tots
aquells temes que potser eren temes menys importants dintre del
que és la promoció que es fa des de l’IBATUR però en la qual
també participam, i que fa possible atendre àrees, sectors,
convencions, acords que potser abans no s’havien tractat i que
des del consell hem agafat, que són petits temes i que potser
estaven descuidats. Nosaltres entenem que amb la Conselleria
de Turisme hi ha d’haver unes magnífiques relacions, que ens
hem de posar d’acord i que conjuntament s’ha de poder arribar
a tots i cada un dels llocs on hi hagi un turisme al qual poder
convidar a venir a la nostra illa.
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També tenim moltes coincidències amb les necessitats, amb
les mancances, en tema educatiu, sanitari, d’infraestructures...
Crec que podríem fer una llarga llista i que tots ens posaríem
d’acord.
Pel que fa a les noves tecnologies, benvingudes siguin si
realment simplifiquen la burocràcia i fan que el ciutadà se senti
més atès, que tengui més confiança en les institucions i,
especialment, en aquells temes que són els més bàsics, com és
el tema de les receptes i la sanitat. Jo crec que dins la nostra
societat hi ha tres temes que són fonamentals perquè el ciutadà
se senti segur, se senti igual, se senti amb possibilitat de futur,
i un és la sanitat, el més important, perquè tots naixem a la
sanitat i casualment, a l’hora de morir, que és un fet que ens
uneix a tots, doncs acabam també habitualment a la sanitat. Crec
que sense una sanitat igualitària no tenim un món just. El mateix
que amb el tema de la sanitat i el tema de la justícia, tres pilars
bàsics que una societat moderna, que una societat amb principis,
democràtica, ha de garantir per a tots i cada un dels ciutadans.
Pel que fa al pacte de governabilitat, coincidim plenament
que ha estat molt positiu per a Mallorca i esper i desitj que no
hagi estat perjudicial per a Unió Mallorquina. Pel que fa a les
dificultats estic d’acord que en tenim tots, el Partit Popular i
Unió Mallorquina, no hi ha cap dubte. El tema de Felanitx és un
tema conflictiu però vull aclarir que Unió Mallorquina no té cap
responsabilitat amb el que ha passat a Felanitx, que Unió
Mallorquina no governa a Felanitx ni ha governat mai amb el
Partit Popular, que no tenim cap pacte, la batlessa no va ser tan
hàbil com vostè, governava tota sola, s’han barallat sense que
nosaltres hàgim tingut cap tipus d’influència, i el que pot passar
i pot donar malentesos és que en un moment determinat
l’oposició hagi coincidit i un vot del PP hagi coincidit amb
l’oposició. Això pot succeir però no volem ser nosaltres els
responsables. Li puc garantir avui i aquí que Unió Mallorquina
no farà cap moció de censura amb aquest trànsfuga.
Pel que fa al cas de Calvià, doncs tots sabem com ha anat.
Desitj que la solució sigui definitiva, encara que sincerament
crec que ni vostè ni jo tendrem tanta sort.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Munar. Per tancar aquest debat té la paraula el
Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, moltes gràcies
per la seva intervenció i, acabant pel final, jo no sé si tendrem
sort o no tendrem sort, però crec que almenys podrem tenir la
tranquilAlitat de fer el que hem de fer perquè la normalitat
democràtica, la que han volgut els ciutadans, sigui, no només a
Calvià sinó si és possible a tots els municipis de les Illes
Balears, la que realment imperi.
Vull simplement acabar dient-li moltes gràcies per acceptar
el compromís de poder establir aquest pacte de futur sobre el
model turístic a les Illes Balears, i també reconeixement sobre
la colAlaboració que avui existeix institucionalment tant entre el

consell com el que vostè i el seu partit representen i el Govern
de les Illes Balears. Crec que aquesta estabilitat institucional és
positiva per als ciutadans; crec que aquest enteniment entre les
institucions, en lloc que les institucions, com ha passat en el
passat, s’estiguin barallant i posant-se traves uns als altres, al
final redunda en benefici dels ciutadans, com demostra la gestió,
el balanç de la gestió, dels quals naturalment som copartíceps
dins aquest pacte de governabilitat que vàrem firmar els dos
partits, i a partir d’aquí crec que el repte de poder continuar
d’una forma pragmàtica, aconseguint coses positives per als
ciutadans de les Illes Balears, des de la voluntat de diàleg, des
de la voluntat d’acord, és un bon camí, i en el qual vostè
naturalment coincideix i jo li ho agraesc, defensant el
reconeixement de la nostra insularitat, aconseguint avançar en
el camí del règim especial i del que és el reconeixement de la
insularitat i del que suposa el greuge comparatiu que pateixen
tots els ciutadans de les Illes Balears quant a la seva condició
insular comparats amb la resta d’Espanya.
L’objectiu de poder aconseguir obtenir un nou conveni de
carreteres que de cara al futur, i aquest pic perquè el Govern i el
Partit Popular no puguin ser cap obstacle, directament conveniat
amb els consell insulars, perfecte. Cap problema perquè aquesta
serà també una bona notícia per als ciutadans. Duim un dèficit
històric d’infraestructures que, a pesar de l’esforç que estam
fent conjuntament en aquesta legislatura, encara no podrem
compensar en la seva totalitat.
Ferrocarril. Des d’un clima de diàleg, en aquest cas entre el
Partit Socialista i el Partit Popular, que va per bon camí, que va
per un camí positiu, que pot facilitar aquest acord amb el
Ministeri de Foment, des d’ajuda de les institucions i la
colAlaboració de les institucions, defensar que tenguem a les
Illes Balears alguna cosa de la compensació d’aquest gran
projecte que s’ha aprovat a nivell d’Espanya, de les quals avui
per avui les Illes Balears no se’n beneficien ni una sola pesseta,
alguna cosa de tot aquest pla de ferrocarrils que fa construccions
de l’AVE a tota la península i que avui per avui no compensa
amb cap inversió a les Illes Balears. Aquest diàleg Partit
Popular i Partit Socialista, i Govern i consells, pot facilitar
també aquest acord i que acabin d’una forma pragmàtica
arribant inversions per al ferrocarril a les Illes Balears.
I en darrer lloc el front dels aeroports, que crec que també és
molt important per al futur de Mallorca però també el de les
Illes Balears que puguem també establir un acord amb el sector
privat perquè, definint un model de cogestió, el sector privat
pugui també introduir criteris d’eficiència, criteris de millor
gestió d’aquests aeroports que acabin beneficiant els ciutadans.
I també dins l’acord de l’Estatut d’Autonomia intentar que
aquest sigui l’acord més ampli possible, de tots els partits
polítics aquí representats, i que puguem naturalment defensar
dins la Constitució i amb el consens més ampli possible un
estatut que defensi el dret i les posicions relatives dels ciutadans
de les Illes Balears.
Moltíssimes gràcies.
(Aldarull a la sala i aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Se suspèn la sessió fins a les
16,10, i record a tots portaveus que ara mateix hi haurà Junta de
Portaveus.
Moltíssimes gràcies.

DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

3400

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / fascicle 2 / 4, 5 i 6 d'octubre del 2005

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
DLPM 770-1987

Fq.Con.núm. 33/27

VI legislatura

Any 2005

Núm. 69/Fascicle 3

Presidència
del Molt Honorable Sr. Pere Rotger i Llabrés
Sessió celebrada els dies 4, 5 i 6 d'octubre del 2005
Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Debat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Molt

fascicle 1

bones

tardes,

senyores

i senyors diputats.

3402

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / fascicle 3 / 4, 5 i 6 d'octubre del 2005

Recomençarem la sessió plenària. Intervendrà el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, per la qual cosa té la
paraula l’Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats
presents en aquesta hora de migdiada, Sr. Matas, deia vostè el
25 de juny de 2003, en el debat d’investidura, que el seu
objectiu era recuperar la confiança i l’esperança d’una societat
que pareixia instalAlada en la depressió més absoluta.
També parlava dels llocs de feina i assegurava que en la
seva campanya electoral s’havien centrat d’una manera quasi
obsessiva en els llocs de feina, que el PP era l’únic partit que
havia tengut aquest objectiu com a eix central de la seva
campanya. A més, afirmava que només amb l’anunci de la
supressió de l’ecotaxa ja hi havia respostes positives en els
mercats turístics.
Per últim, assegurava, en defensa del seu model liberal, que
no es pot violentar, en nom del que sigui, la llibertat d’elecció
del centre escolar o convertir en una caricatura el bilingüisme de
la nostra societat. No sé què volia dir això però ho deia.
Tot això en un discurs de principis, ideològic, en què
afirmava que la mà estesa, el diàleg i l’esperit liberal marcarien
la seva acció de govern; un discurs inicial en el qual no es
parlava de millorar el finançament de la nostra comunitat, ni de
la necessitat de reformar l’Estatut, ni molt menys que fos
necessari crear un nou consell insular; un discurs en què
assegurava que no serà una vuelta a las andadas, ni el triomf de
la depredació del territori, del ciment o de la balearització.
Excusatio non petita..., Sr. Matas....
Ahir, en canvi, ens parlava de l’avaluació de la gestió de
govern. Anunciava, i no ho complia, que no llegiria una llista
avorrida i interminable de realitzacions. No només no complia
sinó que, fins i tot, es va apuntar realitzacions que eren de
governs anteriors i altres que, com a molt, com a molt, no
passen de la situació d’avantprojectes. Va descobrir-nos que el
seu era un govern de gestió, com si n’hi hagués d’altres.
Nosaltres pensam que el que cal és veure cap a quins objectius
es dirigeix aquesta gestió i veure l’eficiència assolida.
Idò bé, una vegada que han passat dos anys i més de tres
mesos d’aquella gloriosa data en què s’acabà la ignomínia de
quatre anys negres, en què les forces del mal havien ocupat el
Consolat de la Mar, és un bon moment per comprovar si els
objectius declarats de la legislatura es van acomplint i amb quin
grau d’eficiència.
Comencem per l’economia i pel seu sector principal, el
turisme. Vegem si s’ha augmentat la confiança, si ja sortim de
la depressió i com va la creació de llocs de feina i, tant
important o més que això, la qualitat d’aquests llocs de feina.
Alguns titulars de premsa ens indiquen que la depressió
continua instalAlada en almenys alguns sectors de la societat. Per
exemple: “Los mercados inglés, italiano y francés sufren
fuertes caídas en el primer semestre”. Estam parlant d’enguany,
lògicament. “El 90% del comercio sufre una caída de ventas
respecto a 2004". “El sector turístico pitiuso exige actuaciones
urgentes para superar la crisis”, però a continuació diu: “el

Govern niega una recesión turística a pesar del descenso de
visitantes”, o “los sindicatos alertan del cierre anticipado de
hoteles y del recorte de la duración de los contratos”. I per
últim aquest que diu: “Las Pitiusas ingresan 10 millones de
euros menos por turismo hasta junio”. Tot això d’enguany.
En qualsevol cas, Sr. Matas, no en faci massa cas. Si
repassam les hemeroteques podrem veure que els diversos
sectors empresarials solen queixar-se sempre al començament
de la temporada. El que passa és que quan governa el PP no
solen demanar que s’enderroqui el Govern, com passava la
legislatura anterior.
Ara bé, el que hauríem de veure és com va el creixement
econòmic i la generació de llocs de feina. Segons els diversos
indicadors podem observar que hi ha un lleuger augment del
PIB, que afecta especialment Mallorca, ja que hi ha diferències
entre illes, i que la tendència ocupació-atur segueix la mateixa
pauta d’anys anteriors una mica ralentitzada, és a dir, es
continuen creant llocs de feina a un ritme que no pot absorbir la
totalitat dels nouvinguts, per la qual cosa continua -excepte
alguns mesos- continua augmentant l’atur. Aquesta situació a
l’època del pacte era el desastre absolut i ara sembla que
demostra la solidesa de la nostra economia i la bona gestió del
Govern. En qualsevol cas, en aquest moment ja es pot veure
clarament que ni de lluny no es crearan aquesta legislatura tants
de llocs de feina com es crearen a la legislatura del pacte.
Però mirem ara allà on es produeix l’augment de l’ocupació,
si aquesta és sostenible al llarg del temps, si es produeix en
bones condicions de treball, si genera una major riquesa per a la
comunitat i si hi ha un repartiment més just de la riquesa. I és
aquí on trobam les grans febleses del model econòmic del seu
govern, Sr. Matas. En primer lloc, tot el creixement es produeix
lligat a la construcció, el més insostenible dels sectors, el que ja
es trobava sobredimensionat i, a més, es produeix molt lligat a
l’obra pública, innecessària i molt concentrada en poc temps. La
mateixa patronal de la construcció ja ha avisat contra aquesta
concentració i opina que hauria estat millor la distribució
temporal de les obres per evitar aturades de cop, que són molt
previsibles en el futur. I es produeix també lligada a l’ús
residencial vinculat a segons habitatges i oferta turística no
reglada, tant sigui en sòl urbà com en sòl rústic, que es preveu
en el seu conjunt -el sòl rústic- com un urbanitzable de baixa
intensitat.
Sobre això he de reconèixer que vostè no ha enganyat ningú.
Ja ho va dir en el seu discurs d’investidura, encara que no se li
va donar la importància que es mereixia a aquesta afirmació, i
ho va repetir ahir: “Les Illes han esdevingut àrees
metropolitanes i, per aquest motiu, és necessària una ordenació
del territori basada en la seguretat jurídica i en el respecte a la
propietat privada”. Permeti’m una traducció: posar el negoci
privat, especulatiu, per damunt de l’interès general; és el que
nosaltres entenem d’aquesta afirmació. Contra aquesta política,
naturalment, sempre estarem confrontats.
Vegem altres aspectes de l’ocupació laboral. Es produeix
una reducció constant dels llocs de feina lligats al sector
industrial, paralAlela a la pèrdua d’empreses en aquest mateix
sector. Els contractes cada vegada són més curts, augmenta la
precarietat, la subcontractació i la rotació de llocs de feina
aparentment diferents per complir les mateixes funcions i per al
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mateix empresari. Els eventuals de l’hostaleria han tengut
contractes més curts o directament no han estat contractats.
La sinistralitat laboral augmenta altra vegada. Tornam ser la
comunitat amb un major nombre relatiu d’accidents. Els dos
consellers de Treball que vostè a nomenat s’han dedicat a tirar
per la borda tota la feina feta la passada legislatura i han
demostrat una desídia sagnant en un tema d’aquesta gravetat.
La mateixa ineficàcia o manca de voluntat ha tengut pel que
fa a la concertació social: ha deixat caducar el pacte autonòmic
per l’ocupació i l’economia productiva i no ha estat capaç de
signar ni un sol pacte local nou. Això sí, conspira per
eliminar-ne algun dels que se signaren anteriorment i
funcionaren.
Parlem ara de la productivitat. Diversos estudis
d’institucions poc sospitoses de radicalismes esquerrans
adverteixen de la seva pèrdua progressiva i dels perills de
l’augment de l’economia especulativa i l’abandó de l’economia
productiva o la innovació, i de la poca qualificació dels llocs de
feina que es creen. Un fet que ens sembla simptomàtic de la
situació és que estam perdent població laboral espanyola per
primera vegada en dècades. Els nous llocs de treball que es
creen tenen tant poc atractiu que són coberts, bàsicament, per
treballadors extracomunitaris, als que, donada la seva situació
de desavantatge, es destinen habitualment a aquelles feines que
ja no volen fer els treballadors espanyols.
Si tot això ho lligam al fet que es continua produint el major
índex d’abandó dels estudis o de fracàs escolar, tot això ens
porta a la conclusió que la suposada bonança econòmica es veu
amenaçada per perillosos núvols.
A l’últim ple, el de la setmana passada, el Sr. Flaquer
proposava, i vostè ho va ratificar ahir, un pacte pel turisme.
Com diuen en castellà, a buenas horas, mangas verdes.
Quantes vegades ha rebutjat oferiments lleials de l’oposició en
aquest sentit?, entre d’altres una proposició no de llei del nostre
propi grup que es va veure no fa massa en aquest plenari.
A la passada legislatura, amb més o menys encert, es va fer
un intent de millora del nostre producte turístic. Aquest intent
va ser torpedinat a consciència des del seu grup parlamentari,
des de sectors turístics que tenen els majors guanys al Carib i a
altres destinacions competidores nostres i, per a vergonya seva,
pel Govern d’Espanya del qual vostè era ministre. En canvi
vostès han pogut actuar amb molta més tranquilAlitat: mai no
han tengut una oposició tant ferotge; vostès tenien la confiança
dels majoristes de viatges i d’altres amos del negoci turístic.
Vostès eren els professionals que havien de redreçar la situació.
Vostès no hagueren de patir ni tan sols les conseqüències de
l’11 de setembre.
Idò bé, amb tota aquesta situació els resultats no és que
siguin molt espectaculars: reducció de la despesa turística,
reducció de l’estada mitjana, ofertes per davall dels costos,
augment del tot inclòs... Però vostès es conformen amb lleugers
augments de l’arribada de turistes, quan és ben evident que
l’arribada de viatgers als nostres aeroports no és l’indicador més
significatiu. Com exemple li diré que els empresaris que han
elaborat el Pla de màrqueting d’Eivissa xifren en cinc anys de
feina i a aconseguir 400.000 turistes més que arribin per poder
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igualar els ingressos de l’any 2000, any central de l’època del
pacte. Necessiten cinc anys més que vagi bé i que arribin
400.000 turistes més, perquè els turistes no deixen tants
d’ingressos.
Ara també es veu amb nitidesa el greu error que va suposar
la campanya de desprestigi contra l’ecotaxa, la irresponsabilitat
de renunciar a uns ingressos per a la millora de les zones
turístiques, unes zones turístiques que s’estan quedant obsoletes
o madures, com es diu en l’argot del sector; unes zones
turístiques que necessiten imperiosament una remodelació i una
millora que, evidentment, no passa per seguir saturant-les.
L’esforç inversor en infraestructures destinades a noves
urbanitzacions seria molt més necessari per millorar aquestes
zones turístiques. L’informe d’Exceltur, que vostè va citar de
passada i n’extreia unes conseqüències contràries al seu sentit,
ha confirmat el que ja sabíem: que el turisme d’allotjament
reglat deixa molt més ingressos i crea més llocs de feina que no
el turisme residencial. Quina llàstima no disposar ara dels
recursos que generava l’ecotaxa i que eren els únics que no
havíem d’aportar els ciutadans de les Illes Balears. Perquè, Sr.
Matas, no és cert, i vostè ho sap molt bé, que només amb
l’anunci de la supressió de l’ecotaxa ja hi hagués respostes
positives en els mercats turístics. Tant és així, que es va veure
obligat a crear un substitutiu, ridícul, però substitutiu: la Targeta
Verda, aquest gran invent, una de les majors pallassades que
s’han fet mai per part d’un govern.
(Remor de veus)
Per cert, ni una paraula no en va dir ahir en el seu
llarguíssim discurs, d’aquesta targeta estrella, ni una sola
paraula.
La Targeta Verda és un producte que ens desprestigia perquè
no respon als objectius que proclama, ni ofereix cap avantatge
als nostres visitants ni cap millora del medi ambient; un
producte que no genera ingressos sinó pèrdues; un producte que
no hi ha manera de colAlocar ni mitjançant la colAlaboració
interessada de sectors empresarials amics. Qui pagarà el dèficit
de la Targeta Verda, Sr. Matas: els ciutadans de les Illes Balears
amb el nostres impostos o els bancs i les caixes amb un nou
impost revolucionari? Els únics beneficiaris fins ara de la
Targeta Verda han estat els seus amics que han aconseguit un
lloc de feina ben remunerat, i les empreses publicitàries que
s’han folrat per compte dels anuncis. Però què es pot esperar
d’una fantasmagòrica fundació formada per bancs i caixes, que
ha de gestionar el nostre medi ambient i que va començar
malversant 4,5 milions d’euros en la compra del negoci ruïnós
del Sr. Douglas anomenat Costa Nord? “Ningún turista ha
utilizado la Tarjeta Verde en 11 de los 14 centros que ofrecen
rebajas”. Això és del dia 4 de setembre. Cap turista no la
utilitza. Vaja un èxit!
Parlem ara del tot inclòs, una modalitat turística que no s’ha
creat aquesta legislatura, d’acord, però que ha pres un impuls i
una importància fins ara desconeguts. Parlem dels seus efectes
sobre l’ocupació, sobre l’oferta complementària. Parlem de
restaurants i bars mig buits en plena temporada, de caixes
minúscules en els comerços. Parlem també que això no és una
maledicció divina, que el tot inclòs és un producte aliè a la
nostra realitat turística, i no és cert que estigui implantant-se a
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totes les destinacions turístiques; altres indrets molt pròxims a
nosaltres, de la mateixa península, no pateixen els seu efectes;
per alguna serà. I bé, quina és la seva posició, Sr. Matas?, quina
és la posició del Govern que vostè presideix? Perquè ens tenen
molt despistats; primer digueren que no es podia fer res, que era
una qüestió del mercat, que un govern liberal com el seu no
podia actuar. Després es va armar de valor, Sr. Matas, i a la fira
turística de Londres va anunciar urbi et orbe que faria una llei
per restringir el tot inclòs. Però li va durar poc la valentia: li va
bastar una cridada dels empresaris que l’havien ajudat a
derrocar el govern del pacte per quadrar-se, recular de manera
immediata i vergonyosa. Segurament aquesta actitud serà allò
que vostè diu “recuperar el diàleg amb el sector”.

beneficiada?, quins favors ha de pagar al Sr. Matutes, Sr.
Matas?

Ara, més o menys, l’estat de la qüestió és el següent: s’ha
creat un comitè de savis, que els agrada molt crear-ne, que està
elaborant un estudi que elevarà a una ponència parlamentària
que, si s’escau, podrà a la vegada elevar una proposta al Govern
perquè, tal vegada, faci un avantprojecte de llei. Bé, vol
continuar marejant la perdiu i prenent el pèl als ciutadans, o
s’atrevirà a regular el tot inclòs? Què pensa fer, Sr. Matas? Ahir
no ho va aclarir.

En el seu afany d’urbanitzar i, ja se sap, les illes són una
àrea metropolitana, deixarà el sòl rústic com una figura que
s’haurà d’estudiar a les escoles com s’estudia ara la cultura
talaiòtica.

Parlem ara de carreteres, Sr. Matas. Supòs que era d’esperar:
les carreteres, autopistes o autovies, són el tema estrella
d’aquesta legislatura. Ho són perquè vostè ho ha volgut i s’ha
dedicat a elles amb un entusiasme digne d’una causa millor, i
amb una eficàcia, almenys pel que fa a Mallorca, que no li
veiem en altres aspectes de la seva gestió, una eficàcia que, no
obstant això, té algun emperò: qui les pagarà, Sr. Matas?
Per quin motiu ha incomplert de manera tant flagrant el
conveni que vostè mateix va impulsar? Per què ha iniciat les
obres sense la supervisió preceptiva del ministeri, sense l’acord
de qui ha de pagar?, de qui havia de pagar? Com és possible que
es facin obres amb pressupostos dobles, i fins i tot quíntuples,
dels previstos inicialment. Per quin motiu pensa que el Govern
central, que és qui té la paella pel mànec, no li tornarà, ni que
sigui en una mínima part, la ignomínia que va protagonitzar
vostè la legislatura passada? Un ministre mallorquí que
bloquejava les inversions en carreteres a les Illes Balears perquè
el Govern d’aquí no era de la seva corda i perquè el Govern del
pacte volia unes carreteres més adaptades al territori. Repetesc,
Sr. Matas: qui acabarà pagant aquestes carreteres si fracassa,
com és previsible, el contenciós que ha interposat contra el
Govern central? Per què no abandona la prepotència i negocia?
No ens mereixem aquest càstig els ciutadans de les nostres illes,
ni que sigui per purgar els pecats d’haver votat el PP. La
penitència és massa dura.
I permeti’m ara que li parli d’unes carreteres que em tenen
especialment sensibilitzat. Es tracta de l’autovia de Sant Antoni
i la de l’aeroport a Eivissa, obres no s’han iniciat, contràriament
al que va dir ahir. Encara té l’oportunitat de rectificar:
aprofiti-la, i, de passada, tal vegada ens pugui explicar com és
possible que el que vostès denominen desdoblaments, simples
desdoblaments, costin dues i tres vegades més per quilòmetre
que les autopistes que es fan a Mallorca, un 1.500% més del que
preveia el conveni. Això és el que és pròpiament el pressupost,
no el que acabaran pagant, un 1.500% més; que uns 20
quilòmetres d’aquest desdoblament o d’autovia costin més de
480 milions d’euros, amb 25 anys de lladrocini a l’ombra?
També podria dir per què la família Matutes en surt tant

(Remor de veus)
Les autopistes, Sr. Matas, no és que siguin una vuelta a las
andadas, no, són otra vuelta de tuerca. Juntament amb la resta
de les seves normes territorials configuren un panorama de
destrucció sistemàtica del territori. Allà on passen les seves
excavadores, Sr. Matas, ja no hi torna a créixer l’herba. En el
seu afany d’urbanitzar...
(Continua la remor de veus)

(Rialles)
Vostè ha decidit fer cas als seus ideòlegs i aplicar amb rigor
el programa de destrucció sistemàtica, sense velAleïtats, com les
d’aprovar les DOT, que va tenir l’altra legislatura en què va
governar. Això eren concessions als ecologistes que ja s’han
acabat. Ara és l’hora d’aplicar el programa màxim del PP, com
més aviat millor i sense contemplacions.
És cert que quedaran alguns indrets preservats de la fúria
urbanitzadora, però que siguin els menys possibles. Vostè
ostenta el trist honor de ser el primer president que elimina
espais naturals, un cas insòlit a tota Europa. Tot un exemple
d’una persona que, no se sap per quin motiu, però va ser
ministre de Medi Ambient. A la passada legislatura ens
cansàrem de sentir en boca del seu grup i de vostè mateix que la
declaració d’espais protegits era una confiscació dels drets de
propietat, una expropiació encoberta. Sembla mentida que tot un
ministre que va protegir espais a la península aplicant la mateixa
legislació digui aquestes coses. Com que no es pot alAlegar
ignorància, només ens queda l’opció de la mala fe. Idò bé, mai
no s’havien produït a la nostra comunitat unes expropiacions
tant importants i tant massives com les d’aquesta legislatura.
Manu militari han privat moltíssims propietaris de les seves
terres o, fins i tot, de la seva casa, però no ha estat per protegir
sinó per destruir, per fer autopistes.
I si no n’hi hagués prou amb les autopistes i amb el sòl
rústic, vostè l’emprèn amb el litoral. La nova llei de ports
permet omplir la nostra costa d’aquestes instalAlacions al marge
de l’ordenació territorial i passant per damunt de les institucions
que tenen competències en aquesta matèria. Especialment
sagnant és el cas del port de Ciutadella, que es vol imposar per
damunt de l’opinió del Consell Insular de Menorca.
Aquest conjunt d’actuacions deixa en pura anècdota el
transport públic; del que es tracta és que totes les urbanitzacions
de les Illes estiguin a pocs minuts en vehicle privat del centre
metropolità i del seu nucli central: l’aeroport. Dels
compromisos de Kioto millor no parlar-ne. Però com que
rebrem l’energia elèctrica de la península mitjançant el cable, la
contaminació se l’enduran els nostres veïns. Com si el canvi
climàtic conegués aquestes fronteres. Evidentment també amb
aquest model territorial les dessaladores mai no seran suficients:
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a les quatre que volen fer aquesta legislatura se n’hauran
d’afegir més i més a les properes. Això que vostè ja havia deixat
resolt de manera definitiva el proveïment d’aigua l’any 1998.
Passem ara a parlar dels serveis públics essencials que presta
la comunitat, allò que configura l’anomenat estat de benestar.
D’entrada hem de dir que el grau d’eficàcia és molt diferent que
el que es produeix amb les carreteres, conseqüència lògica del
grau d’interès molt inferior que li mereixen aquest temes. La
seva Conselleria de Salut sol presumir d’estar construint alhora
quatre hospitals públics, però se sol oblidar que els tres que es
troben efectivament en construcció se’ls va trobar programats
de la passada legislatura, que la construcció va endarrerida, que
el d’Inca va ser boicotejat sistemàticament pel PP als diversos
àmbits la passada legislatura; se’n recorden que la comunitat,
que no tenia competències, havia de pagar el 50% d’aquest
hospital?, que el de Formentera -que se l’apropien- és una
conquesta de l’obstinació de l’anterior diputat de Formentera
que, quan les administracions del PP negaven la seva necessitat
que existís, va anar insistint i va aconseguir-ho?, que el nou Son
Dureta pateix un retard injustificat per l’obsessió de construir
l’hospital pelotazo de Son Espases? Es desvien cada vegada
més recursos a clíniques privades mentre es degrada el sistema
públic com a conseqüència de la seva política neoliberal.
A l’ensenyament també es promociona l’educació
concertada abans que la pública, la qual cosa no es un tema
menor perquè afavoreix les desigualtats. Basta mirar el nombre
d’immigrants que es matriculen a unes o altres escoles per
comprovar-ho. Per cert, Sr. Matas, millor que fer gestos
populistes seria recomanable que remetés al Parlament el Pla
integral sobre la immigració.
Passant a educació, la promesa sobre la gratuïtat dels llibres
de text s’ha oblidat, la lliure elecció de centre ha esdevingut un
sarcasme quan, a la majoria dels centres escolars, es superen les
ràtios màximes permeses per la llei. Mentre es mantenen
mancances dels centres es fan experiments antipedagògics com
el dels dos professors per aula d’infantil, com a conseqüència de
la seu demagògic compromís electoral d’afavorir el bilingüisme.
Anuncia el Sr. Conseller d’Educació subvencions als centres
privats de batxillerat, però no es paguen ni les despeses de
manteniment des centres públics ni els desplaçaments dels
professors itinerants, des de gener Sr. Fiol, des de gener.
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(Remor de veus)
...a l’òrbita del sinistres personatges com Aquilino Polaino.
El transport públic ha estat un dels temes estrella d’aquesta
legislatura. I voldria començar reconeixent millores pel que fa
al transport marítim, així com valorar positivament l’aprovació
del Pla de Transports que el trobaren molt avançat, però en tot
cas ho consideram positiu. El que passa és que es troben amb
una gran contradicció, ja que el model territorial i de carreteres
que vostès desenvolupen es basa en un predomini total del
vehicle privat. El que passa és que no hi ha recursos per
desenvolupar-lo. Pel que fa al tren, començaren amb una
aturada excessiva i injustificada de la línia de Manacor i han
renunciat a continuar-lo fins a Cala Rajada o Alcúdia. El
soterrament de les vies a Palma, tot i ser una actuació positiva,
es veu enterbolida per les molèsties innecessàries que ha causat
als usuaris, o per la conversió del carrer Jacint Verdaguer amb
una vial de gran capacitat. En aquestes obres, com també passa
amb les del metro, s’ha optat pel model més costós que detreu
recursos, que serien necessaris per afrontar l’extensió de la
xarxa ferroviària.
La declaració d’obligació de servei públic dels vols entre
illes ha resultat un autèntic fracàs que, en molts casos, ha
empitjorat les condicions econòmiques dels usuaris dels vols
entre illes, no és només el problema dels vols entre la península,
que hi són també i vostès no la posaran. Evidentment ara han de
renegociar amb modèstia perquè en el seu moment no ho feren
per resoldre tot això.
Mirin volia parla d’allò que jo anomenava “qualitat
democràtica”, de com el PP en aquest Parlament utilitza les
majories absolutes per negar-se a crear comissions, totes les que
ha demanat l’oposició, el Govern no respon a les preguntes dels
grups i moltes vegades en realitat interpelAla els membres de
l’oposició...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
EL SR. RAMON I JUAN:

(Remor de veus)
També en el cas les residències de la tercera edat s’avança
cap a la seva privatització posant en mans d’empreses privades
terrenys i recursos econòmics públics. Per cert, en contra de la
seva pròpia llei de serveis socials, en contra fan això. Per cert
també, amb pagament ajornat que hauran de sufragar governs
posteriors.
Les polítiques de benestar social, una vegada desmantellada
la conselleria corresponent, han demostrat una manca total de
criteris i de planificació de prioritats. Es fan reiterats anuncis
propagandístics que no són més que fum, com la famosa polsera
antimaltractadors, quantes vegades l’han anunciat? O els
bons-escoleta que no arriben ni tan sols 10% dels usuaris i que
cobreixen una mínima part dels costos en escoleta. La Direcció
General de Menors i Família s’ha deixat en mans de
l’ultraconservadorisme catòlic més ranci...

...l’ús fraudulent dels torns de control al Govern. La
utilització de vies extraordinàries, com són els tràmits
d’urgència, o la llei d’acompanyament per fer modificacions
legislatives substancials..., me sembla que no puc seguir per
aquí perquè no tenc temps. En tot cas voldria dir que el gran
dèficit democràtic també és la corrupció que torna a imperar a
les nostres illes, casos com Rasputín, Calvià, Ses Salines
indiquen que estam en una situació altra vegada de corrupció i
ja en parlarem dels contractes de carreteres en el futur.
Es crea una televisió de partit, el No-Do del PP. Una cadena
que practica la censura informativa i la “caça de bruixes” entre
els seus professionals. Una joguina del Sr. Matas i de la Sra.
Estaràs que ens surt per un ull de la cara als ciutadans de les
illes.
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Bé, volia parlar d’endeutament i no tenc temps. Anem al
final...
(Remor de veus i rialles)
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci per favor.
EL SR. RAMON I JUAN:
Després intentaré a la rèplica colAlocar-los alguna cosa més.
Bé, Sr. Matas, vostè sol aprofitar aquest tipus de debat per
fer anuncis espectaculars, per cercar titulars. L’any passat va ser
el nou REB. Per cert, en què ha quedat tot això del nou REB?
Algú me podria informar perquè ho desconec. Enguany han
estat dues coses diferents: avalar que sortís ahir, el dia del debat,
les hipoteques dels joves i proposar dos pactes. Del primer res
a dir de moment, ja veurem la lletra petita i opinarem, però en
principi és una qüestió que consideram positiva, tot i que som
més partidaris de subvencionar en funció de la renda i no per
trams d’edat. Però bé, ens sembla positiu és com una gota
d’aigua dins l’oceà del problema de l’habitatge, però endavant.
El que problema és que vostès no fan res per aconseguir
habitatges destinats a primera residència de la població. La
construcció, l’immens volum de la construcció que vostès
impulsen des de les seves polítiques es dirigeix al mercat
especulatiu i de segones residències, no es construeixen
habitatges destinats a l’ús de la població que resideix aquí
habitualment.
Bé, i els pactes. Del pacte turístic, ja li he dit el que
pensàvem. Tenim un grau d’escepticisme molt elevat que
creiem que està plenament justificat. Però de totes maneres si
vostè vol parlar amb els grups, no ens ha quedat clar si en vol
parlar-hi, dels canvis imprescindibles en el model turístic, de les
implicacions territorials que això suposa, del repartiment més
just dels ingressos turístics, estam a la seva disposició. Vostè ha
de moure fitxa i dir si vol un acord amb els grups.
Del pacte per l’Estatut, d’entrada, agrair-li que estigui
disposat a treballar, com va dir ahir i que reconegui per tant, que
fins ara no havia fet res. Això és lògic per què vostè no creia
necessària cap reforma i únicament s’ha apuntat al carro perquè
Catalunya ho feia. Vostè marca dos premisses: no ultrapassar el
marc constitucional i crear un nou consell insular. La primera és
una obvietat: és clar que ens hem de moure dins el marc
constitucional. El que no està tant clar és que haguem de fer una
interpretació restrictiva, com solen fer vostès de la Constitució,
i plantejar que la Constitució no és modificable...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant Sr. Ramon per favor.
EL SR. RAMON I JUAN:
Sí acab Sr. President, gràcies.
La segona sembla que és contradictòria amb la primera, ja
que és una proposta molt possiblement inconstitucional. En
qualsevol cas, és una proposta gratuïta, innecessària, que no

respon a què s’hagin esgotat els mecanismes que preveu l’actual
Estatut, ni tampoc a cap programa electoral, una proposta que
no cerca el consens. Si hem de parlar, que ho hem de fer, de
millorar els àmbits de decisió insular ha de ser sense apriorisme,
sense imposicions i, sobre tot, sense utilitzar-ho com excusa per
a modificar la representació territorial al Parlament. Sr. Matas,
digui d’una vegada si vol un acord per reformar l’Estatut. No
ens queda molt de temps, si volem tenir nou Estatut per les
properes eleccions. No valen les invocacions genèriques al
consens i al mateix temps plantejar imposicions. De vostè és la
responsabilitat de tirar endavant aquest procés i, de moment no
ho està fent. És hora de començar a treballar Sr. Matas, i sense
imposicions.
La representació territorial dels nombre de diputats i la
creació d’un nou Consell Insular, tot això no figurava al
programa electoral. Sr. Matas, és hora ja de què defineixi
clarament la seva posició, que el seu grup parlamentari faci
propostes concretes sobre les competències que volem exercir
des de les nostres illes, perquè creiem que es poden gestionar
millor des de les Illes, sense fer seguidisme de ningú sinó
atenent les nostres pròpies necessitats.
Vostè té la paraula, vostè i el seu grup Sr. Matas si
decideixen tirar endavant la reforma de l’Estatut.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista té la paraula el Sr. Pere Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr.
President del Govern. Fa uns dies quan vàrem començar a
preparar aquest debat de política general, vaig tenir interès per
conèixer allò que havien destacat els mitjans de comunicació de
l’any passat i va ser unànime, totes les portades dels diaris
destacaren que “Matas impulsarà un nou Règim Especial de
Balears per compensar la insularitat”. No n’havíem tornat sentir
a parlar, un any just de Parlament i no s’havia tornat sentir ni
una sola paraula fins que avui matí el Sr. Matas, ha dit: “sí, jo
el vaig proposar fa un any, però ningú m’ha fet cas”. Els diaris
ni feren de cas, que era el que vostè pretenia. Però i el grup
parlamentari no té capacitat d’iniciativa? I el Govern no té
capacitat d’iniciativa? Encara esperam que ens proposi qualque
cosa al respecte, però no interessava. El que interessava era la
portada de l’endemà. Veurem si l’any que ve haurem de dir el
mateix de les portades d’avui, dels pactes que ha proposat,
perquè així com els ha proposat he vist molt poca intenció
d’arribar a un consens, ja ho veurem.
Bé, un exemple molt paregut va passar amb un tema que
serà recurrent avui, el tema del tot inclòs. El Sr. Ramon ho ha
dit, aprofitant una de les fires internacionals més importants, va
anunciar pomposament l’imminent llei que regularia la
modalitat del tot inclòs, portades als diaris i no se n’ha parlat
més. Cada vegada que un sector econòmic protesta, s’organitza
una mesa, se crea un grup d’experts, se fa una gran foto,
s’anuncia un gran pacte intersectorial i la cosa està igual i duim
2 anys amb un tema que cada vegada més preocupa i afecta
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sectors importants i econòmics. En definitiva, no se pot dur una
política més erràtica en turisme. La Targeta Verda no només no
suposa ingressos, sinó que ens costa doblers. La promoció
turística no pot ser més confusa. L’equip ciclista ha passat de
ser la bandera promocional del Govern a ser un element
prescindible perquè s’havia de finançar el Menorca Bàsquet.
Tot demostra una evidència: el Partit Popular no té, o no ha
practicat política turística.

aquests dos anys hem vist aquí i se n’han aprovat moltes, totes
han anat en la tendència d’incrementar la possibilitat
d’urbanització, especialment a l’illa d’Eivissa. I per evitar la
caiguda en picat de tots els indicadors econòmics el Govern
llança la més gran obra pública de tota la història. Bé, això és de
manual, els economistes és el que recepten, però el problema és
que aquesta gran convocatòria d’obra pública té 3 problemes, en
el nostre entendre 3 errors.

M’ho deia fa unes setmanes un empresari conegut meu que
té diversos negocis en el sector: “la Conselleria de Turisme
podria desaparèixer, tanmateix qui marca la política turística a
Balears són els majoristes de viatges”, aquests són els que
marquen la política turística. Mentrestant, mentre tant, mentre
feim reunions, fotos, la nostra oferta turística se degrada cada
dia. Mallorca i Eivissa començaren a 30 euros, menjar a voler,
berenar, dinar, sopar, beure tot el dia, barra lliure, però és que
ara ja 19 euros. I l’altre dia a Cala Rajada me varen dir 17 euros,
berenar menjar, sopar, beure fins que ja no poden beure més.
Com se poden regalar les nostres illes a aquest preu? O, què els
han de donar als turistes per poder donar aquests preus? Un cap
d’economat d’un hotel m’ho comentava, diu: “saps que tenc per
a cada turista i dia? 3,5 euros i els dóna menjar, sopar, berena,
menjar entre mig i beure a voler. I els treballadors què han de
cobrar perquè els números surtin als hotelers? Fa pocs anys, una
cambrera, un cambrer, cobrava per fer 18 habitacions diàries.
Avui ja 24 habitacions diàries pels mateixos doblers o manco.
I centenars de petites empreses familiars de comerç, restauració,
oci, transport,... que senten les declaracions triomfalistes que
feia vostè ahir mateix, però ells no han recuperat l’optimisme,
ells han patit el pitjor any, el pitjor estiu de tota la història, com
a mínim des de la crisi dels anys 90.

Primer, s’han concentrat les obres en un període massa breu
de temps. Això està provocant gravíssims problemes. Per
començar el 70% de les obres han estat adjudicades a empreses
de fora, únicament el 30% les fan empreses de les Illes Balears
i això ja va passar amb el Pla Mirall, és la segona vegada que
ens ho fa. Empreses que s’havien creat grans expectatives amb
el Plan Hidrológico Nacional, avui troben una miqueta a l’obra
pública de les Illes Balears i noms com Florentino Pérez,
Germanes Klopowitz ara són la novetat en aquesta terra, gràcies
a l’amistat que varen fer amb ministre de Medi Ambient. Tanta
quantitat d’obra pública en el mateix temps ha provocat a més
altres problemes. Les empreses d’aquí s’han vist obligades a
comprar més maquinària, més camions i contractar molts més
treballadors en un sector, la construcció, que ja estava
sobredimensionat. I el resultat és que s’ha provocat
artificialment una nova onada d’immigració que contribueix a
la saturació de serveis públics i transforma socialment els
nostres municipis. I un fenomen que en si és positiu, la
immigració, perquè fomenta el rejoveniment de la població, du
mà d’obra quan és necessària, fomenta la interculturalitat...
Estimulat artificialment, com fa el Partit Popular, crea greus
problemes d’integració, de convivència, d’exclusió social. Les
barriades de les ciutats, els pobles de l’interior estan canviant
vertiginosament la seva estructura social, generant uns
problemes als ajuntaments que no tenen capacitat de digerir.

I encara han de sentir que gràcies al PP s’ha recuperat el
dinamisme de l’economia balear. Dinamisme?. Provi de
passejar, aquests dies, el mes d’agost fins i tot, per moltes de
zones turístiques i veurà la quantitat de cartells de se traspassa
que hi ha en ple mes d’agost. Molts d’hotelers a l’únic que
aspiren és a una norma que els permeti convertir els hotels en
apartaments. La cadena Sol, la cadena Riu, la cadena Barceló
han anunciat que han començat a posar hotels en venda. Ha
començat la deslocalització de la primera indústria de les Illes
Balears? Davant aquesta situació que ja ha encès totes les
alarmes, el Govern del PP està a la lluna, o pitjor, afegeix al
banyat. Davant la pèrdua progressiva de rendibilitat del turisme
la única recepta és més construcció. Ho deia Exceltur,
organisme dels hotelers: “si es consumen les previsions de
creixement urbanístic es consolidaria una trama urbana al
voltant del litoral difícilment compatible en moltes de zones
amb les actuals activitats ludicoturístiques...” I afegeix
l’informe: “si es manté el model actual ens trobaríem davant un
creixement intens en places i escàs quant a la millora de la
competitivitat i atractiu de les destinacions”. No, no passin
pena que no és que ara ens haguem convertit a les tesis dels
hotelers. Això el PSM fa molts d’anys que ho diu i ho du a les
propostes electorals. A bona hora els hotelers s’hi sumen,
obriren la porta al llop i quan se mengen les ovelles ara
protesten.
Però és ben cert que la política del Partit Popular no pot ser
més contrària a totes les recomanacions dels experts en turisme.
Davant la pèrdua de rendibilitat del turisme, més urbanització,
aquesta és la recepta. Totes les iniciatives legislatives que

Un segon error en la contractació d’aquesta obra pública és
que, especialment pel que fa a les autopistes, són unes obres
absolutament sobredimensionades i ens demanam si era
necessària tanta ostentació, era necessària? No es podien
projectar unes carreteres més adequades a unes illes que han de
ser escrupoloses amb el manteniment del paisatge? Quantes
vegades no hem sentit, mirant els desastres que hem fet a
S’Arenal, o a Magaluf, o a Sant Antoni d’Eivissa, quantes
vegades no hem sentit: “Si poguéssim tornar 30 anys enrera
faríem les coses d’una altra manera”? Mentida; mentida, ho
tornarien a fer igual o pitjor, m’atrevesc a dir.
(Remor de veus)
Tornarien edificar a primera línia; ho fan. Tornarien
planificar noves poblacions de 5.000 habitants; ho fan.
Tornarien fer grans autopistes allà on bastarien desdoblaments
aprofitant el traçat existent; ho fan. Tornarien cimentar el litoral
amb més ports esportius; ho fan. Tornarien destrossar l’entorn
dels nostres monuments més emblemàtics; ho fan.
El tercer error és que les autopistes que construeixen són
molt cares, caríssimes. Obres com la carretera de Valldemossa,
prevista al Conveni de carreteres per 7.970.000 euros, s’ha
adjudicat per més de 16 milions, més del doble. El túnel de Sa
Mola a Sóller, previst al Conveni de carreteres, que el varen
firmar ells amb ells, previst per 4.790.000 euros, s’ha adjudicat
per més de 21 milions d’euros. La segona ronda d’Eivissa,
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prevista per 4.300.000 euros, s’ha adjudicat per 23.400.000
euros, més de cinc vegades el valor inicial.
(Més remor de veus)
Però el que ja no té cap justificació possible són dues obres
a Eivissa.
(Continua la remor de veus)
No, no, ara ve allò bo, Sr. Font, ara ve allò bo. El nou accés
a l’aeroport, previst al conveni per 3.930.000 euros, passa a
tenir un pressupost de 59.968.000 euros, quinze vegades més, i,
escoltin bé, s’adjudica per 221 milions d’euros, 221. I el
desdoblament d’Eivissa a Sant Antoni, previst al conveni per
4.710.000 euros, es projecta per 70.833.000 euros, i s’adjudica
per 260 milions d’euros; el que havia de costar 4.710.000 euros
que havia de pagar Madrid s’acaba convertint el 260 milions
d’euros. Dues obres que el Partit Popular havia previst al
conveni per un total de 9 milions acaben constant-nos 482
milions d’euros. Encara que li pagui Madrid, el que li deu no
arriba a una desena part del que ja ha gastat.
I això és previsió, això és planificació, això és un govern
eficaç, això és un govern eficient, que ens deia ahir.
Però el que és escandalós és que per burlar la Llei del dèficit
zero que va aprovar el mateix Partit Popular es recorri al
finançament privat per finançar aquestes carreteres. Aquestes
dues que els deia, resulta que si ho hagués finançat el Govern
avui trobaria interessos al 2,3%; mirin al diari com està
l’euribor, 2,3%, 2,4%. Ens consta finançar aquestes autopistes
el 14,3%. Ara em diran: “no, és que a més a més del
finançament hi ha el manteniment durant 25 anys, que és el que
dura la concessió”. D’acord, d’acord. Aleshores, què ens costarà
el manteniment d’aquestes carreteres? Clar, perquè el
finançament que obtindran aquestes empreses o que hauran de
pagar aquestes empreses per finançar l’operació com a màxim
els costarà 45 milions d’euros. Per tant mantenir 20 quilòmetres
d’autopista a Eivissa nous ens costarà 2.000 milions de pessetes
anuals, 2.000 milions de pessetes anuals, 12 milions d’euros
cada any per mantenir 20 quilòmetres d’autopista; 100 milions
de pessetes anuals per quilòmetre de carretera. Gastaran més en
el manteniment d’aquestes dues autopistes que tot el pressupost
del Consell de Mallorca en carreteres.
Sr. Matas, el seu model no genera riquesa; el seu model
genera rics a costa de la butxaca dels ciutadans.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor...
EL SR. SAMPOL I MAS:
Quan més de 7.500 famílies viuen en la pobresa extrema, i
quan un quart de les famílies de Balears declaren que tenen
dificultats per arribar a final de mes, que amb els doblers
públics es peguin aquests pelotazos a la nostra terra és immoral.
I aquí no acaba el desgavell. Saben, senyores i senyors
diputats, quin endeutament ha generat el Sr. Matas en un any i
mig? De l’1 de gener del 2004 al 13 de juny del 2005 el Govern

s’ha endeutat per valor de 3.335 milions d’euros, més de
554.000 milions de pessetes. El Sr. Matas en despeses
plurianuals està comprometent dia a dia despesa fins a l’any
2035, està gastant els pressupost dels propers sis governs que
sortiran de les properes sis legislatures.
I per què?, per què aquesta hipoteca de futur? Bàsicament
per una opció estratègica que condicionarà el futur Mallorca i
Eivissa -afortunadament a Menorca no poden- que aposta
clarament per la construcció d’autopistes i per una societat
exclusivament depenent del vehicle privat. Ara, la pregunta és
si abans d’una decisió d’aquesta envergadura que hipoteca per
als propers 25 o 30 anys no s’ha de tenir en compte un element
tan fonamental com l’increment del preu dels carburants, perquè
això era totalment previsible, i no importa ser doctor honoris
causa, basta llegir el que diuen els experts o el que ens diuen
institucions prestigioses, inqüestionables de tot el món, com el
Sr. Simmons, per exemple, expresident de la Comissió Nacional
d’Energia dels Estats Units, que afirma que en aquesta dècada
el preu del barril de petroli arribarà als 200 dòlars, 200, ara avui
està a 80, fet que provocarà una crisi que obligarà a realitzar
transformacions profundes en el model econòmic, i afegeix: “El
transport, en especial el de carretera, es debilitarà fortament”; o
l’informe del Deutsche Bank, que afirma: “Els polítics
visionaris, els empresaris i els economistes s’haurien de
preparar pel sòtil del preu del petroli, per realitzar una transició
suau”.
Però quina transició suau podrem fer aquí si ja ens hem
gastat tots els doblers dels propers sis pressuposts?, si aquesta
gran hipoteca ha anat en un sola direcció que ens converteix en
una societat monodependent del vehicle privat i del petroli? I la
pregunta és si no hauria estat més racional planificar unes
estructures més sobredimensionades i, a la vegada, gastar més
en transport ferroviari complint l’acord del Parlament. I cert que
hem de demanar finançament a l’Estat, però per a les carreteres
no en necessiten o han passat de tenir la seguretat del
finançament estatal. Això si, han demostrat que saben construir
autopistes, maldament ens costin un ull de la cara, però llàstima
que no siguin tan ràpids per complir la promesa electoral de fer
gratuïts els llibres de text, o per garantir la lliure elecció de
centre escolar, com havien promès, o per construir hospitals.
Han passat prop de dos anys i mig des que el Partit Popular
torna a governar i encara no sabem quan podrà començar la
construcció del nou hospital de Son Dureta. Un projecte,
redactat en temps del ministre Romay Becaria i que estava a
punt de licitar. Bé, duim més de dos anys de retard, cost
d’adquisició d’un solar, d’un terreny rústic a 27 euros el metre
quadrat, saturació de Son Dureta, necessitat d’haver de fer nous
vials ara per empalmar amb el nou hospital. Be, i per quins
motius? Fa unes setmanes, en aquesta Sala, ja li vaig fer una
pregunta al president, li vaig dir: és veritat el que va publicar un
mitjà de comunicació que en el restaurant Sacha de Madrid, es
va reunir l’aleshores ministre mallorquí amb un grup
d’empresaris de les Illes Balears, i el senyor Matas els va
anunciar que si guanyava les eleccions tenia terrenys per
construir el nou Son Dureta i aquests eren entre La Real i la
carretera de Valldemossa? No va contestar. Si no és veritat,
això que ningú ho ha desmentit i que s’ha publicat a un diari de
Mallorca, quina explicació té que quatre dels comensals, un any
més tard, tenguessin una opció de compra sobre els quatre
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terrenys que envolten Son Espases? Quina explicació té?
Informació privilegiada, tràfic d’influències...?
Senyores i senyors, Vázquez Montalbán, poc abans de morir
va escriure: “hem passat de ser devorats pels taurons a ser
devorats per les tonyines”. Es referia que el tauró és un animal
menja i quan està ple es retira, mentre que la tonyina és un
animal d’una voracitat extraordinària, que menja i menja fins
que no queda ni un sol peix dins el banc de peixos, i llavors se’n
va a cercar-ne un altre i torna començar a menjar voraçment.
Idò aquesta és la sensació que tenim molta gent des que el Partit
Popular ha tornat sin complejos al Govern, la de què s’estan
abocant damunt el que queda de Mallorca i d’Eivissa amb una
voracitat de tonyina.
I un s’ha de demanar, forçat, d’on surt tant d’autoodi. Pareix
que volen destruir tot el que ens dóna identitat de poble. Les
agressions a la nostra llengua han estat constants des del primer
moment. L’escarni de la nostra llengua que es fa a alguns
programes d’IB3 no es toleraria a cap televisió pública del món.
Han intentat dur la confrontació lingüística a les escoles, en
contra de l’opinió dels ensenyants i de les associacions de pares
i mares. Baix la defensa d’un fals bilingüisme, llancen un clar
missatge a la gent que ha vingut de fora, com si els volguessin
dir: no és necessari que aprengueu la llengua d’aquesta terra. I,
tanmateix, fins i tot el Consell d’Europa l’altre dia recomanava,
com a manera d’integrar la gent, de preservar l’idioma i de
garantir l’ús dels dos idiomes oficials, la immersió lingüística
a les escoles.
Finalment, senyores i senyors diputats, voldria intentar
aclarir quina postura té el president del Govern sobre la reforma
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i el model de
finançament. Precisament aquesta setmana vàrem conèixer la
quantitat que rebrem els ciutadans de Balears dels pressuposts
generals de l’Estat; cap novetat, els periodistes me cridaven, ull,
què li pareix?, però què hi ha res de nou? Com sempre som els
darrers quant a inversió per càpita. Va passar el temps de la
UCD, va passar el temps del PSOE, va passar el temps del Partit
Popular i ara torna a passar a la segona etapa del PSOE. A més
a més, avui coneixem el resultat del model de finançament
imposat, Sr. Matas, imposat pel Partit Popular quan governava.
Resultat del model de finançament: els ciutadans de Balears
rebem 241 euros anuals menys per habitant cada any, és a dir,
són més de 40.000 pessetes anuals. El que sorprèn és que fa
unes setmanes es reunissin els presidents de comunitats
governades pel Partit Popular i acordassin que l’actual model de
finançament és bo. Però, com el president de les Illes Balears,
si l’actual sistema condemna els ciutadans de les Illes Balears
a ser els que reben manco del sistema de finançament, com pot
dir que és bo? A qui defensa vostè, les decisions del seu partit,
encara que, tal vegada involuntàriament siguin equivocades, o
els ciutadans als quals vostè ha jurat defensar?
Miri, el principal problema que tenim avui a les Illes Balears
és la gravíssima espoliació fiscal que patim que ens està
empobrint progressivament. Enguany s’han publicat diversos
estudis sobre balanços fiscals, els fluxos fiscals entre les
comunitats autònomes i tothom coincideix que les Illes Balears
és la comunitat que aporta més, estimant l’aportació a l’Estat en
un 15% del Producte Interior Brut; parlam de més de 3.000
milions d’euros anuals; parlam que la diferència entre el que
l’Estat recapta a Balears i el que torna a totes les
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administracions, és de més de 500.000 pessetes per persona, per
habitant, és brutal. Bé, naturalment això té unes conseqüències
molt greus, que el catedràtic Guillem López Casasnovas, expert
que ha assessorat el Govern en temes de sanitat, ha publicat
l’evolució de la renda familiar disponible. La renda familiar
disponible és la renda que queda a una família després de pagar
imposts i després de rebre les prestacions de l’administració de
l’Estat, pensions, beques, etcètera. Bé, idò les Illes Balears,
l’any 1995 estàvem 12,5 punts per sobre la mitjana espanyola;
l’any 2003 estam mig punt per baix de la mitjana espanyola, ja
estam el número 10 quant a renda familiar disponible. I saben
què passa? Que avui nosaltres aportam recursos a comunitats
autònomes que tenen una renda familiar superior a la de les Illes
Balears.
Bé idò, davant aquest fet, Sr. Matas, durant un any els hem
sentit dir, li hem sentit dir que de cara a la reforma de l’Estatut
defensaran el mateix que Catalunya; que si Catalunya incorpora
un nou model de finançament a l’Estatut, vostès també ho
exigiran. Però ahir mateix ja hi va haver un canvi important,
perquè el Sr. Rajoy, el matí, i el duo Zaplana-Acebes ja varen
anunciar una campanya “hasta el último rincón de España” per
explicar les maldats contra l’Estatut de Catalunya. Aleshores,
aquí ja canvia el discurs, i què diu el Sr. Matas, ahir, està al
Diari de Sessions, diu: “no podem perdre el carro d’aquest
procés de reformes, amb la garantia de que no podem perdre
posicions relatives”. Però, senyor meu, i quines posicions
podem perdre, si som els darrers? És que quan vaig sentir això,
me va donar la impressió de sentir el corredor que va el darrer
del gran grup, “el farolillo rojo”, que diuen, i diu: però no me
passarà ningú. És patètic això, no vol perdre posicions i va el
darrer!
La segona idea que va transmetre ahir: “si qualcú adquireix
una situació de privilegi sobre la resta, és quan vull solAlicitar a
aquesta Cambra que ens posem tots d’acord per defensar junts
els interessos dels ciutadans de les Illes Balears”. Ja hi ha hagut
situacions de privilegi tots aquests anys, si hem estat els darrers,
i no ha protestat. Què ens demana, senyor Matas, que facem
costat al duo Zaplana-Acebes per fer campanya contra l’Estatut
de Catalunya? Miri, si nosaltres som els primers interessats que
s’apliqui el sistema que ara ha aprovat Catalunya; si Catalunya
aporta a l’Estat el 9% del seu Producte Interior Brut i nosaltres
el 15%; si nosaltres l’hauríem d’abanderar aquesta reforma i no
utilitzar les institucions de Balears per dinamitar-la o per ajudar
al Partit Popular a intentar dinamitar-la.
Senyores i senyors diputats, el nostre problema no és
Madrid, quan deim Madrid, entès com a un sistema centralista
que ens ofega econòmicament. Madrid és aquí dins, Madrid són
vostès, senyor Matas i senyora Armengol i diputats i senadors
del Partit Popular que han estat al Congrés dels Diputats i han
vist passar pressuposts generals de l’Estat una i una altra vegada
i no han dit absolutament res mai. Escoltin, que aquí som els de
Balears, i que com sempre, com l’any passat i l’altre i l’altre,
ens deixen a la cua. És del PSOE, la passada legislatura, que
patírem la marginació del Govern d’Aznar, avui callen; els del
Partit Popular, la legislatura passada, aplaudien les decisions de
n’Aznar. No de bades Pere Capellà se demanava, un bon
glossador, i deia: “què té aquesta terra nostra que congria tants
traïdors?”. Tots coneixeu la situació de marginació econòmica
que patim a Balears, en sou ben conscients, però no estau
disposats a enfrontar-vos amb els vostres partits, ara per aprovar

3410

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / fascicle 3 / 4, 5 i 6 d'octubre del 2005

un bon Estatut d’Autonomia, o un bon model de finançament
que resolgui de per vida aquesta absurda situació de marginació
que ens empobreix dia a dia.
Finalment, senyores i senyors diputats, és obligat una
referència a la degradació de la vida política a la nostra terra,
especialment quan afecta una institució com la Presidència del
Govern. És molt greu que una sentència judicial hagi demostrat
que en els despatxos de la Presidència del Govern de les Illes
Balears, essent president el senyor Matas, s’obriren i s’arxivaren
32 correus electrònics d’una altra institució governada per un
adversari polític. És cert que el jutge no ho ha considerat
delicte, però, ¿i la responsabilitat política? I qui ens assegura
que aquestes pràctiques no continuen? I qui ens assegura que
l’únic era el senyor Quetglas? Senyores i senyors, a Estats Units
no només no riuen quan passa una cosa d’aquestes, sinó que el
president dimiteix. I aquí?
El segon cas és el vot particular emès per tres magistrats de
carrera en relació al cas Formentera. Duríssim. Ha fet falta que
tres magistrats de la més alta instància judicial de Balears, el
Tribunal Superior de Justícia, hagin aixecat la veu i reivindicat
de forma clara el principi d’igualtat davant la llei a Balears,
denunciant que la no imputació del senyor Matas i la senyora
Estaràs contravé el principi fonamental d’igualtat en la aplicació
de la Llei que proclama l’art. 14 de la Constitució. Ens han dit,
aquests tres magistrats, que a les Illes Balears, no és el mateix
un pagès, un picapedrer, un botiguer que el President del
Govern, no és el mateix. I això és molt greu, perquè el principi
d’igualtat davant la llei és una dura conquesta de la humanitat
que es remunta a la ilAlustració francesa, a partir de la qual fou
incorporada als sistemes democràtics d’Europa i del tot món. I
acceptam aquest sistema polític i jurídic perquè pressuposem
que tots som iguals davant la llei. Però no és així a Balears. En
paraules dels tres magistrats, magistrats de carrera del Tribunal
Superior de Justícia de Balears, “les eleccions parlamentàries...
(Remor de veus)

Matas. I qui paga políticament per això? Qui va firmar els
contractes d’aleshores gerent de l’IDI, el Sr. Rotger, el president
de l’empresa pública que va fer aquests contractes, el Sr.
Cardona, la Sra. Estaràs, que tenia contractat l’ideòleg de tota
aquesta operació, el Sr. Matas, responsable de responsables.
Senyores i senyors, acabaré Sr. President, la credibilitat del
sistema democràtic depèn del compliment escrupolós d’unes
regles de joc elementals. Els partits polítics i els ciutadans hem
de tenir l’absoluta convicció, una confiança cega en què els cens
electoral no està manipulat, una confiança cega en un sistema
judicial imparcial, una confiança cega en l’objectivitat dels
mitjans de comunicacions, especialment si són públics. Si fallen
aquests tres puntals de la democràcia, cens electoral, justícia
imparcial i mitjans de comunicació objectius, falla tot el sistema
democràtic. I en conseqüència se pot qüestionar la legitimitat de
qui ostenta el poder, en paraules dels jutges.
Senyores i senyors del Partit Popular, encara no sabem quin
país tenen dins el cap, quin país volen construir. Crec que mai
no ho han confessat, però en veiem el resultat: Unes illes
encimentades, convertides en una espècie de parc temàtic. Una
llengua i cultures folkloritzades. Una economia subordinada a
interessos de majoristes de viatges i empreses madrilenyes. Una
agricultura agonitzant, mentre es represàlia els sospitosos de
colAlaborar amb l’anterior administració. Un poder polític que
utilitza qualsevol pràctica ilAlegítima per perpetuar-se en el
poder. No sabem si tenen un projecte de país, el que sí sabem
és que si continuen per aquest camí no quedarà país.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Francina
Armengol.

EL SR. PRESIDENT:
(Remor de veus)
Un poc de silenci per favor.
Pregaria un poc de silenci per favor.
EL SR. SAMPOL I MAS:
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sr. President. “Les eleccions parlamentàries són la
clau de tot el sistema democràtic, la font que atorga o retira el
poder públic, i el cens electoral constitueix la seva pedra
angular”. I afegeixen: “La netedat del procés electoral, la seva
credibilitat, suposa condició bàsica insubstituïble de la
legitimitat del poder democràtic”... La legitimitat del poder
democràtic. A més dels delictes d’alteració fraudulenta del cens
electoral, es va cometre un delicte de falsedat i un altre de
resolució injusta, tots els jutges, els 3 i els 4 han considerat
provat que hi va haver un delicte de malversació de fons públics
i per això la causa continua viva, ara enviada a Eivissa. Pel fet
de pagar despeses de viatge a Argentina a la Sra. Segura, Maria
de la Pau Segura, quan no tenia cap contracte amb
l’administració. Pel fet d’haver-la contractada simulant una
entrevista, que mai se va realitzar perquè era a l’Argentina el dia
d’aquesta entrevista. Desqualifcant els adversaris per no
conèixer rus, quan la tal senyora no té ni idea de rus. I tot això
va passar dins una administració en què el màxim era el Sr.

Gràcies senyor President, senyores diputades, senyors
diputats. Senyor president del Govern, la política no és només
gestió de govern. Ahir vàrem sentir un llarg inventari
d’actuacions fetes pel seu govern i una apropiació d’iniciatives
anteriors, vostè ha confós la política amb la gestió i la gestió
amb un inventari. Nosaltres venim a aquesta cambra a parlar de
política, entesa com la lluita per uns valors, entesa com la lluita
per unes idees; per això, els socialistes entenem la política com
un compromís amb la ciutadania.
Volem reivindicar, avui més que mai, els principis i els
valors de la nostra acció política; els que ens han conduït en la
lluita pels drets polítics i socials, en la lluita contra la dictadura,
en la lluita per la democràcia i en la lluita per l’autonomia.
En moments clau, moments de canvi, d’incertesa, els
ciutadans necessiten dels principis i dels valors, d’una política
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en la qual puguin confiar. Però vostè, en el seu discurs, no ha
transmès confiança. Pot transmetre confiança un govern, un
president, una política, en definitiva, que està fracassant en
l’essencial?
El seu discurs d’ahir era la constatació del fracàs, no només
d’una gestió de dos anys, sinó del fracàs de tot un model polític
i econòmic, que ara vostè representa i que ve des de l’any 83. Sr
Matas, és un model esgotat. El seu discurs era la constatació
també de la més absoluta absència d’alternatives.
El passat mes de maig, i ahir també, vostè mateix, reconeixia
que el turisme ha arribat al sòtil en la seva formulació actual, i
que les causes són estructurals i no només de conjuntura. És
possible que això sigui el més proper a l’autocrítica que vostè
és capaç de fer. Perquè, quin és aquest model turístic en crisi
més que el model que el Partit Popular ha defensat, patrocinat
i aplicat des de sempre a les Illes Balears? Vostès sempre han
apostat pel turisme residencial. Ja ho anunciava el president
Cañellas fa quasi quinze anys quan deia: ”Hem d’avançar nous
plantejaments urbanístics... perquè cada vegada vengui més
turisme de segona residència a establir-se a les nostres illes.”
Quinze anys, i encara amb la mateixa aposta.
Fonamentar l’economia en la construcció va en contra de la
sostenibilitat. Vostès mai han fet cas al que deien, i segueixen
dient, els experts, el món acadèmic, els sindicats i altres sectors
socials: això és pa per avui i fam per demà. Avui és el demà dels
anys noranta i vostès segueixen aplicant les mateixes receptes
de sempre.
Però cregui’m, ara li ha tocat tripular el final del viatge,
l’esgotament d’aquest model. Un model que, insistesc, és un
“viaje a ninguna parte.” La seva no és una política nova, és la
política de sempre.
“La construcció no creixerà mai més com abans”, recorda
aquestes paraules? Les va dir vostè en el seu discurs
d’investidura, les va dir en el discurs d’investidura de l’any
1996, i avui el motor del creixement a Balears és la construcció.
(Aldarull a la sala)
No li dic només jo, li diu Exceltur, li diu Sa Nostra, li diu La
Caixa, li diu Hispalink; ha canviat el món, i vostè segueix fent,
que no predicant, la mateixa política de fa gairebé quinze anys,
ni cap paraula dolenta, ni cap obra bona.
Davant un moment d’incertesa econòmica què han fet
vostès? Gran inversió i tota de cop en obra pública,
permissivitat amb noves urbanitzacions, impuls novament del
creixement residencial per mantenir unes xifres que li puguin
rentar la cara a la seva gestió econòmica. Contràriament al que
vostè manté, l’economia està creixent més sobre la base de la
inversió residencial que sobre la inversió productiva, li diu el
Centre de Recerca Econòmica; i també li diu que el camí
d’aconseguir riquesa amb la construcció no és el més indicat per
a la nostra economia.
Senyor Matas, aquesta és només una política a curt termini
que aniquila el futur del nostre país. Així s’entén que ahir ens
digués que els alts valors mediambientals s’han de protegir amb
la devolució d’ús i de mercat. Aquest és l’únic Parlament del

3411

món que en el segle XXI ha aprovat lleis de desprotecció
d’espais que estaven protegits, com el Parc de Llevant, el de
Cala d’Hort o tots els ANEI d’Eivissa, per sotmetre’ls a
interessos urbanístics.
(Aldarull a la sala)
Tenim el recent exemple del Port de S’Estanyol, s’ampliarà
el port esportiu, que tendrà 638 amarraments i un dic de 760
metres. O Sa Ràpita, un nucli que tendrà 5000 places més per
poc més d’una hectàrea. O les noves urbanitzacions de Marratxí.
Estan tramitant una llei al Parlament que modifica ni més ni
menys que nou lleis i un decret, per poder desprotegir territori
i legalitzar escàndols urbanístics a Eivissa. Aquestes són les
seves solucions?
(Aldarull a la sala)
L’especulació urbanística? La depredació del territori?
Senyor Matas, no només li deim nosaltres, dos sectors ben
diferents també han arribat a la mateixa conclusió. Li diuen
empresaris hotelers i les organitzacions ecologistes: “Balears ha
superat el nivell de sostenibilitat”. Sr President, vostè té la
responsabilitat de gestionar un país amb moltes potencialitats,
un país que vol mostrar novament el seu esperit emprenedor i
tenir un futur pròsper i sostenible. Ahir el seu discurs va ser un
simple inventari d’actuacions, moltes d’elles ni tan sols
promogudes pel seu Govern. Va ser un discurs buit de tot
contingut polític i mancat de visió de futur. Vostè creu que la
hiperactivitat és acció política i confon la seva autosatisfacció
amb el benestar dels ciutadans.
(Aldarull a la sala)
Sr President, a pesar del dinamisme que sempre ha
caracteritzat l’empresariat de les Illes Balears tenim tota una
sèrie de problemes estructurals que cal afrontar: la caiguda de
la productivitat del treball, Espanya creix un 0.25 % i les Illes
Balears decreixen un 1,4 %; l’excessiva especialització
econòmica de les nostres Illes; l’estacionalitat turística i la
sobreoferta de places; l’escassa formació del capital humà; el
dèficit tecnològic; les polítiques econòmiques agressives amb
l’entorn o permissives amb l’ocupació desordenada del territori.
Resoldre aquestes qüestions requereix un Govern decidit i amb
capacitat de lideratge.
Un plantejament estratègic de futur demana la complicitat
dels emprenedors i dels treballadors, de totes les forces
polítiques, del conjunt de la societat, sols així serem capaços de
treure les energies positives d’aquest país. Pel contrari, vostès
demostren amb els seus fets que no tenen cap interès a superar
aquesta situació. Ni tan sols creuen en les seves pròpies
propostes: targeta Verda? La seva proposta estrella en matèria
turística mediambiental no va merèixer ni una sola paraula del
seu discurs d’ahir.
Tampoc no va citar el Pla de desestacionalització turística.
Per què? Perquè vostè sap que aquest no és un pla per
desestacionalitzar, sinó per afavorir els ajuntaments governats
pel Partit Popular.
(Petit aldarull a la sala)
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El REB II, el seu nonat Euroreb, el conill que es va treure
del barret l’any passat ha estat xuclat en l’enorme forat negre de
les seves promeses incomplertes.
Com pot esperar, senyor Matas, que els empresaris i
treballadors d’aquestes Illes tenguin confiança en les seves
propostes si ni tan sols vostè se les creu? Si sortís al carrer
comprovaria com els empresaris de les Balears estan perdent
rendibilitat, fins i tot les grans empreses fugen i desinverteixen.
Algunes de les grans cadenes hoteleres han començat a vendre
els seus establiments per no ser rendibles. El Grup Barceló
preparava fa menys d’un mes la venda de cinc hotels de les
Balears. Aquest mes d’agost Sol Melià preveia vendre com a
apartaments sis hotels de Mallorca
Uns hotels es venen i els altres es dediquen al tot inclòs. És
aquest el futur del turisme de les Illes Balears? El tot inclòs
confina els turistes dins els hotels, i així debilita l’oferta
complementària, és la pitjor notícia per a la millora de la
qualitat del turisme. El tot inclòs arruïna famílies senceres de
petits empresaris, també li diu la PIME. Parli amb restauradors,
amb taxistes, amb propietaris de botigues, bars i supermercats,
veurà el que li diuen. Els hotelers li dirien que baixen els
beneficis a pesar de pujar les vendes; el majoristes de viatges
han imposat la baixada de preus i el tot inclòs, senyor Matas.
Vostè, que presumeix tant de dialogar, sap que més de 300
empresaris de l’oferta complementària han denunciat davant
Fiscalia el tot inclòs? Ho consideren un monopoli ilAlegal que ha
arruinat la temporada turística, perjudicant els interessos socials,
laborals i empresarials. El sector de la restauració li està
demanant una urgent regulació del tot inclòs, i està demanant
que no ajudi als de sempre.
Sr Matas, on és el gran pacte social amb agents socials i
partits polítics que va prometre fa un any, per regular el tot
inclòs? Aquesta és la seva responsabilitat, senyor President. La
conclusió a la qual arribam és que molts d’empresaris i
treballadors no tenen perspectives per als propers anys. Li
posaré un parell d’exemples: un empresari molt conegut em
contava que l’any passat tenia set cafeteries obertes, aquest any
només n’ha obert cinc, i per a l’any que ve té previst obrir-ne
tan sols tres. Una reconeguda hotelera també ho diu
públicament: “Nos tendremos que acostumbrar a ganar menos
dinero y a bajar los precios. De lo contrario, nos espera la
muerte súbita”. “Muerte súbita”, senyor Matas.
Si sortís al carrer i volgués escoltar, sentiria la veu dels
treballadors d’hostaleria. Un matrimoni de treballadors ens
explicaven com aquest estiu han perdut el jornal de noranta dies.
Amb contractes de sis mesos, abans l’empresa els oferia cobrar
la part corresponent de vacances, dies lliures i festes abonables;
això solia representar més o manco entre noranta i cent dies.
Enguany no ha estat així. Doncs bé, entre els dos treballadors de
la família, han perdut 3.000 euros, cinc-centes mil pessetes
manco d’ingressos familiars. Totes les famílies com aquesta
tendran problemes per arribar a final de mes.
Per molt que es posi una bena als ulls, aquesta és la realitat
de la gent, els problemes comuns dels ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears. Aquest és el fracàs de la seva política, ineficaç
en l’economia, i inexistent en lo social. La seva principal
preocupació hauria de ser que moltes famílies de les nostres

illes no arriben a final de mes. En els dos anys del seu govern
hem passat de destinar el salari de vuit anys per comprar un
habitatge, a haver-hi de gastar el salari de més d’11 anys. De
cada 100 euros un jove n’ha de dedicar 66 a pagar-se la hipoteca
o el lloguer.
I davant aquesta situació vostè presideix la comunitat
autònoma que va aixecar menys habitatges de protecció oficial
l’any 2004. Aquest tipus d’habitatges són els únics que han
experimentat un descens en el nombre de projectes visats pel
ColAlegi d’arquitectes. I com que vostè es presentava a aquest
debat amb les mans buides, en matèria d’habitatge, s’ha tret un
altre conill del barret: una hipoteca perquè els joves que avui
tenen 35 anys, continuïn pagant el seu pis quan en tenguin 75.
I que l’única cosa clara que queda de l’aval que vostè els ofereix
és que el banc cobrarà, res més.
(Aldarull a la sala)
Vostè que prometia menys impostos a la campanya
electoral, presideix un govern que ha duplicat l’impost d’actes
jurídics documentats, és a dir, ha pujat un impost que incideix
directament sobre la compra de pisos i les hipoteques. L’ha
doblat, ara pagam el doble per comprar un pis i per fer una
hipoteca, senyor Matas. Ha pensat què pot passar a una família
amb una hipoteca que tengui dificultats al seu lloc de treball?
Perquè hi ha dificultats en el treball. Vostè ahir es mostrava
molt satisfet perquè hi ha 36.000 persones més que treballen a
Balears a l’estiu. I això no és veritat, 36.000 contractes no són
36.000 persones, tothom sap que a l’estiu hi ha molta gent que
en una temporada turística signa tres o quatre contractes, o
molts més.
(Aldarull a la sala)
Però el que és greu, Sr. Matas, és que són contractes de
treball molt precaris, contractes de baixa qualitat, i això que
encara salvaran els mobles estadístics degut a la normalització
de 21.000 immigrants que treballaven de forma irregular.
Aquesta normalització, per cert, és la que vostès tant varen
criticar.
Els agents socials, i vostès mateixos, han afirmat que
preveuen una caiguda de l’ocupació després de les obres viàries.
UGT i Comissions Obreres preveuen que es perdran 10.000
llocs de feina, i denuncien reiteradament la situació precària
dels contractes a les Illes Balears. Vostès en dos anys no han
estat capaços de signar un pacte per l’ocupació amb els agents
socials de les nostres illes. El diàleg no és reunir-se per prendre
un cafè i fer-se una foto, un pacte és concertar polítiques.
Segueix obcecat amb els projectes faraònics, vostè mateix
ahir va trobar les paraules que defineixen la seva política:
bulímia de ciment i voracitat constructora, i ha oblidat el que
hauria de ser la principal prioritat i preocupació de tota política:
les persones. Les persones i els serveis públics adreçats a
millorar la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats. Ja ens va
dir l’any passat que no creia en els serveis públics, enguany ens
ho ha repetit, ahir ens va dir: el que es comú no és de ningú. I
això ens preocupa, senyor Matas, un president que no dóna
valor a allò públic és un president que no creu en la salut
pública, ni creu en l’educació pública, ni en els serveis que han
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de garantir els mateixos drets socials a tots els ciutadans. Si no
creu en els serveis públics no creu en la igualtat de drets.
Com el dret a una salut pública, universal i de qualitat, un
dret que els ciutadans han de tenir garantit. Pels socialistes la
salut de les persones és una prioritat del nostre projecte, ho
estam demostrant des del Govern de l’Estat. El Govern de José
Luis Rodriguez Zapatero aposta clarament per la sanitat pública
aportant doblers a totes les comunitats autònomes, més de 100
milions d’euros anuals rebrem de més les Illes Balears per
millorar la sanitat pública. Aquesta és una aposta clara per
palAliar la situació altament deficitària en què ens va deixar
vostè, com a ministre, i tot el Govern Aznar.
I en canvi aquí, vostès, han demostrat que no creuen en la
sanitat pública, i clarament han beneficiat la sanitat privada. Per
a vostès el ciutadà ha deixat de ser l’objecte preferent d’atenció.
I miri que nosaltres en salut no hem volgut fer mai una oposició
destructiva, perquè per a nosaltres és un tema d’estat, però
vostès han impedit un gran pacte per la salut entre totes les
forces polítiques, per la seva manca de diàleg, per la seva manca
de negociació, per la seva manca d’interès.
No han millorat l’atenció primària, que ha de ser la porta
d’entrada de la sanitat pública. Quan cada dia és més necessari
que un metge de família dediqui 10 minuts a cada pacient, aquí
ens trobam que els ciutadans han d’esperar uns tres dies per ser
visitats pel seu metge de família.
Les obres dels centres de salut, dels que va parlar, estan molt
enfora de la realitat. Els fantasmals 19 centres a què va fer
referència ahir, són, com sempre, fum. Mentre que la població
protegida ha crescut un 16% o, segons vostès, un 23% de
ciutadans amb targeta sanitària, el seu govern només ha
incrementat els professionals sanitaris que els han d’atendre en
un 4%. Però és que, a més, han retardat el nou hospital públic a
Palma, ja estaria acabada la primera fase de Son Dureta.
Les llistes d’espera als hospitals públics per a una operació
arriben a 10.000 persones, i això malgrat tot el camuflament de
xifres. Per contra els concerts amb la privada augmenten cada
any, enguany un 13 %, i ja som als 23’7 milions d’euros. Aquí
s’evidencia l’abandó dels serveis públics en benefici dels
interessos privats. Això és un fracàs per als ciutadans i un fracàs
per al país.
En matèria educativa han seguit el mateix camí: el mateix
dia que el Govern donava 500 milions d’euros a l’escola
concertada, un informe de la Universitat assenyalava que
l’escola pública ja no pot seguir suportant, de forma quasi
exclusiva, la responsabilitat d’integrar els nins i les nines
immigrants.
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d’Espanya; el fracàs de l’abandó escolar, només el 40 % dels
estudiants d’ESO decideixen passar al batxiller. Pensi que el
fracàs escolar és el nostre fracàs colAlectiu com a societat; el
fracàs dels incompliments, com el de la lliure elecció de centre,
que ha passat de ser una promesa estrella a ser un sucre que es
dissol en un cafè.
El fracàs d’un altre incompliment del Partit Popular: no
faran efectiva la gratuitat dels llibres de text. El menyspreu per
l’experiència i el saber dels mestres i professors, a qui no deixen
participar i amb qui s’han enfrontat constantment, malbaratant
així una de les nostres majors riqueses. En definitiva, la
demostració del seu nul interès. Hem passat per la vergonya de
veure com els centres públics no tenien doblers per pagar les
factures, que no pagaven la calefacció, ni tenien tots els mobles
per començar el curs aquest any, i fa pocs dies hem sabut que
tampoc paguen les dietes als professors de suport.
Vostè no pensa en la majoria de la nostra societat, senyor
Matas, i per això en el seu discurs d’ahir no hi va haver una sola
paraula dedicada a l’educació pública. I li record, el seu Govern
té l’obligació constitucional de crear centres públics de qualitat
que no siguin rebutjats pels pares. Aquesta és la seva obligació
i no l’acompleix.
Sr Matas, drets socials i competitivitat econòmica no s’han
de tractar com si fóssin diferents i independents. Estam davant
les dues cares de la mateixa moneda, la cohesió social és
condició fonamental per a la prosperitat de les nostres Illes. La
prosperitat econòmica i social és el nostre gran objectiu, allò
que reclamam.
A les Illes Balears tenim una societat dinàmica, que s’ha
caracteritzat per la seva iniciativa, i que té molt de potencial.
Aquesta societat demanda un govern capaç de liderar-la per
poder ser tan competitiva com ho ha estat en el passat. Li
demanam que escolti la gent, que dialogui i treballi pel país
posant en valor la política. I per això, senyor Matas, per posar
en valor la política primer s’han de desterrar de les nostres Illes
determinats comportaments dels quals, per desgràcia, hem
tengut trists exemples recents.
Li he de recordar els escàndols d’aquest estiu? Només li
repassaré els conceptes: transfuguisme; incompliment de pactes;
ús partidista de les institucions castigant els ajuntaments i el
consell insular que no són del seu mateix color polític; ús de les
institucions per afavorir interessos privats; personatges com els
que han protagonitzat les portades dels mitjans amb aquests
assumptes degraden la imatge que tenen els ciutadans de la
política. I això no és bò per a la democràcia. Els partits polítics
no poden aprofitar, ni defensar, ni excusar les actuacions
d’aquests personatges, en prengui nota d’una vegada, senyor
Matas.

(Aldarull a la sala)
A les Illes Balears hi ha centres públics amb més del 80 %
d’alumnat immigrant. Ho sabia senyor Matas? No permetrem
que el seu sistema d’escolarització discriminatori trenqui amb
la cohesió i la convivència social dels joves, perquè l’escola és
un element primordial d’aquesta cohesió.
Sr. Matas, en la seva gestió de l’ensenyament hi ha la mare
de tots els seus fracassos: el del fracàs escolar, el més alt

A tot aquest guirigall que han protagonitzat només hi hem
de sumar els seus projectes faraònics per resumir aquesta mitja
legislatura: IB3 de moment ja és la radiotelevisió més cara de
l’Estat, costa a cada ciutadà de les Illes Balears 62 euros, i l’any
qui ve encara ens costarà un 50% més.
I què es troben quan la connecten? Una televisió sectària al
servei del Govern i del Partit Popular. Es manipula la
informació per beneficiar el govern i el partit que el sustenta.
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IB3 necessita menys estrelles i més professionals. IB3 és el més
allunyat del pluralisme informatiu que es pot imaginar en una
societat moderna. No compleix ni l’Estatut d’Autonomia ni la
Llei de Normalització Lingüística. És l’única televisió pública
que no té traducció al llenguatge de signes als informatius. La
manca de pluralisme, la destrossa de la llengua pròpia i la
manca de programes de servei públic, tot plegat fa que IB3 no
es pugui justificar com a televisió autonòmica pública, i molt
menys amb el que costa.
(Aldarull a la sala)
En el cas de Son Espases també s’han entestat en un projecte
que no té cap explicació racional.
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor. Per favor.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
No hi ha arguments que justifiquin l’abandó del projecte
consensuat de nou hospital de referència a Son Dureta. Senyor
Matas, aquest canvi només s’explica pels interessos especulatius
que s’hi oculten. Nosaltres defensam un nou hospital de
referència a les Illes Balears, nosaltres defensam un nou hospital
a Son Dureta, que té les grans virtuts d’aunar l’acord polític i
social, de no destrossar una zona amb alt valor patrimonial com
La Real, que és 140 milions d’euros més barat per a la
comunitat autònoma, però, sobretot, és una solució que ja duria
dos anys en marxa.
S’han entestat, també, en tota una sèrie de projectes viaris
sobredimensionats, unes infraestructures no adequades al nostre
territori, que promouen més creixement urbanístic i destrueixen
el nostre paisatge. Projectes que han estat contestats per moltes
persones i per molts de colAlectius als quals ahir vostè va
menysprear. El diàleg, senyor Matas, no l’ha de fer només amb
els poderosos i amb aquells que al Consolat li riuran les gràcies,
també ha de tenir la valentia i el punt d’honor d’escoltar aquells
que democràticament s’oposen a la seva política.
Parlem del conveni de carreteres. És prou conegut el que han
fet, l’han incomplert reiteradament fins que han conseguit que
l’Estat els ho denunciï. Però ahir va amagar que el Govern
estatal no s’ha quedat amb la denúncia, el Govern estatal els ha
ofert una alternativa, un nou conveni per més de 560 milions,
més de 560 milions d’euros. I quina ha estat la seva resposta?
Seguir incomplint el conveni, fer rodes de premsa incendiàries
contra el Govern estatal i dur-lo als tribunals. Precisament quan
enfront té un Govern a l’Estat que està eliminant tots els
conflictes de constitucionalitat contra les comunitats autònomes
que van interposar els governs del Partit Popular.

és que han preferit endeutar la comunitat autònoma fins a un
límit insostenible.
Sr Matas, es va presentar a les eleccions amb un programa
electoral que deia textualment: “El dèficit públic crea atur, ja
que es recorre a l’endeutament per finançar-lo.” Doncs bé, un
incompliment més seu, un nou fracàs de la seva política. Vostès
han endeutat les Illes Balears molt per damunt del que és
raonable, per primera vegada en la nostra història han hagut de
presentar un pla d’equilibri pressupostari al Govern estatal, que
veurem com compliran. El seu deute significa que cada ciutadà
deu 1.036 euros. Vostè ha endeutat a cada família de 5 membres
en gairebé un milió de pessetes, i són ells i els seus fills els que
ho hauran de pagar. No solament hauran de pagar la hipoteca de
ca seva, sinó que, a més, la hipoteca de les autopistes, dels
equips ciclistes, de Costa Nord, de Son Espases, d’IB3.
La seva política s’ha resumit en una obra pública
depredadora i un retorn a les polítiques urbanístiques més
agressives amb l’entorn, i això endeutant les generacions
futures. Ha incomplert les seves promeses electorals, ha
fracassat en la gestió dels serveis públics, ha estat incapaç de
presentar nous projectes, noves alternatives, per superar els
problemes estructurals d’aquestes illes.
Sr Matas, l’any passat li varem oferir dotze propostes
d’acord, dotze propostes en positiu per fer avançar la nostra
terra, que vostè ha rebutjat per la via dels fets.
Ahir vostè va proposar dos pactes: un sobre l’Estatut, ofert
als partits polítics, del qual després n’hi parlaré; i un segon
pacte social del qual exclou el Parlament, exclou els
representants de la meitat dels ciutadans. I s’equivoca, nosaltres
els hem dit reiteradament que el debat sobre el futur del turisme
s’ha de fer al Parlament, però sempre ens han votat en contra
d’aquesta proposta.
Senyor Matas, aquesta legislatura fa tres vegades que ofereix
un pacte pel turisme, ahir ho va tornar a fer. A més de no ser
creïble aquest pacte és totalment insuficient. És l’hora de fer
política, de ser valents i abordar els problemes estructurals. Cal
reorientar el nostre model econòmic; per a això necessitarem
temps, molts esforços, moltes complicitats, molts sacrificis,
però és l’única manera d’assegurar el futur econòmic del nostre
país.
Hem de tenir ben clar que els nostres principals valors per
garantir la prosperitat segueixen essent la iniciativa dels
ciutadans i ciutadanes de les illes Balears, però també el nostre
territori: aquest arxipèlag privilegiat per la naturalesa.
Necessitam un creixement econòmic i d’infraestructures
sostenible basat en la moderació, el mínim consum de territori
i la nulAla destrucció del paisatge, abandonar polítiques
econòmiques agressives amb el nostre entorn.

(Aldarull a la sala)
Senyor Matas, a vostè li donen la mà i la mossega. Si vostè
hagués acceptat l’oferta de nou conveni per 560 milions d’euros
que li oferia el Ministeri de Foment, ara ja els tendriem
pressupostats per a l’any que ve. L’aportació de l’Estat a les
illes hauria sofert un augment important, però vostès s’han
esforçat en rompre tots els ponts possibles amb el Govern de
l’Estat , tal vegada per poder fer-se les víctimes. El que és cert

Hem d’impulsar les infraestructures i les inversions
necessàries per aconseguir un sistema públic de transport
homologable amb els sistemes europeus. Hem d’augmentar la
inversió productiva, per a la generació de llocs de feina de
qualitat. Cal diversificar la nostra economia, apostar per altres
sectors, com les noves tecnologies, la indústria i l’agricultura.
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Hem de passar de la política d’increment de l’oferta a una de
contenció i reconversió, promoure la qualitat en les
instalAlacions, equipaments i serveis que avui es demanden, i
regular de forma immediata formes de comercialització no
desitjables com el tot inclòs.
La innovació, la recerca i el desenvolupament han de ser
l’eix fonamental del futur econòmic i social, tant del món
empresarial com del sector públic.
Tot això, senyor Matas, hi manca a la seva oferta. Tenim la
sensació que vostè pretén més un pacte per continuar amb el
mateix model que per introduir els canvis que les nostres Illes
necessiten. És per això que nosaltres entenem que caldria un
nou compromís amb els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears, per afrontar el nostre futur, per resoldre els nostres
problemes com a país.
Senyor Matas, li deia al principi de la meva intervenció que
al seu discurs d’ahir, va reduir la política només a gestió, la
gestió a un simple inventari d’actuacions i propostes.
La diferència entre vostès i nosaltres és que l’assistència
social -va tornar dir igual que l’any passat assistència, no
política social- per als conservadors sorgeix com a una
necessitat de corregir les disfuncions d’una societat benestant.
I per a nosaltres, no; per als socialistes, per als progressistes, la
justícia social forma part d’uns valors inseparables de la política
de progrés. I aquests valors han d’impregnar tota l’acció
política. No són un residu. No són una estratègia d’atenció als
danys colAlaterals.
(Remor de veus a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
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Quart, suport a les famílies, en totes les formes i modalitats,
com a factor de cohesió social i nucli fonamental de
convivència.
Cinquè, suport als colAlectius especialment necessitat, com
els discapacitats, els majors i els dependents, tots ells tenen dret
a una vida de millor qualitat que els serveis públics han de
garantir. Com els immigrants, als quals hem d’acollir com a
ciutadans amb tots els drets i deures.
Sisè, l’atenció a la salut. Un dret que també han de garantir
els serveis públics.
Li demanam que no perdem més temps i comenci ja la
construcció del nou hospital de Son Dureta al solar on el teníem
consensuat. Un dels grans consensos que ha romput en aquesta
legislatura i que caldria recuperar.
Un dels altres consensos que vostè no ha volgut és el d’un
model audiovisual propi d’una democràcia del segle XXI, una
radiotelevisió pública amb garanties per a la llibertat
d’expressió, per a la independència dels professionals, per a la
pluralitat informativa, en defintiva, una radiotelevisió
autonòmica moderna i de qualitat.
IB3 ha de cumplir les obligacions d’un servei públic, ha de
cohesionar socialment el nostre país i ha de ser una eina de
normalització lingüística. Però també, ha de ser un instrument
per a la promoció de la cultura i les produccions pròpies, una
plataforma de divulgació de qualitat dels creadors culturals del
nostre país.
La televisió autonòmica hauria de ser una televisió europea
moderna, d’acord amb els criteris de la nova llei audiovisual
estatal. Cal crear un Consell de l’Audiovisual independent, que
vetlli per la qualitat de la programació i garanteixi la pluralitat.
Una radiotelevisió, en definitiva, que sigui de tots i per a tots.

Un poc de silenci, per favor.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Formen part de l’essència de l’acció política.
EL SR. PRESIDENT:
Pregaria, perdoni Sra. Armengol, per favor. Moltes gràcies,
continuï Sra. Armengol.

Sr President, ahir vostè oferia en aquesta cambra un pacte
entorn a la reforma de l’Estatut d’Autonomia, jo li contaré la
història de la reforma de l’Estatut. A la passada legislatura el
president Antich va anunciar la necessària reforma estatutària,
durant el primer any d’aquesta legislatura vostès votaren en
contra de dita reforma. Quan a Espanya va guanyar el PSOE
vostè s’apunta, més que ningú, a una reforma estatutària de
màxims encara que només de paraula. I ara, resulta sorprenent
que, després de dos anys, ens oferesqui un pacte sense cap
contingut polític.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Perquè sense ells no hi ha prosperitat. Només injustícia. De
què estam parlant? En primer lloc de l’educació. L’educació és
la millor eina per nivellar desigualtats i assegurar el futur.
Segon, la joventut. La gent jove de les Illes Balears veu el
seu futur amb incertesa i ens reclama un treball estable, un
habitatge digne i poder competir en igualtat de condicions amb
els joves de la resta de l’Estat.
Tercer, igualtat real per a les dones. Avui encara és
necessari adoptar mesures per eliminar els obstacles que
impideixen la igualtat real i efectiva.

Durant tots aquests mesos totes les forces polítiques menys
la seva hem expressat públicament al que aspiram amb la
reforma estatutària. L’any passat, en el debat de política general
li vaig oferir un acord que va rebutjar, ha hagut de ser el Partit
Socialista qui li ha demanat una reunió per aclarir quina
proposta tenen vostès. I després de tot això ahir encara no va
fixar cap posició política entorn a la reforma estatutària.
Quina és la realitat el dia d’avui? Senyor Matas, sigui honest
i sincer amb la ciutadania de les Illes Balears. En aquest
moment la ponència parlamentària està aturada per culpa seva.
Vostès encara han de decidir si volen rompre l’equilibri
territorial representat en aquest Parlament en benefici seu.
Vostès només pensen la reforma estatutària en base a
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l’aritmètica electoral que interessa al Partit Popular, aquesta és
la trista realitat.
(Remor de veus i aldarull a la sala)
Els socialistes li reclamam honestedat, sinceritat i celeritat
en la reforma de l’Estatut d’Autonomia. L’Estatut ha de garantir
el respecte i la lleialtat institucionals, la colAlaboració entre
institucions sigui quin sigui el seu color polític. La nostra
proposta és clara: necessitam una reforma de l’Estatut basada en
un gran pacte institucional que avanci en la consolidació de la
importància dels consells insulars i els municipis de les nostres
illes; que contempli la necessària llei de capitalitat de Palma,
que vostés en aquesta legislatura han oblidat totalment. Hem
d’avançar en un major autogovern assumint un major sostre
competencial, el compromís ferm amb els nous drets de
ciutadania, un gran acord entorn al model audiovisual i els grans
principis que ens garanteixin la suficiència financera. Encara
estam esperant la seva resposta.
En aquest debat cal que facem un esforç per dialogar i
arribar a acords, perque aquest Estatut arribi a les Corts amb el
màxim consens. Sr Matas, estigui a l’alçada de les
circumstàncies, tenim l’oportunitat històrica de tenir un Govern
a l’Estat que ha obert les portes al debat territorial, de què
parlem del funcionament de l’estat de les autonomies i del seu
finançament. Si vostès tenen intenció vertadera d’arribar a
acords, als acords possibles per al futur del país, als acords que
el país ens demana, a nosaltres ens hi trobaran.
Per recuperar la confiança de la ciutadania, per millorar la
nostra democràcia cal comprometre’s en el respecte escrupulós
a les regles del joc democràtic. Una democràcia moderna només
es pot entendre amb transparència, sense amagar la informació,
facilitant la tasca d’oposició; amb lleialtat institucional, posant
sempre per damunt la representació institucional a l’interès
partidista; complint amb les regles de joc, respectant els pactes,
escrupolosament el pacte antitransfuguisme; treballar des de les
institucions amb i pels ciutadans, amb diàleg, escoltant la gent,
avançant en noves formes de participació ciutadana. Nosaltres
volem assumir aquest compromís públicament amb la
ciutadania, esperam que vostès també ho facin.
Un president no pot venir a un debat de política general a
oferir un pacte sense expressar quina és la seva postura sobre el
mateix. Nosaltres hem manifestat la nostra, per al futur del país,
els socialistes li proposam avançar en els següents aspectes: un
compromís institucional, entre tots els partits polítics, per dur a
terme una política fonamentada en el respecte escrupolós de les
regles del joc democràtic; un compromís de treballar per
assegurar la prosperitat econòmica i social del país, basada en
una política no agressiva amb el territori, el turisme ha de tornar
a ser el motor del creixement econòmic. La innovació, la
recerca i el desenvolupament com a prioritat per assegurar la
modernitat. Comprometre’s decididament en l’educació pública.
Oferir les màximes oportunitats als joves. Garantir una
vertadera igualtat de drets, i en l’ampliació dels nous drets
socials. Impulsar acords socials i polítics entorn de la reforma
de l’Estatut i del model audiovisual.
Els socialistes creim que s’ha de fer feina a partir d’aquests
eixos. Per garantir el futur social i econòmic del nostre país, li
torn a estendre la mà. El país no és només passat, és sobretot,

voluntat de futur. Amb aquest esperit hem afrontat aquest debat.
Per aquesta tasca de futur els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears ens tenen al seu costat, a la seva disposició. I vostè,
senyor President, si en vol prendre nota, també.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President del Govern de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Vull començar aquest torn agraint les intervencions dels
portaveus que han intervingut i, simplement, per una raó que me
pareix estrictament necessària, anticipar una petició al Sr.
Sampol; Sr. Sampol, abans de contestar les seves aportacions,
sí que li demanaria que respectàs el que jo crec que han de ser
les formes d’un debat d’aquestes característiques, que jo crec
que vostè sempre ha respectat, per tant, jo, sincerament, li
deman que respecti les normes, que no deixi caure aquí falses
acusacions: vostè diu, no sé de què m’ha parlat d’un restaurant,
no sé de què me parla d’un dia que va sortir aquí i ho va dir, no
sé de què me parla de res, simplement li dic Sr. Sampol. Vostè
sempre havia cuidat, fins avui, aquestes formes, vostè sempre
havia estat una persona molt seriosa en aquest sentit, jo no sé
què és el que li pot passar ni dins el seu partit, ni la situació del
seu futur, però, sincerament, crec que vostè hauria de respectar,
que si té qualsevol tipus d’acusació a fer la faci on pertoca, però
no me deixi veritats a mitges i acusacions balades. De tot això
que parla, ni d’un solar, ni d’un restaurant, res, absolutament res
és cert, li don la meva paraula, Sr. Sampol. Si no ho he
desmentit fins ara, és perquè no ho ...
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
I l’únic que li deman, Sr. Sampol, és que no tiri la pedra i
amagui la mà, que no era mai la seva forma d’actuar. Si té
qualque acusació, si té proves, la faci, se’n vagi al Jutjat,
senzillament, i acusi; però li puc garantir que de tot això, res de
res.
I després, traïdors. No crec que traïdors a les Illes Balears ni
la gent, els diputats del Partit Socialista, ni els diputats del Partit
Popular puguem ser traïdors a les Illes Balears; ens podrem
equivocar, però som, almenys jo i els d’aquí, tan mallorquins
com vostè, i traïdors, jo, sincerament...
(Aplaudiments a la sala)
Tercer. Aquesta desesperació el du a treure tota la roba de
l’estenedor del passat i una altra vegada de fa sis mesos. Si ja ha
perdut vostè les eleccions intentant utilitzar això, ja les ha
perdut, ...
(Aplaudiments a la sala)
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... i n’ha perdut un parell, que jo crec que té tot el dret a
seguir per aquest camí, però, simplement, el mateix d’abans:
respecte a l’Estat de Dret? Absolutament. Aquí, els únics que
han emprat les institucions i han intentat judicialitzar la vida
política, utilitzant aquest Parlament, utilitzant els doblers del
Govern per intentar eliminar, eliminar, no a les urnes ni a les
eleccions, a l’adversari polític, han estat vostès.
(Aplaudiments)
Els ha sortit malament. Ara, vostè no pot venir aquí i llegir
un vot particular, vostè, si realment vol respectar l’Estat de
Dret, ha de venir aquí, llegir la sentència, respectar la sentència
i acatar aquesta sentència que demostra que totes les seves
acusacions eren falses.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Molt bé, passem idò a l’eix central d’aquest debat i a les
qüestions que realment afecten la política i els ciutadans.
Hi ha un element que jo voldria aportar a aquest debat i és
que vostès han pujat aquí i han explicat, han fet la rèplica a la
meva intervenció d’ahir i, naturalment, doncs han intentat
contrastar les dades que jo vaig donar ahir dient que moltes són
projectes de l’anterior govern, que ens hem apuntat; que moltes
són qüestions que encara no estan fetes ni realitzades, en
definitiva, vostès, dins el seu torn de rèplica, han volgut posar
en dubte la gestió d’aquest govern, la gestió política d’aquest
govern i han intentat qüestionar el que és aquesta acció de
govern. Jo crec que tots tenim l’obligació de demanar-nos, com
a polítics i com a parlamentaris, realment si som capaços de
demostrar als ciutadans quin és el debat polític que pugui
afectar la seva realitat, del dia a dia, i per tant que pugui afectar
els seus problemes de sanitat, d’educació, d’infraestructures, de
llocs de feina, de qualitat d’aquests llocs de feina, etcètera.
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Xifres de visitants. En el darrer any complet del seu govern,
l’any 2002, varen venir 10. 327.000 visitants; a finals de l’any
2005, amb una estimació pessimista, arribaran 11.155.000, hem
recuperat 827.970. Estacionalitat turística a la qual vostès fan
referència: l’hivern de l’any 2002 a l’any 2003, la seva política,
varen arribar 2.098.000 visitants; l’hivern d’enguany, per tant,
2004-2005, han arribat 2.478.070 visitants.
Què vull dir? 378.000 visitants més a l’hivern, això és
aconseguir millorar les xifres d’estacionalitat a les Illes Balears,
això és aconseguir amb xifres, canten papers i menten barbes,
que la meitat dels visitants que hem recuperat dels que vostès
varen perdre, han vengut a l’hivern. Per tant, han vengut en
temporada mitjana i baixa.
Despesa turística. Els ingressos per turisme han suposat,
l’any 2004, aproximadament, 2.378 milions d’euros més que a
l’any 2002. És a dir, hi haurà circumstàncies que afectaran
persones individuals i empresaris individuals, però, en termes
generals, enguany, i això és una xifra rigorosa, enguany hem
aconseguit que entrin amb ingressos per turisme 2.378 milions
d’euros més. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística
del Govern d’Espanya, el juliol de l’any 2005 les Illes Balears
han estat allà on més s’han incrementat els preus hotelers de tota
Espanya, amb un 6,6%. És una dada objectiva, que hi pot haver
qualcú evidentment que no hagi tengut aquesta mitjana o que
hagi baixat els preus? Sense cap dubte, però si volem ser
rigorosos en el debat, l’hi estic donant les xifres de l’Institut
Nacional d’Estadística.
Vostès diuen que, a més, el turisme no ha creat llocs de
feina. El mes d’agost de l’any 2002, quan vostès governaven,
feien feina en el sector turístic 95.061 persones. Avui, agost del
2005, fan feina en el sector turístic 105.515 persones. Per tant,
hi ha 10.454 persones que fa dos anys no feien feina en el món
turístic que avui hi fan feina.

Per tant, crec que tots estarem d’acord, esper, que a les Illes
Balears tenim la sort, o la desgràcia, però jo crec que sempre és
una sort, que s’ha practicat, perquè els ciutadans ho han volgut
així, l’alternança política en els darrers anys. Què vull dir amb
això? El que vull dir és que, afortunadament, els ciutadans de
les Illes Balears, avui, tenen on triar i on comparar; els
ciutadans de les Illes Balears tenen la gestió de dos anys
d’aquest Govern, que varen voler que els representàs ara, fa dos
anys, i tenen, com a contrapartida, quina és la seva gestió, els
quatre anys anteriors, i quins són els resultats d’aquesta gestió.
Idò, entrem amb olivetes per poder centrar aquest debat que
vostès proposen.

El tot inclòs. Efectivament, el tot inclòs és una forma de
comercialització que ens preocupa, sense cap dubte. I per això,
com vaig explicar ahir, ens hem compromès a regular aquesta
fórmula de comercialització, però amb dues condicions: la
primera, que existeixi un consens amb el sector, i quan parl de
sector parl d’empresaris, sindicats, i parl de colAlectius
relacionats amb el món del turisme; i segona, que respecti la
llibertat del mercat. Amb aquests dos condicionants nosaltres
volem regular, i per això hem creat aquest comitè d’experts on
tots els partits polítics, i vostès hi han vengut a bé, han nomenat
un representat i aquests representants són els que avui posen les
pautes del que ha de ser aquesta regulació.

Primer, en matèria de turisme. En matèria de turisme,
simplement me permetin que, en fi, llegeixi unes declaracions
que a mi me pareixen significatives, d’un membre destacat
d’aquest govern anterior, era el Sr. Morro, ho recordaran
perfectament, que diu que “La política turística del gobierno
del pacto ha sido muy desafortunada y ha provocado un daño
tal cuyos efectos tardarán años en recuperarse”, 15 de
setembre del 2004. Sr. Sampol, Mateu Morro, secretari general
del PSM. Què me conta vostè de turisme, Sr. Sampol? Vostè
que era vicepresident, què me conta?

Per què? Perquè la lliçó que vàrem aprendre la passada
legislatura és que no es pot anar contra el sector, no es pot anar
contra els treballadors i empresaris d’un sector perquè això ens
acaba perjudicant a tots i no és una bona iniciativa. Les dades
del tot inclòs s’han d’explicar també: a l’any 1998 hi havia,
primer, no sé qui de vostès ha dit que a cap altra comunitat
autònoma d’Espanya era tan important la participació del tot
inclòs, a Canàries és superior a les Illes Balears, dades
objectives i rigoroses. El tot inclòs, l’any 1998, hi havia 17
establiments a les Illes Balears; l’any 1999 fins al 2002,
pràcticament 20; saben quan és que es produeix l’increment
molt important d’establiments de tot inclòs a les Illes Balears?
De l’any 2002 a l’any 2003, que són les temporades que es

(Aplaudiments i aldarull a la sala)
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contracta amb els majoristes de viatges a la tardor del 2002.
Passam, escoltin, passam de 20 a 129 establiments.
(Remor de veus)
Per què? Doncs té una explicació i la té en termes
econòmics; normalment, quan les coses van malament, i els
empresaris aquesta tardor del 2002 fins al 2003 va ser la pitjor
de totes, va ser on més turistes es varen perdre, on més empleats
es varen acomiadar i on pitjor situació va tenir el turisme,
aquesta temporada va ser quan es comercialitza el tot inclòs. Té
molt a veure amb una situació econòmica desesperada de gent
que intenta trobar altres fórmules que avui ens podem
perjudicar. En tot cas, aquell increment tan important de tot
inclòs, el que és evident és que, després d’aquella situació de
l’any 2002-2003, no s’ha tornat enrera; per tant, el problema
avui segueix existint, avui hi ha 168 establiments. I
efectivament hem de trobar mesures que puguin millorar
aquesta fórmula de contractació, per a, com jo deia ahir, garantir
que l’oferta complementària, els bars, els restaurants, sobretot
el petit i mitjà comerç, puguin fer aquesta tasca tan important de
crear llocs de feina i de fer que la riquesa que es crea en el
turisme es reparteixi a tots els ciutadans, que això sempre ha
estat el nostre fort.
Promoció turística. Hem passat d’un pressupost, a l’anys
2003, de 10 milions d’euros, a 21,9 milions d’euros en dos anys,
hem més que duplicat aquest import en la promoció turística.
Seguim amb el compromís de la descentralització, tant a
Menorca com a Eivissa. Efectivament, intentam en aquest
procés de descentralització incloure el sector privat.
La Fundació per al Desenvolupament Sostenible de la
Targeta Verda. Mirin, la targeta verda no és un projecte estrella
d’aquest govern, la targeta verda està feta amb tota la bona
intenció del món i la targeta verda mai no s’ha fet per intentar
compensar l’ecotaxa. Me volen intentar vostès explicar perquè
vostès no accepten una iniciativa voluntària que pugui participar
en el sector privat, com és així, no ens costa una pesseta la
targeta verda; com pot tenir dèficit? S’ha arribat a dir aquí que
té dèficit la targeta verda; escolti’m, això és un doll, com pot
tenir dèficit la targeta verda? La targeta verda és voluntària, hi
participen les entitats financeres, hi participen empresaris, hi
participaran de cada pic més empresaris, perquè nosaltres el que
volem demostrar amb la targeta verda, sense més importància,
és que és possible també colAlaborar amb el medi ambient d’una
forma voluntària. Però naturalment no com a una política
econòmica. Amb aportacions avui de les entitats financeres que
superen els 3 milions d’euros i amb un suport explícit, cosa que
no fan vostès, no ho entenc, del Parlament europeu respecte
d’aquesta iniciativa.
(Aplaudiments)
La conjuntura econòmica. La conjuntura econòmica és avui
la que nosaltres voldríem? No, no, creixem encara per davall de
la mitjana espanyola i enguany ja veurem si estam envoltant de
la mitjana de creixement de la Unió Europea. Però està clar que
hi ha hagut un canvi de tendència i està clar que hem passat
d’un 0,7% a l’any 2003, un 0,9 a l’any 2002, que era el darrer
any seu, a un, pràcticament a un 2,1%, esper, a l’any 2005. Però
jo li deman, també aquí, i els exigesc que enganyem, que parlem
amb dades demostrables, rigor: el creixement del 0,9 de l’any

2002, en termes empírics, es basa en la construcció, un 2,3%,
l’any 2002, el seu terreny de creixement. Sr. Sampol, a vostè
que li agrada l’economia, la construcció, 2,30%. A l’any 2004
es produeix un creixement d’un 1,5% i la construcció baixa a
l’1,3; el creixement d’enguany, del 2005, el 2,1. El més
important creixement es produeix en el sector serveis, 2,2%. No
és cert que el creixement d’enguany es basi en el sector de la
construcció, és científic i és empíric.
Una altra dada molt important per a la nostra conjuntura
econòmica: número d’empreses per 1000 habitants. A l’any
2002 hi havia 80 empreses a les Illes Balears per cada 1000
habitants; a l’any 2005, amb el Govern del Partit Popular, 91,1,
per tant un 13,88% d’increment.
L’endeutament. Miri, amb l’endeutament sí que tenen raó en
una cosa i no tenen raó amb l’altra, perquè vostès també han
governat i vostès també han endeutat aquesta comunitat
autònoma, i de l’any 99 a l’any 2003 vostès varen incrementar
en un 179% el deute viu de la comunitat autònoma en aquest
any, nosaltres un 128. On tenen raó vostès? A les empreses
públiques, evidentment, perquè és on fonamentam una inversió
que està condicionada, primer pel que són els convenis i els
pactes i els acords que nosaltres tenim legítimament firmats
amb el Govern d’Espanya, i després amb una sèrie d’inversions
en infraestructures, que duim un dèficit que arrossegam i que
necessitam assumir. Però també li vull afegir una cosa:
nosaltres, dia 30 de juny de l’any 2003, quan vàrem arribar al
Govern vàrem fer una auditoria, i l’endeutament que hem fet el
primer any íntegrament respon a les factures que ens hem trobat
als calaixos, sense que hi hagi crèdit.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
El senyor, on ho tenc? Ara no ho trob per aquí, però, Sr.
Sampol, part d’aquestes factures són seves, ho dic per la cara
que posa.
(Aplaudiments)
El Pla de recerca i desenvolupament. Estic d’acord amb la
inversió en innovació i en la societat de la informació, per això
també els vull comparar la inversió que vostès varen fer en
R+D+I de l’any 2000 a 2004, 17,5 milions d’euros, que,
comparat amb termes homogenis, amb el Pla de Ciència de
Recerca, Desenvolupament i Innovació, més la inversió que
feim en el Projecte Cimera d’Investigació Biomèdica, suposarà
una inversió de 122 milions d’euros, 122 front a 17,5, recerca i
investigació.
Llocs, altes d’ocupació, molt important. Miri, de l’any 1999
al 2003, vostès varen, efectivament, incrementar el número de
treballadors a la Seguretat Social, 51.868. Nosaltres, 03-05, en
dos anys, només en dos anys ja en duim 35.927. I les dades
d’ahir, de setembre del 2005, d’ahir, reflecteixen que ha davallat
l’atur en 1.754 persones, un decrement del 5,64% quan a
Espanya només ha davallat un 1,82%.
Senyores i senyors diputats, i això és una bona notícia que
ens ha d’alegrar a tots, perquè aquest és l’objectiu prioritari de
la nostra política, de ser aquí, és el cinquè mes consecutiu que,
per primera vegada, després de cinc anys, baixa l’atur a les Illes
Balears, per primera vegada després de cinc anys. Amb vostès,
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malauradament, a l’època del pacte, vàrem passar a ser la
comunitat autònoma número 9 en atur de tota Espanya. Avui,
afortunadament, ja som al número 5.
Perquè aquestes dades reflecteixen que hi ha 32.501
persones que no feien feina fa només un any, som la tercera
comunitat autònoma d’Espanya ja, vàrem ser un temps la
primera, en creixement d’ocupació. I també vull dir que 462.487
persones que aquest setembre han tengut feina és la xifra més
alta, històrica, d’ocupació a les Illes Balears.
I quant a la temporalitat d’aquesta feina, hem de dir que el
número de contractes que s’han realitzat a tot l’any 2005,
efectivament contemplen un 10,6% d’indefinits, però que aquest
10,6% d’indefinits és superior al 9% de la mitjana espanyola en
aquest tipus de contractes.
No és cert el que s’ha dit, des del Partit Socialista, que no
s’havia aprovat el Pla d’ocupació. El Pla d’ocupació a les Illes
Balears s’ha aprovat, amb l’acord favorable d’UGT, i qui no ho
ha volgut aprovar és Comissions Obreres, però s’ha aprovat.
S’ha aprovat i té com a finalitat, de la UGT i les patronals
PIMEM i CAEB; té com a finalitat crear ocupació, millorar la
qualitat, millorar la productivitat i té una inversió de 155
milions d’euros, amb 10 objectius estratègics, 7 línies
d’actuació i més de 100 mesures concretes en aquest Pla
d’ocupació.
En política de comerç, només me deixin que ressalti una
qüestió que me pareix destacable: les ajudes al comerç, tan
importants per als nostres comerciants, el nostre lema quan
vàrem començar, el del conseller era manco estudis i més ajudes
directes als comerciants, i això és el que hem intentat. Només
els vull dir que a l’any 2002, en ajudes al comerç, vostès varen
atorgar 3,9 milions d’euros, amb una inversió induïda d’11,9
milions; l’any 2004, que és l’any que ja tenim tancat, hem
pràcticament més que duplicat aquesta inversió d’ajudes
directes als comerciants, amb 8,7 milions d’euros, i amb 25,9
milions d’inversió induïda. I un fet important, els expedients
sancionadors, en virtut de la Llei de comerç que vostès varen
aprovar, amb el vot favorable del Partit Popular, però una llei de
comerç que nosaltres sempre hem suportat, però els expedients
sancionadors, en compliment d’aquesta llei i contra el que són
grans establiments, grans superfícies, l’any 2002 i 2003, fins
que hi va ser el Sr. Sampol, 15 expedients sancionadors contra
les grans superfícies; l’any 2004 i l’any 2005, duim 108
expedients sancionadors fermes contra aquestes grans
superfícies.
I concessió de llicències de grans establiments comercials,
vostès en varen donar 44 i en varen denegar 2; nosaltres n’hem
concedides 18 i n’hem denegades 24.
I respecte a la indústria és ben semblant, les ajudes a la
indústria per facilitar la promoció comercial, la innovació, el
disseny i la qualitat, la modernització tecnològica, avui suposa
una inversió de quasi 7 milions d’euros més del que varen fer
vostès amb quatre anys, nosaltres amb dos anys. Vostès varen
destinar a ajudar els nostres industrials 9,2 milions d’euros;
nosaltres, amb dos anys, 15,8 milions, un increment d’un
35,9%.

3419

I qualque cosa pareguda amb les ajudes de l’agricultura, i
sobretot pel que fa al pagament d’aquestes ajudes. Aquesta és
la contraposició d’una política de fets contra l’alternativa que
vostès proposen; les ajudes eren de 45,8 milions a l’any 2002 i
avui són de 63,2 milions, amb un increment del 17,4%. I el que
és més important, el nostre esforç per fer que els pagesos puguin
tramitar amb facilitat els seus expedients d’ajuda, amb la
iniciativa d’un organisme centralitzador d’aquestes ajudes, però
sobretot hem aconseguit passar del que es torbava un pagès des
que tirava el seu imprès de solAlicitud d’ajuda l’any 2002, que
eren 412 dies, amb un rècord de 693 dies per a una ajuda
d’agricultura ecològica; avui, una mitjana a l’any 2005 de 91
dies per a aquesta tramitació per a un pagès de la seva ajuda.
I no fa falta parlar ni pla Alfa, ni del Proagro ni de tot el que
hem hagut de pagar que ens vàrem trobar sense crèdit a la
Conselleria d’Agricultura.
Però en medi ambient, vull destacar, si vostès m’ho
permeten, també la rellevància d’una política de protecció que
vostès han posat en dubte en aquesta intervenció. Vostès han dit
que som l’únic govern que torna enrera la protecció i que ataca
els espais naturals protegits; doncs, exactament el mateix, fets
i rigor i xifres, senyores i senyors diputats, l’aprovació de la Llei
de conservació d’espais de rellevància ambiental, la LECO, el
dia 17 de maig, avui ens ha duit que tinguem, el juliol, el mes de
maig de l’any 2005, 83.925 hectàrees protegides a les Illes
Balears. Tenen raó vostès quan diuen que la política inicial sí va
ser la de tornar enrera determinades normes de protecció que
vostès varen fer, tenen raó: el juliol de l’any 2003, quan vostès
abandonen el Govern, vostès ens deixen 30.095 hectàrees
protegides a totes les Illes Balears, això és un 6%, 6,07% de tota
la nostra superfície. El gener del 2004, amb nosaltres, aquesta
protecció baixa, efectivament, a 12.677 hectàrees, i baixa
perquè vostès s’han entestat a aprovar unes normes de protecció
que són confiscatòries i que van en contra dels interessos privats
d’aquest ...
(Aplaudiments)
I vostès el que haurien d’entendre és que al final aquestes
coses fan més mal que bé. Avui matí la presidenta del Consell
deia, amb molt de seny, que és molt millor un acord que una
imposició; clar que sí, clar que sí, és molt millor convèncer que
imposar. I això és el mal que vostès volen fer amb aquesta
política. Nosaltres vàrem baixar a 12.000 hectàrees, però el
resultat és el d’avui, i avui, gràcies a la Llei d’espais que hem
aprovat, hem multiplicat per 179% els espais protegits que
vostès ens varen deixar l’any 2000.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Avui tenim un 16,82% de la nostra superfície protegida
enfront del 6%, avui ja som al cinquè lloc de tota Espanya en
superfície protegida. Però, una dada molt important, som els
primers de tota Espanya en protecció de sòl de titularitat
privada, amb el que això significa, amb una diferència essencial:
que nosaltres això ho hem fet d’acord amb aquests ciutadans
afectats i amb aquests propietaris, sense posar-los una pistola,
sinó per convicció, perquè els interessa a ells assumir i assolir
aquestes fórmules de protecció.
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I no vull parlar, que en puc parlar, i en tot cas a la rèplica, si
me donen permís, de la Xarxa Natura 2000, on tenc les cartes en
què la Unió Europea els diu a vostès que han fet una
desprotecció i som nosaltres els que hem d’incrementar les
hectàrees que vostès no havien protegit i, a més, havien amagat
als ciutadans.
(Aldarull i aplaudiments a la sala)
Miri, a mi, en el que jo he passat en el passat i quan me
parlen de dessalinitzadores, me parlen d’aigua, i jo veig ara la
ministra de Medi Ambient, la Sra. Narbona, dient a tota
Espanya que la solució de l’aigua són les dessalinitzadores, ...
(Aldarull i aplaudiments a la sala)
... quan vostès han estat quatre anys negant les
dessalinitzadores que pagàvem íntegrament, me’n faig creus.
Però aquestes coses té la política, és igual, l’important és que
avui tenim garantia de subministrament d’aigua potable a tota
la població i que aconseguim evitar la salinització dels aqüífers,
amb dades una altra vegada.
La producció d’aigua dessalada que vostès feien, a l’any
2002 va ser de 13,8 hectòmetres a Mallorca, 4,3 a Eivissa, en
total 18,2 hectòmetres. Aquest mateix any, i aquí hi ha molta
gent que té memòria històrica política, a l’extracció de sa
Marineta a Llubí, aquest mateix any varen extreure 7,2
hectòmetres; avui, any 2005, nosaltres hem incrementat la
producció d’aigua dessalinitzada a 26,4 hectòmetres i hem
davallat l’extracció de sa Marineta a manco de la meitat, a 3
hectòmetres/any.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Això serà protegir els aqüífers i això serà una política
sostenible d’aigua.
En depuradores i colAlectors, exactament igual. En
depuradores i colAlectors la inversió, des de l’any 1999 a l’any
2003, va ser de 19,1 milions d’euros. Nosaltres, amb una
capacitat de producció d’aigua depurada de 20.000 metres
cúbics diaris; nosaltres, al final d’aquesta legislatura arribarem
als 49.000 metres cúbics diaris i superarem els 100 milions
d’euros d’inversió. En total, l’aigua depurada que es feia l’any
2002 era de 40 milions i l’estimació nostra serà de 45,1
hectòmetres.
I el que és molt important, el tractament terciari de les
depuradores passarà de 12 hectòmetres anuals, que és l’aigua ja
tractada amb qualitat, a 26 hectòmetres.
Jo, de vegades, no puc compartir la seva política d’oposició,
però sobretot me sorprèn. Com deia mon pare, en pau descansi,
de vegades trobarien ossos al lleu; acabam de treure una
fórmula magnífica per ajudar als joves de les Illes Balears, i ja
veuran com el temps ens tornarà a donar la raó, magnífica
perquè aquesta fórmula es repetirà a altres comunitats
autònomes, i jo esper també que al Ministeri de l’Habitatge a
Madrid; una fórmula magnífica, amb preocupació, amb un cost
important per al Govern de les Illes Balears per aconseguir que
els joves puguin tenir una oportunitat per resoldre, d’una vegada

per totes, el seu problema de l’habitatge. Però a vostès tampoc
no els sembla bé, tampoc no els sembla bé aquesta fórmula.
Mirin, els joves necessiten tenir una oportunitat per entrar en
aquesta roda, no la tenen. El Ministeri de l’Habitatge va posar
en marxa un pla de xoc, que aquest sí que era un projecte
estrella, de lloguers; quants lloguers s’han fet? No entenen que
la gent no vol llogar? No entenen que els joves volen comprar,
volen tenir dret a comprar com tots els altres? No ho entenen?
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
No entenen que el que els oferim és la possibilitat que amb
el preu d’un lloguer se’n puguin anar, d’una vegada per totes de
ca seva, es puguin independitzar i puguin tenir un habitatge, el
que vulgui, amb les mateixes condicions que tota la resta? No
poden compartir aquest petit èxit i dir: doncs aquesta és una
bona mesura, nosaltres li donarem suport i ens posam al seu
servei per intentar fer arribar a tots els joves de les Illes Balears
aquesta oportunitat per poder accedir a un habitatge en
condicions. Perquè no tots els joves de les Illes Balears tenen un
pare o una mare que els pot pagar l’entrada d’un pis, o tenen un
pare i una mare que els pot avalar l’entrada d’aquell pis.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
El Consell Insular de Formentera, diu el Sr. Ramon, que és
inconstitucional. Fins aquí podíem arribar, article 141.4 de la
Constitució espanyola: La forma de gobierno de las islas será
cabildo o consell. Estaríem negant la capacitat d’autoorganitzarse, en aquest cas d’una illa. Vostè no hi estarà d’acord, el Partit
Socialista no hi estarà d’acord, però aquesta proposta, que neix
d’un diputat independent de Formentera, amb una iniciativa que
presenta a aquest Parlament, aquesta proposta no els agradarà,
però aquest dret dels ciutadans de Formentera a ser exactament
igual que la resta, a tenir un consell exactament igual que la
resta, a no haver de passar per Eivissa per venir a negociar aquí
a Mallorca o a Palma el que és l’organització de la comunitat
autònoma, de poder ser independents d’Eivissa, és un dret
totalment legítim i constitucional.
(Aplaudiments a la sala)
Ara resulta que l’equip ciclista no és una prioritat. No,
escolti, l’equip ciclista sí que és una prioritat, el que passa és
que hi ha hagut una prioritat que ha passat per damunt de
l’equip ciclista, perquè hi ha hagut un equip de bàsquet de
Menorca, el Menorca Bàsquet de l’ACB, que necessitava d’uns
doblers i que ni el Consell de Menorca ni l’Ajuntament de Maó
podien posar per poder jugar a l’ACB. I una ilAlusió colAlectiva
de tots els ciutadans de Menorca per poder jugar a l’ACB.
(Aplaudiments a la sala)
I hem fet un sacrifici, naturalment que hem fet un sacrifici,
hem hagut de triar entre una cosa i una altra. Però no és dolent
que les altres illes, en aquest cas Mallorca, Eivissa i Formentera,
qualque pic se sacrifiquin perquè Menorca pugui tenir també, en
aquest cas, un equip a l’ACB.
(Aplaudiments a la sala)

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 /fascicle 3 / 4, 5 i 6 d'octubre del 2005

Si vostès diuen que la Conselleria de Turisme pot
desaparèixer perquè la política la fan els majoristes de viatges,
que això és una realitat estructural, com consenten posar una
ecotaxa en contra del sector dels majoristes de viatges i sense
haver consensuat? Com cometen aquest error, si vostès
reconeixen que tenim un model de mercat basat en una
estructura de majoristes de viatges, que són els que ens envien
els clients? Vostès sí que mosseguem la mà que els dóna
menjar, i així ens va, així ens ha anat, millor dit.
El Sr. Sampol diu que ell s’ha passejat per zones turístiques
aquest estiu on les coses no anaven bé. Jo crec que això és fer
demagògia, sincerament, però jo també la puc fer la demagògia,
vostè, quan era Vicepresident, es va passejar per les zones
turístiques i sap què els va dir? Que es refredàs l’economia, això
els va dir, que es refredàs l’economia, frase cèlebre del
vicepresident econòmic del Govern: l’economia s’ha de
refredar.
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què s’ha oblidat del tren? Per què no me parla del conveni tan
important ferroviari i vostè a la seva exposició no ha dit ni una
sola paraula del tren? Què li pareix que no és important el tren
de Mallorca, Sra. Armengol?
Aquesta inversió en transport públic, la inversió que només
en tren a l’illa de Mallorca aposta per una cosa que a mi me
pareix molt important, com és l’electrificació de les vies, i
sobretot pel que fa al medi ambient, aquesta sí que era una
assignatura pendent del transport públic, l’electrificació de vies.
Però sobretot la possibilitat que la ciutat de Palma tengui un
metro; no és això una aposta per al transport públic, que la ciutat
de Palma tengui un metro? No és una aporta per al transport
públic el soterrament de les vies del tren i garantir una estació
soterrada a la Plaça d’Espanya a la ciutat de Palma, amb una
inversió, efectivament, milionària, i amb una inversió que
garantirà una platja de vies que podrà garantir, a la vegada, les
freqüències i l’extensió de les línies del tren cap a Santanyí, cap
a Alcúdia, cap a Cala Rajada?

(Remor de veus)
Miri, les infraestructures que es fan, les obres de carreteres,
en definitiva, les obres energètiques, les residències, les obres
socials, és indubtable que ningú no pot desitjar que es facin per
a gent de fora; és que qualcú pot creure que hi ha el més mínim
interès que no siguin els nostres els que tenguin la feina? El que
passa és que, com que són obres importants, s’han de donar a
aquells que s’hi presenten, i resulta que els mallorquins, els
menorquins o els eivissencs s’han hagut d’ajuntar amb operatius
que els permetessin accedir a aquestes obres. Quina és la
diferència? Jo li explicaré: que gràcies que aquestes empreses
de les Illes Balears han pogut concursar en aquestes obres
importants, fent UTE amb empreses que poguessin garantir la
seva seguretat i viabilitat tècnica i construcció, avui aquestes
empreses de les Illes Balears han recuperat la classificació
professional que havien perdut en l’època del pacte de progrés
i que els permetrà anar a concursos nacionals.
(Aldarull i aplaudiments a la sala)
I ara resulta que l’onada d’immigració que tenim ara és per
les obres; no, la immigració ja la tenim, en els cinc darrers anys
s’ha incrementat un 25% la població. El problema d’avui no és
d’obres, a Melilla no n’hi ha d’obres i boten la verja, no n’hi ha
cap d’obra.

Doncs crec que aquests són els fets que demostren aquesta
aposta, exactament igual que en transport regular de carreteres,
les 10 noves concessions que hem incorporat, les més
importants, a Mallorca, Palma-Calvià-Andratx, l’extensió
Andratx-Port d’Andratx-s’Arracó; el Pla de transport a Eivissa
i Formentera, o a Menorca.
Tampoc no entenc que cap dels membres de l’oposició no
hagi fet cap alAlusió al transport aeri. Amb l’important que és
aquesta situació per a Menorca i per a Eivissa. Començam
l’hivern i no me fan cap alAlusió; què no els preocupa el tema
del transport aeri? No tenim un problema amb el transport aeri?
No és dels problemes més importants que tenim avui a les Illes
Balears? Me poden explicar vostès com podem consentir que
avui un senyor que se n’ha d’anar de Maó a Madrid té el vol
d’anada a la una i vint-i-cinc del migdia i el vol de tornada a les
onze i vint del matí; o sigui se n’ha d’anar a la una i,
naturalment, haurà de tornar el dia següent, perquè el vol ja ha
sortit, no és una situació que puguem permetre. No és una
situació, i no dic que sigui culpa de ningú, si és igual, l’únic que
dic és que s’arregli.
(Remor de veus a la sala)
Naturalment és culpa de qui té la responsabilitat, de no
escoltar. Una Mesa del Transport ...

(Aplaudiments, remor de veus i aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor.
Un poc de silenci, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
El Pla director sectorial de Transports i la inversió, sobretot,
en transport públic. Jo crec que sincerament, podem qüestionar
qualsevol cosa, tot és qüestionable, això està clar, però és
indubtable que la inversió més important que es fa en transport
a les Illes Balears és la que feim nosaltres, en transport públic.
La comparació jo l’explicava ahir, sincerament, no té color; mai
no havíem invertit tant ni en transport regular ni, sobretot, en
ferrocarril com invertim nosaltres. Per cert, Sra. Armengol, per

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
... una Mesa del Transport que s’ha constituït a les Illes
Balears, on hi participen els consells insulars, tots, on hi
participa el Govern, i aquesta Mesa del Transport denuncia que
s’apugen els preus, sense tenir en compte l’opinió del Govern,
dels vols interinsulars, que s’incompleixen les freqüències dels
vols interinsulars i que, a més, no es resol el problema de la
comunicació dels vols de Menorca i d’Eivissa amb la península.
I aquesta Mesa del Transport fa més d’un any que demana una
cita, una reunió, una audiència del Ministeri de Foment per
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exposar aquest problema, conjuntament i d’una forma
consensuada, i no els reben, és que no els han volgut rebre. Me
volen dir vostès com podem solucionar aquesta situació si ni tan
sols es dignen rebre aquesta Mesa de Transports?
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
I saben vostès, senyories, quina és l’aposta més important
que es pot fer per al transport públic: demostrar que el transport
públic funciona bé i millor. Demostrar que a un ciutadà li és
més còmode, més rendible, més atractiu agafar el transport
públic i no agafar el seu cotxe. Com dèiem abans, convèncer, no
imposar, no vèncer, que deia avui matí la Sra. Munar, no,
convèncer. Efectivament, i com podem convèncer? Doncs,
donant i posant en marxa un transport públic eficient i que
funcioni.
Mirin, freqüències del tren a Mallorca: dia 12 de maig de
l’any 2003, al final del seu mandat, 14 a sa Pobla, 29 a Inca, 44
a Marratxí i 14 a Manacor. Avui, a dia 1 d’octubre, n’hi ha 2
més a sa Pobla, 4 més a Inca, 5 més a Marratxí i 2 més a
Manacor.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Més important, més dades: els retards del tren. L’any 2003,
també el mes de juny, hi havia 1.158 trens programats des de
Palma; 411 trens programats a Marratxí, 411, perdó, a Manacor,
411 a sa Pobla i 924 a Marratxí. Dels 1.158 trens programats a
Palma, a l’any 2003, vostès varen suprimir 40 trens; això vol dir
que un senyor va i compra un bitllet i no troba aquell tren,
perquè vostès l’han suprimit. I retards de més de 10 minuts, 147
trens, d’aquests 1.158, 147 trens varen tenir retards superiors a
10 minuts, 137 a Manacor, 58 a sa Pobla, 68 a Marratxí. Avui,
dades objectives i rigoroses, any 2005, 1.202 trens programats
a Palma, cap tren suprimit i hem passat de 147 retards a 24.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
425 programats a Manacor, cap tren suprimit; 33 amb
retards quan n’hi havia 137. 425 a sa Pobla, cap tren suprimit,
amb 6 retards a sa Pobla front als 58 trens que varen tenir més
de deu minuts de retards en la seva gestió. I a Marratxí,
exactament igual, amb 7 trens en retard, respecte dels 61.
(Remor de veus a la sala)
Hem suprimit els passos a nivell del tren: 8 suprimits i 8 en
supressió; vostès, cap.
L’electrificació de la línia: 26 unitats mòbils i la substitució
de la de Palma a Inca. Com deia al principi, només en
ferrocarril, una inversió, 1999-2003, de 50 milions d’euros,
front a una inversió d’aquesta legislatura, prevista amb 228
milions d’euros.
En carreteres, bé, la veritat és que el panorama és tan
demolidor que quasi estic per passar-ho, però, mirin, només dirlos que jo crec que hauríem de coincidir almanco que partim
d’una situació, d’unes carreteres, partíem d’unes carreteres a
totes les illes que no estaven a la mitjana del nivell de tota
Espanya. Després no estarem totalment d’acord amb el model,
i això ho puc entendre; però jo crec que vostès compartiran amb

nosaltres que era imprescindible una inversió decidida en
carreteres i que, sobretot, demostràs que, d’una vegada per totes,
oblidam els discursos, oblidam els enfrontaments estèrils per
passar a la política dels fets i de la realització. Perquè,
tanmateix, el ciutadà, l’únic que veu després és el resultat
d’aquesta carretera que és la que avui pot gaudir, més còmoda,
més segura, que li garanteix una qualitat de comunicació enfront
del que tenia abans.
El cost d’aquestes carreteres, en qualsevol cas, és també, des
del meu punt de vista, altament demagògic que es vulgui
interpretar com a un cost desmesurat, sobredimensionat i fora de
tot rigor i fora de tot control. No, mirin, això no és exactament
així, perquè vostès tenen exemples molt patents, vostès tenien
un conveni de carreteres, sense anar més enfora, i vostès tenien
la carretera de Manacor pressupostada amb 49 milions d’euros.
El dia que se’n varen anar varen deixar aquesta carretera
adjudicada; a més, amb endeutament, amb peatge a l’ombra, no
hi havia la decisió firmada, però hi havia la resolució de la Mesa
presa, ...
(Remor de veus a la sala)
... perdonin, però aquesta decisió de la Mesa que vostès
havien pres, perquè vostès havien fet el projecte, l’havien
concursat, l’havien licitat i naturalment aquest projecte tenia un
import: l’import de la carretera de Manacor era 220 milions
d’euros.
(Remor de veus a la sala)
Vol dir això que aquesta carretera que vostès han multiplicat
per quatre o per cinc suposa un despropòsit i un malbaratament
d’aquesta obra. No, miri, qualsevol persona que no intenti fer
demagògia, intenti parlar d’una forma seriosa i sobretot no
deixar ombra de dubtes sobre acusacions balades que després ni
es poden demostrar ni es poden afirmar, qualsevol persona sap
que les estimacions inicials de qualsevol conveni de carreteres,
quan no hi ha els projectes fets, són això, estimacions inicials.
I jo, a més, els faig un repte i unes messions, jo me compromet
amb vostès que vostès analitzin el conveni de carreteres similar
que tenien les illes Canàries, quin són els imports estimats quan
no s’atenen al projecte i quins són els imports quan el projecte
es fa i s’executa. I aquesta diferència comprovaran que és
similar a tota Espanya i, naturalment, a les Illes Canàries, que
tenen un conveni exactament similar al nostre, molt paregut i
amb les mateixes condicions. En qualsevol cas, vostès deixen
l’ombra de dubte d’una cosa que me pareix totalment
reprotxable: aquí, quan es fa un projecte de carreteres, s’obri un
període d’alAlegacions, vostès no varen cap alAlegació respecte
d’aquests projectes que estaven dimensionats o que estaven
sobredimensionats; tenien l’oportunitat, haguessin posat colzes,
que no els posaren. I ara intenten fer discurs polític, intenten fer
demagògia política.
Quan s’avalua un projecte de carreteres, s’admeten les
alAlegacions, les aportacions que es puguin realitzar, però el que
està clar és que existeix un control d’intervenció prèvia, de
fiscalització a les administracions que garanteixi que la
valoració d’aquell projecte està en concordança amb el projecte
que es presenta, perquè aquí ara qualsevol pot pensar que es fa
un projecte que val deu i en cobram 100. I a més, com que
després aquest procés és un procés que es concursa, doncs
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lògicament, lliurament es presenta el que es presenta i es fan
baixes de preu en un altre sentit i aquesta és l’adjudicació
definitiva. I el procés de valoració d’una obra, com l’obra de
Sant Antoni a Eivissa, és un procés de peatge a l’ombra; és una
fórmula de contractació, perdó, sí de peatge a l’ombra, perquè
vostès a la carretera de Manacor volien fer mètode alemany, bé,
no és el mateix però no se’n va tant.
En qualsevol cas, quan vostès, efectivament parlen del preu
d’aquesta carretera, de Sant Antoni a Eivissa, tan important i tan
necessari per a Eivissa, haurien també d’explicar que parlam
d’una carretera que el que fa és pagar un peatge durant 25, 30,
35 anys, com passa amb moltes altres obres, amb moltes altres
infraestructures a tota Espanya i que el cost vostès l’han de
descomptar entre tots aquests 35 anys. Perquè si vostè fa una
comparació d’una obra que té un peatge on cada any l’empresa
constructora cobrarà una estimació dels vehicles que circulin,
després d’haver realitzat preceptivament i legalment, un estudi
tècnic, econòmic i financer que demostri que els preus s’ajusten
als vehicles que poden passar per aquesta carretera. Doncs,
naturalment, si vostès comparen el cost dels 35 anys, sumats
amb el que costa una carretera en un any, estan enganyant, i
això no és així.
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aquest Parlament, per cert, amb una inversió molt important, no
permet lliurament l’ampliació ni la construcció a nous ports
esportius, ben el contrari, estableix uns procediments reglats que
abans no estaven reglats, perquè aquests projectes d’un nou port
esportiu exigeixi avui un ampli consens, pràcticament de tots els
partits polítics. Això és el procés reglat per poder fer un nou
port, tant amb l’informe de l’ajuntament, tant amb l’informe del
consell insular, com amb l’informe preceptiu de la resta
d’administracions.
En sanitat, miri, me diu la portaveu del Partit Socialista que
els nostres centres de salut són fum. No, no són fum, la inversió
en l’atenció primària que nosaltres feim és molt superior a la
que vostès varen fer; vostès varen fer 17 centres, 17, amb una
inversió de 8,6 milions d’euros. Avui, a l’any 2003-2005, ja hi
ha 22 centres o inaugurats o en procés de construcció i a l’any
2007, 45 centres, amb una inversió de 93,4 milions d’euros.
(Remor de veus a la sala)
I perquè no puguin tenir cap dubte respecte de quins són
aquests projectes, no tenc cap inconvenient...
EL SR. PRESIDENT:

I en qualsevol cas, sincerament, les carreteres que feim a
Eivissa, que són carreteres que finança el Govern de les Illes
Balears, estic orgullós de dir que és un esforç i una inversió que
els ciutadans de les Illes Balears deuen a l’illa d’Eivissa pel
retard històric en la seva execució.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
M’agradaria clarificar una qüestió que vostès no tenen cap
interès a clarificar. Mirin, me poden parlar, cada vegada que
pugin a aquesta tribuna, d’urbanitzar, d’eliminar el sòl rústic, de
fer urbanitzacions i que nosaltres som uns especuladors, el que
vostès vulguin, però crec que no són, no actuen amb coherència.
I m’explic: a les Illes Balears, i ho repetiré totes les vegades que
faci falta, el tema avui de l’urbanisme és una competència dels
consells insulars. Els consells insulars han aprovat els seus plans
territorials i després, naturalment, com a partit, doncs nosaltres
defensam els plans territorials que defensam, perquè hi estam
d’acord, però és el debat d’una altra institució, no es pot pujar
aquí i reclamar lleialtat institucional, lleialtat de les
competències i intentar usurpar aquest debat, que és un debat
dels consells insulars, intentar simplement per interès polític i
per intentar enganyar la gent, traslladar aquest debat, que és
d’un ple del consell insular, traslladant-ho aquí.

Per favor, un poc de silenci.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
... a demostrar-los que efectivament no són fum i que són els
projectes (...): Sant Agustí a Palma, Son Gotleu, Canal Salat a
Menorca, Migjorn Gran a Menorca, Mercadal a Menorca,
Felanitx, ...
(Remor de veus a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
... i Bendinat a Calvià; el de Vila d’Eivissa; Aragó amb Son
Rullan, Can Pastilla, Palmanova, Calvià, Sant Jordi, Eivissa,
Escola Graduada, Portocristo, Sant Antoni de Portmany...
EL SR. PRESIDENT:

(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Per favor, Sra. Salom, si és tan amable.
Si s’atreveixen i si tenen la valentia suficient, ho facin allà
on ho han de fer, i si no estan amb un pla territorial de qualsevol
de les Illes, facin l’oposició al consell respectiu en contra
d’aquest pla territorial, que nosaltres allà també els respondrem.
Però que quedi clar que avui qui decideix i qui ha decidit,
perquè aquesta és la nostra estructura institucional, aquesta és
la competència que avui correspon a una altra institució, com és
el consell; qui ha decidit i decideix on es pot urbanitzar, on es
poden fer urbanitzacions, on es pot classificar i desclassificar
sòl rústic, són els consells insulars, i això convé que ho diguem,
i no és el Govern ni aquest Parlament. Exactament igual, que
quedi clar que la Llei de ports que hem aprovat i que ha aprovat

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
... es Rafal Nou, Andratx, Cala d’Or, Santanyí, Can Picafort,
Son Roca, Badia Gran i es Castell de Menorca.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Llistes d’espera quirúrgiques i de consultes per especialistes.
És cert que hi ha encara avui gent, 11.930 persones que estan en
llista d’espera per a una intervenció quirúrgica. I és cert que
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avui hi ha encara 32.000 persones en llista per a consulta per
especialista, perfecte, aquesta és una realitat que tenim la
responsabilitat de resoldre. Però vostès han de comparar
aquestes xifres amb les seves.
(Remor de veus a la sala)
Vostès tenien, el mes de juny de l’any 2003, 827 persones
que esperaven més de sis mesos ...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Salom, per favor. Sra. Salom, la crit a l’ordre. Vostè
sabrà.

necessitam per donar un servei de qualitat i per atendre les
necessitats.
Diguin el que diguin, vostès no varen deixar res fet
d’aquests hospitals, diguin el que diguin; la realitat és que
aquests hospitals els hem hagut de fer nosaltres i els hem hagut
de finançar nosaltres. Perquè era la nostra responsabilitat,
totalment d’acord, però que qualcú pugui dir que existia un
projecte d’un hospital de Formentera, avui, sincerament, és
faltar a la veritat; l’hospital de Formentera hem hagut d’iniciar
el projecte, cercar el finançament, licitar-lo, concursar-lo i posar
la primera pedra perquè a la fi la reivindicació dels ciutadans de
Formentera pugui ser una realitat.
(Aplaudiments a la sala)

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
... per una intervenció quirúrgica; 827 persones que avui no
esperen per a aquesta intervenció. I a més, hem davallat la seva
xifra de 12.247 a 11.930 persones en llista d’espera, amb un
increment de la població assistencial de 110.000 persones més.
En l’espera de consultes per a especialistes, vostès, a juliol
del 2003, tenien 47.045 persones; avui hem aconseguit davallar,
això són els fets, fins a 32.645 persones. Amb vostès la mitjana
d’un ciutadà de les Illes Balears per esperar una consulta d’un
especialista era de 54 dies, avui, dos anys després, juliol del
2005, 34 dies, n’hem davallat 20.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
A més, hi ha dades que són encara millors, diguéssim, en
traumatologia, el mes de juliol de l’any 2003 hi havia 6.700
persones que esperaven, avui 3.123; en oftalmologia, el juliol de
l’any 2003, hi havia 7.136 persones, i avui 5.145. I és cert que
ha incrementat la despesa en salut, en concertada. Efectivament,
a l’any 2003 vostès gastaven 11,8 milions d’euros i nosaltres
l’any 2005, 25,7. Però bàsicament, el 75% d’aquest increment
de despesa en la sanitat privada, concertada, són dos hospitals,
el 75% d’aquest increment, i vostès ho han de dir: Sant Joan de
Déu i la Creu Roja. I la utilització d’aquests centres, bàsicament
Sant Joan de Déu i la Creu Roja ha estat per reduir, precisament,
aquestes llistes d’espera.
Creu Roja i Sant Joan de Déu han incrementat un 92% les
seves intervencions quirúrgiques. I la resta d’increments de
despesa concertada han estat motivats a la Fundació Kovacs per
a la implantació de neuroreflexoteràpia, a la Rotger per a la
incorporació de la densitometria i la cirurgia cardiaca; (...) a
Eivissa per l’hemodinàmica, i també a la Femenies a Palma
Planas.
Nou hospital de Son Dureta. La realitat és que avui el balanç
és un balanç demolidor amb llits hospitalaris. Nosaltres, quan
vàrem arribar al Govern, ens vàrem trobar una xifres de llits
hospitalaris, però hem incrementat en 9 quiròfans, i a juliol del
2005, incrementat en 30 llits hospitalaris avui ja la xifra a les
Illes Balears; però l’espectacular és que en la construcció
d’aquests hospitals nous d’Inca, Formentera, Menorca, Manacor
i Son Llàtzer incrementarem 240 llits hospitalaris. Aquesta
inversió, la dada d’aquests hospitals que feim són els que

I torn a insistir, per què el nou hospital Son Dureta? El nou
hospital de Son Dureta és un compromís electoral del Partit
Popular, el nou hospital de Son Dureta és una decisió meditada
abans de les eleccions pel partit, que decideix optar per la
creació d’un nou hospital front a la reforma de l’actual. Entre
d’altres coses, perquè a l’any 2003 es fa una enquesta entre els
professionals de Son Dureta i els professionals del sector, i del
total de l’enquesta, (...) treballadors són partidaris de la
construcció d’un nou hospital, front a 29 que aposten per la
reforma. Els avantatges de construir un nou hospital i de no
construir una reforma són la millor distribució de serveis
sanitaris; evitar les molèsties precisament a aquestes 35.000
operacions que es fan cada any a Son Dureta i 500.000
consultes, sense haver de passar per les molèsties d’haver de
patir unes obres de reforma i, sense cap dubte, perquè qualsevol
procés a una entitat hospitalària de reforma comporta perill
d’infeccions i, segons els tècnics, un nou hospital es pot
construir amb manco de la meitat de temps que un procés de
reforma, que és molt més complicat. El nou hospital, a més,
incorpora el que no tendria l’hospital antic reformat: més de
10.500 metres quadrats de superfície hospitalària, 12.600 metres
quadrats d’aparcament soterrat i un increment de 300 metres
quadrats d’àrea d’investigació.
Per cert, dos exemples o dues qüestions que vull ressenyar
del nou hospital de Son Dureta. Primer, la ministra de Sanitat
diu que el govern socialista no paga hospitals; per què paguen
l’Hospital d’Astúries amb 72 milions d’euros? Segon...
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Segon, m’agradaria poder-los enviar -i així ho intentaré- un
debat parlamentari que s’ha fet fa poc temps a Cantàbria
respecte a l’Hospital de Valdecilla, que en lloc de fer-se’n un de
nou es va reformar; s’ha duplicat el temps d’execució, s’ha
duplicat el cost, i aquest mateix debat avui en el Parlament de
Cantàbria és absolutament al revés: tothom està reclamant que
es construís un nou hospital en lloc de reformar-se l’actual.
En matèria d’educació..., l’aposta per l’educació pública es
demostra amb fets, l’aposta per l’educació pública es demostra
fent escoles i fent instituts. Fa 10 anys que no inauguraven cap
colAlegi ni cap institut a Palma; n’hem inaugurat 2 ja; vostès en
quatre anys varen fer 9 centres; avui, en 2 anys, nosaltres ja en
duim 13 i en farem 25. Vostès en educació pública varen
invertir 30 milions d’euros en fer escoles i colAlegis; nosaltres
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invertirem 110 milions d’euros, haurem multiplicar per tres la
inversió. Això no és apostar amb fets...?
(Aplaudiments)
No és apostar amb fets que vostès destinassin a la universitat
11 milions d’euros en els quatre anys en inversió i que nosaltres
en destinem 26? No són fets constatables l’increment de
professorat, bàsicament a la pública, amb 829 nous professors
amb un increment d’un 9,3%?, o l’aposta per la formació
professional amb pràcticament un increment d’un 25% només
en dos anys d’alumnes d’aquesta formació professional?
I respecte a la lliure elecció de centre, també els deman
rigor, si és possible. Avui, mirin, una prova, una prova que jo
crec que és inconstatable: l’any 2003, dos mesos abans que
s’iniciàs el curs escolar l’any 2003, amb el seu sistema
l’Ajuntament de Palma va tenir 3.000 canvis d’empadronament;
hi havia gent que a més falsificava la renda per poder accedir a
aquestes places. Avui, l’any següent, després que el mes d’abril
el conseller fes el nou decret de zonificació per garantir que es
millorava amb aquesta lliure elecció de centre, defensar la
llibertat que un pare i una mare puguin lliurement quin centre
volen, vàrem baixar d’aquests 3.000 a 300. Què ha passat aquí?
Hem avançat en la lliure elecció de centre o no hem avançat en
la lliure elecció de centre? És una dada objectiva o no és una
dada objectiva? I m’he equivocat: he dit 3.000 i eren 4.000, eren
4.000, que quedi clar.
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de dia per a persones majors, en centres de dia, incrementam en
240 places el nombre que hi havia amb 16 centres nous. I per
primera vegada, i és un fet històric, finançam la inversió de
centres per a persones amb discapacitats. Mai a la història de les
Illes Balears no s’havien finançat les inversions, sempre només
es finançava el manteniment.
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Vull acabar amb les qüestions a què han fet referència les
seves senyories respecte als pactes que vostès ens varen
proposar ahir.
Respecte al transfuguisme -i me n’havia oblidatsincerament no crec que aquesta sigui una qüestió que sigui
plantejable, sincerament crec que hauríem d’estar tots d’acord
en el fet que aquesta és una política antidemocràtica i que no es
pot secundar per cap partit polític, i per això a Calvià passa el
que passa i a Calvià hem hagut de prendre les mesures que hem
hagut de prendre per restituir aquesta normalitat democràtica
amb cos. Però en canvi no puc permetre que qui em vol donar
lliçons de transfuguisme sigui qui avui té un batle a Eivissa,
repetesc, un batle a Eivissa que governa amb un trànsfuga
d’ENE.

(Remor de veus)
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Mirin, els pares que el curs 2002-2003, o el darrer que varen
fer vostès, que era el 2003-2004, perquè ja ens el vàrem trobar
fet, l’índex de satisfacció en educació infantil -índex de
satisfacció vol dir percentatge de pares i mares que
aconsegueixen el colAlegi que demanen- idò en educació
infantil, curs 2003-2004, el darrer seu, 86% amb 8.400
solAlicituds. El curs 4-5, el 92% de satisfacció amb 8.931
solAlicituds. Això en educació infantil. En educació de colAlegis
públics i d’instituts hem passat d’un índex de satisfacció del
93,17% l’any 2002-2003 al 97,34% amb 8.040 solAlicituds l’any
2004-2005. Això és millorar en la lliure elecció de centres.

No puc entendre que vostè em vulgui donar lliçons d’un
batle a Eivissa que governa amb un regidor que varen treure del
seu partit perquè va votar a favor del Pla general, del Pla general
urbanística, i va dir que havia de quedar porque tenía algunos
temas que resolver.
(Remor de veus)
Vostès no poden governar a Eivissa amb un trànsfuga, i
aquest és un fet exactament objectiu i vostè, abans de donar
lliçons, vostè ha de donar compte del que fa dins el seu redol.

(Aplaudiments)
(Aplaudiments)
Les places residencials, les places perquè la gent gran pugui
tenir una residència, i això és política social, de l’any 99 a l’any
2003 varen ser cap; vostès en quatre anys no varen fer una sola
plaça residencial per a gent gran.
(Alguns aplaudiments)
De l’any 2003 a l’any 2007 nosaltres posarem 1.200 places
de residències per a la gent gran, pujant amb 10 noves
residències de 2.677 places a les Illes Balears a 3.877. La
mitjana d’Espanya és del 3,8%, i amb aquestes noves places que
incorporarem passarem del 4%.
Recursos d’atenció especialitzada, exactament igual. De
l’any 99 a l’any 2003 cap inversió en política d’infraestructura
amb recursos d’atenció especialitzada d’Alzheimer, de
Parkinson, etc. Avui invertim 66 milions d’euros en 4 centres a
Mallorca, 1 a Menorca, 3 a Eivissa i 2 a Formentera. En centres

La televisió i la ràdio públiques de les Illes Balears, IB3, és
un projecte que cohesiona el territori, és un projecte que
vertebra les Illes Balears...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor...
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
...i és un projecte que vostès haguessin fet si s’haguessin
posat d’acord, perquè el mateix projecte és el que vostès ens
varen deixar dins un calaix -que el guard i els el puc ensenyar-,
és el projecte bàsicament que vàrem aprovar i que vostès no
varen aconseguir fer, saben per què?, perquè entre vostès
estaven gelosos i no volien que un partit s’anotàs el punt o
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l’hipotètic -diuen vostès- control d’aquesta televisió. I això no
és així; es fa un model de televisió que sobretot fomenta la
iniciativa privada, un model contractat sobre la producció de la
iniciativa privada, que fomenta la indústria audiovisual a les
Illes Balears, i un model que acaba de començar. Jo entenc que
la posició política faci plantejar batalla de la televisió, ho entenc
en termes estrictament polític, però no en termes de realitat. Jo
crec que almanco hauríem d’esperar, perquè hi ha uns
professionals que mereixen un respecte, i jo l’únic que deman
és que els donin un poc de temps, a aquests professionals,
perquè puguin demostrar que són capaços de fer un bon
producte, una bona televisió. Simplement deman respecte per a
aquests professionals.
Mirin, el pacte pel turisme és un pacte que ha de passar per
un acord social. Jo no tenc cap inconvenient que existeixi un
debat polític, no, però aquest no és un acord essencialment
polític, aquest és un acord de les institucions on, a més, hi ha
representats tots els partits polítics, consells insulars, Govern,
amb els sindicats i amb els empresaris. En uns termes
semblants, a més, ja s’exposava en el passat, però per què vull
defensar que aquest pacte sobre el que ha de ser el nostre model
turístic de futur, adaptat als canvis que avui s’estan introduint en
aquest sector, ha de ser un pacte bàsicament social? Molt clar:
perquè vostès ja varen cometre l’error una vegada; no el podem
tornar a cometre, no es poden fer pactes polítics al marge del
sector, no es poden tirar pedres contra el sector, no servirà de
res un pacte de model turístic que no compti amb els
treballadors, amb els sindicats i amb els empresaris d’aquest
sector, no servirà de res, i crec que la història i l’experiència de
la legislatura anterior, de la seva política turística que vostès
mateixos, en paraules del mateix Sr. Morro, castiguen i
rebutgen, vostès mateixos haurien d’haver après que no es pot
anar contra el sector, que s’han d’escoltar els treballadors, que
s’han d’escoltar els empresaris i que s’han d’escoltar les
institucions. I per això aquest acord que plantejam és un acord
bàsicament de les institucions amb els interlocutors socials i
econòmics.
L’altre sí que és un pacte polític, el de la reforma de
l’Estatut, sense cap dubte. Aquest és un pacte polític perquè és
un pacte que, lluny de crear enfrontaments polítics, ha de servir
per defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears.
Continuu defensant el mateix plantejament; el plantejament és
que l’estatut que volem -i en podem parlar ara a la rèplica, si
tenc temps- l’estatut que volem ha de tenir les coordenades que
jo vaig marcar de respecte constitucional, d’aconseguir el major
acord i consens possible, que crec que és possible, que aquest
acord no només ha de ser entre els dos grans partits polítics,
Partit Socialista i Partit Popular, sinó que ha de donar entrada a
la resta de partits polítics, la meva proposta d’ahir era que,
donant exemple, aconseguíssim un acord no diré unànime, però
pràcticament unànime, amb un projecte d’estatut que pogués
representar tots els ciutadans de les Illes Balears, i que sigui un
acord que no ens faci perdre posicions relatives.
Jo no he canviat el meu discurs, dic el mateix des del primer
dia. Les Illes Balears, després del procés de reforma d’Estat,
d’aquest procés de reforma d’Estat que no hem obert nosaltres,
que no demanaven els ciutadans a tota Espanya sinó que és un
procés de reforma d’Estat que s’obre per necessitats polítiques
i de suports parlamentaris, aquest procés de reforma d’Estat,
quan acabi, no pot situar les Illes Balears com una comunitat

autònoma de segona. Les diferències entre les comunitats
autònomes han de ser les que ja existien en el pacte
constitucional de l’any 78, i aquest és el principi bàsic que hem
de respectar. Podem parlar de llistes separades, podem parlar de
competències d’autogovern -esper tenir-ne temps-, i podem
parlar dels grans principis als qual ja a nivell tècnic i d’acord
amb el comitè de savis ens estam aproximant. Però allò
important és que si Espanya es permet, que no hi estic d’acord,
però si Espanya es permet que la qüestió essencial, molt
important, de la finançació autonòmica, els doblers, les pessetes,
els euros, deixi de ser una negociació com ha estat fins avui de
totes les comunitats autònomes, això ens perjudica; això no es
pot fer d’una forma bilateral amb una comunitat autònoma i
deixar les altres al marge. No es pot fer que una comunitat
autònoma a Espanya pugui agafar el pastís i quedar-se’n un bocí
més gran, perquè aquest bocí més gran serà a costa nostra.
Aquest, senyores i senyors, és un debat on hem de participar
tots, on naturalment haurem de defensar la solidaritat, que amb
orgull hem defensat sempre, però sobretot defensar que aquesta
és un debat multilateral, i jo el que els plantejava ahir és que si
qualcú cometés l’error, que esper que no es cometi, de permetre
que una comunitat autònoma defensi els seus drets a costa dels
nostres drets com pugui ser el nostre finançament, aquest joc no
ens interessa. Nosaltres tenim dret a exactament la mateixa
reclamació, perquè aquest debat no pot ser un debat en el qual
guanyi un, sigui el que sigui, i les Illes Balears hi tornin perdre,
perquè les Illes Balears som solidàries amb la resta de l’Estat,
i aquí no només és a Catalunya, que paguen imposts; nosaltres
també pagam imposts, i molts, i nosaltres som la comunitat
autònoma més solidària d’Espanya amb la resta de l’Estat. Per
això hem de defensar que aquest debat continuï essent un debat
de tots, que nosaltres puguem defensar les nostres necessitats,
els nostres drets, però que no quedem marginats i la finançació
d’uns es faci a costa dels nostres doblers.
En qualsevol cas crec que aquest és un acord possible,
sincerament, el de la reforma de l’Estatut, sempre que demostri
als ciutadans que serveix, que serveix per a una qüestió pràctica,
que serveix per millorar la seva qualitat de vida i que som
capaços de defensar els seus drets.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.
Té la paraula el Sr. Diputat Miquel Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Jo voldria començar fent una
protesta pel sistema que té el Sr. President de respondre.
Aquesta manera de no respondre a ningú en concret li serveix...
(Intervenció inaudible i remor de veus)
...li serveix per contestar al que no s’ha dit i no contestar al
que s’ha dit, plantejar temes nous. A mi m’agradaria que
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realment contestàs a allò que se li ha plantejat des de l’oposició,
no a allò que no se li ha contestat.
I per altra banda... -sí, no m’embull, no es preocupin- per
altra banda li recordaria, per si se li ha oblidat, que ara no està
donant la rèplica al president Antich. És vostè el president, i per
tant ens podria parlar dels seus projectes, no tant analitzar el
passat.
Bé, dit això també voldria fer una altra afirmació, que és
solidaritzar-me amb el Sr. Sampol, ja que l’han renyat. Jo no
havia tengut temps de parlar de Bitel i Mapau, tampoc
d’endeutament, ni de demanar explicacions de per quin motiu,
molt abans que formalment es decidís que el nou hospital aniria
a Son Espases, ja hi havia qui ho sabia. Per tant, ja no dic res
més, subscric les paraules que ha dit el Sr. Sampol i que ha
merescut que el renyessin.
I en relació als temes judicials, quan es planteja que no s’ha
de judicialitzar la vida política, jo tal vegada hi podria estar
d’acord i tal vegada podríem començar per Calvià en no
judicialitzar la vida política. Però bé, si algú té coneixements de
fets delictius, sigui polític o no polític, la seva obligació és
posar-ho en coneixement dels tribunals.
Un altre tema. Jo li havia plantejat al Sr. Matas que es
replantegés el tema de les carreteres d’Eivissa que no s’han
començat perquè realment són una barbaritat. Bé, no m’ha donat
resposta, però d’allò que ha explicat supòs que no pensa
canviar, però ha fet alguna afirmació que jo vull contestar.
L’autovia de Sant Antoni diu: “tan necessària” i per què eren tan
irresponsables vostès, si era “tan necessària”, que no la duien en
el seu programa electoral. No la duien en el programa electoral
i molt irresponsables serien si era tan necessària aquesta autovia
que jo afirm, altra vegada, que no és necessària. Són necessàries
i convenients millores, però no aquestes coses.
Bé, el que sí ha dit el Sr. President és que això és una
qüestió que el conjunt dels ciutadans de les Illes Balears deuen
als ciutadans d’Eivissa. Sí, deuen i deuran per 25 anys, 480 i no
sé quants milions d’euros per a uns 20 quilòmetres d’autovia,
això deuran. Sant Antoni i l’aeroport sumen una vintena de
quilòmetres d’autovia i es deurà això, 480 i busques milions
d’euros.
Per cert, si el Sr. Matas no li agrada que se plantegi el tema
territorial, perquè és una competència del consell, però aquí
cada dia tenim legislació, ara mateix en tenim per modificar les
qüestions del territori de sòl rústic. Però si no ho vol plantejar,
per què s’apunta les carreteres si és una competència del
consell? Les carreteres estan transferides als consells i l’únic
residualment que li queda al Govern de les Illes Balears, segons
la Llei de transferències, són aquelles que estan emparades pel
conveni de carreteres. Idò resulta que no hi ha conveni de
carreteres, les competències són del consell, no hi ha conveni de
carreteres. Per tant, no digui que no podem parlar de territori, de
sòl rústic perquè contínuament des del Parlament estam actuant
sobre això. En canvi les carreteres no, són competència dels
consells insulars.
Bé, Consell de Formentera, Estatut d’Autonomia. No ho ha
dit expressament, però crec que faran un aeroport a Formentera,
ha dit: “venir a Palma sense venir per Eivissa”, o una cosa així,
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ho tenia escrit. Miri, jo no he dit que sigui inconstitucional, els
que fan afirmacions d’inconstitucionalitat contínuament són
vostès. Jo he dit que possiblement sigui inconstitucional perquè
així ho diuen no sé quants especialistes i ha sortit publicat. Jo no
sé si és inconstitucional o no. En tot cas aquest no és el
problema, el problema és si vostès estan disposats a parlar sense
apriorismes de quines competència ha d’exercir cada illa i
mitjançant quin instrument, el que sigui més correcte. Si és
l’ajuntament, si és un consell municipal, suposant-se que això
encaixa dins la Constitució, o el que sigui. Però vostès no
venguin amb apriorismes, posicions tancades, sobretot si això
el que vol fer és modificar la representació territorial en el
Parlament, un dia diuen que sí, l’altre diuen que no i no se sap
perquè no fan cap proposta concreta. No ho utilitzin per això,
parlin sense apriorismes, mirem quina és la millor solució per
als interessos dels ciutadans de Formentera i perquè estiguem
dins el marc constitucional, legal i sense imposicions. En
qualsevol cas, crec que és posar el carro davant dels bous, com
es sol dir. Si en tot el temps que vostès han governat no han
transferit absolutament res a l’Ajuntament de Formentera, cosa
que podrien fer, és poc creïble aquest interès que els surt
sobtadament i que tampoc curiosament no venia en el programa.
Aquí el problema és si vostès volen reformar l’Estatut, jo cada
vegada en tenc més dubtes, no veig que facin propostes
concretes, o si cerquen la manera de posar un entrebanc.
I mirin, posats a respectar l’autonomia de Formentera, hi ha
una manera molt més clara de respectar-la veritablement. Torni
els 12 milions d’euros al Consorci de Formentera que varen
treure perquè ja no hi havia al front del consorci el Sr. Juanma
Costa, batle del PP de Formentera perquè hi havia una moció de
censura. I curiosament els tornen a posar en mans del Sr.
Juanma Costa quan ja no és batle de Formentera perquè s’han
inventat una altra història, un altre consorci i li han creat un
càrrec perquè sigui sent ell. Si volen això, tornin els 12 milions
d’euros a l’Ajuntament de Formentera, encara que el batle no
sigui dels seus.
Parlant d’altres temes, transport aeri, diu: “i ningú n’ha dit
res”. Miri Sr. Matas, es veu que no escoltava, jo n’havia parlat.
I miri, no plantegi la dramàtica situació d’anar a Madrid o
Barcelona des de les illes menors. Això fa anys que ho sabem
els que vivim a les illes menors, hi hagut moments encara
pitjors, encara pitjors, i en aquells moments vostès no volien
declaració de servei públic ni per a vols insulars, ni per a
interinsulars, deien que s’havia de negociar amb les empreses.
No en volien quan aquí governava el pacte de progrés i vostès
governaven a Madrid. Després vostès, Govern del PP, PalmaMadrid fan una declaració de servei públic que exclou els
interinsulars, quan hi havia un problema seriós, real i molt
important. Clar que ens interessa, però fa molt de temps que ens
interessa i vostès ho havien boicotejat i quan ho fan són vostès
els que deixen fora els vols interinsulars.
Tenia una xifres no macroeconòmiques que volia llegir,
algunes, perquè molta xifra macroeconòmica, algunes que no
solen citar-se, però que també són importants. Miri som la
primera comunitat autònoma en moltes coses, som la primera en
fracàs i abandonament escolar. Som la que té la televisió més
cara per habitant. Estam entre les primeres en incidència de la
sida. El 60% de la població no arriba o arriba malament a final
de mes. Per a la compra de l’habitatge, -tot això són xifres que
vénen d’instituts oficials-, s’hi ha destinar el 70% dels ingressos
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familiars. Som la primera comunitat en embarassos i
avortaments entre adolescents. Estam al capdavant d’Europa en
consum d’èxtasi i drogues de disseny. En antidepressius, això
deu sonar a (...), estam en el primer grup de despesa
farmacèutica. Miri, són altres qüestions, no solen venir amb les
xifres macroeconòmiques, però en aquesta comunitat que va bé,
que som líders, idò veure també una sèrie de coses i
problemàtiques de les quals també som líders. Som l’última
comunitat quant en habitatge públic per habitant i som la que
tenim la pitjor situació quant a fracàs o abandonament escolar.
Tema de les hipoteques. Miri, jo no li havia parlat malament,
li havia dit que llegiríem la lletra petita, en tot cas som més
partidaris d’altres tipus d’accions, però no li havíem condicionat
aquesta. Vostè diu: “no tots els joves tenen uns pares que li
puguin pagar un pis”. Sí, però tal vegada encara que el pare li
pugui pagar un pis poden demanar aquesta hipoteca, poden
entrar-hi, només posen un màxim en la renda personal i no es
contempla l’altra qüestió. Mirin, poden no tenir un pare, poden
tenir molta necessitat d’un pis i si no tenen una feina fixa, amb
una antiguitat de més d’un any no entraran. I aquests són els que
més necessitats tenen, aquests no entraran en aquest sistema que
vostès han fet. I jo no havia parlat malament d’això.
Bé, ha tornat a repetir una i una altra vegada el tema de
confiscar els espais protegits, fins i tot a punta de pistola...

Vagi acabant Sr. Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Acab Sr. President. El pacte turístic ve en la seva exposició
i per què n’hem de fer de pacte turístic si va tot bé? En tot cas
ja veig que no vol que es debati en aquest Parlament, no vol un
acord parlamentari.
Una última cosa Sr. President...
EL SR. PRESIDENT:
Endavant.
EL SR. RAMON I JUAN:
Transfuguisme, tots l’hauríem de condemnar. Miri Sr.
Matas, vostè ha reaccionat aparentment molt bé i amb molta
diligència en el cas de Calvià, per què no va reaccionar abans de
què es produís la reacció que va donar uns negocis concrets a
una família concreta? Està molt bé dir-li al Sr. Delgado que no
utilitzi més el vot del trànsfuga Tomàs. Però el vot del trànsfuga
Tomàs ja havia fet el seu efecte.
Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Té la paraula el Sr. Pere Sampol.

Un poc de silenci per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

EL SR. RAMON I JUAN:
...¿quantes hectàrees s’han incorporat voluntàriament de
propietaris privats al microparc de Cala d’Hort? Ha parlat dels
altres, d’aquest no, ¿quants s’han incorporat voluntàriament? I
després, els pocs propietaris privats, perquè és un microparc de
Cala d’Hort, que sí estan dins un espai protegit, se’ls ha
confiscat també els terrenys, ¿ho ha fet vostè a punta de pistola?
Miri, si són uns també seran els altres. ¿Vostè va a punta de
pistola Sr. Matas confiscant terrenys? ¿Els confiscava quan era
ministre a punta de pistola?
Bé, tot inclòs ja m’ha quedat clar, si abans tenia molts de
dubtes ara m’ha quedat clar, quan i com ho digui el Sr. Escarrer.
Si li dóna permís ja ho regularà.
La targeta verda ja no és un projecte estrella, ja era hora, una
passa més endavant. Per favor, retirin-la que això tendrà un cost
insuportable per a les nostres finances.
La construcció no és el motor econòmic. Bé els centres de
recerques, caixes, bancs, UIB hauran de tancar portes,
evidentment s’han equivocat tots, supòs que el Sr. Matas no
s’ha equivocat. Hauran de tancar portes.
Bé i pacte turístic, veig que no vol que sigui amb els grups
parlamentaris...
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Me permetrà Sr. Matas que abans de contestar les 3 prèvies, jo
faci una prèvia a les prèvies. Ha pujat aquí insinuant si jo tenia
problemes personals, o si jo tenia problemes en el meu partit.
Mirin, jo des del dia de les eleccions vaig anunciar que aquests
4 anys acabaria la meva vida institucional, no la vida política,
me bolcaré en ajudar el meu partit allà on considerin que faci
més falta, perquè mai podré agrair abastament als militants del
meu partit i als votants que a mi m’hagin concedit el major
honor que pot tenir una persona de les Illes Balears i que és
parlar des d’aquesta tribuna. Problemes personals cap. I ara li
faig una recomanació, jo no he sortit mai del camp de la
política, vostè no entri en els terrenys personals perquè
possiblement hi perdrà vostè. Per tant, jo ara me tornaré centrar
al món de la política. AlAlusions personals no en toler, li queda
clar?
Bé, respecte a la justícia. És evident..., quan me n’anava el
Sr. Font me deia: “parles de temes de fa 6 anys”, és veritat,
temes de fa 6 anys però que ara hem conegut les resolucions
judicials. Jo he demanat responsabilitats per fets produïts dins
l’administració de la qual vostè hi era responsable i que han
estat considerat provats pels jutges. Cert que els jutges en un cas
no l’han considerat delicte, però perdonin m’haurà de permetre
que la nostra opinió sigui que obrir el correu del Sr. Quetglas se
pot qualificar d’espiar un adversari polític. Així ho pens i així
ho dic. I allò que han considerat demostrat tots els jutges que se
varen malversar fons públics, que se va fer un tractament de
favor a una persona que després va muntar tot l’operatiu a Sudamèrica, això ha estat demostrat, se va fer des d’una empresa
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pública del Govern. I quines responsabilitats polítics s’han
depurat per això? Cap ni una i jo li deman responsabilitats
polítiques sobre aquests temes.
Respecte la justícia, més que vostès perquè el meu partit mai
ha volgut interferir en la justícia, el seu partit no. Aquí hi havia
28 fiscals, 27 dels quals varen votar en una votació interna que
feren, a favor de la imputació de vostè i la Sra. Estaràs i un
fiscal se va abstenir. Poc temps després el Fiscal General en Cap
de Balears va ser destituït i va ser nomenat l’únic fiscal que
s’havia abstingut. I això ho va fer el Fiscal General de l’Estat
que és un càrrec polític, el Fiscal General de l’Estat està
nomenat pel Govern central i això va ser una decisió política
que va interferir en la justícia. I a partir d’aquí s’ha produït dins
la Judicatura de Balears la major divisió de la història, avui hi
ha jutges que no se xerren per aquest cas. I el vot particular diu
el que diu i jo únicament he llegit el que diu el vot particular.
Segona prèvia, insinuacions respecte La Real. Mirin, hi ha
una publicació, si vostè la vol ignorar ho faci, hi ha una
publicació que diu que hi va haver aquest dinar allà on hi havia
un seguit d’empresaris i que un any més tard havien comprat 4
finques que envolten Son Espases. Vostè dóna la paraula de què
no ha estat vostè, però alguna explicació deu tenir que, sense
que ningú parlés de Son Espases, encara no s’havia fet el
concurs, recordem que l’Ajuntament de Palma va haver de fer
un concurs, idò abans d’iniciar-se el concurs, 4 persones que
segons el periodista assistiren a una reunió, ja havien comprat
uns terrenys i havien planificat tot un seguit de construccions
relacionada amb usos sanitaris, com un geriàtric i altres
qüestions. Si no va ser vostè, qualcú se’n va anar de la llengua
i va obtenir una informació privilegiada i comprà els terrenys,
curiosament, allà on ara faran l’hospital. I mira que és el darrer
lloc que ningú pogués pensar per ubicar-hi... Per alguna cosa hi
ha hagut la polèmica que hi ha hagut.
Tercera qüestió. Traïdor és una paraula molt forta, era un
vers de’n Pere Capellà. Els sinònims de traïdor, perquè he mirat
el diccionari, són: deslleial a una persona o a un poble, no fidel
a una persona o a un poble. Jo crec que un diputat, un senador,
un ministre que veu passar any rera any pressuposts generals de
l’Estat, plans d’infraestructures ferroviàries o de carreteres; ara
la ministra de Foment, en algun temps el Sr. Álvarez Cascos,
veu aprovar un sistema de finançament que condemna als
ciutadans a ser els darrers de l’Estat i no diu res, no li direm
traïdor, li direm que no guarda lleialtat al seu poble, que no
guarda fidelitat al seu poble. Això és el que està passant, no
n’he sentit cap mai que quan governen els seus, quan governen
els altres tothom és molt valent, aixequi la mà i digui, no estic
d’acord si no hi ha més inversions per a Balears no conteu amb
el meu vot, m’abstindré, votaré en contra. Cap mai.
I darrera prèvia. Miri, no me parli de guanyar eleccions, tot
el que ha plogut aquest any. Miri, el meu partit va fer una opció
fa molt de temps, va fer una opció, i va ser no cobrar
comissions. Si haguéssim decidit cobrar comissions -com
vostès, perquè hi va haver una sentència judicial que prova que
varen cobrar 50 milions del túnel de Sóller que, per cert, encara
no els han tornat, com que varen ser absolts per prescripció per
ventura encara continuen, o no, però els hi trobaren un pic; en
el meu partit no ens hi han trobat mai perquè no ho feim- per
ventura tendríem més doblers per fer una campanya i per
convidar a dinars, i a sopars, i per fer més anuncis publicitaris.
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Si jo hagués pogut manipular la televisió, Televisió
Espanyola, com va fer vostè, perquè hi ha tres actes del consell
de treballadors, de la Junta de Personal de Televisió Espanyola
que denuncien la manipulació, per ventura hagués sortit més en
el principal mitjà de televisió i per ventura hagués fet uns quants
vots més, i vostè per ventura no n’hagués fet tants. Si ara vostè
no fes el que fa amb al Televisió Espanyola podria dir: “Bé,
deixem de parlar del passat”, però és que continua amb les
mateixes pràctiques; els informatius, tertúlies a la ràdio,
comentaris a la ràdio que fan vertaders mítings polítics...; és que
continua. Bé, si jo fes això, si hagués tengut ocasió de fer-ho i
ho hagués volgut fer, que no ho vull fer, per ventura hauria
tengut un parell de vots més. I en tot cas aquí hi ha uns jutges
que diuen que qüestionen la legitimitat del poder democràtic, i
ho diuen jutges, no ho diu un membre de l’oposició, ho diuen
jutges, alguns d’ells conservadors, i ens han dit això: que avui
es pot qüestionar la legitimitat de qui ostenta el poder.
Bé, anem als temes. Haurà de tenir un poc de tolerància, Sr.
President; bé, no ens ve d’un minut.
Bé, turisme. Li parlaré de turisme. És cert que el Sr. Morro
va considerar un error estratègic l’enfrontament amb els
hoteleres, i per ventura diu que la política turística. Bé, idò ara
en Sampol, després del Sr. Morro diu que la política turística del
Partit Popular encara és pitjor que la que va fer el pacte de
progrés. Ho puc dir o no?, ho dic perquè és el que pens, i a les
proves em remet, perquè no ho dic jo, només; ho diu el Sr.
Carlos Delgado..., a veure si ho trob; el Sr. Carlos Delgado...,
“el alcalde dice estar preocupado por la crisis económica que
vive el municipio, la peor situación de hace 30 años”, i, en això
és honest, diu: “...desde que él es alcalde”.
(Rialles)
“Desde que él es alcalde”; per tant aquí no hi ha ecotaxa ni
hi ha res més. Des que ell és el batle i des que vostè és el
president, perquè és el mateix temps, la pitjor crisi econòmica
de Calvià.
“Els hotelers auguren un colAlapse si no s’atura l’escalada de
la construcció”. No ho diu l’oposició, ho diuen els..., ho diu el
president de la cúpula d’agències de viatges: “Les estadístiques
oficials no reflecteixen la realitat; es basen en..”; bé, no tenc
temps i... Deteriorament de la qualitat dels serveis hotelers,
preus baixos, tot inclòs, etc. La Colònia de Sant Jordi, aquest
estiu, “el tot inclòs ens destrossa”; i així seria inacabable.
Quan estava a l’oposició ens deia: “Oh!, vostès amb les
estadístiques; vagin al carrer”. El Sr. Fraga deia: “No, mirin, les
estadístiques no m’interessen, el precio de los garbanzos”, el
precio de los garbanzos; allò que cobren; no ens deia: “Els
treballadors ara no cotitzen sis mesos”? És el que passa ara, i les
estadístiques li van molt bé, però la gent no li va tan bé com les
seves estadístiques.
Endeutament. Mirin, quan jo vaig arribar a la conselleria
vaig trobar 300 milions de pessetes -no ho havia dit mai, encara,
no ho havia dit mai i fa tres anys cada any ens retreu el mateix-,
vaig trobar 300 milions de pessetes d’una convocatòria que
havien fet per millorar el transport, gràcies a la qual alguna
empresa de transport que colAlabora amb vostès va rebre 33
milions de subvenció pels autocars, i no hi havia ni una pesseta.
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300 milions i vàrem haver d’anar a pregar a Hisenda perquè ens
fes una suplementació de crèdit, factures dins el calaix. I el Sr.
Morro, el Sr. Mayol, perdó, a Agricultura, es va trobar 400
milions de pessetes del Proagro que el Sr. Font -se’n recordaràli va fer una pregunta, li va dir: “Què pensa fer amb el
Proagro?”, i el Sr. Mayol li va dir: “Pagar, perquè no hi ha ni un
duro però pagarem”; i va pagar. 400 milions per una part i 300
per l’altra. El 70% del pressupost -jo vaig entrar el 99- el 70%
del pressupost del 2000 ja estava gastat, quan jo vaig entrar. I no
n’havíem parlat durant quatre anys, i ell cada any el mateix, el
mateix, el mateix.
Amb l’endeutament vostè també ha tret un percentatge. Jo
li diré allò que s’ha endeutat vostè. Vostè s’ha endeutat amb
crèdits de les conselleries 189 milions d’euros l’any 2004...,
perdó, això són empreses públiques, 189 milions d’euros l’any
2004 i 357 milions d’euros l’any 2005. Les conselleries 362
milions d’euros l’any 2005. Una desviació pressupostària l’any
2004, que tancaren amb dèficit, de 259 milions d’euros, més el
dèficit de l’ib-salut, que tancaren amb 154 milions d’euros de
dèficit. Però llavors utilitzen una tècnica que són les despeses
plurianuals, que fan la despesa avui i paguen fins a l’any 2030,
2034, fins a l’any 2035. Duen fins ara del 2004 417 milions
d’euros en plurianuals i el 2005, fins a 30 de juny, que és quan
tenim les dades, 1.585 milions d’euros.
Però clar, vostè diu que les inversions són necessàries. Sí,
són necessàries, però també és necessari derivar l’endeutament
fins a l’any 2020 per convocatòries ordinàries de subvencions
d’agricultura?, per les convocatòries ordinàries d’agricultura!
Clar, i una despesa de 6 milions d’euros es converteix en 9 amb
els interessos, fins a l’any 2020 ho pagarem, coses com
eliminació dels MER, control de recursos pesquers...; és a dir,
6.000 euros d’ara els pagam fins a l’any 2020. I aquí en tenc una
altra. I el mateix a Comerç i Indústria: la convocatòria d’ordres
de subvencions al comerç i a la indústria que es paguen enguany
es fa amb despeses plurianuals. Això qualque dia s’acabarà, a
no ser que resolguem el sistema de finançament, que si tenim
temps en parlarem.
Bé, confiscació. Miri, això és la mostra de l’oposició que és
capaç de fer el Partit Popular. Ara veim aquelles dues feres perdó-, aquelles dues feres que són en Zaplana i n’Acebes que
fan por a la gent. Realment fan por a la gent.
(Rialles i remor de veus)
I això és l’estratègia: la por, la manipulació de la pobra gent,
i això és el que feren vostès quan estaven a l’oposició, i un parc
natural que no té res negatiu, que férem ja convocatòries de
Comerç, d’Indústria, d’Agricultura..., tot el que estigués dins el
parc natural tenia un plus a les convocatòries, és a dir, només hi
havia coses favorables, ho convertiren en una cosa negativa:
“Us confiscaran, us expropiaran...”, bé, “us confiscaran aplicant
una llei estatal de la qual aquest senyor n’és el culpable”...
(Rialles)
És que és demoníac, és una cosa tan tortuosa... Ell fa una llei
i llavors se’n va a la pobra gent i li diu: “Alerta!, que aquests, en
aplicació d’aquesta llei -que no diu que ell ha fet- us confiscaran
les finques”.

(Més rialles)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, per favor, li don 3 minutets, però aprofiti el
temps.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Bé, el Sr. President ha fet una rèplica de dues hores, i jo crec
que estic aprofitant el temps, Sr. President, eh?, amb tots els
respectes.
Refredament de l’economia. Cada any!, “en Sampol va dir
que la solució era refredar l’economia”. Jo no vaig dir això, Sr.
Matas, (...), fa tres anys. Bé, el diari diu que jo vaig dir això.
(Remor de veus)
Jo, escolti, escolti, no, no..., a una comissió parlamentària,
testimoni el Sr. Gaspar Oliver -digui’m mentider si no és vera-,
el Sr. Gaspar Oliver em fa una pregunta, us en recordau, eh?:
“Vostè què opina del creixement econòmic?”, perquè havia
sortit aquesta notícia. I jo dic: “Miri, creixements massa ràpids
no són bons, i si vostè em dóna a triar entre el 6% de creixement
anual que hem tengut algun exercici o el 0% del creixement, em
quedaré amb el 3%”. Bé, això és un anatema. Ara aquí veig,
entre cometes, un retall de premsa també: “No sería bueno un
crecimiento desmesurado”. Ningú no ho ha dit res perquè ho va
dir en Joan Flaquer.
(Remor de veus i rialles)
“No sería bueno un crecimiento desmesurado”. Ho dic jo i,
bé, què em va dir?, no sé què, “una mente maravillosa”.
Apliqui-s’ho.
(Més rialles)
I encara una altra cosa. Recorda una intervenció que férem
tots dos, junts però per separat, a la Comissió de Política
Regional? Vostè va intervenir com a president del Govern i jo
em vaig fer convidar com a expert en temes d’illes, i tots dos
defensàrem el mateix, defensàrem les Illes, i vostè va dir:
“Segurament no hi deu haver cap president de cap regió europea
que vengui aquí al Parlament Europeu i els digui que no pot
créixer més perquè té uns recursos naturals limitats i perquè no
pot consumir més territori. Idò jo venc aquí i els dic això”. Jo
som allà mateix, Sr. Matas; vostè se n’ha anat, no sé on, no sé
on és. Se’n recorda, aquestes paraules? No.
(Rialles i remor de veus)
No li convé, no li convé. Bé, evidentment...
Llavors es vol rentar les mans, com Pilat, en el tema del
creixement urbanístic. (...) veritat, diu que avui les competències
d’ordenació del territori són dels consells. Vostès no hi són, al
Consell de Mallorca... Resulta curiós que Exceltur posa com a
model d’ordenació del territori Menorca, l’única illa on
l’esquerra i els nacionalistes progressistes hem pogut governar
sense interferències del centre dreta i...
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(Intervenció inaudible)
...i s’ha pogut fer un bon pla d’actuació que és el meu model.
Menorca. Ara, vostè aquí també té capacitat legislativa. I record
que amb una llei d’acompanyament dels pressuposts, quantes
lleis va modificar? La Llei d’espais naturals, la Llei d’ordenació
del territori... La Llei de ports esportius que ha fet ara permet el
port de S’Estanyol, per exemple, que no sé si són devers 700
amarraments més, perquè té una excepció i ara podran tornar
ampliar i construir nous ports esportius, que ja se’n fan.
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Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies per la seva paciència.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies.
(Aplaudiments)
Sra. Armengol...
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Finalment, Sr. President, i li agraesc la seva paciència, he de
felicitar el conseller Fiol, el conseller d’Educació, perquè és el
conseller que ha fet més inauguracions fins ara; enhorabona, un
10. Ara, fins ara només ha inaugurat una obra inaugurada per
ell, totes les altres estaven començades per Damià Pons.
(Rialles, petit aldarull i alguns aplaudiments)
El de Palma...
(S'escolta algú que diu: “Això no és ver”)
El de Palma.

Gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern, avui ha fet
una demostració del que per a vostè és el diàleg amb els grups
polítics, amb la societat en general. Ha vengut aquí a llegir una
rèplica que tenia preparada, no ha contestat absolutament res del
que li hem plantejat des del Grup Socialista, no ha escoltat ni
una de les propostes que hem fet...
(Remor de veus)
...i ha vengut amb la seva història: a continuar amb la
lletania de les qüestions que vostè vol nomenar de la seva
gestió, que moltes ja li hem explicat que vénen de la passada
legislatura. Però és igual.

EL SR. PRESIDENT:
Per favor, per favor...
EL SR. SAMPOL I MAS:
I per què no...
(Continua la remor de veus)

Sr. Matas, estam a un any, a dos anys i mig del seu govern.
Jo crec que ja ha de ser responsable, ha d’adquirir la
responsabilitat que vostè està governant a les Illes Balears amb
majoria absoluta des de fa més de dos anys. Assumeixi-ho,
assumeixi-ho i expliqui què està fent. El dia que tenguem el
temps suficient perquè ens puguem expressar, un debat amb
vostè de la passada legislatura, comparació cosa per cosa, quan
vostè vulgui i on vulgui, però amb el temps igual, perquè jo aquí
no tenc temps...

EL SR. PRESIDENT:
(Aldarull a la sala)
Senyor... Sr. Fiol, per favor...
EL SR. SAMPOL I MAS:
I per què no ha inaugurat...?
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, per favor, un poquet... Sr. Fiol, per favor... Li
agrairé, però, que no interrompi el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
I per què no ha inaugurat més instituts a Palma? Perquè
l’ajuntament va posar per davant els interessos de partit que els
interessos dels ciutadans de Palma i no va cedir solars al
Govern. És això...
(Remor de veus i aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, per favor, li agrairia que acabàs.
EL SR. SAMPOL I MAS:

...de poder contestar totes les qüestions que vostè ha
plantejat.
Per tant jo no estic ancorada en el passat, i no perdré el
temps a comparar qüestions que crec que són incomparables a
favor nostres. Però no perdré més temps amb això. Sr. Matas,
vostè continua ancorat al passat, no té cap visió de futur per a
les Illes Balears. Ho va demostrar ahir i ho ha continuat
demostrant avui durant tota la seva rèplica. A mi m’interessa el
futur del nostre país, i és d’això del que li he vengut a parlar en
aquest debat de política general; de política general, no de les
freqüències dels trens, de política general, és aquest debat, Sr.
Matas.
(Rialles i aldarull a la sala)
Li he plantejat que vostè continua representant un model
econòmic exhaurit. Li he que, davant una situació d’incertesa,
què ha fet?, ha posat molta obra pública, tota de cop, damunt el
territori, ha obert les urbanitzacions i les formes residencials per
poder continuar creixent en un tema que no interessa per al futur
del país, i li he explicat que tenim futur si creim en les persones
que hi viuen i tenim futur si protegim el nostre territori. Són les
dues eines de futur econòmic de les Illes Balears, i vostè n’està
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empenyorant una de les més importants amb la seva política.
Això no és el futur del nostre país.

(Remor de veus)
Quant al conveni del tren, Sr. Matas, ...

L’hi hem explicat i no ens han contestat. Els empresaris de
les Illes Balears estan fugint i desinverteixen. Això és un
problema greu, Sr. Matas. Això vol dir que no tot va tan bé com
el país idílAlic que vostè està pintant. Els petits empresaris de
l’oferta complementària tenen problemes amb el model turístic
que vostè està impulsant, Sr. Matas. L’oferta complementària té
problemes pel model del tot inclòs i vostè no dóna cap solució,
i avui encara n’ha donat menys. Fa un any va anunciar una llei
del tot inclòs; va sortir gent que deia que no era adequada i ho
va enviar a una comissió d’experts perquè en un futur es pugui
decidir. O sigui, que no pensa prendre cap mesura urgent davant
la situació terrible de molts empresaris en aquesta temporada
turística. Els treballadors de l’hostaleria, igual. No m’ha
explicat absolutament res del que pensa fer perquè aquests
treballadors no tenguin aquests contractes precaris, aquesta
jornada tan alta, aquesta precarietat en el treball, aquesta
situació de moltes famílies de no arribar a final de mes.
Vostè s’entesten en continuar destrossant el futur destrossant
el territori de les nostres illes. L’excusa que això està en mans
dels consells insulars, qualcú ja li ho ha dit. Sr. Matas, vostè
avui matí ha defensat un pacte de legislatura que va signar amb
Unió Mallorquina. Hi havia algunes coses que Unió
Mallorquina va haver d’acceptar que no eren del seu model,
com les autopistes i així mateix s’ha reconegut, i vostè també va
acceptar un pla territorial per a Mallorca. Això pel que fa a
Mallorca.
Però pel que fa a Eivissa, el Pla territorial d’Eivissa no
compleix la legislació de les Illes Balears, i per això han fet una
llei aposta per regular nou lleis i un decret per poder permetre
desprotegir...
(Aldarull a la sala)
...els espais protegits d’Eivissa, Sr. Matas. Tenen una
implicació molt directa aquest parlament, el seu grup
parlamentari i el seu govern en continuar construint d’una forma
desmesurada a les Illes Balears. Per tant no digui que això és
competència d’un altre ni se’n renti les mans; aquí parlam de
política entre grups polítics.
Quant al medi ambient, Sr. Matas, ja li ho vàrem dir l’any
passat. Un espai protegit, un espai que ha de ser protegit és
perquè té un alt valor ambiental, és independent de la propietat
privada. Vostè que ha estat ministre de Medi Ambient pareix
impossible que critiqui l’aplicació de la Llei 4/89 i que parli de
confiscació. Això a mi em fa vergonya i per tant ja no hi vull
insistir més i no li contestaré més vegades.

EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor. Un poc de silenci.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
... jo crec que el Partit Socialista els ha donat una lliçó quant
al conveni del tren, hem estat, som a l’oposició a les Illes
Balears, governam a l’Estat, però els hem dit que per a nosaltres
hi ha qüestions prioritàries que defensam i defensarem a
Madrid, governi qui governi, cosa que vostè, evidentment, no ha
fet mai absolutament. Hem parlat d’algunes infraestructures
amb les quals podríem estar d’acord, ara bé, jo no li treuré
retalls del Sr. González Ortea que venia aquí a dir-nos “no
saben negociar, presentan cuatro papelitos” i no sé què, no li
diré; però, Sr. Matas, vostès tenen l’obligació, perquè vostè és
el president del Govern i aquest Govern té l’obligació de
presentar projectes a Madrid i d’aconseguir el finançament
necessari, perquè vostès governen, s’ho fiquin dins el cap,
arreglin els problemes que tenguin i no posi com a excusa que
sigui del Partit Popular, perquè la resta de comunitats
autònomes del Partit Popular no tenen aquests problemes que
tenen segons quins dels seus consellers en no saber dialogar.
(Aldarull a la sala)
Però quant al tema del transport públic, li vull deixar molt
clar, el PEI contempla, per primera vegada que hi haurà
convenis específics amb les Illes Balears i Canàries, perquè
l’Estat no té la competència de transport ni de carreteres ni a les
Illes Balears ni a Canàries, com vostè molt bé. Però el seu
govern, d’on vostè era ministre, tot això no ho contemplava, no
va donar ni un euro per a les Illes Balears. No passi pena, que
tot això, amb aquest govern que tenim ara, no succeirà.
I el que han fet aquí què és? Jo no li he criticat en cap
moment la seva política d’augmentar freqüències, és que només
faltaria que tot ho fessin malament, Sr. Matas; està bé que
augmentin les freqüències del tren, el que també li demanam és
que a línia de Manacor posin el servei de bus més tren que
vostès no han posat.
Quant al transport aeri, evidentment no li he pogut parlar en
el meu discurs de totes les qüestions perquè no tenim el temps
suficient.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, un poc de silenci.

(Remor de veus)
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
A vostè l’escandalitza no sé què ha dit de la ministra
Narbona. A mi el que m’escandalitzava la passada legislatura
era que vostè era ministre de Medi Ambient; venia aquí a les
Illes Balears -hi havia un govern diferent del seu color política oferir dessaladores; se n’anava a Aragó a dir que les
dessaladores eren abominables, i això era vostè, la mateixa
persona fent dos discursos en el mateix moment totalment
contradictoris...

Sr. Matas, declaració de servei públic, vostès varen fer una
declaració de servei públic, vostè, que va pactar amb un govern
de l’Estat del Partit Popular, nosaltres li vàrem dir que no era
adequada i vostès es varen entestar a dir que allò solucionava el
tema dels vols entre illes i la península per a tota la vida. Varen
dir en aquell moment que el servei públic entre illes i la
península anava en contra de la Unió Europea, ara diuen que tot
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va molt malament, idò ho arreglin, facin una proposta seriosa i
ho arreglin. Però no es contradiguin més, Sr. Matas, no pot ser
pensar una cosa i la contrària dependent d’allà on estiguin
seguts.
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Per favor, per favor, Sr. Conseller.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Quant als descomptes de transport aeri. A la legislatura de
José Luis Rodríguez Zapatero, el primer any ha passat del 33 al
38% els descomptes; aquest any del 38 al 45% i l’any que ve
passaran al 50%. Nosaltres complim els compromisos als quals
hem arribat, vostès no.
(Aldarull i remor de veus a la sala)
En habitatge, vostè es va presentar a les Illes Balears amb un
programa electoral que deia: el Partit Popular de les Illes
Balears...
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor.

Els centres de salut que vostè diu, aquests 19 que vostè ha
anunciat; jo li dic, si té una urgència avui vespre, anirà a aquests
centres de salut? No convé que hi vagi perquè es trobarà un
solar, Sr. Matas. Per tant, segueix venent fum, això està en el
Pla d’infraestructures sanitàries del 2004 al 2010, no estan
absolutament fets, i n’hi ha molts que ha anomenat que es varen
plantejar a la passada legislatura.
Del control de la despesa farmacèutica, Sr. Matas, la tercera
per la cua a Espanya. Increment en el 2004 en un 7,97%; si
hagués incrementat com la mitjana estatal, ens haguéssim
estalviat 3 milions d’euros, això és la seva gestió en la sanitat
pública de les Illes Balears. Ahir va demostrar un greu
desconeixement de tots els projectes i programes que es fan des
de sanitat.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
... desenvoluparà una política de sòl basada en el principi
constitucional del dret de tota la ciutadania a un habitatge digne;
bé, idò, política de sòl n’han feta zero vostès, com a Govern
zero en política d’habitatge.
Compliment del Pla estatal d’habitatges de protecció oficial,
18 habitatges nous i 16 existents. Jo crec que no importa dir res
més de la seva política d’habitatges de protecció oficial. I
nosaltres els proposam, ja que a les nostres illes l’habitatge és
molt car i hi ha molta gent amb molts problemes per poder
afrontar la compra o el lloguer d’un habitatge, baixin l’Impost
d’Actes Jurídics Documentats que han pujat en aquesta
legislatura el doble, vostès l’han doblat, ara és més car, és el
doble comprar un habitatge o fer una hipoteca, per tant
l’abaixin.
Quant a Formentera, miri, Sr. Matas, vostè amb Formentera
no és creïble, no és creïble, vostès han governat molts anys
aquestes illes, no acaben d’arribar, vostès han governat molts
anys, duim ja devuit anys de govern del Partit Popular, però la
seva postura amb Formentera no és creïble. Sap què ha fet vostè
amb Formentera? Quan a l’Ajuntament de Formentera ha
canviat la majoria de govern, ha passat d’un govern del Partit
Popular a un altre pacte progressista, vostè li ha llevat
immediatament la gestió de 12 milions d’euros, això és no
creure en els ciutadans de Formentera.
(Remor de veus i aldarull a la Sala)
Per tant, no ens conti que vol més competències i més
finançament, vostès mai no li han donat més competències ni
més finançament a Formentera, vostè dóna i lleva dependent del
color polític de la institució. Nosaltres sí que estam
compromesos amb aquesta qüestió.

Sr. Matas, que té a veure vostè amb l’hospital d’Inca i amb
el de Menorca? Aquests dos hospitals es varen començar a la
passada legislatura, Sr. Matas, jo sé que vostè era a Madrid i
pensava poc amb les Illes Balears, però hauria d’haver aterrat
una miqueta més, Sr. Matas, perquè, evidentment, ...
(Rialles i remor de veus a la sala)
... evidentment és una mica sorprenent.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, per favor.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Llista d’espera, Sr. Matas, 10.000 persones esperant a la
sanitat pública i això jo crec que mereix qualque resposta,
alguna (...) per part del Govern de les Illes Balears. Me pot dir
quin és el tràmit perquè a un major se li posi una pròtesi dental?
Perquè, pel que jo sé, es posarà en marxa en el 2007, i vostè ahir
ja ho va donar absolutament per fet; igual que la salut
bucodental infantil que tampoc no han posat en marxa. No
tenim temps de parlar molt més de sanitat, però sí que vull
evidentment, no vull defugir del tema del nou hospital públic de
les Illes Balears.
Sr. Matas, vostè encara no ha explicat a la població per què
s’ha decidit fugir del projecte consensuat de Son Dureta que
ajunta l’acord polític i social, ajunta, ...
(Remor de veus a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.

Quant a salut. Miri, els centres de salut que vostè diu ...
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:

... no destrossa un valor patrimonial com la zona de La Real
a Palma, encara no l’he sentit dir absolutament res. És 140
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milions d’euros més barat per a les finances de la comunitat
autònoma. Ens expliqui com han decidit passar-se al solar de La
Real, no se justifiqui amb una enquesta que no ha vist
absolutament ningú.
EL SR. PRESIDENT:
A veure, Sra. Armengol, si és tan amable. Agrairia, per
favor, que no parlassin quan la Sra. Armengol està parlant. Una
cosa és fer una exclamació a un moment donat, tant per una
banda com per l’altra, però no pot ser aquest enrenou que tot el
temps sentim. Per deferència a la Cambra i per deferència a la
persona que té la paraula, per favor m’agradaria que
conservassin la calma.

perquè va ser molt públic i notori, el trànsfuga de Calvià va fer
una roda de premsa anunciant que votaria a favor d’un acord
amb el qual no estava d’acord la majoria que governa a Calvià
i vostès no varen fer res. Varen permetre una solució amb un vot
d’un trànsfuga, això és el que han fet a Calvià i ho han protegit.
I no compari absolutament res amb Eivissa, a Eivissa no s’ha
canviat ...
(Rialles a la sala)
... una majoria de govern; la persona, el regidor d’Eivissa
segueix fidel a la llista amb la qual es va presentar, es va
presentar amb una llista única d’un pacte preelectoral, ningú ha
passat d’un partit a un altre, ni d’un grup a un altre, és totalment
el contrari, Sr. Matas.

Continuï, Sra. Armengol.
(Aldarull i remor de veus a la sala)
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, doncs no ha explicat
encara les raons d’aquest canvi de lloc de l’hospital. Vostè diu
d’una enquesta que no hem vist ningú, i només li don un
exemple, Sr. Matas, totes les clíniques privades de les Illes
Balears, que a vostè li agraden tant, totes s’han remodelat
íntegrament en el solar que estan, per tant això és perfectament
possible. Nosaltres no parlam mai d’una reforma, parlam d’un
nou hospital de Son Dureta. I per cert, això ja duria dos anys
funcionant, per tant li seguesc exigint, Sr. Matas, proposant,
deixin aquest abominable projecte de Son Espases i tornin al
seny amb el tema de Son Dureta.
Amb el tema del finançament sanitari, Sr. Matas, rebrà més
de 100 milions d’euros cada any més per millorar la sanitat
pública, gràcies al finançament que donarà l’Estat, un
finançament que, ja ho vàrem discutir l’altre dia, no té
l’obligació legal de donar, però és una convicció política del
Partit Socialista. Vostè, quan era ministre, trobava bé el sistema
de finançament autonòmic, trobava bé el xantatge polític al qual
es va sotmetre a les comunitats autònomes per acceptar la
transferència de sanitat, sense negociar, amb una dotació
totalment insuficient per a les Illes Balears; vostè quan era
ministre això ho va trobar bé i nosaltres en aquell moment
vàrem dir que no i seguim dient que no. I hem aconseguit que
el Govern estatal socialista aporti doblers. A vostès els toca
millorar la sanitat pública de les Illes Balears.

A Eivissa s’ha seguit respectant la voluntat popular i a
Calvià absolutament no. Per cert, no li he sentit explicar res del
cas de Ses Salines, que crec que mereix una opinió als ciutadans
i ciutadanes d’aquestes Illes. I jo he fet un compromís públic, en
nom del Partit Socialista, entorn d’un model d’ètica política que
vostè encara no ha contestat.
Quant al pacte social que vostè ha ofert, Sr. Matas, li hem dit
a diferents ocasions; nosaltres hem ofert en aquesta cambra un
parell de vegades ponències parlamentàries per poder debatre
sobre el futur del turisme, vostès totes les han votat en contra,
per tant no digui que vostè ha d’estar d’acord que ho debatem
al Parlament, perquè sempre han votat absolutament en contra,
i vostè ara ofereix un nou pacte. Però és que fa tres vegades
durant aquesta legislatura que diu que estam en crisi, que hem
arribat al sòtil i que hem de fer un pacte i que convocarà els
agents socials de les Illes Balears. I en això es queda, la seva
proposta es queda en fum; igual que l’Euroreb de l’any passat
que havia de ser la gran iniciativa que ens havia d’eliminar tots
els problemes a les Illes Balears i no n’hem tornat parlar. Idò, el
seu pacte pareix que serà exactament el mateix, perquè vostè
sempre es queda amb fum.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Armengol.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Educació, molt breument, Sr. Matas. No m’ha contestat el
que nosaltres li plantejam com a qüestió més important. En
educació vostès han demostrat que no tenen un model
d’educació; vostè ahir no va parlar ni una sola paraula de
l’educació pública de les Illes Balears, de l’escola pública de les
Illes Balears no la va anomenar en el seu discurs. I jo li he dit:
vostè té l’obligació constitucional de fer centres públics que no
siguin rebutjats pels pares i mares de les Illes Balears, aquesta
és la seva obligació, l’acompleixi.
(Aldarull a la sala)
Quant al transfuguisme, Sr. Matas, ja està bé, només faltaria
això, que haguem de suportar el que vostè ha dit avui en aquesta
Cambra. Allò de Calvià ha estat una ignomínia per a les Illes
Balears, ha ocupat portades i portades de tots els mitjans de
comunicació aquest estiu, amb el consentiment del seu partit;

Sí, acab, tot d’una. Per cert, amb els agents socials no ha
firmat un pacte per l’ocupació, Sr. Matas; el pacte per
l’ocupació es va firmar a la passada legislatura durant el pacte
de progrés. Vostè només ha estat capaç de firmar un pla per a
l’ocupació que, a més, no ha tengut el suport de la meitat dels
sindicats majoritaris d’aquestes Illes.
(Aldarull a la sala)
Quant a l’Estatut, molt breument. Sr. Matas, jo crec que
vostè té un problema, perquè clar que el president del Govern de
les Illes Balears vengui aquí i ens digui que hem d’acordar una
reforma estatutària, quan això evidentment està més clar que
l’aigua, que si volem reformar l’Estatut l’hem d’acordar entre
les forces polítiques, i no ens presenti la seva proposta política
de reforma de l’Estatut, això, sincerament, ja després de dos
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anys de governar les Illes Balears, no té cap sentit ni un. I ahir
ens torna proposar exactament el que nosaltres li vàrem
proposar a l’inici de la legislatura, Sr. Matas, això és voler
enganyar la gent.
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Sí, acab en un minutet, acab en un minutet, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci.

I jo crec que el problema és que vostè té un problema dins
el seu partit, perquè clar, vostè, quan va guanyar el PSOE a
nivell estatal, va fer anuncis que voldria per a Balears
exactament el mateix que Catalunya. I què ha passat? Que
s’aprova l’Estatut de Catalunya, amb un amplíssim suport del
Parlament català i el seu partit, a nivell nacional, decideix dir
que això romp Espanya, que s’han de convocar eleccions
generals, que tothom, s’ha de mobilitzar tots els militants del PP
de tota Espanya per dir, per anar en contra de l’Estatut de
Catalunya. Per tant, vostè té un problema, perquè clar, si aprova
a les Illes Balears el que vostè va dir que faria a les Illes
Balears, evidentment el Sr. Rajoy no n’estarà molt content i a
les Corts no tendrà aquest suport que vostè ahir reclamava i que
té del Partit Socialista.
Però no contesta el que és clau, li he explicat molt clar: la
ponència parlamentària està aturada no per tot el que vostè
intenta desviar l’atenció als ciutadans de les Illes Balears en
temes de finançament o en temes competencials, no, no, està
aturada perquè vostès no tenen clar si volen rompre l’estructura
institucional d’aquest Parlament, i hem hagut d’aturar la
ponència perquè s’ho plantegin i ens contestin. Per tant, ens
contesti qualque dia si ho pensa o no ho pensa fer; jo crec que
és hora que tots ho sapiguem.
Amb IB3, la crítica més clara que es pot fer d’IB3 és: la
directora general és una ex cap de gabinet seva; el sots director
és un ex cap de premsa de les seves campanyes; el cap
d’informatius, a través de mecanismes foscos i obscurs, un altre
ex director de gabinet seu. I necessita que li digui res més
d’IB3?
Jo crec que haurem de saber al servei de qui està IB3; de la
normalització lingüística, no; de la cohesió social, no; de la
defensa dels valors i manera de ser pròpies, no; de la indústria
audiovisual de les Illes, no; de la informació verídica, no; de la
pluralitat, no; de què els ciutadans puguin formar-se criteris a
partir d’opinions solvents i imparcials, no; del Sr. Matas, sí; del
Govern, sí; del Partit Popular, sí. Però el més trist és que pagam
tots els ciutadans de les Illes Balears, ens costa 62 euros cada
any a cadascú de nosaltres.
(Remor de veus, aplaudiments i aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Armengol. Per favor, ja hauria d’acabar.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Sí, Sr. President, acab en un segon.
EL SR. PRESIDENT:
Un segon, per favor.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Miri, Sr. Matas, vostè no té credibilitat per oferir diàleg i
acords, no té credibilitat perquè quan ha estat a un lloc i quan ha
estat a un altre ha defensat exactament el contrari; el que és
realment estrany d’entendre per als ciutadans és que vostè, quan
era a Madrid, ofegava les Illes Balears, i ara defensa tot el
contrari. Per tant, això no és creïble. Ahir i avui ens ha parlat de
tot el que no fa i ens ha anunciat el que no vol fer. Això és el
resum del que ha fet durant ahir i durant avui.
Sr. Matas, si vostè vol acords, vol diàleg, nosaltres li hem
ofert unes quantes ocasions, l’any passat dotze propostes
d’acord; avui li he ofert altres propostes d’acord per fer feines
conjuntament, perquè aquest país té problemes de futur; aquest
país té problemes de futur econòmic i social, necessitam fer
feina conjuntament per afrontar aquests problemes estructurals.
Nosaltres li parlam des de la responsabilitat del partit majoritari
de l’oposició i del partit que governa Espanya. Crec que hem de
parlar del futur de les nostres Illes, si ho vol fer ens té a la seva
disposició. Evidentment, si segueix entestat en l’únic, en fer
partidisme i acusar tot el pacte de progrés o bé Madrid de tots
els mals de les Illes Balears, per aquest camí no ens hi trobarà.
Sr. Matas, jo confiï que torni a la seva responsabilitat d’un
president de Govern i li deman, com li vaig demanar l’any
passat, ara no utilitzi el seu darrer torn per treure temes als quals
nosaltres ja no li podrem contestar.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments, aldarull i remor de veus a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula el Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Intentaré
respondre a les seves rèpliques i a les qüestions que han exposat
al llarg d’aquest darrer torn. Començant pel tema de les
carreteres d’Eivissa, efectivament, jo crec que aquest sí que és
un debat absolutament estèril; és igual, aquí hi ha un conveni de
carreteres que hem executat, hi havia un compromís, hi ha un
pacte de governabilitat en aquesta legislatura; nosaltres havíem
aconseguit un conveni amb l’anterior govern, conveni que
legítimament va firmar un govern d’Espanya, amb un govern
autonòmic també legítim, quasi 300 i busques de milions
d’euros que serveixen per intentar recuperar i palAliar el dèficit
històric d’infraestructures de carreteres que teníem a les Illes
Balears, a totes les illes. Per aquest concepte és el que té la
responsabilitat el Govern d’executar aquestes carreteres,
naturalment dins els plans de carreteres que aproven els
respectius consells insulars.
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I és per això que nosaltres, com a Govern, hem fet aquestes
carreteres. Insistesc, hem hagut d’incrementar, per manca de
finançament, la finançació per part del Govern de les dues
carreteres darreres d’Eivissa d’aquest conveni, perquè crèiem
que era una demanda legítima, exactament igual com ens vàrem
comprometre a finançar i executar la variant de Ferreries si el
ministeri fa un any, quan ho vàrem demanar, ens hagués
aconseguit aquesta encomana de gestió, avui la variant de
Ferreries estaria en marxa i finançada pel Govern. La realitat és
que les carreteres d’Eivissa que ja estan en marxa...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, si són tan amables.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
...estan finançades pel Govern de les Illes Balears i és per
això que hem hagut d’utilitzar un sistemes de finançament que
utilitzen totes les administracions, són peatges a l’ombra, són
efectivament sistemes de finançament que per manca de doblers
hem hagut d’anar ajornant en el temps, com és una norma
habitual avui en dia. I efectivament això suposa, des del nostre
punt de vista, el poder corregir i crec que això, insistesc, és un
motiu d’orgull per a nosaltres, en part aquest dèficit històric que
l’illa d’Eivissa té en matèria d’infraestructures.
Diu vostè Sr. Ramon que no ha dit que el Consell de
Formentera era inconstitucional. Miri, vostè ha dit que era
inconstitucional, ara rectifica, perfecte. En qualsevol cas el
Consell de Formentera és en tot cas una legítima aspiració dels
ciutadans de Formentera i jo crec que hauríem de respectar i
escoltar la voluntat dels ciutadans de Formentera. Un diputat
legítimament planteja en aquest Parlament, dins aquest procés
de reforma estatutària, la possibilitat de què Formentera sigui
independent d’Eivissa. Jo no vull posar entrebancs a aquest
debat, ben al contrari, però sí deman respecte cap a la voluntat
dels ciutadans de Formentera, en aquest cas del seu diputat, per
poder ser independents d’Eivissa i poder aspirar a tenir un
consell insular com tenen totes les altres.
Les dades..., el Pla d’hipoteca jove. Bé, en primer lloc
respecte l’habitatge m’agradaria puntualitzar les dades que
s’han donat aquí, no són reals. De l’any 99 a l’any 2003, aquesta
és l’avantatge de què els ciutadans puguin comparar i després
puguin triar, balanç de gestió política quan vostès han governat
i balanç de gestió política quan hem tengut la responsabilitat
nosaltres. Efectivament, vostès varen fer 915 habitatges de
protecció oficial en 4 anys. Nosaltres en habitatges socials duim
431 habitatges en 2 anys i 206 ajudes per a inquilins i 21 per a
llogadors. Les dades que dóna Madrid, el ministeri, no les
donam nosaltres, diuen que el grau de compliment del Pla
d’habitatge és a l’any 2004 d’un 109,24%. És veritat que l’any
2002, quan hi eren vostès, va ser d’un 110%, però ara és d’un
109%. El problema no és aquest, el problema és que tornam
xerrar de coses que no són reals, tornam caure en la temptació
de fer un debat entre polítics que s’allunya dels problemes reals
que pateixen els ciutadans. Vostè fa una enquesta a la ciutadania
i li demani quins problemes té, han sortit aquests problemes a
debat en aquesta cambra avui? O nosaltres estam vivim una

altra realitat que no és la dels ciutadans? Quan ens posem a
xerrar de problemes concrets, com fèiem avui matí, no interessa
perquè ens allunyam d’allò que interessa als ciutadans. No
interessa en tot cas xerrar de gestió i xerrar de comparació
perquè les dades són demolidores i la comparació no és
resistible, de la nostra gestió a la que vostès varen fer en 4 anys.
I també en habitatge. L’habitatge és avui per avui un dels
principals problemes que tenen els nostres ciutadans i sense que
sigui una competència que nosaltres haguem d’assumir
íntegrament, però això existeix el Pla d’habitatge nacional, els
joves especialment tenen i pateixen aquest problema de
l’habitatge. I vostès se volen oposar a aquestes mesures que
acabam de presentar. Miri va seu, però sincerament crec que
una altre cop més aquesta realitat del carrer i dels ciutadans és
la que s’imposarà, podem fer habitatges de protecció oficial,
hem de fer habitatges de protecció oficial. Però no hi ha sòl
suficient a les Illes Balears perquè el sòl és escàs i perquè
adequadament el limitam i protegim per poder donar solució a
la demanda d’habitatge de protecció oficial que necessitaríem,
és impossible. Quan nosaltres limitam el sòl urbanitzable estam
encarint, a més, el sòl.
Per tant, no podem enganar la gent, fer habitatges de
protecció oficial és important, però resol un 1% del problema,
un 2% del problema, però no resol la totalitat dels problemes
dels ciutadans que ens estan escoltant. Què és el que podem fer
per a aquests ciutadans i avui sobretot per als joves? Treure un
projecte com aquest, treure la possibilitat de què mitjançant
l’aval del Govern no se necessiti un pare o una mare per poder
adquirir un habitatge, que són els que paguen l’entrada, el
problema que tenen els joves és l’entrada, perquè l’única
possibilitat que tenen és accedir a un lloguer i no volen llogar,
tenen dret a tenir un pis. Per tant, hauran de poder tenir una
ajuda del Govern per poder pagar a preu de lloguer, sense
entrada i sense aval, un pis de fins a 50 milions de pessetes, que
ja pugui ser el seu habitatge, es puguin emancipar i tenguin dret
a viure amb la seva parella o tots sols lliurament. Quina és la
prova de què això que estic dient és la realitat? Quan vàrem
anunciar el Pla d’hipoteca jove? Abans d’ahir, dilluns, sense fer
publicitat, vostès diuen que és una cosa que està allunyat de la
realitat, que no serveix per res, que només volen habitatges de
protecció oficial. D’acord, miri, Hipoteca Jove, des d’ahir, ara
mateix a les 7: 856 telefonades, 3.655 visites a la pàgina web i
en 2 dies 329 solAlicituds, en 48 hores.
(Aplaudiments)
Demà se firma la primera hipoteca i ho acabam de posar en
marxa i vostès se segueixen oposant a aquesta mesura.
Habitatges de protecció oficial sí, però és una part, ajudem als
joves, donem una oportunitat. Això són fets que demostren la
política d’intentar solucionar els problemes a la gent, fer alguna
cosa per als joves perquè realment se solucionin els seus
problemes. No les nostres discussions i els nostres
enfrontaments que no serviran absolutament per res.
Vols interinsulars. Mirin, se fa la declaració del servei públic
de les línies interinsulars i queda la declaració de servei públic
pendent dels vols amb la península. Per què serveix la
declaració de servei públic...
(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:
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la mesa del transport, rebin la consellera, que ens asseguem i
intentem una solució?

Per favor, per favor, silenci.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
...de vols interinsulars? Mirin, serveix entre altres coses per
garantir unes freqüències de connexió entre les illes, una
quantitat de vols mínims que són els que es necessiten,
d’horaris, de places i el més important, que el preu és fix i no se
pot pujar, gràcies a la declaració de servei públic. Gràcies a
aquesta declaració de servei públic, avui la tarifa ha passat de 72
a 78 euros i no aquell increment que vàrem haver de patir des de
l’any 98 a l’any 2003, que va pujar el preu dels bitllets d’avió
un 89%.
Clar, clar, que és benvingut un increment del descompte
aeri, clar que vull felicitar i vull agrair, una altra vegada, al
Partit Socialista que incrementi el descompte de residents per
als bitllets d’avió, d’acord. Però no és la solució, si tanmateix
ara ens pugen el preu del bitllet un 89%, un 12%, un 15%, no
haurà servit per res incrementar el descompte, no haurà servit de
res...
(Aplaudiments)
Però en qualsevol cas hi ha dues qüestions fonamentals. Fa
ja un any i mig que el Govern socialista té responsabilitats a
Madrid i aquesta sí és una responsabilitat exclusivament seva,
el transport aeri, una responsabilitat exclusiva del Govern
d’Espanya. Escolti, si la declaració de servei públic no era bona,
en primer lloc tenen l’obligació de fer-la complir, avui no se
compleix, han consentit que se retiressin vols de Menorca i
d’Eivissa, en contra de la declaració de servei públic. I han
consentit que pugessin el preu, el Ministeri de Foment ho ha
aprovat, sense que ens consultessin a nosaltres, també és
preceptiu segons la declaració de servei públic. Han pujat el
preu unilateralment, fent un favor a la companyia, no a
nosaltres, evidentment.
Segona, mirin, molt més senzill, si la declaració de servei
públic que se va aprovar amb el Govern del Partit Popular a
Madrid és dolenta i la proposta bona és la que se va fer des de
Menorca, per tant, 58 euros. Efectivament jo he estat al Consell
de Ministres, 30 segons, divendres que ve se du un acord a
Consell de Ministres i se canvia la declaració de servei públic,
no han de demanar res a ningú. Per què duien un any i mig
sense canviar la declaració de servei públic si la declaració de
servei públic és dolenta? I quina explicació els podem donar als
ciutadans de Menorca que demà no se’n poden anar ni a Madrid,
ni a Barcelona, o als d’Eivissa, perquè tenen problemes de
comunicació a l’hivern. Què hem arreglat en aquest debat? No
serà important que ens ajudin, que ens posem d’acord,
simplement perquè aquesta mesa del transport que hem
constituït, allà on hi són els consells insulars dins aquest front
institucional que jo intentava defensar avui matí, tenim un punt
de coincidència en què aquest és un problema molt important.
Jo he demanat una audiència amb el President del Govern i un
dels temes més importants que vull plantejar és el transport aeri
i aquest problema que tenen a Menorca i a Eivissa. La gent de
Menorca i Eivissa que està asseguda aquí sap que aquesta
qüestió és molt important, per què no ens poden ajudar i rebin

El mes de juliol passat la consellera va rebre una telefonada
del Ministeri de Foment, de la Direcció General d’Aviació
Civil, per convocar-la a una reunió precisament per xerrar del
transport aeri. Aquest senyor degué rebre una telefonada
immediatament i aquesta reunió se va anulAlar. Amb aquest
Govern del “talante” no aconseguim que ens rebin, no a
nosaltres, a la mesa del transport de les Illes Balears, per un
tema tan important com és el transport aeri. Aquesta és la
realitat que hem de canviar per a tota aquesta gent que avui ens
està veient. Aquesta és la realitat, el compromís que hem de
tenir amb aquests ciutadans.
IB3. El que no podem fer és aportar xifres que no són una
realitat, no costa 62 euros, en costa 36, ho ha demostrat la
Vicepresidenta, clar, vostès a força de dir 62, no, no escoltin,
36. Som la cinquena d’Espanya, no la primera, 36, això és
objectiu, això és demostrable. Però en qualsevol cas, insistesc,
en què estam davant una televisió autonòmica que vostès
haguessin volgut fer, el Sr. Sampol va intentar fer, exactament
igual que va intentar fer altres coses i que no va poder treure
perquè no existia enteniment, o acord entre els distints partits
que formaven el Govern. És un instrument en si mateix bo i
positiu. I vostès per estratègia política volen des del primer
moment intentar fer una confrontació per desprestigiar aquest
ens públic i aquesta ràdio i televisió. Jo simplement els dic que
respectin els professionals i donin una oportunitat a aquests
professionals que són de la comunicació perquè puguin
demostrar que són independents, que saben fer una bona
televisió i una bona ràdio.
Ja els he dit que el model audiovisual que hem aplicat a les
Illes Balears és el que vostès apliquen a tot Espanya, els
exemples són obvis. Crec que hi ha un principi que hauríem de
respectar, els periodistes són independents per damunt de tot i
els periodistes tenen dret, com qualsevol professional, a
colAlaborar amb un Govern, una institució o una altra i després
tornar al sector privat des d’una perspectiva independent. Allò
que vostè m’està volent dir és que quan varen guanyar fa 1 i mig
les eleccions a Madrid varen destituir el director regional de
Televisió Espanyola i al seu lloc varen posar una periodista
lligada al Partit Socialista, a més de vincles històrics molt
importants amb el Partit Socialista. Això vol dir que aquesta
directora ja no és independent? No hem de respectar que sigui
independent aquesta senyora? Serà una periodista, com tots els
altres. Insistesc, els models audiovisuals probablement són
millorables, però a tot Espanya, començant per Televisió
Espanyola, seguint per TV3, Andalusia i totes les altres. Però
mentre, respecte cap als professionals que tenen dret a poder
demostrar la seva vàlua.
Quin mal els fa la targeta verda? És que no ho entenc, no ho
entenc quin mals els fa. Com poden dir que la targeta verda...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci per favor.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Tur, per favor, si és tan amable...

...pot tenir dèficit o no pot tenir dèficit? No, no, de veres me
pareix inútil perdre temps sobre aquesta qüestió. No, la targeta
verda és una iniciativa carregada de bona voluntat...
(Algunes rialles)
És una iniciativa que no vol fer mal a ningú, tot el contrari.
És una iniciativa que crea una fundació, se diu Fundació de les
Illes Balears per al desenvolupament sostenible i allà on
participa, sobretot i bàsicament la iniciativa privada, entitats
financeres i altres empreses que s’aniran sumant a aquesta
iniciativa perquè volen ajudar el medi ambient. Sí és veritat que
la targeta verda té un missatge pedagògic, la targeta verda vol
llançar la idea de què no se poden posar imposts al turisme en
contra del sector i en contra de la realitat. No podem tirar pedres
damunt la nostra teulada i que després fa que perdem quasi
900.000 turistes i llocs de feina a les Illes Balears. I aquest
exemple didàctic és un exemple per demostrar que és possible,
sense més ambició, apostar pel medi ambient d’una forma
voluntària i amb l’ajuda, sobretot del sector privat.
I m’agradaria insistir també sobre una qüestió, si me
permeten, la qüestió del medi ambient i els espais protegits i en
aquest cas també pel que fa referència a Eivissa i Cala d’Hort.
Mirin, efectivament i ho he dit des del primer moment, tan a
Eivissa com a Mallorca se varen fer unes lleis de protecció
d’espais naturals en contra de la voluntat dels afectats. I algú ha
dit aquí, crec que era el Sr. Sampol, que aquests..., no ha estat
el Partit Socialista, que aquests acords, aquestes declaracions de
parc natural que se fan en contra de la voluntat dels privats no
perjudiquen a ningú. Això sí que és estar lluny de la realitat,
aquell senyor que ens deu estar escoltant que tenia una finca al
Parc de Llevant i va anar a demanar un crèdit després de la
declaració de parc natural i el banc no li donava un crèdit,
perquè vostès saben perfectament que l’administració, a partir
de la declaració de parc natural té dret de tempteig i retracte i,
per tant, immediatament aquell propietari privat perd dret de
propietat sobre el seu habitatge, sobre la seva casa...
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
...sobre la seva propietat. No em diguin que això no és
afectar els drets individuals d’aquests propietaris.
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
La diferència està en el fet que nosaltres hem fet una llei que
demostra que aquesta protecció, sense imposar sinó intentant
convèncer els propietaris, es pot ampliar.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
I nosaltres...
EL SR. PRESIDENT:
No, és que no podem estar contínuament cridant a l’ordre.
Sr. President, continuï.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies. I a Cala d’Hort avui existeix una norma de
protecció que està d’acord amb els propietaris afectats
bàsicament, i una voluntat del Govern de les Illes Balears
d’incrementar aquesta protecció, com hem fet amb la compra de
3 milions de metres quadrats a l’illa de Formentera, de protecció
del Cap de Barbaria, amb aquesta voluntat de no només
recuperar aquesta protecció sinó superar-la. Però, clar, els fets
són incontestables: vostès ens varen deixar 30.000 hectàrees
protegides. Avui, després d’aquesta llei, en tenim 80.000. Quina
és la diferència?, la diferència és que avui feim aquesta
protecció d’acord amb aquella gent afectada, que no cream
perjudicis i ells seran els primers implicats en aquesta protecció.
Hi ha molta diferència entre defensar la protecció d’un espais
teu, de la teva propietat, quan tu hi véns a bé, quan tu estàs
d’acord i estàs implicat en el projecte, o quan t’ho imposen en
contra de la teva voluntat i, ho torn repetir, confiscant els teus
drets a la propietat privada sobre aquests (...).
Bé, sense aprofundir, Sr. Sampol, vostè resulta que surten
declaracions al periòdic i diu que ho ha dit el periòdic; en canvi
que li interessa a mi em diu que jo he d’anar desmentint totes les
declaracions que fan els periòdics. Escolti, jo tenc altres coses
a fer que anar desmentint les declaracions dels periòdics. L’únic
que esper i desitj és que no li hagi quedat cap dubte que jo no
tenc res a veure amb això, que això és absolutament fals, i si
vostè creu que aquesta acusació que em fa és certa, per favor,
quan surti vagi als tribunals i denunciï-ho, però si no calli, si no
calli, perquè el que vostè no pot fer és jugar amb l’honor de
persones terceres o del meu propi, i el que no pot fer vostè és
tirar la pedra i amagar la mà. Per tant, insistesc, no hi ha res de
cert en aquesta..., diu vostè acusació velada; és la primera
notícia que tenc i efectivament esper que li hagi quedat
taxativament clar.
I respecte a la segona puntualització que vostè fa, miri,
simplement vostè ara aquí, com deu ser la seva desesperació que
fins i tot ens ha tornat a treure el túnel de Sóller. Sis anys, avui
m’ha tornat treure el túnel de Sóller. Jo entenc que vostè és un
històric de la política...
(Rialles)
...i que vostè du 25 anys en aquesta cadira i que no hi ha qui
el mogui -jo ho entenc- i que ha de fer mèrits per intentar
continuar en aquesta cadira però, senzillament, crec que la
política és una altra cosa.
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En qualsevol cas, vostè se n’adona, o se n’ha adonat, Sr.
Sampol, que en tota la seva intervenció ha utilitzat tot el temps,
en el debat de política general de la comunitat autònoma, a
defensar la seva gestió anterior? Vostè, i a parlar de fa sis anys,
i de fa nou, i de fa deu anys? Aquest és el seu problema.
(Aplaudiments)
Vostè a qui ha de fer oposició o hauria de fer oposició és a
mi. Vostè no s’ha de defensar. La gestió que avui hem de
valorar és la de carreteres, de l’hospitals i la d’aquí.
(Remor de veus)
Per tant, Sr. Sampol..., passem a la realitat.
Turisme. Vostè planteja el model turístic, la situació turística
concretament, com una situació avui pràcticament d’apocalipsi.
Miri, la situació turística avui no és la que nosaltres voldríem;
el model turístic d’avui no ha recuperar aquella capacitat de
crear llocs de feina i de crear riquesa que tenia fa 5, 6 anys. Per
tant no ens enganem. Vostè pot pujar aquí avui i fer d’una
anècdota la generalitat, però això no és seriós, això no és
rigorós, perquè jo li puc treure exactament igual tants de retalls
de periòdic -si d’això es tracta- en sentit contrari. Jo crec que
ens devem d’una forma seriosa als ciutadans i d’una forma
objectiva a les xifres i als resultats reals: ha pujat el nombre de
turistes a les Illes Balears, sí o no?; ha pujat la despesa turística
a les Illes Balears, sí o no?; hem creat més llocs de feina a les
Illes Balears en turisme que fa dos anys, sí o no?
(S'escolta una resposta general que diu “si” i “no”
simultàniament)
És clar que tothom, fins i tot el seu secretari general del
partit, ha reconegut que el gran error de la política del pacte de
l’anterior legislatura va ser la seva política turística, que es va
tirar pedres sobre la pròpia teulada i va fer que tot el sector se
situàs en contra de la seva política turística? Idò aquesta és la
realitat. Que és millorable aquesta realitat?, sense cap dubte,
però aquesta és una realitat inqüestionable, Sr. Sampol, i és la
realitat que ens ha de conduir. Que hi ha situacions que siguin
millorables a molts de llocs?, sense cap dubte, evidentment, i
que hi ha gent a qui no van les coses com li haurien d’anar,
sense cap dubte, però sap quina és la meva obligació?, fer que
les coses vagin bé.
Sap quina és la diferència entre vostè i jo?, que vostè, quan
s’aixeca el matí pensa a veure què ha de dir per intentar omplir
un periòdic o què ha de dir per intentar quedar bé. La meva
responsabilitat és distinta: la meva responsabilitat és que, quan
m’aixec al matí, he de fer què puc fer perquè les coses vagin
millor i perquè els problemes d’aquesta terra i d’aquests
ciutadans se solucionin.
(Aplaudiments)
Bé. En el que sí m’he de detenir un moment, perquè crec
que és..., que ho he de fer, és en la qüestió de l’agricultura. Per
què? Idò miri, senzillament perquè afecta, efectivament, al
plantejament de l’endeutament i afecta els compromisos
adquirits. Miri, el Proalfa, les ajudes de l’any 2002 i 2003 varen
ser de 457.641 euros. Vostè ha tret el Proalfa. Es varen pagar
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pel govern del Partit Popular el novembre de l’any 2003. Les
ajudes de l’any 2004 es varen pagar dia 2 de novembre de l’any
2004.
Proagro. El Proagro, d’una forma meravellosa i quasi com
un miracle, el Proagro de l’any 2002 resulta que el varen pagar
el mes de maig del 2003, 15 dies abans de les eleccions.
Nosaltres el mateix any 2004 vàrem haver de pagar el seu
Proagro del 2003 i el nostre Proagro del 2004, tots dos el mateix
any per culpa d’aquesta mesura electoralista.
La patata, la patata que tant afecta sobretot la zona de
l’interior de Mallorca. L’any 2003 hi ha un temporal que vostès
recordaran que va produir molt de mal tant a Muro com a Sa
Pobla. També d’una forma com un miracle, dia 20 de maig del
2003, vuit dies abans de les eleccions, surt un decret d’ajudes de
la Conselleria d’Agricultura, però un decret d’ajudes que només
tenia 60.000 euros a la convocatòria. És a dir, que quan hi havia
1.000 hectàrees plantades, amb aquest decret que treuen una
setmana abans de les eleccions es poden atendre ajudes per a 37
hectàrees. Naturalment quan vàrem arribar vàrem haver
d’habilitar un crèdit extraordinari i vàrem haver de pagar
aquestes ajudes a la patata perquè els pagesos poguessin tenir
aquesta ajuda que els havien promès. Enguany s’han repetit,
malauradament, aquests danys i aquests perjudicis; enguany
s’han tornat produir al llarg de l’hivern els mals de la patata i la
diferència és que, els 3 milions d’euros que hem pagat, els hem
pagat dia 21 de juliol del mateix anys.
Ajudes als fruits secs. L’any 2003 totes les comunitats
autònomes d’Espanya varen posar en marxa ajudes estatals...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor...
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
...i autonòmiques excepte a les Illes Balears. Nosaltres
vàrem habilitar 4,7 milions d’euros per a les ajudes als fruits
secs que vàrem resoldre dia 12 de gener del 2004.
L’endeutament. L’endeutament, miri, quan nosaltres arribam
feim l’auditoria. Trobam unes despeses, un forat que ens obliga
a tancar aquell any amb dèficit. Aquest any amb dèficit és el que
ens ha produït haver de fer un pla de sanejament i és el que ens
produeix aquest endeutament. Avui les xifres d’endeutament
d’aquesta comunitat autònoma encara, afortunadament, ens
situen per davall de la mitjana espanyola. Avui les Illes Balears
tenen un endeutament de 992,6 euros, per davall dels 1.202 de
mitjana, i quant a percentatge del PIB regional, avui estam en el
4,6% quan la mitjana de totes les comunitats autònomes
espanyoles és del 6,2.
És cert que hem hagut d’avançar i bestreure els doblers de
finançació del conveni de carreteres, naturalment, perquè són
els doblers que ens deuen, són els doblers que els ciutadans de
les Illes Balears varen aconseguir amb un govern anterior i que
tenim l’obligació de defensar perquè es puguin fer aquestes
obres de carreteres. I ho repetesc: tanmateix aquests doblers es
pagaran, malgrat que sigui el dia que canviï el color polític d’un
lloc o de l’altre, perquè la raó ens assisteix i simplement s’han
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intentat aturar i no pagar aquests doblers per perjudicar-nos per
ser de distint color polític, però és exactament igual i aquest és
l’únic endeutament que jo reconeixeré.

i el seu vicepresident?, i nosaltres aquí, representant la meitat
d’aquest parlament miràvem...
(Aplaudiments)

I no em parli de despeses plurianuals perquè jo n’hi trauré
40.000. És una tàctica habitual que vostès han fet. Com varen
pagar les inversions de la Universitat. Sap vostè que la despesa
plurianual que vostè va firmar de la Universitat arriba fins a
l’any 2025? Era vostè que tenia..., era a més el seu partit que
tenia la competència a la Universitat. Què passa?, que vostè ho
podia fer i nosaltres no ho podem fer, Sr. Sampol? A vostè li va
bé i a nosaltres no ens va bé? Escolti, aquesta és una pràctica
habitual dins l’ús normal dins l’Administració.
Miri, la nova llei de ports, la nova llei de ports estableix un
procediment de consens per aprovar nous ports, cosa que no
existia perquè, a més, els nous ports o l’ampliació dels existents
ha de ser una qüestió de la qual s’ha de poder parlar, perquè
existeix un dèficit d’amarraments a les Illes Balears. És un
turisme, el nàutic, molt atractiu per a les Illes Balears, i si es pot
compatibilitzar amb la preservació del medi ambient no sé per
què s’ha de dimonitzar tot el sector nàutic de les Illes Balears;
no és necessàriament dolent el sector nàutic de les Illes Balears.
Necessita amarraments sempre que siguin, naturalment,
compatibles, i en aquest cas que tenguin el consens necessari
per a la seva aprovació. I em treuen S’Estanyol. S’Estanyol és
una sentència judicial; respongui’m a aquesta pregunta: vostès
haguessin pogut aturar l’execució de l’ampliació de
S’Estanyol?; no, perquè és una sentència judicial i per tant no
podien aturar aquesta aplicació.
Em diu que la inauguració de les escoles és mèrit seu. Bé,
bé..., em passa el conseller institut de Porreres, començat i
acabat per nosaltres; institut d’Esporles, començat i acabat per
nosaltres; institut de S’Olivera de Palma, començat i acabat per
nosaltres; institut d’ensenyament secundari de Binissalem,
començat i acabat per nosaltres; institut de Santa Eulària, és
vera que començat per vostès però acabat per nosaltres; escolta
de Cas Capiscol a Palma, començada i acabada per nosaltres; i
així successivament. Això és la veritat i...
(Aplaudiments i remor de veus)
Bé...
EL SR. PRESIDENT:

...miràvem, i al final, quan acabava el vespre vostès tenien
-perdoni que li ho digui- la barra que, quan acabava el vespre,
després de tot el dia que s’havien fet jocs florals, vostè imagini
que ara sortís aquí la Sra. Estaràs i m’interpelAlàs a mi. Home!,
això és fantàstic...
(Rialles)
O que surti un conseller i m’interpelAli. Bé, això és can
Seixanta, magnífic. No, no, escolti, al final del vespre sortia el
Sr. González Ortea i, efectivament, tenia un torn. Dels tres torns
que vostès avui tenen, ell en tenia un, amb el mateix temps d’un
de vostès representant 28 diputats.
(Remor de veus i aplaudiments)
Jo crec que és important valorar el balanç, i crec que és
important valorar aquelles qüestions que afecten els ciutadans,
i que en aquest debat puguem entrar en si la qualitat del servei
públic és la que nosaltres hem de donar i, per tant, les
freqüències de trens, retards de trens, per demostrar que
apostam realment per aquest servei públic.
I respecte al tot inclòs vull insistir en el fet que és una
fórmula de comercialització del producte turístic que
naturalment ha de preocupar pel perjudici que fa al nostre teixit
o que pot fer al nostre teixit comercial, sobretot, i al teixit de
restauració i de bars i restaurants, i tenim la voluntat d’intentar
millorar aquesta situació però amb una diferència bàsica amb
vostès, que estan intentant fer simplement un plantejament
polític, que és que existeixi un consens. Hauran de dir els
professionals i el sector quina és la millor proposició de
regulació que podem fer del tot inclòs, o hem de ser
exclusivament els polítics que ens hem d’arriscar a prendre
aquesta decisió sense coneixement de causa? Aquesta és l’única
voluntat que tenim. Jo no crec que sigui tan dolent i que ens
perjudiqui tant; cream una comissió, demanam als partits, a
vostès, que ens diguin un expert i ens el diuen; aquests experts
fan feina, s’han reunit al llarg de tots aquests mesos i estan
plantejant una sèrie de conclusions que després haurem
d’intentar fer nostres per prendre una solució respecte a aquest
tema.

Per favor...
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Mirin, comencen aquest debat i diuen que no tenen temps,
que no tenen temps per parlar. Duim des de tota la història de la
democràcia amb el mateix reglament, que permet que es
produeixi aquest debat de l’estat de l’autonomia. He de tornar
a recordar què passava quan nosaltres estàvem a l’oposició?

I hi ha treballadors afectats a les Illes Balears, molts. Hi ha
treballadors que pateixen situacions que ningú, n’estic seguir,
ningú d’aquesta cambra no pot compartir i desitjaria millorar.
Molts, molts, i si anam a la casuística particular hi ha vertaders
drames humans, naturalment, i no és qüestió de fer demagògia
d’aquests drames humans dins el debat polític. Però sap quin és
el pitjor drama humà?, tota aquella gent que al llarg de la seva
gestió i per culpa de la seva política econòmica i turística no
podien ni tan sols queixar-se del fet que no arribaven a final de
mes perquè no tenien lloc de feina.

(Remor de veus)
(Alguns aplaudiments)
He de tornar a recordar que sortia el president del Govern
amb un debat d’estat de l’autonomia que durava tot el dia i els
que l’interpelAlaven al llarg de tot el dia eren els seus consellers
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Aquesta és la prioritat. No tenien lloc de feina o varen
perdre el lloc de feina per una política com la seva que ens va
conduir a una recessió econòmica al darrer lloc d’Espanya.
Mirin, es confonen. Naturalment que no em vull rentar les
mans de la responsabilitat de l’ordenació del territori, no; no,
no, i afrontarem les nostres responsabilitats aquí on sigui, i
nosaltres sí som copartíceps de la política, tant de la que s’ha
aprovat en el Consell de Mallorca, com del Consell d’Eivissa i
Formentera. Sense cap dubte, i no vull rebutjar aquest debat, ni
vull rebutjar aquesta responsabilitat perquè creim que el Pla
territorial que s’ha aprovat a Mallorca, el Pla territorial que s’ha
aprovat a Eivissa i Formentera, sense cap dubte diu d’una
vegada per totes, seguretat jurídica, allà on se pot construir i allà
on no se pot construir, cosa que fins avui no passava. I malgrat
només sigui per això, crec que l’avanç és important i
substancial. No m’estic referint a això, el que passa és que
vostès no me volen entendre, m’estic referint a què avui el debat
territorial, el debat d’on se pot urbanitzar i on no se pot
urbanitzar, és un debat d’una competència que correspon a una
altra institució. Simplement reclam lleialtat cap aquestes
institucions que són les competents per prendre aquestes
decisions i és allà on hem de tenir aquesta discussió.
(Aplaudiments)
Me diu la portaveu del Partit Socialista que amb el conveni
del tren ens donen una lliçó. Idò benvinguda, no me cauen els
anells, perfecte. L’únic que li dic és que en acabar comptarem,
quan jo tengui el conveni firmat, vegi que és el que inverteixen
en tren, per compensar que ens han deixat fora del pla
multimilionari de tot Espanya i que Balears ni Canàries entren
en aquest pla de ferrocarril i que no tenim un duro per a
ferrocarril. Si vostès, mitjançant la seva intermediació,
aconsegueixen que firmem un conveni de tren, enhorabona i
benvinguda sigui la lliçó que ens puguin donar, li ho dic
francament. Per tant, ens tendrà al Partit Popular i estic segur
que a tota aquesta cambra, al darrera i al seu costat per intentar
que la seva capacitat d’influència dins el Govern d’Espanya
pugui beneficiar els ciutadans de les Illes Balears.
Mirin, el conveni de carreteres és un conveni legítim, són
uns doblers que han aconseguit els ciutadans de les Illes
Balears, els hem de defensar, tenim l’obligació de defensar-los.
No podem admetre ni admetrem cap tipus de xantatge, l’únic
que demanam és que s’ha produït una decisió unilateral del
ministeri denunciant aquest conveni, sense accedir a una petició
que jo mateix li havia fet reiteradament de convocar la comissió
mixta de seguiment d’aquest conveni, simplement per poder
dialogar, simplement per poder xerrar, simplement perquè cada
una de les parts, nosaltres els primers puguem exposar els
nostres arguments i la nostra raó i que puguem defensar els
doblers dels ciutadans d’aquestes illes. No volem res més.
Miri, nosaltres el que vàrem fer l’any passat va ser,
efectivament, incrementar a la meitat un impost que és del 0,5%
d’actes jurídics documentats, com tenen tota la resta de
comunitats autònomes a Espanya a l’1%, a canvi de fer un
estalvi, que vostè no ho diu perquè no interessa, que aquests
doblers que ingressàvem mitjançant aquest impost destinar-los
a la rebaixa de l’impost de transmissions patrimonials que
vostès quan varen governar varen pujar del 6 al 7%, aquest
impost rebaixar-los al 3% per a tots els joves de les Illes Balears

3441

que adquirissin un habitatge usat. Si vostè diu una cosa quan
pujam la meitat d’un impost, ha de dir que compensam aquesta
pujada de l’impost...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
...amb una baixada de l’altre perquè volem afavorir
l’adquisició d’habitatges per als joves d’aquesta comunitat
autònoma. De la mateixa manera que ha de recordar que tenim
el compromís de llevar l’impost de successions, en contra del
seu vot i la seva postura a les Illes Balears i que avui ja podem
dir dos anys després, que el 68,5% de les herències ja no
tributen a les Illes Balears, amb el compromís de què serà el
100% quan acabi la legislatura.
Mirin, despesa farmacèutica. Les dades de despesa
farmacèutica a les quals vostè fa referència no són exactament
així. La despesa farmacèutica té un increment al llarg del 992003 d’un 9% i amb un increment l’any següent de quasi el
15%. Nosaltres avui hem reconduït aquest increment a l’11%.
És a dir, és cert que avui la despesa farmacèutica se dispara, se
dispara a tot Espanya i se dispara a totes les comunitats
autònomes. Però la projecció dels dos anys en què vostès varen
tenir competències era una projecció que ens duia al 18%, avui
això està reconduït a l’11%. No és suficient, no és bo, ni és
positiu, però naturalment crec que és intentar reconduir un
problema que tenim totes les comunitats i que ens afecta a totes.
Consell Insular de Formentera. Insistesc, que se respecti la
voluntat dels ciutadans de Formentera i sobretot també hem de
dir la veritat respecte als 12 milions d’euros. Ningú ha llevat 12
milions d’euros als ciutadans de Formentera, les inversions dels
12 milions d’euros estan garantides als ciutadans de Formentera,
per voluntat i a petició del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera...
(Remor de veus i petit aldarull)
...la gestió d’aquests 12 milions d’euros se fan mitjançant el
consorci d’allà on hi pertany el consell insular...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
...i allà on hi pertany el propi Ajuntament de Formentera. A
més, el batle de Formentera està d’acord perquè va votar així a
la darrera reunió d’aquest consorci. No entenc que el batle de
Formentera no estigui d’acord i que tampoc vostès no hi
estiguin.
(Aplaudiments)
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Salut bucodental. Efectivament, nosaltres tenim un
compromís de posar en marxa durant aquesta legislatura dues
prestacions, és un compromís electoral, sanitàries noves: salut
infantil bucodental i les pròtesis dentals de la gent gran. La
primera feim de 6 a 15 anys, ja entre el mes de novembre,
pràcticament ara, el mes que ve, ja entra amb el compromís de
l’execució a tota la legislatura, exactament igual que la pròtesis.
Saben què és allò que hem canviat? La viagra que vostès
pagaven...
(Algunes rialles)
Efectivament, nosaltres hem triat pagar les pròtesis dentals
de la gent gran i la prevenció en la salut dental dels nins, a canvi
de la viagra que vostès pagaven...
(Aplaudiments)
Que tenim a veure nosaltres amb l’Hospital d’Inca...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, un poc de silenci.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Sr. President del Parlament, perdoni, què tenim a veure amb
l’Hospital d’Inca? Idò Sr. President del Parlament, que hem
posat vostè i jo la primera pedra, hem posat la primera pedra...
(Aplaudiments)
...perquè no estava en marxa i perquè el projecte no
s’executava. Exactament igual que el projecte de l’Hospital de
Formentera i vostès saben perfectament... I mirin, que vostès ho
tenien pensat fer si guanyaven les eleccions, d’acord. Però no ho
varen fer, varen tenir la seva oportunitat i no ho varen fer. Avui
som nosaltres els que ho feim.
Nou Son Dureta. Mirin, el nou Son Dureta és un hospital
nou, per decisió del programa electoral d’aquest partit. És que
ho hem duit a les eleccions, no hem enganat a ningú. A vostè no
li agradarà, vostè vol reformar Son Dureta, una reforma i diu
que ja estaria reformat. Però si una reforma hospitalària torba 6,
7, 8 anys i sobretot amb un projecte tan complicat com el de
Son Dureta. No poden enganar a la gent dient que aquest
projecte ja estaria fet, al contrari, qualsevol persona que ens
escolta sap que és molt més complicat fer una reforma dins ca
teva i a damunt si no has sortit de ca teva, que si fas un pis nou,
o una obra nova. Aquesta és l’avantatge.
(Aplaudiments)
I la ubicació és la ubicació que s’ha decidit amb
l’ajuntament, l’única ubicació possible i s’ha fet el projecte
respectuós que s’ha pogut, naturalment, per tenir una
infraestructura d’aquestes característiques. El problema és que
vostès no volen que facem el nou Hospital de Son Dureta i jo li
dic que nosaltres farem el nou Hospital de Son Dureta i les Illes
Balears tendran no només el d’Inca, el de Menorca, el de

Manacor, el de Formentera i el projecte de reforma d’Eivissa,
sinó que també tendran aquest hospital nou de referència de la
sanitat a Mallorca.
Mirin sobre finançament ja hem tengut el debat en el seu
moment. És cert que per la pressió, és una situació que ens ha
estat favorable, del Govern de Catalunya s’ha obert a Espanya
el debat del finançament de la sanitat, no per altra raó, per què
m’expliquin com és que no s’ha obert el de l’educació. Per què
no s’ha obert a Espanya el problema de l’educació? Perquè no
hi ha hagut pressió ni d’Esquerra Republicana de Catalunya, ni
del Govern de Catalunya al Govern d’Espanya perquè s’obrís
aquest debat. I vostès el que han fet, per aquesta pressió, és obrir
temporalment una solució de 2 anys, per intentar acontentar els
seus socis de Govern, els seus socis parlamentaris i que són els
socis d’Esquerra Republicana de Catalunya. Perfecte, perquè
ens ha vengut bé i jo crec que hem intentat fer aquesta qüestió
de la forma més consensuada possible i així ho hem fet. Hem
intentar anar a Madrid a aquest debat de finançament, amb
reunions prèvies amb una posició que fos comuna, de partits
polítics, d’institucions, de consells perquè ens donés força
perquè crec que és l’estratègia que hem de seguir. I hem rebut
66 milions d’euros més, perfecte, gràcies, però tenim el
problema que encara som la darrera comunitat autònoma en
finançament per habitant. I tenim el problema que quedam molt
lluny de rebre el que rep qualsevol ciutadà de mitjana a tot
Espanya, aquest és el problema.
Mirin, el millor que podem fer per a l’escola pública és
primer respectar els professionals que són els responsables de
l’ensenyament. Incrementar el professorat, com hem fet
nosaltres, amb 829 professors més a l’escola pública. Per poder
tenir un equipament de factor humà mínima per poder atendre
la complicació que és atendre un increment de població escolar
com el que tenim cada any i sobretot, 110 nacionalitats distintes
a les aules de les Illes Balears. El primer que hem de fer és tenir
escoles i tenir instituts públics, nosaltres no feim escoles o
instituts privats. I si nosaltres invertim 100 milions d’euros, a
diferència del que varen invertir vostès, en nous instituts i noves
escoles. Si nosaltres en dos anys ja hem inaugurat 5 escoles més
de les que vostès varen inaugurar, perquè vostès també en varen
inaugurar en el passat, això és evident. Si nosaltres hem
aconseguit inaugurar 5 escoles més i amb un compromís
d’arribar fins a 25-30 nous centres, crec que és una aposta
decidida precisament per poder escolaritzar la gent a les Illes
Balears i per poder dotar de les infraestructures que necessiten
els serveis públics de l’educació a les Illes Balears.
Hem d’arreglar el que ens hem trobat, si nosaltres ja
haguéssim trobat aquests instituts i aquestes escoles fetes ara no
les hauríem de fer. Però tenim un dèficit. És cert que part
d’aquest dèficit no és imputable a vostès perquè hi ha un
increment de població, però és igual, l’hem de resoldre i aquesta
és l’aposta per a l’educació pública, que no ha de ser
incompatible de la important tasca de la concertada, ajudar a la
concertada, aprovar una homologació de retribucions dels
professionals de la concertada perquè no tenien motiu per cobrar
menys que els de la pública. Vostès ho varen dur a un Consell
de Govern i no sé per què, però no ho varen voler aprovar. La
qüestió és que els professors de la concertada se varen quedar
sense aquest increment salarial. Nosaltres amb orgull perquè era
un greuge comparatiu, puc dir que tots aquests professors de la
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concertada avui ja cobren, o cobraran al final de procés, el
mateix que cobren els de la pública.
Mirin, transfuguisme, ètica política. L’ètica política és que
el Partit Socialista Obrer Espanyol no consenti que el batle del
Migjorn a Menorca estigui condemnat i no hagi dimitit...
(Aplaudiments)
Això és ètica política. Ètica política és que vostè me defensi
que el que passa a Eivissa no és transfuguisme. Un regidor
d’EN, del PSM, que forma part de la majoria del Govern
d’Eivissa, el treuen del seu partit perquè el partit no vol votar el
Pla general urbanístic de Vila i vostès governen amb aquest
trànsfuga? I intenten donar-nos lliçons, ni unes ni les altres.
Insistesc, per això hem fet el que hem fet a Calvià. Per això hem
tengut dificultats i problemes perquè hem volgut tornar la
normalitat democràtica als ciutadans a costa dels interessos
partidistes i aquest és el nostre propòsit, ens equivocarem a llocs
sí i a llocs no. Però sincerament crec que aquesta pràctica no és
bona per a ningú. No hi ha cap partit polític que pugui defensar
aquí ni que ho facin uns, ni que ho facin altres, que se pugui
alterar la normalitat democràtica. I sincerament crec que no
hauria de ser un tema de confrontació i de batalla electoral.
El diàleg social s’ha produït en aquesta legislatura. Un
diàleg social amb més de 13 convocatòries de la mesa del diàleg
social, amb el pacte local de l’ocupació, acords importants que
sobretot esper i desig que puguin arribar més enfora si
aconseguim aprofundir en aquest pacte de model turístic que ha
de comptar amb el vist i plau dels agents socials. Però en
qualsevol cas crec que aquesta proposta que nosaltres hem fet
aquí i avui perquè les institucions intentin consensuar, planificar
les mesures que hem de prendre per tenir un model turístic
millor, que pugui garantir la nostra qualitat de vida i que pugui
produir més riquesa de cara al futur. El fet de què vulguem que
siguin els empresaris i sindicats els que puguin consensuar amb
nosaltres, les institucions, aquest model, crec que no és negatiu,
crec que és positiu. Ho aconseguirem o no ho aconseguirem,
però sincerament crec que no podríem fer un debat estrictament
polític. I després podem convidar als partits polítics, als grups
i a qui faci falta a sumar-se a aquests acords. Però és impossible
que aquest acord se pugui fer en contra i al marge del sector.
Per acabar reforma de l’Estatut. Mirin, la reforma de
l’Estatut..., me diuen que no ens presenta la seva proposta, que
hem fet mimetisme de Catalunya i que tenim la ponència
parlamentària aturada. A veure si ens podem aclarir. Mirin, la
reforma de l’Estatut és un projecte que exigeix consens, exigeix
consens sobretot perquè hem de tenir garanties de què el
projecte que s’aprovi en aquest Parlament sigui el projecte que
s’aprovi a Madrid. Vull insistir en què no crec que aquesta hagi
de ser una qüestió de confrontació política. Crec que aquí
podríem donar una vertadera lliçó si realment ens podem posar
tots d’acord per aprovar un projecte de reforma de l’Estatut que
defensi realment els nostres drets.
A mi la proposta de Catalunya no m’importa en si mateixa,
a mi de Catalunya me preocupa, com me preocuparia
d’Andalusia i de qualsevol altra comunitat autònoma, que
puguin arrabassar un debat que correspon a totes les comunitats
autònomes perquè, sincerament me preocupen els doblers, sí a
mi de l’Estatut d’Autonomia me preocupen moltes coses, però
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me preocupen els doblers, sí, me preocupa el finançament,
perquè per fer coses hem de tenir finançament. Per fer coses a
les Illes Balears necessitam tenir finançament autonòmic
garantit. I el que me preocupa és que ens puguin arrabassar el
dret a poder plantejar la nostra reivindicació quant a
finançament dins un debat on hem de participar entre tots. Si
aquest debat és bilateral, hi ha gent molt més forta que nosaltres,
hi ha comunitats autònomes molt més poderoses que nosaltres,
tenen molts més diputats, tenen molt més poder econòmic,
estam perduts.
I crec que això sí que seria un exercici de deslleialtat cap als
interessos dels ciutadans de les Illes Balears, per molt que ho
faci Catalunya i ho faci qui vulgui, crec que ens perjudica i
nosaltres no podem permetre que ens perjudiqui. Però,
simplement, defens aquests principis, el principi del respecte a
la Constitució, el principi d’aquest consens i el principi que
puguem defensar els drets dels ciutadans de les Illes Balears,
amb una ponència parlamentària que, naturalment, ha de ser
conseqüent i conseqüència d’una cosa que vostès, al llarg de tot
el dia d’avui, han intentat ocultar, i no entenc molt bé per què ho
han intentat amargar o no li han donat la rellevància que té. Han
oblidat que des de fa més d’un any, des de dia 24 de novembre
de l’any 2004, vàrem fer la passa prèvia que aquest procés, si
vol ser seriós, exigeix; varem crear un Comitè de Savis.
Efectivament, copiant una iniciativa que s’havia fet a Catalunya.
Vàrem demanar a tots els partits polítics que nomenassin un
representant, un expert, un savi que pogués presentar un
projecte de reforma d’Estatut, estudiat tècnicament, des de la
perspectiva, naturalment de la visió de cadascú, però que pogués
avançar en aquesta feina tan important. I la ponència
parlamentària, vulguin o no vulguin, ha de ser conseqüència de
tota aquesta feina que al llarg d’un any ha anat fent aquest
Comitè de Savis, presidit per la vicepresidenta, la Sra. Estaràs.
Comitè de Savis que s’ha reunit, des del 24 de novembre de
l’any 2004 fins al dia 28 de setembre de l’any 2005, en 31
reunions i en 31 sessions; han analitzat el títol Preliminar, la
nacionalitat històrica, la defensa de la insularitat, la llengua, el
Dret Foral Balear, els principis dels drets i deures; s’afegeix un
article reconeixent el turisme com a sector estratègic de
l’economia; un relatiu a la protecció del medi ambient; les
competències en policia autonòmica, amb cogestió en portuària,
en costes, en pesca. I es rebutja la via del 152 de la Constitució,
que és la via catalana, és la via clarament inconstitucional, i que
aquest Comitè de Savis rebutja també, per unanimitat, com a
sistema per poder assumir aquestes competències.
Quant a les institucions, es reconeixen les institucions
insulars, com hem defensat des del primer moment, com a
vertaders governs insulars. Es proposa la creació del Consell de
Formentera; s’estableixen llistes separades del govern i consells
insulars; la dissolució del Parlament; la doble naturalesa
autonòmica dels consells insulars; l’àmbit competencial de
l’article 39; la potestat normativa; l’eliminació de la Comissió
Tècnica Interterritorial als efectes de les transferències als
consells insulars; l’organització judicial, que es remet al que
digui la futura llei orgànica en aquest sentit; el REB i la
insularitat dins un capítol de finançament, que encara no han
abordat; el model audiovisual; l’acció exterior, relacions amb
Europa i la política de cooperació; la mateixa reforma de
l’Estatut, que establirà una majoria qualificada, en lloc d’ara,
que és una simplement absoluta.
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Quines reunions pendents queden? La relectura del Poder
Judicial, la relectura de les competències, la finançació i el tema
de la insularitat i d’altres temes que es puguin suscitar.
Pràcticament, les discrepàncies que s’han produït són
discrepàncies, ...

(Aplaudiments a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Per favor, si sou tan amables.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Hi ha hagut pràcticament en moltes qüestions, hi ha hagut
unanimitat en els savis amb tots aquests plantejaments, excepte
en temes com la llengua, el deure de conèixer el català, on hi ha
hagut dos vots en contra; les modalitats insulars; la potestat
normativa dels consells i el Consell de Formentera on,
efectivament, hi ha hagut vots en contra d’aquestes qüestions.
Perfecte.
No diguin que no s’ha fet feina amb l’Estatut. Aquí hi ha
una feina que era prèvia i imprescindible: la ponència
parlamentària era impossible que s’avançàs a aquesta feina, per
tant la ponència parlamentària ha de fer una feina conseqüent
amb la primera feina que s’ha fet des d’aquest Comitè de Savis.
(Remor de veus a la sala)
En aquest Comitè d’experts hi ha representants, hi ha
experts que estan nomenats, insistesc, per tots els partits
polítics; hi ha experts, catedràtics, com el Sr. Colom, com el Sr.
Fèlix Pons. Doncs, jo li dic una cosa que crec que és important,
la feina del Comitè de Savis és una feina que hem de tenir en
compte, crec que és una feina que ha estat molt bona i molt
positiva. Naturalment no té perquè anar a missa, els polítics, al
final, dins la ponència parlamentària, som els que haurem de
decidir i som els que tenim la darrera voluntat, mai no podríem
permetre que un Comitè d’experts, de savis, ens fes un procés
de reforma estatutària que és responsabilitat nostra.
Però perquè els quedi clar que nosaltres no tenim cap
problema amb el model de reforma d’Estatut que volem, cap ni
un; que el que volem és prioritzar el consens; que el que volem
és que aquesta reforma d’Estatut s’aprovi, sigui bona per a tots
i s’aprovi a Madrid, que no ens torni passar el que ens ha passat
en altres ocasions; jo els puc dir que de tot allò, que és
pràcticament la majoria, en què ha existit unanimitat per part
dels experts el Partit Popular avui està en condicions d’oferirlos el suport absolut a aquest text que surt del Comitè d’experts,
del Comitè de Savis, perquè vostès no tenguin cap problema. El
Partit Popular avui està en condicions de dir sí, si a vostès els va
bé; ja, els que saben jugar a truc, val nou, no, val nou no, tot.
Estam, jo en vull, doncs qui ha dit jo en vull, perfecte. Doncs,
senzillament, la proposta d’Estatut d’Autonomia que surt del
Comitè d’experts, en tot allò que hi ha hagut unanimitat i en tot
allò que hi ha hagut acord de tots els representants, d’experts
nomenats pels grups polítics, el Sr. Fèlix Pons i persones
ilAlustres que saben de què parlen i han fet una bona feina, estam
d’acord, ara mateix, demà mateix donam suport a aquest
projecte de reforma estatutària.
Moltíssimes gràcies.

Sr. President, Molt Honorable President del Govern,
honorables consellers, senyores i senyors diputats. Sr. President,
heu comparegut davant aquesta Cambra, representació primera
i directa del poble de les Illes Balears, per fer una radiografia de
la realitat balear, quan ja hem superat del mandat que vàreu
rebre, per delegació directa del poble de les Illes Balears, i ho
heu fet amb un sentit crític i realista, com correspon a un debat
d’orientació política general de la comunitat. Ho heu fet amb
unes propostes de futur creatives i noves, no us n’heu anat per
les bardisses, heu anat directament al nucli central de dos fets
que han figurat i han de configurar el futur de la nostra
comunitat: Estatut d’Autonomia i model turístic.
És lògic que així sigui en un govern Popular, que té darrera
un partit lliberal i de centre, que ha sabut insuflar a tota la
societat balear un sentit de moderació i realisme. Amb la vostra
actuació política heu donat als grups socials el protagonisme
que els correspon; també, encara que s’absentin, heu obert les
portes a les aportacions de l’oposició perquè aquests pactes
sobre el model turístic i sobre configuració de la nostra
comunitat comptin amb les seves aportacions. I ho heu fet bé,
perquè tot sistema democràtic, i el nostre té totes les garanties,
dóna als grups minoritaris el dret de protestar, la facultat de
criticar i de presentar propostes i d’esperonejar al Govern amb
la seva natural funció d’oposició. Però, quina oposició tenim,
president?
A la vista dels dos anys de mandat i de tot el que hem
escoltat en aquesta sessió, per part de l’oposició, podem afirmar
que en plena sessió d’afaitat en sec dels seus líders ha estat
providencial per als grups que ara conformen l’oposició que
s’hagi passat l’equador de la legislatura; ha estat providencial
perquè, després de les lluites patides en els primers anys, les
seves navalles i armes ja apunten cap a un objectiu comú, que
avui hem viscut en aquesta Cambra, i aquest no és altre, aquest
objectiu comú, que el Partit Popular, en general, i el Sr. Matas,
en particular. I és que necessiten un adversari comú per sentir-se
units, enyoren vells temps i antics lemes, saben que contra
Matas, ells, asseguts a les poltrones, vivien millor.
Al llarg d’aquests quatre anys perduts de govern
d’esquerres, que deixaren un paisatge desolat en realitzacions,
només imperaven dos eslògans: un era, tocar pèl o poder al preu
que sigui, i l’altre, tots contra el PP. L’aversió que impera baix
aquest darrera pancarta ha continuat sent l’únic factor de
cohesió durant dos anys d’oposició en els moments que
acabaven el seu ajust de comptes per la pèrdua de poder. Igual
que els indis, quan escolten el crit de guerra, deixen les seves
bregues internes i s’agrupen per lluitar tots junts, ells fan
exactament el mateix, perquè es volen apropiar d’aquest espai
d’esquerres, tots junts.
Per açò, president, com que hem vist que en aquest debat
l’oposició s’ha despertat ens hem d’apuntar i ens apuntam un
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tant al nostre haver. El pas de l’equador de legislatura que
marca aquest debat ha servit perquè una oposició, fins ara
ineficaç, desunida, indolent, s’hagi despertat del seu letargia, no
sé si ara hi tornen a ser, però, curiosament, s’han despertat del
somni amb exigències; hi ha hagut qualque moment que
semblava que li perdonaven la vida i que ens perdonaven la vida
al Grup Parlamentari Popular. Aquesta actitud me recorda
aquella vella anècdota que conten, d’un gallec i d’un portuguès,
que es van barallar, va guanyar el gallec, el va agafar, al
portuguès el tiren dins un pou i quan s’acosta al coll del pou, per
veure com està, sent una veu de baix que diu: si me treus de dins
el pou, te promet que no te faré res i te perdonaré la vida. Què
podia exigir, si ja era baix? Açò és el que els passa, Sr.
President, a l’oposició.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Sí que és cert que amb les seves exigències ens fan un favor,
avui aquí hi ha hagut batec, ja que així el Partit Popular, cosa
que no feim, però per si de cas, no ens hem de dormir a l’ombra
d’una olivera o d’un llorer, però ho hem de tenir clar.
President, enfront del catastrofisme escoltat, vos he de dir
que els ciutadans estan majoritàriament contents, encara que
alguns grups dominats per l’oposició, pocs, però molt
sorollosos, vulguin fer creure tot el contrari; perquè, a diferència
d’experiències anteriors, el Govern que vós presidiu ha anat
directament al bessó de la qüestió, baix les vostres ordres, que
inciten a tres actituds de feina: solucions ràpides, coordinació i
esforç el que faci falta. Però açò crec que ningú no posa en
dubte que, en lloc de la crispació, on es trobava la nostra
societat quan vós vau agafar la presidència, s’ha donat una
capgirada copernicana amb la recuperació de la confiança dels
sectors econòmics i socials. Endavant idò, president, la
comunitat va bé i millora.
En la vostra tasca de govern estau fent un gran servei a
l’anomenada cosa pública, perquè estau tornant la política al seu
sentit original; estau donant als ciutadans una major confiança
en la política. Si entenem la decisió dels ciutadans de delegar en
un grup de persones les seves accions de govern, la tasca de la
direcció de la comunitat i la millora de les seves condicions de
vida, vós ho heu assumit amb total i absoluta noblesa, humilitat,
però fermesa. I açò és la política, açò són les coses de la polis,
en el sentit en què es va inaugurar pels grans pensadors grecs,
com Aristòtil i Plató, que es consagrà a la Revolució Francesca
i que perdura a través de les diverses formes democràtiques.
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Senyor President, senyores i senyors diputats, n’hi ha que
s’han atrevit a acusar-nos que no tenim principis. Molt bé, jo dic
aquí que tenim principis, que tenim valors; estam demostrant
que el Partit Popular creu en l’home com a individu social i que
som defensors de la llibertat individual, la creativitat personal
i per què no, una certa rebelAlia interior, però sense caure en un
relativisme social, ètic, intelAlectual o polític, que tot açò fa que
tot es miri segons els interessos de cadascú i que es posi en
perill una convivència social. Açò ho fan altres, no nosaltres. El
Partit Popular tampoc no cau en l’extrem contrari, que seria el
dogmatisme dels costums, la dictadura intelAlectual, la clonació
educativa, l’absolutisme social, tan freqüent en aquests partits
hereus del marxisme. El nostre partit manté posicions centrades,
moderades, perquè, com es diu en llatí in medio stat virtus. Des
de posicions lliberals, Ortega i Gasset, com deia: l’home està
condemnat a ser lliure, i l’home és causa d’ell mateix en el
sentit més radical, ja que elegeix el tipus de persona que vol ser,
però aquesta llibertat ha de ser exercida responsablement i
subjecta a unes normes socials.
Aquests són els nostres esquemes filosòfics i en aquest marc
és on es desplega tota l’actuació del Govern popular. I es
desplega aquesta actuació a una societat molt concreta, com és
la de les Illes Balears en l’actualitat, on hi ha debat, hi ha
confrontació d’idees, hi ha suggeriments, davant qualsevol
actuació hi ha una participació social important. Açò és bo,
demostra vitalitat social, demostra interès, i per part del Govern
demostra que incideix en els assumptes que interessen als
ciutadans, que toca les aspiracions i que afecta els aspectes que
milloren la seva vida diària. Us recomanam idò que no us
arrufeu davant la protesta i la crítica, ben el contrari, vos ha
d’incentivar per continuar endavant; per què no?, agafant el que
de positiu hi hagi en la crítica i rebutjant la resta, per negatiu.
Passem ara a resumir els quatre grans punts d’aquesta
darrera part de la meva intervenció. Primer, resposta ràpida a les
necessitats urgents en matèria de qualitat de vida:
infraestructures modernes i satisfacció social, emmarcat tot dins
una política mediambiental adequada. En segon lloc, contrastar
els efectes perniciosos de la garreperia de l’administració
socialista contra les Illes Balears. En tercer, sanitat, educació i
polítiques socials com a resposta del deure ètic de tot govern
amb la societat i, en aquest cas, amb la societat balear. I, en
quart, l’Estatut d’Autonomia, que es el mateix que parlar
d’autogovern, finançament, competències i relació de solidaritat
amb la resta de l’Estat.
Anem per part.

No entraré a fer de la política una definició dogmàtica de si
és una ciència o un art, si és un projecte o una acció, si teoria o
simple praxi, deixem els teòrics que elucubrin damunt aquesta
definició. El cert i segur és que amb l’acció de Govern que duis
a terme, heu aconseguit que els ciutadans confiïn cada vegada
més en la política, com és el cas i ho heu pogut demostrar, dels
joves, que, davant la necessitat d’accedir a un habitatge en una
societat marcada per la carestia ha trobat en vós, concretament,
i en el Govern, el millor aliat, la millor fiança i la millor
confiança. Enhorabona a tots els joves i enhorabona, president,
per aquesta coincidència de criteris davant una necessitat
imperiosa, enhorabona.
(Aplaudiments a la sala)

Infraestructures. Sobre el tema d’infraestructures i medi
ambient no vull fer una enumeració completa perquè seria llarga
i carregosa i, en bona part, ja va ser avançada en el seu discurs
d’ahir, però sí que vull dir que els fets demostren que hi ha un
projecte de futur i que hi ha un projecte de comunitat. Com
s’actua? S’actua com s’ha d’actuar: es detecten les necessitats
en connexió amb la gent; es marquen els objectius; es comprova
que hi ha correspondència entre els projectes i les necessitats
reals i es planifica l’execució; se cerca el finançament i mans a
l’obra. Tot d’una, sense dilacions. Tota la resta són artificis, és
indecisió i manca de govern, en definitiva, vuits i nous i cartes
que no lliguen.
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President, sobre el tema de les grans infraestructures que
preparen la comunitat per al futur, fan que s’incentivi la
iniciativa privada i que es creï riquesa, i en aquest cas i en
aquestes hores m’heu de permetre que recordi una definició que,
en el nostre país, du camí de convertir-se en llei dins el
llenguatge polític. Aquesta reflexió diu el següent:“Las grandes
obras las sueñan primero los genios, las ejecutan los
luchadores natos, las disfrutan los ciudadanos y las critican los
lerdos y necios crónicos”.
(Aplaudiments)
Cadascú que s’adjudiqui el seu paper...
(Rialles)
...però amb una advertència: el geni, el lluitador i els
ciutadans ja estan adjudicats.
Només faré una petita referència al Pla d’infraestructures.
L’estació intermodal; la construcció, ja en marxa, del metro a la
universitat amb el seu pas per les concentracions industrials, i
al qual seguiran més projectes en un futur; els projectes de la
façana marítima i del palau de congressos; els plans de
construccions d’instalAlacions esportives, socials i culturals per
als pobles; la xarxa de noves construccions docents; el Pla
d’infraestructures sanitàries i un llarg etcètera. Podria seguir
però no vull ser exhaustiu. El cert i segur és que tots aquests
plans i instalAlacions compten amb un acurat sistema de defensa
mediambiental.
Es tracta d’un programa coherent. Qualcú ha dit que aquesta
gran activitat en la dotació d’equipaments públics, de dotacions
hospitalàries, de comunicacions, de centres socials de tercera
edat, de cases de cultura i de centres escolars, tot açò es fer
electoralisme. Benvolgut sigui aquest electoralisme si es fa tot
açò en compliment d’unes demandes socials.
A més a més, poden tenir la raó en el sentit que hi ha un
compromís amb els electors, un compromís adquirit abans de
les eleccions de fa dos anys, de complir un programa electoral,
del qual es donarà compte al final d’aquesta legislatura perquè
sabem que els ciutadans ens examinaran d’aquest compromís,
i els ciutadans mai no perdonen ni la indolència, ni la indecisió,
ni la manca de solució als problemes.
Possiblement hi hagi errors, segur, però només s’equivoca
qui fa coses. Qui està tot el dia en una discussió i en un dubte
metòdic, mai no s’equivocarà, però mai no farà res. Per tant no
serveix per res.
En segon lloc, a més d’aquestes demandes socials, el Govern
de les Illes Balears que vós presidiu ha de fer front a les
mancances derivades de l’oblit o del càstig als quals les Illes
Balears estan sotmeses per part del Govern president pel Sr.
Zapatero. I el Govern, com estam demostrant, supleix la
iniciativa del govern socialista perquè és conscient que es tracta
d’unes necessitats urgents i que els ciutadans precisament no
s’aturen a pensar a qui correspon o no aquesta competència. Si
hi ha unes necessitats demanen solucions, i com que el titular de
les competències no les fa, ha de ser el Govern de les Illes
Balears qui supleixi aquesta inactivitat.

No es tracta -i ho sabem- d’obligacions o responsabilitats
que li corresponguin a vostè com a president ni al Govern. Són
obligacions incomplides pel Govern central; són convenis
violats, són pactes romputs, són paraules i promeses no
realitzades, són obligacions trencades.
I als fets em remet. Basta ara una mirada als pressuposts de
l’Estat per al 2006. Els estalviaré tots els comentaris que aquest
fet ha provocat a tots els mitjans de comunicació, el mateix
comentari tots, amb una mateixa unanimitat. Sr. President, ja
n’hi ha prou. No hem de perdre més temps en lamentacions i us
recoman que reclameu allò que en justícia ens correspon. Si
l’Administració central continua tancada, reclamau allò nostre
per totes les vies, fins i tot les judicials, perquè hem de
continuar governant, fent inversions i solucionant els problemes
que la societat planteja i que el progrés exigeix.
I a partir d’ara, a aquesta forma de castigar les Balears, veim
que en el diccionari socialista es denomina talante. Es tracta
d’una paraula buida de sentit des que alguns l’utilitzen per dir
justament el contrari del que significa. Ho vaig escriure fa un
certs temps. En l’aniversari d’El Quijote, em vaig entretenir en
part de la seva lectura a anar apuntant el sentit d’aquesta
paraula. Diu: “Con gentil talante y voz reposada dijo Don
Quijote: No fuyan vuesas mercedes”. Es tracta d’una paraula
que necessita sempre d’un adjectiu perquè tengui significat
positiu; sense adjectiu significa tot el contrari, és sinònim de fer
el que a un li doni la gana, és sinònim d’actuar d’una forma
unipersonal, és sinònim d’actuar de manera capriciosa. I així
Cervantes diu d’una persona que actuava “como le viniera en
talante”, i pos al manc de Lepanto com a garant de la veracitat
de les meves paraules.
(Aplaudiments)
Però, en canvi, el diccionari socialista adjudica altres
significats -no s’ho perdin açò, perquè és...- altres significats
com per exemple el que va utilitzar el president Zapatero quan
tractava de donar enveja als francesos i, a Le Monde, va dir: “A
Espanya, en lloc de ‘la liberté, l’egalité i la fraternité’,
nosaltres tenim ‘la paz, la ciudadanía y el talante’”, i quan Le
Monde li va demanar què era açò de “talantear”, ell diu: “Es
dialogar con todos los partidos democráticos y con todas las
comunidades autónomas”. En fi, com diu Carlos Herrera: “Es
que cuando el Sr. Zapatero coge la cinta y la guitarra, no hay
quien lo pare”.
(Rialles)
Si dialogar amb el PP és no pactar amb ell, ni tant sol un
pacte d’estat sobre els estatuts i la reforma constitucional; si
dialogar amb la nostra comunitat és reduir les inversions de
l’Estat en un 30 o un 40%; si dialogar amb Balears és..., i aquí
podria fer tota una llista, llarga, que tenim de greuges; si açò és
dialogar i talante, queda molt clar quin és el significat que el
diccionari socialista aplica a aquesta paraula.
De tot açò es dedueixen diverses coses. La primera: el Sr.
Zapatero no ha llegit El Quijote, cosa que no m’estranya...
(Més rialles)
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...o no l’ha comprés, la qual cosa també és possible; o el seu
talante, sense adjectiu, té totalment un significat cervantí i
quixotesc: fer el que li doni la gana i actuar según su libre
albedrío.
Si entram ara en el tercer punt, de polítiques socials, hem
parlat, president, d’un altre punt que defineix les societats
avançades i solidàries. Vostè aquí va exposar amb fets, amb
dades, que tenim una política social autèntica i rigorosa, que
dóna suport i que té cura dels que tenen més dificultats,
d’aquells que corren el risc de ser oblidats per la societat,
d’aquells als quals el destí o l’atzar els fa avançar molt més a
poc a poc i que no poden aguantar el ritme de la societat; que va
dirigida als dèbils, als necessitats, als malalts, als abandonats a
la seva sort o desgràcia.
Crec que val la pena que tots, sense exclusions, facem de
tant en tant una aturada per despertar les nostres consciències i
les consciències de tota la societat en el seu conjunt, perquè
totes aquestes persones no caiguin en l’oblit d’una societat
excessivament materialista. I en aquest sentit crec que anau per
bon camí perquè es tracta d’un deure ètic i moral, d’un deure
personal i institucional, i d’un deure individual i colAlectiu.
Gràcies, president, pel compromís adquirit en la construcció
d’infraestructures sanitàries i socials. I ho hem de fer amb el
més alt concepte de la solidaritat, per un compromís, un deure
i una obligació social, no per obtenir gratitud.
Quant a sanitat, què vol que li digui; ja ho ha explicat vostè
molt millor que ho pugui fer jo: a final d’aquesta legislatura
estaran en marxa -n’hi haurà d’acabades però estaran en marxatotes les obres que fan referència en matèria de sanitat que duran
a aquesta comunitat autònoma a ser una comunitat, una regió
que gaudirà de les millors infraestructures sanitàries d’Europa.
I repetesc: açò malgrat la gasiveria en el finançament per part
del Govern socialista de Madrid en finançar adequadament la
sanitat en funció de la població atesa, de l’increment de
l’immigració i del pes important de la població flotant.
I anem al darrer punt. Estatut. Aquest punt, que no ser el
darrer és el menys important, el referit a l’autogovern, al
finançament just i adequat i a la realitat de les Illes Balears com
a comunitat autònoma incardinada en l’Estat espanyol, volem
que sigui i que es faci amb un grau d’igualtat amb la resta de
comunitats.
En un assumpte d’actualitat que ens ocupa -no ho perdem de
vista-, que ens ocupa molt als polítics i molt poc a la societat en
el seu conjunt, em referesc a les reformes estatutàries, s’ha de
partir d’un principi bàsic en el món del dret, i és que tota norma
és modificable; però aquesta modificació només es possible dins
el marc d’un ordenament superior i de major àmbit, al qual està
subjecte o supeditat, i aquest no és altre que la Constitució
Espanyola. La Constitució no impedeix la reforma de l’Estatut
ni de la mateixa Constitució; el camí està contemplat a l’article
147.2 de la Constitució i als articles 76.1 i 4 de l’Estatut
d’Autonomia.
Però també vull que quedi clar: falsifiquen la realitat els que
ara diuen que el PP mai no ha estat partidari de la reforma de
l’Estatut. O bé menteixen per ignorància o mala fe els que diuen
que som uns conversos en això de la reforma. Més bé hauria que
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dir que tal vegada i en certes situacions altres intenten
obstaculitzar posant pals a les rodes per culpar després al Partit
Popular d’un possible fracàs.
Fa temps, de manera personal, però estic content de la total
i absolutament coincidència, fa temps que vaig apelAlar a una
reforma de l’Estatut, fent una distinció entre les zones blanes,
susceptibles de millora, o aquells espais tancats que no
s’haurien de tocar. No crec que sigui bo, en un debat d’aquests
aquí, apelAlar a quines són aquestes zones blanes i aquelles que
no s’haurien de tocar, sobretot quan aquestes han de sortir d’un
gran pacte entre totes, totes les forces polítiques sense exclusió.
I aquí vull fer una petita aturada. No, no. La comissió
d’experts o de savis fa una gran feina que nosaltres valoram i
tenim en compte. La ponència no està aturada per falta de
criteri; la ponència està aturada perquè a dos punts -la qual cosa
m’alegra perquè me n’adon que amb tota la resta bàsicament
podem arribar a acords- a dos punts hi pot haver dues postures
diferents: Consell Insular de Formentera i, si és així, com
l’estructuram, i equilibri territorial en el sentit de si s’ha de
posar o no s’ha de posar a l’Estatut la composició actual del
Parlament. Aquests són els dos punts, aquí és on haurem de
negociar. Amb la resta, per tant, que no hi hagi aquí i que no es
diguin coses que no passen o coses que no són prou la veritat,
de dir que tenim aturada la ponència per falta de criteri. No, no,
per falta de criteri no, perquè hi ha dos criteris diferents i jo,
com a màxim responsable d’aquest cas, amb el beneplàcit de
tots els portaveus, van dir: “En aquest moment que hi ha el
debat de l’estat de l’autonomia, dimarts el capvespre val més
que no facem la ponència”, la qual cosa ens dóna més temps a
nosaltres per jo poder transmetre que aquest són els dos punt on
hi pot haver dificultats, i el pròxim dimarts ens tornarem reunir
per veure si trobam una solució. I a les actes em remet, i a les
actes em remet.
Però què ha passat?, tornant anar a açò de la reforma de
l’Estatut. Per què estam amb les reformes dels estatuts? Molt
senzill: perquè amb l’arribada del Sr. Zapatero es trastoca
totalment la situació. Ara la reforma dels estatuts parteix de les
exigències del tripartit català, o va partir, no d’un acte d’estat
entre les forces que tenen capacitat per dur endavant una
reforma, tal com havia passat o ha passat durant els 25 anys, i
nosaltres, el Partit Popular, no hem canviat aquesta pràctica,
l’han canviada altres; nosaltres no hem canviat aquesta pràctica
que havia funcionat a la perfecció amb les reformes de Felipe
González i de José María Aznar. Nosaltres no hem canviat, el
que han canviat han estat les exigències d’aquells que, com diu
un president socialista “quieren comer aparte”. Si quieren
comer aparte, es porque quieren comer más. Per aquestes
exigències, ha canviat. No, nosaltres no hem canviat.
I aquesta exigència ha obligat el Sr. Zapatero a passar de
qualsevol pacte d’estat amb el Partit Popular, i a canvi ara es
troba amb un bullit, amb un bon bullit en les seves mans. Si ara
ja no fa falta cap pacte d’estat amb el Partit Popular, ja me diran
com es recondueix la situació a partir d’avui mateix en què el
projecte de reforma català ha entrat a les Corts Generals.
Però no és el nostre tema. President, el seu comportament i
la seva actitud anunciada entorn de la reforma de l’Estatut vos
situen, cregui’m, com a autèntic home d’estat en uns moments
en què els màxims responsables del Govern espanyol es
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mantenen en una indecisió permanent, en declaracions
contradictòries, en una situació kafkiana de defensar al mateix
temps una cosa i la contrària a una altra banda: el partit del Sr.
Zapatero diu que defensa una cosa a Madrid, i ho han vist
aquests dies amb els ministres, mentre que la seva franquícia a
Catalunya defensa justament el contrari. Estan instalAlats en una
esquizofrènia greu. La marca PSOE va per un costat i la seva
franquícia -repetesc- a Catalunya es dedica a vendre
mercaderies de la competència, aquest és el problema.
I allò més greu és que el Sr. Zapatero ha alimentat falses
expectatives entre els ciutadans de Catalunya. Les ha
alimentades amb declaracions molt arriscades per al màxim
responsable del Govern d’Espanya; sense cap talante d’home
d’estat ha donat ales al nacionalisme més radical per posar
blindatges per tot contra la presència d’Espanya a Catalunya i
contra el que faci falta.
I ara té el bullit a ca seva. Ara es troba presoner de la seva
paraula , que ell va dir -en una encalentida de boca,
indiscutiblement- allò de: “Pasqual, tranquilo; puedes estar
seguro que yo apoyaré la reforma de Estatuto que apruebe el
Parlament de Catalunya”. Ara, presoner de les seves paraules,
es dedica a somriure entre noves declaracions contradictòries
sobre el futur de la reforma. Ara, en el moment de la veritat, no
sap què fer, ja que és conscient que, tot el que és, ho deu per una
part al Sr. Maragall i per altra al seu soci i, ara, quan li
presenten la factura que ell havia promès que pagaria, resulta
que no té fons per pagar, un poc com ens passa aquí a nosaltres,
tampoc no ens paguen.
Sr. President, senyores i senyors diputats, enfront d’aquestes
actituds han de tenir seny, han de tenir seny pels qui no en
tenen; enfront d’aquestes actituds, president, en nom del grup
parlamentari vos hem de demanar un tarannà ferm, un sentit de
solidaritat i que ajudeu, en tot el possible, als que necessiten de
cura per dur endavant el procés d’una reforma estatutària,
sempre dins el marc de la Constitució.
Tenim l’obligació, té l’obligació, i nosaltres, darrera vostè,
tenim l’obligació de demostrar que no som partidaris de cap
blindatge egoista i insolidari de competències o de sistemes de
finançament, tenim l’obligació i la volem assumir. En cap
moment hem d’intentar un atreviment, com és el de reformar
l’estructura de l’Estat espanyol des de la nostra comunitat; no es
pot imposar un model d’Estat des d’una part, la part no pot
reformar el tot, entre d’altres coses perquè la sobirania resideix
en el tot i és el Congrés dels Diputats l’única instància que ho
pot fer i ho pot decidir.
Ara bé, i estic content haver-lo escoltat, dèiem més o manco
el mateix, President, jo crec que fa bé a mantenir una posició
raonable de fomentar una reforma d’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears dins el límit de la Constitució espanyola que és la
norma que ha demostrat ser la garantia de convivència al llarg
de més d’un quart de segle. Però, ara, quan s’han disparat totes
les alarmes sobre el model d’Estat, quan alguns volen enterrar
l’Estat de les autonomies per fomentar la nación de naciones,
el vull encoratjar a mantenir aquesta actitud ferma com a
president d’aquesta comunitat. No volem que ningú
malinterpreti, per simple sentit d’Estat, no volem ser autonomia
de segona ni de tercera, no volem anar al vagó de cua, volem
tenir els mateixos drets, les mateixes obligacions i el mateix

sistema de finançament que la resta d’espanyols,
independentment del lloc de naixement i de residència.
(Aplaudiments a la Sala)
No volem de cap de les maneres privilegis, però tampoc no
volem quedar endarrerits.
Per açò, amb el seu permís, senyor President, des d’aquesta
tribuna parlamentària i amb vostè al front, feim una crida, hem
de fer una crida a tots els que vulguin aixecar el seu cap amb
orgull de pertànyer a aquesta comunitat autònoma; als que
vulguin i es vulguin afegir a aquest projecte solidari que vós ens
heu explicat; als que es mostrin fermament partidaris de no
renunciar a cap dels nostres drets i d’acomplir totes i cadascuna
de les nostres obligacions; als que ens sentim mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterers, als que ens sentim
ciutadans de les Illes Balears, com a part integrant i
irrenunciable d’aquesta gran nació que és Espanya, a tots ells els
brindam, els deim que poden confiar; els brindam ilAlusió,
confiança i serenitat, que són els tres missatges que vol
transmetre aquest grup parlamentari i que tota la societat de les
Illes Balears, per la qual hem estat elegits, nosaltres han de
saber que seguirem fent feina.
Gràcies.
(Aplaudiments a la Sala)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Huguet, per acabar aquest debat i per concloure aquesta jornada,
ja després de moltes hores de debat i probablement ja una
miqueta cansats, però sí que li vull agrair la seva intervenció, el
contingut d’aquesta, el seu nivell, les seves propostes en positiu
i naturalment la coincidència i el suport al projecte polític que
represent i que representa aquest Govern.
Me vull quedar de la seva intervenció amb el balanç de
gestió, que és el que hem volgut intentar explicar avui als
ciutadans de les Illes Balears, un balanç de gestió política que
intenta resoldre els problemes reals que pateixen els ciutadans.
Volíem i intentàvem que aquest fos un debat on es poguessin
plantejar qüestions que afecten d’una forma directa, que toquen
de prop els ciutadans que cada vegada més, malauradament,
s’allunyen de la política, precisament perquè en aquest
Parlament hi ha actes com aquest de vegades els polítics feim
debats que no interessen, debats que es queden entre
l’enfrontament i la baralla partidista i personal d’uns i altres i
estam lluny de parlar d’aquells temes que es troben al carrer i
que són els que ens afecten a tots.
Vostè ha fet esment precisament d’una política que està
basada en la gestió de les polítiques essencials, d’educació, de
sanitat, polítiques socials, etcètera, i amb una política
d’infraestructures molt important que pugui corregir un dèficit
històric que nosaltres tenim. Jo deia al principi d’aquest debat,
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ahir, que aquest era un projecte, una aposta per la modernitat, i
efectivament aquest és el repte que aquest Govern i que aquest
grup parlamentari que li dóna suport vol assolir al llarg
d’aquests quatre anys. Nosaltres volem passar aquests quatre
anys passant comptes i a les Illes Balears podem passar comptes
sabent quina és l’alternativa que tenim davant; sabent què és el
que va fer el govern anterior al llarg de quatre anys, alternativa
del Govern que avui representa aquest partit i aquesta majoria
parlamentària; aquesta política dels fets, aquesta política dels
resultats, aquesta política de les solucions és la que intenta
avalar la gestió d’aquest govern.
És cert que aquesta política també té molts aspectes
colAlaterals que també són importants, que vostè ha apuntat i que
han sortit al llarg del debat del dia d’avui. Les relacions amb el
Govern central no són una excepció, però en contraprestació al
que signifiquen les relacions amb el Govern central, existeix
avui un clima d’estabilitat que no existia anteriorment a les Illes
Balears. Avui existeix un govern homogeni, aquí no hi ha
conselleries de distints partits que es vigilen, que es marquen,
que s’enfronten i que cadascú tirà pel seu costat; aquest és un
projecte únic, sòlid, homogeni. Hi estirem d’acord o no hi
estirem d’acord, però aquest és un govern que gestiona, això són
uns consellers i conselleres que es dediquen a fer feina i a
gestionar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears i
intentar fer que les coses funcionin i que puguem complir els
nostres compromisos.
Aquesta estabilitat de govern, de projecte polític,
acompanyada amb un clima, amb el pacte de governabilitat amb
Unió Mallorquina, i amb un clima de relacions institucionals de
respecte i de lleialtat, és el que condiciona clarament un balanç
definitiu i una comparació que, està malament que jo ho digui,
però, avui per avui, és demolidor, un balanç de gestió que no té
comparació amb el que era el balanç de la legislatura anterior.
I és cert que tenim un condicionant a la nostra política de gestió,
que són les relacions amb el Govern estatal, amb el Govern
d’Espanya, i és cert que hi ha moltes qüestions pendents i que
no es resolen i que els ciutadans de les Illes Balears cada vegada
més tenen la sensació d’una certa marginació avui, dins el
Govern espanyol. És cert que els darrers esdeveniments, tant
dels pressuposts generals de l’Estat com de determinades
mesures quant a la Platja de Palma i d’altres polítiques
d’inversions, no són missatges positius cap al tracte que ha de
donar un govern de forma igualitària a totes les comunitats
autònomes, per damunt del color polític que tenguin aquestes
comunitats autònomes. Però jo, sincerament, crec que la política
encertada és intentar entendre-se, la política encertada és
intentar que les coses es resolguin per la via del diàleg, per la
via del consens i, sobretot per una posició de força interna que
te doni credibilitat de cara a l’exterior. És molt distint poder
sustentar aquestes relacions en la força d’un sol partit polític o
d’una institució o poder establir unes relacions amb el Govern
central des d’una perspectiva de força amb els consells insulars,
com intentam fer, o amb els pactes amb els grups polítics de la
forma més majoritària possible. Jo crec que aquesta és
l’estratègia, és una estratègia que al final ha de redundar en
coses positives, malgrat tot, a favor dels ciutadans de les Illes
Balears.
Que voldríem que aquestes relacions fossin millors? Doncs,
probablement, però, en qualsevol cas, estam davant una política
colAlateral a la política important, que ha de ser la de la nostra

3449

gestió, la del compliment dels nostres compromisos i del nostre
programa.
I quant al punt final que vostè ha abordat de la reforma de
l’Estatut d’Autonomia, jo crec que tenim una oportunitat
d’aconseguir que aquest projecte s’aprovi amb un ampli consens
a les Illes Balears. Seria un fet inusual, però seria un fet que,
efectivament, també demostraria que aquesta modernitat que
estam intentant construir en política social, en residències, en
centres de dia, en atenció especialitzada, en política
d’infraestructures, però també en política de serveis, amb els
hospitals i amb els colAlegis, que aquesta política de modernitat
que volem que tenguin totes les Illes Balears també es trasllada
al món polític. I que també els partits polítics avançam, som
capaços de superar enfrontaments i debats estèrils que no
condueixen a res i de tirar-nos els trastos uns als altres, i que,
quan se’ns planteja una qüestió important, com pot ser la
reforma de l’Estatut d’Autonomia que afecta tots els ciutadans,
el primer que feim és intentar demostrar al ciutadà que està a ca
seva que li serveix de qualque cosa que reformen l’Estatut, que
realment amb un nou Estatut ell millorarà la seva qualitat de
vida i millorarà les seves condicions. I, en segon lloc, que som
capaços d’entendre-nos i que som capaços d’anteposar els
interessos generals, els interessos dels ciutadans per damunt dels
nostres interessos particulars.
Moltíssimes gràcies als diputats que donen suport a aquest
Govern i estic segur que avui s’hauran almanco pogut sentir ells
també suportats per una tasca, per una feina que té la traducció
pràctica en un bon balanç de gestió, només després de dos anys
de les passades eleccions.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, se suspèn la sessió, a les 22.30,
i els record que els grups podran presentar propostes de
resolució davant la Mesa de la Cambra, fins 30 minuts després
d’haver conclòs, per tant tenen fins a les onze.
I la Mesa es reunirà per qualificar la congruència amb la
matèria objecte de debat i comprovar que no es tracti de moció
de censura o qüestió de confiança, a les 23.10.
Senyores i senyors, se suspèn la sessió, i demà, a les onze
del matí.

3450

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / fascicle 3 / 4, 5 i 6 d'octubre del 2005

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 /fascicle 3 / 4, 5 i 6 d'octubre del 2005

3451

3452

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / fascicle 3 / 4, 5 i 6 d'octubre del 2005

DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
DLPM 770-1987

Fq.Con.núm. 33/27

VI legislatura

Any 2005

Núm. 69/Fascicle 4

Presidència
del Molt Honorable Sr. Pere Rotger i Llabrés
Sessió celebrada els dies 4, 5 i 6 d'octubre del 2005
Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Debat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

fascicle 1

Molt bon dia senyores i senyors diputats. Començam la

3458

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / fascicle 4 / 4, 5 i 6 d'octubre del 2005

tercera sessió i començarem pel debat de les propostes de
resolució presentats pels diversos grups parlamentaris, derivades
del debat sobre l’orientació política general del Govern.
El debat se farà de la manera següent: primer les
intervencions dels portaveus seguiran l’ordre de menor a major
importància numèrica dels grups. Segon, les propostes dels
grups parlamentaris i admeses per la Mesa seran transcrites
literalment en el Diari de Sessions abans de la intervenció del
portaveu corresponent per fer-ne la defensa. I en tercer lloc,
acabat el debat de la totalitat de les propostes presentades se’n
farà la votació per ordre de presentació en el registre.
Debat de les 15 propostes del Grup Parlamentari Mixt RGE
núm. 7031/05. Per defensar-les en nom d’aquest grup té la
paraula la Sra. Dolça Mulet.
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu radical
rebuig a qualsevol pràctica política que suposi una vulneració
de la sobirania popular, en el marc del pacte contra el
transfuguisme que ha de regir l’actuació dels diferents partits
polítics.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
convicció de la necessitat de procedir a una reforma de la
legislació electoral general per impedir que se puguin seguir
produint casos de transfuguisme polític.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant per aconseguir que els
ciutadans de les Illes Balears puguin rebre assistència
sanitària i accedir a les receptes dels medicaments amb una
major agilitat, reduint en la mesura del possible els
desplaçaments i els tràmits burocràtics.
4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears i al Govern de l’Estat a dur a terme les passes
necessàries per assegurar, a la major brevetat possible, la
gratuïtat dels llibres de text per als alumnes de les Illes
Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant per millorar la situació dels
nostres joves, especialment en tot allò referit a l’habitatge i
l’accés al mercat laboral.
6. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a les millores dutes a terme en carreteres per part del Govern
de les Illes Balears i del Consell de Mallorca.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a impulsar decididament els projectes imprescindibles
per assegurar el subministrament energètic a les Illes Balears,
apostant per la combinació de la connexió per cable i amb
gasoducte.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la millora de la gestió
dels recursos hídrics, recursos especialment escassos i que
exigeixen una atenció molt especial.
9. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
convicció d’obrir un debat en profunditat amb tot el sector i

totes les forces polítiques i socials per establir les bases d’un
nou model turístic.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a desenvolupar de forma urgent les mesures normatives
necessàries per impedir els perjudicis per al sector nàutic de
les Illes Balears que suposa la nova legislació estatal dels
ports d’interès general.
11. El Parlament de les Illes Balears demana a la Comissió
d’Experts i a la Ponència parlamentària de reforma de
l’Estatut que estudiïn la possibilitat d’incloure a la proposta de
reforma l’exercici de les competències de justícia, policia
autonòmica, immigració per part de la nostra comunitat
autònoma.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a arribar als acords necessaris amb el Govern de les
Illes Balears per assolir un sistema de gestió conjunta i
titularitat compartida dels aeroports.
13. El Parlament de les Illes Balears constata que, a més a
més de la transferència legal de qualsevol competència per
part de l’Estat cap a les Illes Balears, és essencial també la
transferència suficient dels recursos econòmics que
n’assegurin la seva correcta gestió.
14. El Parlament de les Illes Balears manifesta que el
mecanisme legal que pot assegurar de la millor manera
l’existència d’un finançament just i equilibrat per a la nostra
comunitat autònoma és el concert econòmic.
15. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
de què la comunitat autònoma de les Illes Balears disposi
d’una Agència Tributària i d’una Oficina del Cadastre pròpies.
LA SRA. MULET I DEZCALLAR:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
és la darrera etapa del debat de política general, defensam avui
les propostes de resolució, les conclusions d’aquests dos dies de
debat, un debat intens i extens. Nosaltres hem presentat unes
propostes clares i concretes, unes propostes que no necessiten
excessiva explicació, ja que són el resultat de la nostra
preocupació per algunes de les qüestions de major actualitat a
la nostra comunitat.
A la nostra exposició d’ahir vàrem voler donar molta
importància a aquelles coses que s’han fet, que s’han de fer en
positiu per als ciutadans de les Illes Balears. I vàrem demostrar
com Unió Mallorquina ha participat en moltes d’aquestes
actuacions. Però també vàrem parlar de qüestions concretes, a
les quals s’hi ha de seguir treballant de valent, amb lleialtat i
respecte a la voluntat dels ciutadans.
Hem de seguir treballant per millorar les nostres
comunicacions.
Hem de seguir treballant per facilitar l’accés dels nostres
ciutadans en el sistema sanitari, a les receptes, evitant
desplaçaments, que especialment des de la part forana se fa
bastant complicat.
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Hem d’insistir en la millora del sistema educatiu.
Hem d’aconseguir la gratuïtat dels llibres de text per als
nostres alumnes.
Hem de continuar esforçant-nos per als nostres joves, perquè
puguin accedir a un habitatge i a una feina digna.
Hem de continuar fent feina per assegurar la nostra energia,
per protegir els nostres recursos hídrics.
Ens hem de donar tots la mà per evitar que determinades
lleis de l’Estat posin en perill l’economia productiva de la nostra
comunitat. Estam segurs que aquests reptes són compartits per
totes les forces polítiques d’aquesta cambra.
I hem de donar una passa més, hem de cercar el màxim
consens per preparar el futur del nostre model turístic i també
hem de seguir creixent en el nostre autogovern, perquè dins
aquest autogovern que demanam s’estudiï incloure-hi noves i
importants competències. Competències que han de venir ben
dotades, en tot cas en la matèria del finançament.
I com hem fet cada any, mantenim la nostra proposta,
l’establiment d’un concert econòmic, una agència tributària i
una oficina de cadastre pròpia.
Estam segurs que, com en altres vegades, el temps ens
donarà la raó.
Moltes gràcies.
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Fixació de posició dels altres
grups. En primer lloc en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds per un temps de 5 minuts intervé la Sra.
Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Bé, respecte les resolucions que ha
presentat el Grup Mixt que votarem a favor de tot un seguit
d’aquestes resolucions, concretament de les: 1, 3, 4, 12, 13, 14
i 15, referides a més competències i arribar a acords amb el
Govern central. Ens abstindrem a tot un bloc de resolucions que
presenta. Però sobretot votarem que no a les 2, 5, 6, 7 i 8. I
votarem que no perquè creim que mitjançant aquestes
resolucions Unió Mallorquina, el Grup Mixt el que planteja és
un model exactament igual al que presenta el Partit Popular, de
fet el seu acord és molt clar, més autopistes, més energia, més
i més... Anam cap unes illes absolutament insostenibles a nivell
econòmic, ecològic i social.
I per altra banda, perquè també en aquestes resolucions hi ha
un model de suport, o plantegen un suport al Partit Popular,
avalant les seves polítiques en àmbits com recursos hídrics,
política d’habitatge, política de joventut que nosaltres
consideram que no van en la línia que s’haurien de fer a les
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nostres illes. Per tant, per aquestes raons el nostre vot serà
contrari.
També dir-los que aquelles resolucions que van referides a
l’Estatut, consideram que ha de ser la ponència parlamentària
que està constituïda el lloc idoni allà on s’han de tractar
aquestes qüestions referides a temes estatutaris i per això també
votarem que no a aquesta resolució.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista intervé l’Hble. Sra.
Joana Mascaró i Melià.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sr. President. Referent a les propostes del
Grup Mixt, aniré una mica per ordre.
La número 1, des del PSM rebutjam qualsevol pràctica
política que suposi una vulneració de la sobirania popular i tant
que ho rebutjam. Vulnerar la sobirania popular és atacar el pilar
bàsic de la democràcia, però el nostre rebuig va encara més
enllà del marc estricte del pacte contra el transfuguisme. Ahir es
va parlar en aquesta sala d’altres actuacions que atacaven en
aquest pilar de la democràcia, aquesta sobirania popular i
pensam que la proposta és insuficient. Els proposam que s’hi
hauria d’afegir. “...i en qualsevol marc d’actuació política”. Per
tant, li proposam una transacció.
A la número 2 hi estam d’acord, el que passa és que vostès
no sé si són conscients que allò que demanen és una reforma de
la Constitució. L’actual sistema que diu que les actes són dels
regidors, o diputats i no del partit, és una sentència del Tribunal
Constitucional del 83, arrel d’un problema que hi va haver a
nivell d’Estat. Per tant, vostès estan demanant una reforma de
la Constitució i que ja ens pareix bé. Per tant, endavant.
A la número 3, seguir treballant. De moment només tenim
paraules en política de sanitat. El Sr. Matas va exposar ahir que
farien coses, però desgraciadament i dic desgraciadament, per
al nostre partit la paraula de l’actual President no té gaire força.
Per tant, seguir treballant sense saber en què no ens inspira
confiança i ens abstindrem.
La número 4, llibres de text gratuïts, sí, és evident que sí.
Vostès ho demanen a les dues administracions. L’Estat en
aquests moments no té gaires competències, llevat de les de
beques, per tant, li votam que sí perquè podrien venir a través de
beques. Però la responsabilitat és del Govern d’aquí, al qual
vostès li donen suport, ho va prometre a nivell electoral i no ho
ha complit i segurament no ho complirà. Però així i tot l’instam
a què se faci.
La número 5. Insten vostès a seguir millorant..., millorar en
què. Què ha fet aquest Govern per als joves? Dues coses, les
ajudes a les hipoteques que va anunciar el mateix dia que el
President ens havia de fer el seu discurs que no ens va fer. I
aprovar fa quasi un any que les hipoteques que s’havien de
pagar els joves fossin el doble de cares d’allò que eren abans.
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Per tant, no sabem quina política han de seguir millorant
respecte els joves. Per tant, aquí no tendran el nostre suport.
La número 6. M’admira la sang freda d’aquesta partit que
forma el Grup Mixt, la sang freda que tenen per adaptar-se
camaleònicament a qualsevol situació i se’n surten tan contents.
Suport a les millores en carreteres del Govern? Abans de les
eleccions del 2003 el seu partit va pagar un bon anunci al diari
que deia: “Unió Mallorquina està en contra de l’autopista de
Llucmajor” i ara vénen aquí a dir-nos que nosaltres li donem
suport. La seva Presidenta va sortir a la Televisió Local de
Llucmajor dient que Unió Mallorquina estava en contra
d’aquella autopista i ara li hem donar suport? Ara que ho tenen
fet, per favor!
(Remor de veus)
Supòs que passarà una cosa semblant a s’Estanyol.
A la número 7 ens abstindrem perquè impulsar decididament
projectes imprescindibles, sense saber quins són aquests
projectes i veient com se mou la màquina demolidora d’aquesta
terra nostra, sincerament se’ns fa difícil impulsar decididament
aquests projectes tan imprescindibles. Els que són
imprescindibles per l’actual Govern, són bastant prescindibles,
almanco retallables per a nosaltres. Per tant, no li podem donar
suport.
La número 8, continuar treballant. Per tant, nosaltres també
ens abstendrem.
A la número 9 sí, un debat amb el sector.
A la número 10 sí.
A la 11 sí, però això se fa en el marc de la ponència
parlamentària. Per tant, és quasi una obvietat.
I a la número 12 ens abstendrem. Això que vostès proposen
seria una passa positiva, però nosaltres aspiram a la
transferència de la gestió aeroportuària, que se transfereixi a la
comunitat i una gestió que hi càpiga després el sector privat
també. Per tant, el que vostès ens proposen aquí no és la nostra
aspiració, però tampoc hi estam en contra i li votarem.
I si fins aquí venia el partit annex al Partit Popular, a un
moment hi ha d’haver la reafirmació de diferència i clar la
reafirmació de diferència ve (...) en què les competències
venguin ben donades, evidentment han de venir ben donades.
En tenim moltes experiències. Per tant, tenen el nostre suport.
El concert econòmic, també tenen el nostre suport.
I l’agència tributària i d’una oficina de cadastre pròpia.
Saben que tenen el nostre suport i no el del partit amb el qual
tenen un pacte.
Dit això res més. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista intervé l’Hble. Sra. Diputada Rado i
Ferrando.
LA SRA. RADO I FERRANDO:
Senyores i senyors diputats. Per fixar la posició del Grup
Socialista, enumeraria cada una de les propostes de resolució
del Grup Mixt i el posicionament del nostre grup.
La primera i com supòs que tots vostès saben, no podia ser
d’altra manera per la regeneració de la vida política d’aquestes
illes, per la credibilitat dels polítics i també pel respecte de la
voluntat popular, no podem fer altra cosa que votar que sí.
I en coherència amb aquesta la número 2 també votaríem
que sí, perquè creim que s’han de posar els mitjans necessaris
perquè aquestes qüestions com les que s’han donat molt
recentment i que han estat a tots els diaris, com el cas Calvià, no
se poden tornar donar a la vida política d’aquestes illes.
La número 3 la votaríem que sí. Evidentment nosaltres
estam d’acord en tot allò que sigui una millora per a l’atenció de
les persones. Per tant, aquesta que fa referència a l’assistència
sanitària tendria el suport del Grup Socialista.
Pel que fa a la número 4, insta el Govern de les Illes Balears
i el Govern de l’Estat a la gratuïtat dels llibres de text. Nosaltres
creim que qui s’ha de fer responsable d’aquesta promesa
electoral és el que la va fer. En aquest cas concret és el Partit
Popular d’aquestes illes i el Govern de les Illes Balears. Per
tant, instar el Govern de l’Estat creim que seria una altra cosa,
s’ha dit aquí en tema de beques, però realment el tema concret
de la gratuïtat dels llibres de text és una responsabilitat del
Govern de les Illes Balears i així ho va anunciar en el seu
programa electoral i no ha complit. Per tant, nosaltres estaríem
d’acord i li votaríem a favor, si admetés llevar el Govern estatal
i deixar el Govern de les Illes Balears. Supòs que no l’admetrà,
però aquesta és l’oferta que nosaltres li feim.
A la número 5 ens abstendrem perquè aquí diu: “seguir
treballant per millorar la situació dels nostres joves”. Si digues
“treballar o començar a fer feina per als nostres joves” hi
estaríem absolutament d’acord, perquè amb el que duim de
legislatura ben poca cosa s’ha fet a favor dels joves d’aquestes
illes. Per tant, “seguir treballant”, almanco la redacció no seria
la correcta. Efectivament me podin dir això d’aquestes
hipoteques, qualcú del nostre grup ja li va dir que això pot tenir
una part bona, nosaltres no li ho negam, el que assegura en
definitiva és que el banc pugui cobrar totes les anualitats. Per
tant, aquest jove continuarà pagant hipoteca fins els 70 anys. De
totes maneres donaríem un vot de confiança, ens abstendríem i
ja veuríem què passa amb aquest tema de les hipoteques al cap
i a la fi.
A la número 6 votarem que no, perquè evidentment les
millores duites a terme en carreteres és una qüestió, és públic i
notori, que el Partit Socialista està en desacord en moltes de les
carreteres que s’han duit a terme, en algunes hi podem estar
d’acord. En tot cas amb les autopistes que s’han projectat sense
cap tipus de consens amb grups polítics, nosaltres votarem que
no.
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Impulsar els projectes imprescindibles per al
subministrament energètic. També li votarem que sí, creim que
és important la qüestió de què aquestes illes tenguin assegurat
el subministrament.
La número 8, “per continuar treballant en la millora dels
recursos hídrics”. Creim que és absolutament imprescindible
treballant i conscienciant la gent. També creim que és una
qüestió d’educació, encara que en aquest moment, per sort, en
aquestes illes no tenguem manca d’aigua, sí que passa a altres
llocs de l’Estat i nosaltres ens hauríem de preparar pel moment
en què ens pugui passar una situació que en aquests moments
estan patint altres comunitats. I això s’hauria de fer a través
també, a part de millorar infraestructures, a través de l’educació
de la població.
A la número 9 també votarem que sí. Com vostès saben i
com no podria ser d’altra manera, fa molt de temps que
nosaltres estam dient que el model turístic que tenim necessita
canvis i canvis importants. Per tant votaríem que sí.
A la número 10 també votaríem que sí, ja que la legislació
estatal del 2003 efectivament passa allò que vostès expliciten
aquí i per tant nosaltres també estaríem d’acord que el Govern
la reformàs.
La número 11 també creim... -votaríem que no- creim que
aquestes qüestions qui les ha de fer és la ponència, i per tant el
nostre vot seria negatiu.
La número 12 nosaltres estaríem d’acord -parla de les gestió
dels aeroports- estaríem d’acord amb la gestió conjunta però no
amb la qüestió de la titularitat.
13. Evidentment les transferències que arribin a aquesta
comunitat han de venir dotades econòmicament i no com tots
els que estam aquí, i també la ciutadania, com aquestes
competències d’educació i sanitat, que finalment s’han hagut de
renegociar perquè estaven mal dotades. Creim que això no ha de
tornar a passar; per tant tendrà el nostre suport.
Número 14. Evidentment és públic i notori que el Partit
Socialista no està d’acord amb un concert econòmic;, encara
que aquí digui que constata, nosaltres tampoc no estam segurs
que en determinades circumstàncies aquesta sigui la millor
opció per a aquesta comunitat.
I pel que fa a la número 15 sí que hi votaríem a favor,
perquè aquestes illes tenguin una agència tributària i una oficina
de cadastre pròpia.
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nosaltres al primer punt votarem a favor. Efectivament
consideram que el transfuguisme és una de les vulneracions més
deplorables de la democràcia i jo crec que el nostre partit ha
actuat en conseqüència, no només amb posicions polítics en
aquesta tribuna sinó amb fets a determinades institucions, i
esperam que, ja que altres partits com per exemple el Partit
Socialista també s’han posicionat d’aquesta manera, actuïn en
conseqüència en aquells ajuntaments on també hi ha
trànsfugues.
En el punt número 2 consideram que no hi ha una reforma
constitucional, sinó que es tracta d’una reforma -i ho posen
explícitament- de legislació electoral; per tant no és Constitució,
és legislació, i nosaltres també hi donarem suport.
En el punt 3 consideram que és imprescindible l’assistència
sanitària, evidentment, com vostès varen dir en el discurs
mitjançant la seva presidenta, i consideram que s’ha de facilitar
aquest accés, i en tots els temes farmacèutics i tota aquesta
tramitació s’hi ha de donar resposta i solucions i hi votarem a
favor.
També consideram molt important que es faci a la major
brevetat possible allò que seria el compliment de la gratuïtat
dels llibres de text, i també el nostre grup donarà suport a
aquesta iniciativa.
Consideram que les polítiques per a gent jove són
absolutament necessàries, i per tant, sobretot pel que fa a
l’habitatge, que és un dels principals temes més problemàtics,
a més. I també el tema del mercat laboral, la inserció de la gent
jove en aquest mercat és molt important i nosaltres li donarem,
com no pot ser d’altra manera, també el nostre suport.
El punt 6 és una qüestió absolutament evident totes les
millores que s’estan fent per part del Govern de les Illes i també
per part del Consell de Mallorca. Jo crec que és ridícul
comparar el que va passar en etapes anterior i per descomptat té
el nostre suport.
També té el nostre suport al punt 7, en el qual s’insta el
Govern d’Espanya que s’asseguri el subministrament energètic
de les nostres illes. És totalment necessari per no haver de patir,
sobretot en aquelles èpoques de l’any en les quals hi ha més
consum, problemes que anam patint any rere any. Igualment
també en la gestió de recursos hídrics; també apostam per
aquest tipus de política, i també a nosaltres ens agradaria que no
només fos el Govern de les Illes sinó també aquesta participació
necessària per part del Govern de l’Estat. En qualsevol cas
donaríem suport íntegre a la redacció del punt 8 presentat pel
seu grup.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Rado. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Rubio.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Per fixar posició per part del
Grup Parlamentari Popular de les propostes de resolució
presentades pel Grup d’Unió Mallorquina he de dir que

El punt 9, referent a les polítiques d’obrir aquest debat del
model turístic perquè la societat pugui ser partícip i el sector
s’hi pugui implicar, consideram que és absolutament necessari,
imprescindible. A més el president d’aquest govern ja ho va
anunciar i per tant li donarem també el nostre suport. Com
també donarem el nostre suport a la defensa del sector nàutic.
Creim que no s’ha de dimonitzar aquest sector, com es fa per
part d’altres partits polítics; és un sector importantíssim no
només des del punt de vista esportiu sinó també des del punt de
vista econòmic, i per tant nosaltres li donarem també suport.
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El punt número 11, en el qual es diu que el Parlament de les
Illes Balears demana a la comissió d’experts i la ponència
parlamentària de reforma de l’Estatut que estudiïn la possibilitat
d’incloure a la proposta de la reforma els exercicis de les
competències de justícia, policia autonòmica i d’immigració a
la nostra comunitat autònoma, li donarem també el nostre
suport. Consideram que són tres competències absolutament
importantíssimes per al funcionament de la nostra comunitat
autònoma i per aconseguir aquest major autogovern que es
demana per tots els grups polítics d’aquesta cambra.
Però evidentment consideram també important aquesta
petició que el seu grup ha fet sobre la gestió conjunta, i no
només la gestió, sinó també la titularitat, en matèria d’aeroports;
efectivament que siguin una gestió i una titularitat compartides.
Nosaltres creim que és important no només la gestió, sinó també
aquesta cotitularitat d’Espanya i el Govern de les Illes Balears
i li donarem suport. Però no li donaríem suport si no hi hagués
l’altra proposta, que és quasi més important que la primera, que
és que hi hagi una transferència de recursos suficients. Seria una
autèntica irresponsabilitat tant per la seva part com per la nostra
donar suport a aquest punt 12 si no hi hagués aquest suport
econòmic necessari per poder fer front a aquestes despeses
quant a la gestió i a la titularitat.
I ara vénen els punts 14 i 15. Al punt 14 no li podem donar
suport, Sra. Mulet, perquè efectivament el nostre programa i el
nostre ideari polític ho impedeixen, però consideram que
efectivament és una proposta que vostès han fet seguint les
seves línies polítiques i ideològiques, però nosaltres, amb tot el
respecte, no li donarem suport. I al punt 15 nosaltres sí li
podríem donar suport si hi hagués un consorci amb l’Estat, i per
tant nosaltres li faríem aquesta transacció; si no és possible ho
entendrem però nosaltres en qualsevol cas si hi hagués aquesta
transacció sí li donaríem suport. Contràriament idò tampoc no
donaríem suport a aquesta iniciativa.
Moltíssimes gràcies.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar a la utilització de la llei d’acompanyament per
introduir modificacions legislatives o creació de noves
empreses o organismes públics, saltant-se la tramitació
parlamentària ordinària.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
urgentment les mesures necessàries per aturar l’increment de
la sinistralitat laboral a la nostra comunitat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
recuperar el caràcter i gestió pública a les residències
sociosanitàries previstes.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renegociar la declaració de servei públic dels vols
interinsulars i extendre aquest servei públics als vols entre illes
i península.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar definitivament als projectes d’autovia Inca-Manacor
i del segón cinturó de Palma.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar definitivament al projecte d’un nou hospital a Son
Espases i recuperar l’anterior projecte de Son Dureta.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar al projecte de connexió elèctrica a través del cable.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
convocar les comissions del REB que encara no s’han
constituït i a dinamitzar-les a totes.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a liderar
la negociació d’un pacte per l’ocupació, en compliment de la
moció sobre un nou impuls a les polítiques laborals a les Illes
Balears, aprovada per aquest Parlament i de nombrosos
acords de la mesa del dialèg social.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rubio.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i aprovar el més aviat possible el Pla director de
l’economia social.

Ara passam al debat de les 37 propostes del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, RGE núm. 7032/05.
Per defensar aquestes propostes té la paraula la Sra. Margalida
Rosselló.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prioritzar la construcció de noves vies ferrees perquè el tren
arribi a Alcúdia i a Cala Rajada.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a la
pràctica la proposició no de llei, aprovada a aquest Parlament,
sobre la gratuïtat dels llibres de text.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
permeti als consell insulars la promoció turística de cadascuna
de les Illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar,
en colAlaboració amb els consells insulars i els ajuntaments, un
pla estratègic per cobrir les necessitats de l’educació del tram
de 0 a 3 anys.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remodelar i ampliar d’una manera integral l’Hospital de Can
Misses a Eivissa per tal d’adequar un hospital que ja té més de
20 anys a les noves necessitats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament, en el més breu termini possible, un projecte de
llei que reguli l’avaluació d’impacte ambiental i s’adapti a la
legislació europea actual.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar als projectes no iniciats d’autovies Eivissa-aeroport
i Eivissa-Sant Antoni i a substituir-los per projectes
consensuats que puguin tenir finançament del Govern central.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament el Projecte de llei de l’alcohol.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament el Pla integral de la immigració.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament un projecte legislatiu que estableixi una reserva
de sòl per a habitatges socials.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
traslladar a la ponència que estudia la reforma de l’Estatut
d’Autonomia una proposta per augmentar les competències
que ha de gestionar l’Ajuntament de Formentera sense
incórrer en propostes alAlegals i sense canviar la representació
territorial al Parlament.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el president i els
altres membres del Govern a deixar de presentar com a
realitats existents projectes de futur dels quals no s’ha posat la
primera pedra.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla d’acció a curt i mig termini per fomentar les
energies renovables i l’estalvi energètic com a eix bàsic de la
política energètica de les Illes Balears.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en un màxim de 6 mesos els plans de gestió de les
zones declarades LIC i ZEPA de la Xarxa Natura 2000 per
poder disposar d’una eina eficaç per protegir la biodiversitat.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el president a retirar
les seves afirmacions sobre el fet que la Llei estatal 4/1989, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres, és intervencionista i confiscadora de la propietat
privada.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear,
en un termini de 6 mesos, l’Agència de seguretat alimentària
de les Illes Balears com un vertader organisme autònom i amb
personalitat jurídica pròpia i amb la participació de tots els
agents i organitzacions implicades.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aplicar
el Pla director sectorial de transport públic en el termini més
breu possible per a la millora del transport d’autobús, la
creació de consorcis de transport i la millora de les
freqüències i els itineraris i la revisió de les concessions per tal
de poder donar a totes les illes un transport públic en autobús
eficaç i eficient.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla d’actuació, amb un pressupost i
temporalització concreta, per actuar davant l’alt nivell de
fracàs escolar de la nostra comunitat.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla concret per reduir la sinistralitat a les
carreteres.
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30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconsiderar el model audiovisual d’IB3, i fer una TV i ràdio
realment objectives i plurals i amb gestió pública.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla de regulació del tot inclòs.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a retirar
el projecte de construcció d’un dic exterior al port de
Ciutadella i a reduir la prevista dàrsena esportiva a Cala en
Busquets a l’única reordenació i adequació de la zona, per
evitar així l’impacte negatiu, de caràcter ambiental, econòmic,
social i cultural que tindria el macroprojecte per al futur de
Ciutadella de Menorca.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
d’immediat la tantes vegades ajornada creació de la variant de
la carretera general Maó-Ciutadella, al seu pas per Ferreries,
d’acord amb l’Ajuntament de Ferreries i el Consell Insular de
Menorca, per resoldre els múltiples problemes que l’actual
traçat causa als residents.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compliment a l’acord unànime d’aquest parlament en relació
a la creació del consorci del Pati de Sa Lluna, que haurien de
formar el mateix govern, així com el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament d’Alaior, per a la salvaguarda,
rehabilitació i posada en valor del conjunt format per
l’Església de Sant Diego i el Convent, conegut com Pati de sa
Lluna.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
les iniciatives polítiques necessàries perquè el director o la
directora general d’IB3 sigui elegit democràticament pel
Parlament, així mateix per retirar dels seus càrrecs aquells
professionals que han estat condemnats precisament per la
parcialitat de la seva labor periodística.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar el traspàs de les competències en la gestió dels
centres culturals, tals com els museus, els arxius i les
biblioteques, a cadascun dels consells insulars, amb l’objectiu
de completar el traspàs de les competències en matèria de
cultura.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prioritzar la construcció del nou conservatori de música de
Menorca, per donar solució a la falta d’espai i de condicions
adequades de l’actual ubicació del referit conservatori.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
el nostre grup ha presentat un total de 37 resolucions amb la
intenció de redreçar i millorar les polítiques que es duen a terme
en aquesta comunitat en temes que nosaltres entenem
fonamentals a nivell ambiental, econòmic i social, així com
redreçar i dignificar l’activitat parlamentària i institucional.
Pel que fa, precisament, a la dignificació d’aquesta activitat
parlamentària i, per tant, de l’actuació del Govern, poc
respectuós moltes vegada envers aquesta cambra, un pilar bàsic
de la democràcia institucional, nosaltres plantejam tot un seguit
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de resolucions que van en la línia de, en primer lloc, complir els
acords aprovats. No es compleixen en moltes d’ocasions aquests
acords. Els vull recordar que es va aprovar en aquesta cambra
per unanimitat una proposició no de llei presentada pel nostre
grup fa més d’un any, a més estava dins el programa electoral
del Partit Popular, sobre la gratuïtat dels llibres de text i no s’ha
complert aquest mandat parlamentari. Nosaltres entenem que
s’ha de ser més respectuós amb aquestes decisions
parlamentàries, sobretot a mocions que planteja l’oposició però
que vostès, o tots els grups parlamentaris voten a favor.
Tampoc no s’ha complit l’acord unànime, i per això també
demanam que sigui realitat, d’una proposició no de llei
presentada pel nostre grup respecte a la creació del consorci del
Pati de Sa Lluna a Menorca, que també va ser aprovada fa més
d’un any.
També plantejam que es negociï de veritat, no per fer-se
només una foto, un pacte per l’ocupació que permeti impulsar
polítiques laborals a les Illes i altres acords de la Mesa de
Diàleg Social, tal com també es va aprovar per unanimitat en
aquesta cambra a través d’una moció que el nostre grup va
presentar.
També seguint amb aquesta línia de respecte a la Cambra,
demanam que el Govern renunciï a la utilització de la Llei
d’acompanyament per introduir modificacions legislatives o
creació de noves empreses o organismes públics, de forma que
es bota la tramitació parlamentària ordinària. Creim que la Llei
d’acompanyament ha de servir pel que és realment una llei
d’acompanyament.
També volem instar el president del Govern i altres
membres del Govern que deixin de presentar com a realitats
existents projectes de futur dels quals no s’ha posat ni tan sols
la primera pedra. Això desvirtua tota l’activitat política, no
només la del Govern, sinó que genera una incertesa de cara a la
ciutadania a l’hora de creure en les institucions i en els polítics.
Creim que no han de ser només promeses sinó que sobretot ha
de ser presentar realment presentar el que es fa.
I demanam també al president que, per respecte al Parlament
de les Illes Balears, i al Parlament de l’Estat i a la mateixa
Constitució Espanyola, retiri les seves afirmacions reiterades al
llarg d’aquests dos dies d’una manera absolutament, diríem,
continuada, sobre el fet que la Llei estatal bàsica 4/89, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres és intervencionista i confiscadora de la propietat
privada; els senyors del Partit Popular i el mateix Sr. Matas han
utilitzat el seu càrrec de president i aquesta tribuna per infondre
mentides contra la llei espanyola de conservació que, a més, ell
com a ministre va aplicar i també com a president de la
comunitat autònoma, i entenem que s’hauria de retractar en
aquesta cambra públicament i davant tothom que ha fet
acusacions falses i greus que ha fet contra la legislació estatal i,
com dic, la mateixa Constitució.
Per restablir els principis de respecte, tolerància i
funcionament democràtic, un altre pilar fonamental són els
mitjans de comunicació, els quals han de ser plurals, objectius
i al servei dels ciutadans. Demanam així a dues resolucions que
hem presentat la reconsideració del model audiovisual d’IB3 i
que es plantegin unes televisió i ràdio objectives, plurals i de

gestió pública, i que el director o la directora sigui elegit
democràticament pel Parlament.
I també instam el Govern, en un àmbit també parlamentari
perquè entenem que és un àmbit de primera magnitud, perquè
insti el Govern central perquè es convoquin reunions del règim
especial de les Illes Balears i posar-se a fer feina.
Això pel que fa, com he dit, a les resolucions referides a un
funcionament i a una activitat parlamentària, com dic la màxima
representació de la democràcia institucional, que realment sigui
respectuosa i sigui eficaç, i a més que sobretot es digui la veritat
aquí, en aquesta tribuna.
Entrant a altres qüestions, les altres resolucions van en la
línia que si el Govern té tant d’interès en temes de transport
públic, com ha demostrat aquests dos dies el Sr. Matas,
demanam en aquestes resolucions que es renunciï
definitivament als projectes d’autovia Inca-Manacor i al segon
cinturó de Palma i que es prioritzi la construcció de noves vies
fèrries perquè el tren pugui arribar a Alcúdia i a Cala Rajada en
el cas de Mallorca, i que sobretot s’apliqui el Pla director
sectorial de transport públic en el termini més breu possible per
millorar el transport d’autobús, la creació de consorcis, la
revisió de concessions, a fi d’activar un transport públic eficaç
i eficient.
Actuar per resoldre els problemes de l’actual traçat de la
carretera de Maó a Ciutadella al seu pas per Ferreries
conjuntament amb l’Ajuntament de Ferreries i el Consell de
Menorca, així com entenem la renegociació de la declaració de
servei públic dels vols interinsular i estendre aquest servei als
vols entre illes i península.
També dins l’àmbit de transport demanam que es renunciï
als projectes no iniciats d’autovies d’Eivissa-aeroport i EivissaSant Antoni i substituir-los per projectes consensuats, així com
retirar el projecte de construcció del dic exterior de Port de
Ciutadella i reduir la dàrsena esportiva de Cala En Busquets a
la reordenació i adequació de la zona.
Això és per a un transport més sostenible, com cada vegada
sentim més en aquesta cambra i hem sentit durant tots aquests
any per part, i per boca, i per discursos que ha fet el grup
parlamentari que té la majoria.
En temes de medi ambient també hem vist que el Sr. Matas
té un interès molt gran sobre els temes mediambientals, que
evidentment no es veuen després a la realitat, per tant crec que
els assumia. Però així i tot nosaltres el que hem fet és plantejar
una sèrie de resolucions que donen la possibilitat que si
realment es creu en aquests temes idò es facin i s’apliquin.
En primer lloc a nivell legislatiu demanam que s’elabori una
llei d’avaluació d’impacte ambiental que s’adapti a la legislació
europea, que és d’obligat compliment ja en aquest moment, i
que permeti que en aquesta comunitat es disposi d’una eina com
cal en referència a l’avaluació d’impacte ambiental.
També demanam a nivell de planificació que es presentin en
un termini de sis mesos el plans de gestió de les zones
declarades LIC i ZEPA de la xarxa Natura 2000 per disposar
d’una eina eficaç i de protecció no sols en els discursos i sobre
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el paper sinó realment que siguin factibles i que es duguin a
terme. Potser així no es faria el port de S’Estanyol; per tant és
allà on es veu si realment es creu o no en el medi ambient.
També plantejam a distintes resolucions que es donin més
competències als consells per augmentar precisament l’eficàcia
en l’actuació i la gestió. Demanam o plantejam que es permeti
als consells insulars la promoció turística de cada una de les
illes, i referit a aquestes qüestions, diríem, de transferències i
relacionat amb el tema estatutari, que com sabem hi ha una
ponència plantejada, idò demanam que s’estudiï a l’àmbit de la
ponència ja creada i que funciona des de fa temps una proposta
per augmentar les competències que ha de gestionar
l’Ajuntament de Formentera sense incórrer en propostes
alAlegals ni canviar la representació territorial del Parlament.
Així també plantejam que es faci un traspàs de competències en
la gestió de centres culturals, museus, arxius, biblioteques, als
consells insulars, i dins aquest àmbit prioritzar la construcció
d’un nou conservatori de música a Menorca.
Per altra banda, i dins temes ja més de tipus econòmic,
laboral i social, demanam també a una resolució que es reguli
un tema tan dit i tan parlat, però que només se’n parla i no es fa
res, que és la qüestió del tot inclòs; creim que hi ha d’haver una
regulació sobre un tema tan important i per això plantejam una
resolució a aquest nivell.
En temes laborals plantejam o demanam a les resolucions
que s’actuï, en àmbit general, que s’actuï en temes socials i
laborals, que es plantegin la sinistralitat laboral i la sinistralitat
a les carreteres com a temes d’estat. No pot ser que tenguem
tantes morts per una banda o per l’altra i que realment no es
plantegi com un tema important i bàsic i, com dic, com un tema
d’estat i per tant sigui tractat en aquest parlament. En aquest
sentit presentam resolucions en la línia que el Govern plantegi
mesures necessàries per aturar l’increment de la sinistralitat
laboral, a la nostra comunitat cada dia més elevada, i el mateix
amb la sinistralitat a les carreteres, que ni tan sols no han pogut
aprovat una proposta de creació d’una comissió per estudiar
aquest fet, que vàrem plantejar nosaltres a l’anterior període
parlamentari.
En qüestions sanitàries demanam, plantejam un retorn a la
gestió pública i a les actuacions per millorar l’atenció sanitària
als ciutadans. En aquest sentit instam a recuperar el caràcter i la
gestió públics de les residències sociosanitàries previstes, a
renunciar a la construcció d’un nou hospital a Son Espases i a
recuperar l’anterior projecte de Son Dureta, ens sortirà més
barat, es preservarà un espai de gran valor patrimonial i
ambiental i, a més, més aviat tendrem un nou hospital i per tant
els ciutadans hi podran anar. També demanam la remodelació
i l’ampliació de l’Hospital de Can Misses a Eivissa que, com
saben, ja fa més de 20 anys que diríem que està obsolet i
s’hauria de fer.
En l’àmbit d’educació és un element bàsic en el qual hem
vist com també s’ha passat molt de puntes, i nosaltres plantejam
clarament una gestió pública on l’escola pública sigui un eix
fonamental. Plantejam dos punts concrets: per una part
l’elaboració en colAlaboració amb els consells insulars i
ajuntaments d’un pla estratègic per cobrir les necessitats
educatives de l’etapa de 0 a 3 anys, i presentar un pla d’actuació
amb pressupost i temporalització concrets per actuar davant l’alt
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nivell de fracàs escolar a les Illes Balears. Aquest seria un
problema que nosaltres també consideram que hauria de ser un
tema d’estat, de primera magnitud. No pot ser que hi hagi més
d’un 30% d’alumnes que deixin els seus estudis abans d’acabarlos.
En temes, com dic, i ràpidament, en temes energètics, que
tenen molt a veure amb qüestions ambientals, entenem que ara
és un moment clau perquè es plantegi la renúncia a la connexió
elèctrica a través del cable i precisament es presenti un pla molt
més ambiciós del que s’ha fet, el Pla director sectorial
d’energia, a curt i a mig termini, per fomentar les energies
renovables i l’estalvi energètic com a eixos bàsics d’una política
energètica de les Illes Balears, quan sabem perfectament que
augmentarà molt el preu del carburant i que, a més, ens ve un
moment difícil en temes energètics. Creim que és el moment,
precisament, per apostar per aquesta qüestió.
En temes d’habitatge demanam també una resolució, que
s’incrementi la reserva de sòl per fer-hi habitatges socials, a
través d’una iniciativa legislativa clara i concreta, perquè el
tema de l’habitatge és un tema fonamental per als ciutadans de
les Illes i en aquest sentit plantejam aquesta resolució.
I ja per acabar, a nivell social, demanam que el Govern
remeti al Parlament una llei d’alcohol, així com un Pla integral
de la immigració per tractar temes que creim que són també
molt important per a tots i que creim que haurien de ser tractats
a nivell parlamentari.
Per acabar, ja definitivament, com he dit, a la darrera
resolució a la qual vull fer referència, creim que en temes de
salut, en temes, a més, que en aquest moment, com sabem, cada
vegada hi ha més circumstàncies referides al món de la salut que
fa necessària la participació de tots els agents que tenen qualque
cosa a veure, plantejam la creació de l’Agència de Seguretat
Alimentària com a un organisme autònom i amb participació de
tots aquests agents i evidentment també dels usuaris, per poder
dur un control sobre un tema tan important com és
l’alimentació.
Totes aquestes propostes de resolució, com dic, van en la
línia d’intentar redreçar una activitat en el Parlament que
realment sigui respectuosa i sobretot intentar millorar l’activitat
de govern, que vagi en detriment d’una millora per a tots els
ciutadans de les Illes, sense exclusió de ningú.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Per fixar posicions, pel Grup Mixt, intervé el Sr. Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Bé, els diputats d’Unió Mallorquina
donarem suport a les propostes de resolució que ara enumeraré
i que no justificaré, donat el caràcter de suport: a la 1, a la 5, a
l’11, a la 12, a la 14, a la 15, a la 21, a la 23, la 28, 29, 31 i 34.
A tot un seguit de propostes de resolució ens abstendrem, i
explicaré els motius de la nostra abstenció. A la 2, a la 3 i a la
4 ens abstendrem.
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Qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra, Sra.
Rosselló; jo record, en aquest Parlament, a l’any 1999, a la llei
d’acompanyament de l’any 1999, com el seu grup, vostè
mateixa i el nostre grup, va donar suport a una llei
d’acompanyament que hi havia modificacions com la que vostè
avui demana que no s’inclogui a partir d’ara a cap llei
d’acompanyament. Això, quan un està a l’oposició, és molt fàcil
dir-ho, però quan està en el Govern, si bé s’ha de fer un ús
restrictiu i un ús responsable, ha d’existir la possibilitat que es
puguin, dins la llei d’acompanyament, dur mesures com les que
vostè diu que no s’haurien de dur a partir d’ara.
A la número 3 també ens hi abstendrem, perquè creim que
ja hi ha legislació suficient i que no és necessari en aquests
moments fer una adaptació de la nostra legislació a la legislació
europea actual.
Votarem que no a la número 6, perquè pensam que la gestió
pública de les residències no implica que sigui una millor gestió.
Pareix que tot el que soni a privat a vostès els sap greu,
nosaltres no hi estam d’acord i per això votarem en contra.
Votarem en contra també de la número 7. Pensam que la
declaració de servei públic als vols, i així li va dir la presidenta
al president del Govern, al Sr. Matas, creim que no és la solució;
a les proves em remet, que els increments dels descomptes no
són la solució i que la solució vendria en fomentar més que
competència. I trobar un sistema, nosaltres, en aquest Parlament
entrarà una proposició no de llei, tenim presentada una
proposició no de llei en què proposam un sistema alternatiu, que
per ventura afavoriria que hi hagués més competència i que
companyies de baix cost que operen a tota Europa amb molt
d’èxit, es fiquessin a trajectes com els vols interinsulars o els
vols a la península.
També votarem que no a la número 8, i vull que m’entengui,
nosaltres estaríem disposats a renunciar, perquè a Unió
Mallorquina no li sabria cap greu en aquest moment, a l’autovia
Inca-Manacor, però en cap cas i de cap manera pensam que la
ciutat de Palma i Mallorca es pot permetre renunciar al segon
cinturó. Podríem parlar perquè sigui possible un conveni amb
l’Estat espanyol a negociar-ho de la forma que sigui necessari,
a replantejar-ho, però en cap cas pensam que es pot renunciar.
El mateix que votarem que no a la 9 i a la 10. Miri, el
projecte de connexió elèctrica per cable nosaltres ja ho dúiem al
nostre programa electoral i creim que és una necessitat per a les
Illes.
I pensam que l’Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes
Balears, que són els que tenen competència, tenen la capacitat,
tenen el dret, tenen les competències per poder triar on volen fer
l’hospital, si en volen fer un, dos o els que siguin, d’ells són les
competències i, si creim en l’autonomia, hem de respectar que
siguin ells que diguin on els volen fer.
No m’estendré, perquè ja se m’encén el llum, amb
l’abstenció que farem a la número 13; a la 16 i 17, perquè són
coses que afecten l’illa d’Eivissa i respectam la majoria que
varen atorgar allà els ciutadans.
Votarem que no a les 18 i 19 i ens abstendrem a la..., perdó,
a la 18 votarem que no; ens abstendrem a la 19 i votarem que no

a la 20. Creim que si el Govern vol fer una llei d’alcohol doncs
la proposarà. Creim que el Govern és el competent en matèria
d’immigració i que ell ha de fixar el tempus per fer un pla de la
immigració, nosaltres ja vàrem dir la nostra opinió, i pensam
que no és una solució, i menys provinent de vostè, que hi hagi
una reserva del sòl per a habitatges socials. Ens hem d’aclarir,
què volem protecció del territori o volem més habitatges
socials? I els habitatges socials també consumeixen territori.
Votarem que no a la 22. Ens abstendrem a la 24 i a les 26 i
27, pensam que els terminis, jo record, fa una sèrie d’anys, vostè
en aquest Parlament defensava que els terminis de sis mesos
eren impossibles de complir; i ara vostè, a les propostes de
resolució proposa al Govern que ho faci en el termini de sis
mesos. Almenys el termini hauria de ser més hàbil i hauria de
donar marge perquè no poguéssim emprar aquest argument per
votar en contra.
I miri, votarem que no al punt número 25.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Nadal, per favor.
EL SR. NADAL I BUADES:
No me donarà temps. Votarem que no a la número 25 perquè
pensam que per ventura una de les equivocacions que varen
succeir a la passada legislatura amb el tema de parcs naturals i
de protecció del territori va ser aquesta, que no es va tenir el
consens, que no es va aconseguir el consens de tots els ciutadans
i sobretot dels ciutadans implicats.
Votarem que no a la 30. Nosaltres creim que si fóssim els
competents el nostre model de televisió seria un altre i, de fet,
quan hem tengut l’oportunitat, així ho hem dit, però no estam
d’acord amb les afirmacions que vostè exposa a la seva
proposició no de llei.
Votarem que no al número 32, perquè pensam que és
competència del Govern establir-ho. Ens abstendrem, per les
mateixes raons, perquè és de Menorca, a la 33.
No compartim, a la 35, les seves acusacions al tema d’IB3;
per ventura no compartim o si nosaltres ho féssim ho faríem
d’una altra manera, però no compartim les acusacions que vostè
té a la seva proposta.
A la 36 ens abstendrem, perquè, si bé pensam que és positiu
que els consells tenguin la competència, crec que, o nosaltres,
des d’Unió Mallorquina, pensam que la competència ha de ser
plena, no només competència de gestió.
I ens abstendrem a la número 37, perquè també és com les
altres dues, que ja li havia dit, una competència de Menorca.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Vadell.
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LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A les
propostes de resolució que ha presentat Esquerra Unida i Els
Verds n’hi ha una sèrie que són coincidents amb d’altres que
hem presentat el nostre grup, que, tot seguit, el nostre company
defensarà. No obstant això, aniré repassant d’una en una perquè,
tot i que amb la majoria hi coincidim, hi ha algunes
observacions que voldria fer.
Estam d’acord amb la número 1, que demana la gratuïtat
dels llibres de text, com no podria ser d’altra manera, també és
una de les propostes que nosaltres duim.
Però, no obstant, a la número 2, en què el seu grup demana
que es faci un pla estratègic per cobrir les necessitats d’educació
del tram de 0 a 3 anys, aquí li he de dir que nosaltres ens
abstendrem, no perquè no hi estiguem d’acord, sinó tot el
contrari. La veritat és que existeix un pla que el Govern no
acompleix. I per altra banda, també dir-li que a Menorca té un
pla específic per a l’illa, per tant, en certa manera, ja s’aplica. El
que, en tot cas, hauríem de demanar és que el Govern apliqui el
pla que hi ha redactat, per això ens abstendrem.
Quant a la número 3, hi estam d’acord, s’ha d’actualitzar i
s’ha d’adaptar a la legislació europea actual la legislació per
regular l’avaluació d’impacte ambiental. I també coincidim a
constatar que la llei d’acompanyament d’aquests darrers anys el
Govern ha abusat d’ella. És ver que, com ha dit el Sr. Nadal ara
fa un moment, hi ha hagut altres governs que sí que han
aprofitat aquesta possibilitat d’introduir algunes modificacions,
per raons d’urgència, però hem de dir que ha estat un colador
aquests darrers anys per introduir modificacions molt
importants a la legislació de les Illes Balears i, sobretot, amb
coses tan delicades com són rebaixes en la protecció i modificar
mesures urbanístiques importants. Per tant, estam d’acord amb
aquesta proposició que fan.
També estam d’acord, com no pot ser d’altra manera, que
s’han d’arbitrar mesures per disminuir o per palAliar i per aturar,
en la mesura que sigui possible, la sinistralitat laboral.
I amb la número 6 també estam d’acord que s’ha de
recuperar el caràcter de gestió pública. Nosaltres, des del nostre
grup, evidentment no podem estar en contra que es facin
residències privades, com no pot ser d’altra manera, però en el
que estam totalment en contra és que es privatitzin residències
públiques i que s’alienin béns públics per privatitzar-los. Amb
això no hi estam d’acord i és el que es fa en aquest Govern a
partir d’ara, donar possibilitats a l’empresa privada perquè faci
negoci damunt béns públics, i amb això nosaltres no hi estam
d’acord. Per tant, també donarem suport a la número 6.
En el tema dels vols, estam totalment d’acord. Fa anys que
duim aquesta reivindicació i consideram que s’ha de resoldre
d’una vegada per totes.
I en el tema de les autovies d’Inca a Manacor i segon cinturó
de Palma, també hi estam totalment d’acord. L’autovia Inca a
Manacor és claríssim i el segon cinturó de Palma s’han de
cercar altres alternatives.
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També estam d’acord que l’hospital de Son Espases no s’ha
de fer a Son Espases, sinó que s’ha de fer un nou Son Dureta als
terrenys que hi ha i recuperar el projecte que hi havia aprovat al
final de l’altra legislatura. I no s’han de malbaratar uns béns, un
territori que no creim que sigui el més adequat per fer-hi aquest
hospital, com ja s’ha dit també a multitud de debats.
A la número 10 ens abstendrem. La nostra opció per als
temes energètics és el gasoducte, però consideram que, com a
opció única no voldríem cable, però ja que està aprovat que
definitivament s’implantarà el gasoducte, nosaltres consideram
que, com a complement al gasoducte, no és dolent, sobretot si
no el pagam nosaltres. Per tant, aquí ens abstendrem.
I estam d’acord amb les 11, 12, 13, 14 i per als temes
socials, per als temes de recuperar la Mesa de Diàleg Social i
per a l’aprovació d’un pla director de l’economia social.
Amb el tema del tren també coincidim, el Pla director
sectorial de transport en el que fa referència al transport per
ferrocarril fa una aposta àmplia pel ferrocarril i el fa arribar a
quasi tots els indrets de Mallorca, però la veritat és que
prioritzen unes zones que envolten la metropoli de Palma i, en
canvi, no aposten, no veim que tenguin una voluntat a curt
termini per recuperar la línia fins a Artà, que és una línia
interrompuda, no és una línia suprimida, sinó interrompuda. I
nosaltres també creim que s’ha de donar prioritat a Cala Rajada,
i també a Alcúdia, però sobretot a Cala Rajada i a Artà.
La dels consells insulars, la promoció turística als consells
insulars és un tema que, aquesta legislatura no s’ha transferit res
als consells insulars, per tant nosaltres hi estam d’acord. També
la duim nosaltres aquesta proposta.
I sobretot aquesta de Can Misses també hi estam d’acord.
I a la 18, vostès demanen que es remeti al Parlament un
projecte de llei de drogues; nosaltres hi estam d’acord, però
creim que bastaria amb la modificació de la Llei de drogues, ja
existeix, i fer una modificació de la Llei de drogues per
introduir-hi el tema de l’alcohol, crec que seria suficient. Però,
tot i així, li votarem a favor.
Veig que no tenc temps per fer un repàs a totes les altres
propostes, a les quals ja li anunciï que hi votarem a favor, però
sí que li voldria demanar, o vaja, ara mateix m’acostaré a parlar
amb vostè sobre la número 33, perquè, tot i que voldríem parlarne, però no entenem massa bé el seu redactat, vostès diuen:
“Iniciar d’immediat la tantes vegades ajornada creació de la
variant de la carretera general Maó i Ciutadella, al seu pas per
Ferreries, d’acord amb l’Ajuntament de Ferreries i el Consell
Insular de Menorca”. Nosaltres no entenem molt bé què és el
que exactament demanen, per tant, ja que no té torn de rèplica,
m’acostaré perquè m’ho aclareixi. I a nosaltres ens agradaria
poder-hi votar a favor, però, en tot cas, si no coincidim, ens
abstendríem, no perquè no hi estiguem d’acord, sinó perquè no
entenem el que demanen.
Quant a l’incompliment d’acords anteriors a aquest govern,
nosaltres evidentment demanam que el Govern sigui seriós i que
respecti els acords presos en aquest Parlament i que els
acompleixi, com és el cas de la creació del Consorci del Pati de
sa Lluna.
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I també dir-li que estam d’acord que s’han de descentralitzar
més el serveis i complir amb les lleis de transferència als
consells i passar-los totes aquelles coses, en matèria de cultura
encara no estan transferides.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
I efectivament que els consells puguin gestionar totes
aquelles infraestructures a les quals pensam que hi tenen dret.

sinistralitat laboral; o a fer una televisió i ràdio realment
objectiva i plural i amb gestió pública.
La resta de propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, a les quals donam
suport, es refereixen a actuacions que, desitjablement, un bon
govern, un bon govern eficient i eficaç, com va qualificar el
president l’actual govern, i veim que, per les mancances que hi
ha, no és així, hauria de dur a terme actuacions com renegociar
la declaració de servei públic dels vols interinsulars i estendre-la
als vols entre les illes i la península, amb especial referència a
les illes menors, de Menorca i Eivissa, així mateix ho va
constatar també el president. I és obligació d’aquest govern
renegociar el servei públic, si així ho creu convenient.

Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. De les 37
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, el meu grup, el Grup Parlamentari
Socialista, donarà suport a la majoria d’aquestes. Els proposarà
dues transaccions, pels motius que més endavant explicaré, i
amb l’ànim de clarificar i millorar, en la mesura del possible,
dues de les possibles de resolució. I finalment, votarem en
contra de la proposta número 10, que fa referència a la connexió
elèctrica a través del cable, ja que entenem que s’ha de garantir
el proveïment a la nostra comunitat.
En primer lloc, els he de dir que d’entre totes aquelles
propostes de resolució d’Esquerra Unida i Els Verds a les quals
el Grup Parlamentari Socialista donarà suport, en trobem un
grup que, me creguin, en un estat democràtic i de dret no
s’haurien ni de plantejar. I per què dic açò? No ho diu perquè
aquestes propostes no siguin correctes i encertades i necessàries,
ho dic perquè evidencien que, desgraciadament, el Govern de
les Illes Balears no compleix les obligacions que li són
exigibles. I obliga, així, a fer aquest tipus de propostes òbvies
que, amb un Govern que fos eficaç, efectiu i responsable, no hi
tendrien lloc. No hauria de fer falta que el Parlament de les Illes
Balears instés a donar compliment a aquells acords que han
estat legítimament aprovats per aquest mateix Parlament.
Doncs bé, així em referiré a la gratuïtat dels llibres de text,
que va ser aprovada a una proposició no de llei en aquest
Parlament; a liderar la negociació d’un pacte per l’ocupació, en
compliment d’una moció sobre un nou impuls a les polítiques
laborals de les Illes Balears, també aprovada en aquest
Parlament, i a l’acord unànime d’aquest Parlament en relació
amb la creació del Consorci del Pati de sa Lluna.
La resta de propostes de resolució, entenem que recullen
l’incompliment per part del Govern d’obligacions que li són
exigibles, obligacions com per exemple no utilitzar la llei
d’acompanyament per introduir modificacions legislatives o
creació de noves empreses o organismes públics, saltant-se la
tramitació parlamentària. O obligacions com prendre
urgentment les mesures necessàries per aturar l’increment de la

També igualment d’acord que el Govern renunciï als
projectes autovia d’Inca a Manacor i del segon cinturó de
Palma, que renunciï als projectes no iniciats d’autovies EivissaAeroport, Eivissa-Sant Antoni. Igualment, prioritzar noves vies
fèrries perquè el tren arribi fins a Alcúdia i a Cala Rajada.
Aplicar el Pla director sectorial de transports i elaborar un pla
concret per reduir la sinistralitat a les carreteres quant al
transport.
A favor també de les propostes de resolució en virtut de les
quals el Parlament de les Illes Balears insti el Govern a
renunciar definitivament al projecte d’un nou hospital a Son
Espases i a recuperar l’anterior projecte de Son Dureta. Així ho
ha manifestat el meu grup a reiterades ocasions i així mateix,
ahir, s’hi va fer referència per la nostra portaveu, essent
l’anterior projecte de Son Dureta molt més econòmic i avui en
dia, possiblement, ja estaria enllestit.
Quant a l’hospital de Can Misses a Eivissa, igualment
votarem a favor d’aquesta proposició que proposa la
remodelació i l’ampliació d’una manera integral d’aquest
hospital.
Altres proposicions només hi passaré per damunt, perquè, si
no, no tendré prou temps. Donar suport a propostes com la
creació, l’aprovació d’un pla integral de la immigració;
permetre als consells insulars la promoció turística de cadascuna
de les illes; presentar al Parlament un projecte de llei d’alcohol;
crear l’Agència de Seguretat Alimentària; un pla d’actuacions
per davallar el nivell de fracàs escolar de la nostra comunitat,
entre moltes d’altres que no hi faré menció.
Bé, sí, faré menció de dues més: quant a la regulació del tot
inclòs, entenem que en lloc de dir que s’hauria de fer un pla de
regulació, seria adoptar mesures normatives que regulin aquest
tot inclòs, però en tot cas el que és clar és que s’ha de regular el
més aviat possible aquest tot inclòs.
I fer referència a la proposta de resolució que pretén instar
el president a retirar les afirmacions sobre la Llei estatal 4/1989
quant que aquesta, entén, és intervencionista i confiscadora de
la propietat privada. Bé, nosaltres demanaríem a veure si el
Govern no intervé en aquesta propietat privada quan expropia
terrenys per fer les carreteres que ha fet, està fent i vol seguir
fent en el futur.
Entrant ja a les transaccions que he anunciat que
proposaríem, serien dues: la primera faria referència a la
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resolució número 21; hi estam d’acord amb el fons i amb la
intenció que creim cerca aquesta proposta, però no amb la
forma, i m’explicaré. Compartim amb el grup proposant que
s’ha de proposar a la ponència que estudia la reforma de
l’Estatut d’Autonomia l’augment de les competències que ha de
gestionar l’Ajuntament de Formentera, sense incórrer en
propostes alAlegals i sense canviar la representació territorial al
Parlament.
EL SR. PRESIDENT:
Un poquet de silenci, per favor.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Ara bé, no creim que aquesta proposta hagi d’arribar des del
Govern, no creim que aquesta proposta l’hagi de fer el Govern,
sinó els diferents grups polítics, perquè està clar que el Govern,
en cap cas, no pot interferir ni condicionar el treball d’una
ponència parlamentària. Per açò, els proposaríem que s’instàs
els grups polítics i no el Govern a fer aquesta proposta.
En segon lloc, es proposaria una transacció a la proposta de
resolució número 33, la relativa a la variant de Ferreries. Així
també, sobre aquest tema la portaveu del PSM hi ha fet una
especial referència; nosaltres entenem que és clar que
actualment el conveni de carreteres no és aplicable, hi ha un
contenciós instat pel Govern de les Illes contra aquest conveni
estatal, per l’incompliment tant del conveni, signat el 1998, com
el 2004, i en aquest sentit els proposaríem una proposta
redactada amb els següents termes, diria que “El Parlament de
les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a donar
suport al Consell Insular de Menorca que, a través d’un acord
amb el Govern de l’Estat, iniciï de manera immediata la creació
de la variant de la carretera general Maó-Ciutadella, al seu pas
per Ferreries, d’acord amb l’Ajuntament de Ferreries, per
resoldre els múltiples problemes que l’actual traçat causa ...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Camps, per favor.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sr. President, ara acab.
... traçat causa als residents.” Seria instar el Govern que
donés suport al Consell Insular de Menorca per a aquesta gestió.
I res més, ja he acabat. Gràcies.
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de puntualitzacions que faré damunt una sèrie de proposicions.
En qualsevol cas, aquest diputat els reconeix a Esquerra Unida,
amb tots els respectes, els esforços que han fet vostès perquè els
grups parlamentaris no aprovin moltes de les seves propostes de
resolució, igualment que el meu grup parlamentari els reconeix
que l’esforç que ha fet aquest grup parlamentari és molt per
aprovar-ne moltes de les quals vostès han presentat.
I a continuació, aniré una per una. La primera i la segona no
les aprovarem.
La tercera, respecte del projecte de la llei d’avaluació
ambiental, dir-los que sí l’aprovarem, per una qüestió de
sensibilitat, de convicció i per una qüestió de consciència i
perquè entenem que realment la normativa s’ha d’ajustar a la
normativa europea en aquesta matèria.
Respecte a la proposta de resolució número 4, no
l’aprovarem per una qüestió molt senzilla: jo crec que vostès
aquesta proposició té un contingut amb molt mal gust, crec que
és una proposició no de llei mal intencionada i vostès l’han
redactada perquè en aquesta Cambra no sigui aprovada. Per tant,
el grup parlamentari donarà compliment als seus desitjos i la
votarà en contra.
Respecte de la número 5, li direm que sí, sense més
comentari i sense més extensió. És obvi, i ho volem tots, que la
sinistralitat es redueixi. I si aquest ha de ser el camí, el Grup
Parlamentari Popular hi està d’acord.
Respecte de la proposta de resolució número 6, dir-li que la
votarem en contra.
Respecte de la proposició de llei, perdó, proposició de
resolució número 7, dir-li que el Grup Parlamentari Popular no
necessita justificar aquesta proposta, entenem que no és
necessari; només basta atendre les paraules del president Matas,
en el seu discurs d’ahir, per saber realment quin és el resultat de
la inclinació del vot del meu grup parlamentari, que és positiu,
que és afirmatiu. Per tant, els donarem suport en aquesta
proposta de resolució.
Respecte de les propostes de resolució números 8, 9 i 10,
dir-los que les votarem en contra, perquè entenem que aquestes
infraestructures són absolutament necessàries i són
absolutament imprescindibles a la nostra comunitat autònoma.
A la número 11, també li direm que sí, també li aprovarem
perquè, com no pot ser d’altra manera, el compromís del Partit
Popular no és altra que impulsar i suportar aquest règim especial
tan necessari, d’una revisió immediata.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Per una qüestió de temps i perquè no puc entrar en el contingut
de totes i cadascuna de les propostes de resolució, presentades
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida, em limitaré a dir les que
s’aproven i em limitaré a dir les que es rebutgen, amb una sèrie

Respecte de la proposta de resolució número 12 i 13, i sense
més extensió, dir-los que les votarem a favor, que les votarem
afirmativament i en positiu.
Respecte de la proposta de resolució número 14, el meu grup
parlamentari hi està d’acord, coincidim; ara bé, jo aquí sí que
m’agradaria proposar-li una transacció a aquesta proposta seva,
i afegir, al final, “sempre i quan s’inclogui en el conveni a
firmar entre el Govern balear i el Govern central”. Si vostè no
accepta aquesta proposició, el meu grup parlamentari es veurà
obligat a votar en contra.
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Respecte de la proposició número 15, quant a la promoció
turística, i com no pot ser d’altra manera, el grup parlamentari
meu votarà que sí, votarà en positiu, perquè entenem que
aquesta qüestió de la promoció turística mai, en cap moment, als
consells insulars se’ls ha prohibit, sempre han tengut absoluta
llibertat per promocionar turísticament les illes. Fins i tot, si
m’ho permeten també, encara que no crec que hagi de ser motiu
de transacció, però si ho volen incloure, jo els oferesc incloure
“continuar permetent”. En qualsevol cas, si no ho accepten, no
passarà res, no votarem positivament, afirmativament, en
qualsevol cas.

Vostès volen certificar que el Partit Popular avui no aprova
això, no es preocupi que aquest gust el Partit Popular avui li
donarà i li votarà en contra.

Respecte de la número 16, dir-li que la votarem en contra.
Crec que vostè ja coneix i sap que hi ha una proposta del Partit
Popular a Eivissa sobre la creació d’un nou centre assistencial,
d’un nou hospital a Eivissa. Per tant, crec que aquesta
proposició, proposta de resolució, no s’ajusta al compromís del
Partit Popular a Eivissa i Formentera pel que fa a la sanitat
pública, per tant, la votarem en contra.

... curt de temps i aniré abreujant. Respecte de la número 23,
li direm que no. El pla aprovat ja ho contempla, hi ha una
partida de 28.000 euros destinades a les energies renovables.

La número 17, jo no li vull reiterar més arguments del Partit
Popular, crec que vostè ja els coneix de sobra respecte de les
infraestructures viàries a Eivissa i Formentera; crec que seria
reiterar, una vegada més, l’innecessari. Per tant, i des d’aquest
posicionament, dir-li que el grup parlamentari, a la número 17,
li votarà en contra.
Respecte de la número 18, dir-li que li votarem que sí;
votarem afirmativament, evidentment entenem que és una
proposta en positiu i és una proposta constructiva respecte de la
lluita contra l’alcoholèmia, sempre i quan sigui una llei
absolutament consensuada amb tots els sectors i amb tots els
implicats en aquest sentit.
A la número 19 li direm que sí, que hi estam d’acord.
A la número 20 no li donarem suport.
I respecte de la número 21, dir-li, Sra. Rosselló, que el
representant a la ponència de la reforma de l’Estatut, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida, té ple coneixement de quina és la
posició del Comitè de Savis respecte de totes i cadascuna de les
qüestions de la reforma estatutària. El seu grup té aquesta
informació, disposa d’aquesta i jo el que li deman és que
l’estudiï profundament i allà trobarà resposta a molts dels seus
interrogants. I així mateix, com vostè emplaça aquest grup que
aprovi aquesta proposta, jo també els emplaç a vostès que en el
si de la ponència de la reforma de l’Estatut d’Autonomia
presentin, aportin també una proposta, l’aportin vostès també.

Respecte, i vaig acabant, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Faci via, per favor, perquè està (...)
EL SR. JEREZ I JUAN:

La 24 tampoc la votarem positivament, la rebutjarem i li
direm que no.
La 25 tampoc. La 26 tampoc. La 27, que fa referència al
transport públic, dir-los que ahir el president va fer un alAlegat
a favor del transport públic, mantenint el compromís del Partit
Popular i d’aquest equip de govern, per continuar donant el
millor servei als usuaris. A aquesta nosaltres li direm que sí.
A la 28 li direm que no. A la 29, respecte de la reducció de
la sinistralitat a les carreteres, dir-los que la votarem en contra,
perquè entenem que això ho han de demanar vostès als consells
insulars, que són realment els competents.
Respecte de la 30, i vaig acabant, Sr. President, que fa
referència a la televisió pública IB3, dir-los que nosaltres no la
votarem a favor, com no podia ser d’altra manera; no
reconeixem el que vostès ens proposen, entenem que no és
necessari reconsiderar el model audiovisual i molt menys
entenem que no tenim una televisió objectiva i plural, que el
grup parlamentari meu sí que entén que la tenim, perquè
realment sí que existeix.
La número 31 la votarem en contra. La 32, respecte de la
construcció del dic al Port de Ciutadella, la reducció de la
dàrsena a Cala en Busquets, dir-los la primera qüestió: pel que
fa referència al dic, entenem que aquesta infraestructura és
necessària per qüestions de seguretat, per donar funcionalitat al
port i perquè és una resposta a les necessitats del Port de
Ciutadella. I respecte de la dàrsena de Cala en Busquets,
entenem que hi ha una solAlicitud i una demanda important
d’amarraments.
EL SR. PRESIDENT:

Respecte de la número 22, dir-los que no pel seu contingut
i pel mateix que rebutjàvem qualque proposta abans. Jo crec que
vostès no volen que el Partit Popular aprovi aquesta proposta,
crec que és evident; crec que vostès volen d’aquesta proposició
una acta notarial...

Sr. Jerez, per favor.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Vaig acabant.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Jerez, vagi acabant, per favor.
EL SR. JEREZ I JUAN:

Digui si vota no, no digui va acabant, digui si vota a favor o
si vota en contra.
EL SR. JEREZ I JUAN:
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Li votaré que no a la 32. Li votaré afirmativament a la 33,
que sí a la 34, també, i que no a les 35, 36 i 37.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Jerez. Entram al debat de les 100
propostes del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
RGE núm. 7030/05 i, per defensar aquestes propostes, té la
paraula el Sr. Riudavets.
1. El Parlament de les Illes Balears proclama que les Illes
Balears són una realitat nacional i insta el Govern de les Illes
Balears a assumir i defensar aquesta concepció.
2. El Parlament de les Illes Balears proclama que les Illes
Balears, per la seva història, geografia i tradició tenen dret a
assumir les màximes cotes d’autogovern.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir i defensar un sistema de finançament que,
d’una vegada per totes, posi remei a l’endèmic espoli fiscal i
a la dependència econòmica que pateixen les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reivindicar davant el Govern de l’Estat la supressió
del Fons de Suficiència.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dotar de personal i recursos suficients, així com a solucionar
les mancances en infraestructures a l’administració de justícia
de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar la transferència, amb la dotació adequada,
de la gestió de l’administració de justícia de les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar l’immediat acompliment del Règim
Especial de les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aplicar immediatament el Règim Especial de les Illes Balears
en tots els aspectes que contempla.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar, amb caràcter d’urgència, les actuacions
pertinents per solAlicitar al Govern de l’Estat la modificació i
millora de l’actual Declaració d’Obligatorietat de Servei
Públic del transport aeri.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a augmentar, en aplicació del Règim Especial de les Illes
Balears, el descompte per a residents en els vols interinsulars
i amb la península fins a un 50%.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a transferir la titularitat de les infraestructures culturals que
són encara de titularitat estatal i insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar la seva transferència.
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12. El Parlament de les Illes Balears constata que la inversió
per a les Illes Balears que preveu el Projecte de llei de
pressupostos generals de l’Estat per a 2006 és insuficient per
atendre les necessitats dels ciutadans de les Illes Balears i
insta el Govern de l’Estat a modificar-lo negociant amb el
Govern de les Illes Balears les inversions amb criteris de
sostenibilitat.
13. El Parlament de les Illes Balears constata la insuficiència
de la dotació econòmica amb què varen ser acceptades les
competències en matèria de salut i així mateix constata que el
sistema transitori de finançament sanitat, acordat recentment,
és insuficient i no resol la problemàtica que en aquesta matèria
pateixen les Illes Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears constata la insuficiència
de la dotació econòmica amb què varen ser acceptades les
competències en matèria d’educació i insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les gestions oportunes amb el Govern de
l’Estat, amb la finalitat de revisar el cost de les competències
transferides en matèria d’educació i d’incrementar-les.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a compensar el dèficit històric d’inversions públiques a les
Illes Balears pel que fa a transport públic.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que el Pla d’infraestructures ferroviàries contempli el 2%
d’inversió a les Illes Balears, com a mínim.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per
institucionalitzar la presència del Govern de les Illes Balears
als organismes de la Unió Europea, de manera no inferior a
l’establert pels estats de la Unió Europea d’abast federal.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa de forma consensuada la
Conferència de Presidents de Consells Insulars que es
reuniran, amb reunions periòdiques i en base a un document
de treball, amb el President del Govern de les Illes Balears.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els tràmits oportuns per a la
transferència immediata de la competència en promoció
turística, dotada de manera adequada i justa, als consells
insulars que estiguin disposats a assumir-la, més enllà de
l’actual fórmula de consorci.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els tràmits oportuns per a la
transferència immediata de la competència en matèria de
joventut, dotada de manera adequada i justa, als consells
insulars que estiguin disposats a assumir-la.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acompanyar les lleis i decrets que afectin
l’àmbit competencial i d’actuació municipal de la dotació
econòmica necessària per a la seva aplicació.
22. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
compromís amb la unitat de la llengua catalana i insta el
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Govern de les Illes Balears a defensar aquesta unitat en tots els
àmbits on es posi en perill.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les actuacions oportunes per
comprometre tots els ciutadans de les Illes Balears, qualsevol
que sigui la seva llengua habitual, en la salvaguarda i extensió
de la llengua catalana.
24. El Parlament de les Illes Balears de les Illes Balears
constata que el Govern de les Illes Balears, tot menyspreant la
participació cívica, no ha convocat el Consell Social de la
Llengua Catalana en cap ocasió durant la present legislatura.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a optar pel diàleg i la cooperació com a via per
la normalització lingüística restablint la Junta Avaluadora de
Català i l’anterior sistema d’avaluació i certificació dels
coneixements de llengua catalana.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir la defensa i promoció de la llengua
catalana com un objectiu primordial de la seva acció de
govern tot derogant la normativa que sota el pretext de la
lliure elecció d’idioma afavoreix un retrocés en la
normalització lingüística de la llengua catalana.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acomplir la Llei de Normalització Lingüística
i en conseqüència que les emissions d’IB-3 siguin íntegrament
en llengua catalana.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en compliment de l’Estatut d’Autonomia,
consulti amb la Universitat de les Illes Balears tot el referent
a l’emissió en llengua catalana per part dels mitjans
audiovisuals públics.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en pràctica les recomanacions del
Consell d’Europa pel que respecte a l’ús social i escolar de la
llengua catalana.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar negociacions amb la resta de comunitats
de parla catalana de l’Estat Espanyol a fi de restablir i
ampliar l’Institut Ramon Llull com a necessari ens de
promoció exterior de la nostra llengua i cultura.
31. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment
de la resolució relativa a revisió del mapa escolar, derivada
del debat sobre l’orientació política general del Govern de les
Illes Balears de l’any 2003, i insta el Govern al seu
compliment.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el professorat de suport i el
personal auxiliar dels centres educatius sostinguts amb fons
públics amb la finalitat de fer efectiu el dret a l’educació dels
alumnes que presenten necessitats educatives específiques.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar la dotació de personal als centres

educatius per fer possible una educació de qualitat,
integradora i compensadora de desigualtats, tot reforçant la
meritòria tasca dels docents.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer immediatament efectiu el pagament
endarrerit de dietes i quilometratge al professorat que li
pertoca.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiva l’aplicació del Pla d’Ordenació de
l’Educació Infantil 0-3 anys, destinant els recursos suficients
adreçats als Ajuntaments de les Illes Balears per a la creació,
ampliació i millora dels centres d’educació infantil.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar els plans d’acollida adreçats a
l’alumnat immigrant.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiva la informatització dels centres
educatius de les Illes Balears.
38. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment
per part del Govern de les Illes Balears de la principal
promesa electoral: la lliure elecció de centre.
39. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’actual Decret
d’admissió d’alumnes per les conseqüències discriminatòries
que ha tingut la seva aplicació.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir un repartiment equitatiu de l’alumnat
entre tots els centres sostinguts amb fons públics.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir del seu projecte d’esmerçar recursos
públics per a la construcció d’aules i serveis a centres que no
són de titularitat pública.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i posar en marxa un pla específic de
difusió de l’excelAlent tasca pedagògica que es realitza als
centres públics d’ensenyament i de revalorització social de
l’ensenyament públic.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir vies efectives de participació de la
comunitat educativa.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa mesures efectives contra el
fracàs escolar i l’abandonament d’estudis.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir el compromís electoral de gratuïtat dels
llibres de text.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure, a la nova Llei d’educació en tramitació, la jubilació
anticipada dels ensenyants com un dret reconegut a l’articulat
i no com una disposició transitòria per un temps determinat.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 /fascicle 4 / 4, 5 i 6 d'octubre del 2005

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a acompanyar la nova Llei d’educació en tramitació d’un
sistema de finançament extraordinari, adreçat a les comunitats
autònomes, per fer possible la seva aplicació.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renunciar al projecte de Son Espases i a iniciar
immediatament els tràmits per a licitar la construcció del nou
hospital de referència a l’actual solar de Son Dureta.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a l’ampliació
de l’Hospital de Manacor.
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60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i presentar al Parlament un nou Pla de
Joventut 2005-2008.
61. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Parlament el Pla d’immigració per al
seu debat i aprovació final.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament programes i projectes
per aconseguir la plena integració social de les persones
immigrants.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per dissoldre
GESMA i integrar-lo dins l'ib-salut.

63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure dins els Pressupostos Generals de la
CAIB el 0,7 % del total dels pressupostos de la CAIB per a
programes de cooperació i solidaritat amb el tercer món.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no demorar més les obres d’ampliació del
Centre de Salut del Canal Salat a Ciutadella de Menorca.

64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament, el Pla contra la
pobresa i l’exclusió social per al seu debat i aprovació final.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar els hospitals de personal sanitari suficient
per atendre els pacients i per evitar al màxim el desviament
d’usuaris a serveis privats.

65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Decret 87/2005 amb la finalitat que
la prestació sanitària en matèria de salut bucodental a la
població d’entre 6 i 15 anys sigui efectiva en un termini màxim
de tres anys.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar una modificació de la Llei 4/2005, de
29 d’abril; sobre drogodependències i altres addiccions, amb
la finalitat d’incloure-hi la prevenció i el tractament de
l’alcoholisme.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els Centres d’atenció a
Drogodependents (CAD) així com a incrementar el personal i
els recursos dels existents.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els recursos i programes adreçats
a menors infractors, les seves famílies i la seva relació amb
l’entorn.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els programes de prevenció de
maltractament i abusos a menors, i els recursos per al
tractament i rehabilitació dels infants.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir de l’elaboració d’una Llei de la dona i
a elaborar una Llei d’igualtat entre homes i dones.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar la memòria del Pla de Joventut
2001-2004.

66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que redueixin
la precarietat laboral dels treballadors.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar el complement de residència pels funcionaris
públics de l’administració de l’Estat a les Illes Balears, amb
efectes retroactius a setembre de 2004.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el suport tècnic i econòmic a les
cooperatives agràries de les Illes Balears.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un major suport a la pesca i a
l’agricultura, i en especial al sector lleter de les Illes Balears.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a suspendre l’execució del conveni de carreteres
i a negociar-ne la modificació amb el Govern de l’Estat, a fi
d’aturar la construcció d’autopistes.
71. El Parlament de les Illes Balears constata el
malbaratament de fons públics que duu a terme el Govern de
les Illes Balears amb el sistema de finançament per a la
construcció d’autopistes.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instalAlar baranes de seguretat amb proteccions
a les barres d’ancoratge a les noves carreteres per tal
d’esmorteir els efectes de l’impacte, en cas d’accident, a les
víctimes, així com substituir progressivament les que hi ha
instalAlades a tota la xarxa viària, en colAlaboració amb els
consells i ajuntaments.
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73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar els Plans Rectors d’Usos i Gestió dels
espais naturals declarats.

86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar absolut suport al Consell Insular de
Menorca en l’aplicació del Pla Territorial de l’illa.

74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir els límits del Parc Natural de Llevant
a la superfície existent fins a desembre de 2003 aplicant
criteris de valors mediambientals.

87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir de la construcció d’un dic exterior al
Port de Ciutadella per les conseqüències negatives que
suposaria per a la sostenibilitat de l’illa de Menorca.

75. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar a l’àmbit del PORN la totalitat dels
espais naturals de la Serra de Tramuntana.

88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar l’ús del topònim Eivissa en la
promoció turística de les Illes Balears.

76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el Decret de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca que permet enfonsar vaixells de metall
amb per crear un escull artificial a la costa de Calvià amb la
fragata “Baleares”.

89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revitalitzar els estudis tècnics pertinents per tal
que l’Hospital de Can Misses pugui gaudir dels serveis
sanitaris, d’aparcament i logístics que li manquen, aprofitant
l’edifici i l’emplaçament actuals.

77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar la Llei de Ports per tal que la
planificació global de les infraestructures portuàries, que són
competència de l’autoritat autònoma, es regulin mitjançant un
pla director sectorial de ports esportius.

90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir dels projectes de les ampliacions de les
carreteres Eivissa-Sant Antoni, Eivissa-Aeroport i el Segon
cinturó de ronda i a destinar les partides pròpies contemplades
al disseny i execució d’un pla de transport públic i de mobilitat
sostenible.

78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a denegar el projecte de macroampliació del port
esportiu del Club Nàutic de S’Estanyol (Llucmajor) actualment
en tramitació per contravenir la normativa vigent i per les
negatives conseqüències ambientals que se’n poden derivar.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a recuperar el dret de pas per a les zones de domini públic al
litoral de les Illes Balears.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desistir de l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan per les
conseqüències negatives que aquesta ampliació suposaria:
consum de sòl agrícola productiu, greu impacte
mediambiental, augment de la pressió urbanística, etc.
81. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una moratòria per a l’activitat turística
anomenada “tot inclòs” per tal de posteriorment regular-la.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebutjar el canvi d’ús dels hotels obsolets en
habitatges.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir, amb la dotació adequada, la gestió
del Museu de Menorca i la Biblioteca Pública de Maó al
Consell Insular de Menorca.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al Pla d’Educació Infantil 0-3
anys elaborat i posat en marxa pel Consell Insular de
Menorca.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al Pla de Normalització
Lingüística del Consell Insular de Menorca.

91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l’Autoritat Portuària de les Balears a desistir de
l’ampliació del port d’Eivissa i a negociar una proposta
definitiva amb l’Ajuntament d’Eivissa, tot respectant el criteri
de reordenar l’espai intern del port actualment, sense dur a
terme noves instalAlacions fora de l’espai usat, avui dia, per a
trànsit de passatgers i de mercaderies.
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir l’àmbit del Parc Natural de Cala
d’Hort a la superfície existent fins el desembre de 2003.
93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a que les previsions d’intervenció en l’Aeroport d’Eivissa no
signifiquin incrementar la seva capacitat d’acollida de vols.
94. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de
les Illes Balears incompleix reiteradament el Reglament del
Parlament, tot negant informació la informació a que tenen
dret els grups parlamentaris per realitzar la seva tasca.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actuar amb lleialtat institucional i en
conseqüència a deixar de discriminar els Consells Insulars i
Ajuntaments que són governats per grups polítics distints als
que li donen suport parlamentari
96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar els recursos públics amb seny i
sempre posant els interessos generals dels ciutadans per sobre
dels particulars i partidistes.
97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir les seves responsabilitats per evitar la
degradació de la vida política i per a recuperar la confiança
dels ciutadans en les institucions.
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98. El Parlament de les Illes Balears constata el desmesurat
endeutament provocat pel Govern de les Illes Balears i la gran
hipoteca que suposa sobre els futurs pressupostos generals de
la CAIB durant molts anys.
99. El Parlament de les Illes Balears insta les Corts Generals
a modificar la Llei General del Poder Judicial per evitar que
càrrecs públics siguin jutjats per magistrats proposats pels
mateixos càrrecs públics.
100. El Parlament de les Illes Balears insta el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears a preservar el principi
fonamental d’igualtat de tots els ciutadans davant la llei.

3475

Parlava fa un moment de concert econòmic, però també és
obvi que mentre açò no s’aconsegueixi és la nostra obligació
procurar per tots els mitjans que l’actual sistema de finançament
es corregeixi en els aspectes que més perjudiquen la nostra terra,
em referesc concretament a la regla de modulació, anomenada
Fons de Suficiència, que retalla les quantitats que per la nostra
població i en justícia ens correspondrien.
Però, per altra part, el procés de reforma d’Estatut no ens ha
de fer oblidar que l’actual Estatut, el que tenim no està
completament desenvolupament i que, per exemple, la gestió de
la justícia està pendent de transferència. Dues propostes de
resolució van en el sentit, precisament, de solucionar aquesta
anomalia.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista ha presentat
100 propostes de resolució, 100 mesures per a un bon govern,
com a conseqüència del debat de política general que aquests
dies hem celebrat. És evident que no me podré detenir a
explicar-les una per una, seria impossible, però em permetran
fer una aproximació de fons. Però abans de res em permetin una
greu disquisició: vull recordar que aquest any passat, en aquest
mateix debat, va ser l’aprovació d’una proposta de resolució del
nostre grup la que va obrir la primera porta a la reforma de
l’Estatut, creant la ponència parlamentària per a aquesta
reforma.
En aquest sentit, enguany, conscientment, no hem volgut
introduir propostes de resolució que suposessin fixar articulat
concret del nou Estatut. Pensam que el lloc adient per fer-ho és
la ponència i els assegur que allà en presentam abastament. Però
sens dubte sí que hem cregut oportú intentar que aquesta cambra
es pronunciï sobre tres principis bàsics, tres principis generals
que, al nostre parer, el Grup PSM-Entesa Nacionalista, hauríem
de considerar eixos imprescindibles per a la reforma estatutària.
Parlem així, en primer lloc, de la nostra definició com a
poble. Deia el president del Govern a la seva exposició de
despús-ahir: existeix coincidència en el fet que les Illes Balears
han d’aprofundir en el nostre autogovern. Després ho matisava,
és cert, però això és el que afirmava. I des del nostre grup,
pensam que qualsevol procés per a la consecució de més
autogovern passa, indefugiblement, per l’afirmació de la realitat
nacional de les Illes Balears. I també cal, en segon lloc, la
proclamació en aquest Parlament de la voluntat expressa
d’aconseguir les màximes cotes d’autogovern; autogovern que
suposa més competències, més capacitat decisòria; i per a
nosaltres, per al PSM, també el dret a la lliure determinació.
Però no basten les proclamacions, és necessari, absolutament
necessari un nou sistema de finançament que, definitivament,
posi remei a l’espoli fiscal i a la dependència econòmica que
pateixen les Illes Balears. Un sistema que per al nostre grup
només pot ser, evidentment, el concert econòmic. Aquest és
llavors el sentit últim de les nostres tres primeres propostes:
establir en seu parlamentària els principis bàsics que han
d’informar i conformar la redacció del nou estatut polític per a
les Illes Balears. A partir d’aquí, qualsevol pacte per a la
reforma de l’Estatut tendrà unes premisses clares i un punt de
partida que esperam que sigui unànime.

I seguim parlant, llavors, de competències i de mancances,
demanam, per enèsima vegada, una nova declaració d’obligació
de servei públic del transport aeri, que superi i que arrangi
l’actual, un sistema nascut del Partit Popular i que s’ha
demostrat que en lloc de solucionar ha agreujat les
problemàtiques; i que, a més, inclogui els vols a la península,
inclusió que, per cert, en el seu moment, quan governava a
Madrid, el Partit Popular va dir-nos que no era possible per
l’oposició de BrusselAles, i ara, mirau per on, el president ho
reclama.
Entrem ara al capítol de les dotacions pressupostàries.
Constatam ben clarament, en primer lloc, la insuficiència de les
inversions estatals previstes en el projecte de pressuposts
estatals per al 2006. Però constatam també que les competències
en educació varen venir mal dotades en el seu moment; que
igual va passar amb les de sanitat i que el sistema transitori per
finançar la sanitat que es va aprovar recentment és insuficient.
Tot açò suposa, en definitiva, que la discriminació que pateixen
les Illes Balears no està ni de bon tros en vies de solució, i que
el dèficit sanitari i d’educació seguirà incrementant-se any rera
any.
I en el mateix sentit, podríem parlar d’infraestructures, en el
mateix sentit; reclamam, per exemple, que el 2% del Pla estatal
d’infraestructures ferroviàries que, per població, ens
correspondria sigui invertit a les Illes Balears.
Però les reclamacions justes al Govern de l’Estat, justes, no
ens han de fer oblidar la nulAla voluntat de vertebració
institucional que respecte dels consells insulars ha demostrat el
Govern de les Illes Balears, amb dos anys i mig cap nova
transferència, cap avanç en aquest sentit. Per al nostre grup, s’ha
de transferir, i així ho proposam, s’ha de transferir
immediatament la competència de joventut i de promoció
turística, més enllà d’aquesta fórmula viciada que s’han inventat
i controladora del consorci.
I ara només un apunt pel que fa als municipis. Aquest
govern ha publicat diversa normativa que han d’aplicar
bàsicament els municipis, normativa que suposa de fet un
augment de la despesa municipal sense que, paralAlelament,
s’hagin establert vies d’ajut als ajuntaments, que tots sabem que
tenen una economia precària i que veuen molt difícil aquesta
aplicació. Demanam, llavors, que s’estableixi l’obligació que la
legislació que afecta els municipis vengui acompanyada de la
corresponent dotació pressupostària.
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Passem ara a un altre bloc de les nostres propostes de
resolució, i parlam de llengua, de llengua catalana. És evident,
per a tots, encara que alguns no ho vulguin reconèixer, el
retrocés que amb aquest govern ha patit la normalització de la
llengua catalana, pròpia i oficial de les Illes Balears. Nou
propostes de resolució pretenen senzillament redreçar aquesta
situació, invertir la tendència, tornar apostar per al foment de
l’ús social de la nostra llengua, tema que, per cert, no va
merèixer ni una sola menció del president del Govern de les
Illes Balears. Tindrem ocasió, per cert, en el plenari de setmana
que ve, de parlar-ne més en profunditat, i per tant no m’hi
estendré. Només enumeraré un parell de les propostes que
proposam.
Compliment de la Llei de normalització lingüística i per tant
que IB3 emeti en llengua catalana; que es restableixi la Junta
Avaluadora de Català; que es derogui el Decret que, sota la
falAlàcia de la lliure elecció d’idioma, només pretén la
castellanització de les aules, etcètera.
I entrem bé ara en el capítol d’educació. El president ens va
fer una exposició triomfalista del que s’havia fet en aquest
camp, va fer una exposició d’Alícia a terra de meravelles, però
que no es diu en res amb la realitat que es viu en els centres
educatives, que, amb aquest Govern, s’ha vist com se’ls negava
la participació, se’ls retallava en molts casos el personal; han
vist que no es paga durant mesos i mesos, ja fa més d’un any,
les dietes dels professorat que es desplaça; han vist que
s’afavoreix els centres privats en detriment dels públics. I podria
seguir, però, en resum, basta dir que el nostre grup ha presentat
15 propostes de resolució que només pretenen substituir la
improvisació per una política de planificació, que només
pretenen salvaguardar l’escola pública i posar en marxa
actuacions més enllà d’aquest escenari propagandístic a què ens
té acostumats la Conselleria d’Educació.
I qualque cosa semblant podríem dir de sanitat. En aquest
cas, són 10 les propostes de resolució del nostre grup, 10
mesures que pretenen racionalitzar una gestió que s’ha
caracteritzat pels constants anuncis i la poca eficàcia real.
Demanam que el Govern faci memòria; que deixi endarrera
interessos espuris i assumeixi, d’una vegada per totes, que la
millor ubicació del nou hospital de referència és el mateix solar
de Son Dureta. Tal volta així aconseguiríem, tal vegada, el
necessari finançament estatal, a més de tenir un millor hospital
més barat, sense destrossa mediambiental i sense l’especulació
urbanística que envolta tota l’operació de Son Espases.
Passem ara a donar una breu pinzellada a benestar social.
Podríem definir aquesta àrea com l’àrea dels plans, molts de
plans que aquest Parlament no coneix, però a la vegada i
sobretot enquistament dels problemes existents. Les 12
propostes que presentam en aquest camp pretenen polítiques
efectives d’inserció social, tot superant les mesures simplement
de beneficència que són característiques de la Conselleria de
Presidència. En el seu discurs, per cert, el president Matas va fer
una llarga enumeració dels mals que pateix la nostra societat:
bosses de pobresa, integració d’immigrants, colAlectius amb
marginació profunda, drogoaddiccions, inseguretat ciutadana,
violència de gènere, discapacitats, etcètera. I nosaltres
coincidim amb el diagnòstic del president, però no coincidim
amb els remeis que proposa, o millor dit, amb l’absència de
remeis que ha demostrat aquest Govern. Calen més coses que

ajudes puntuals i plans que no s’apliquen. Aquest és, llavors, el
sentit últim de les nostres propostes de resolució sobre benestar
social.
Entrem ara ràpidament, perquè ja veig que no em queda
molt de temps, a parlar de temes urbanístics i mediambientals.
Per desgràcia, amb aquest govern aquests dos temes van units,
per a aquest govern desenvolupament urbanístic va lligat a
destrucció natural. Però la nostra posició al respecte és ben
coneguda i per tant em limitaré a numerar algunes, d’entre les
moltes, que hem presentat de les propostes de resolució que
afecten aquest àmbit: redacció urgent dels plans rectors d’usos
i gestió d’espais naturals, demanam que el PORN de la Serra de
Tramuntana incorpori la titularitat dels espais naturals de la
zona; demanam que els parcs naturals de Llevant i Cala d’Hort
incorporin tota la superfície existent abans que aquest govern
l’eliminés. I també, per preservar el medi natural, pretenem que
no s’ampliï el port de s’Estanyol a Llucmajor; que no es dugui
endavant la barbaritat del dic de Ciutadella, un projecte que no
només té un enorme impacte ambiental, sinó que suposarà el
trencament d’un model social i una greu pèrdua de qualitat de
vida per als ciutadellencs i els menorquins, en general; que es
desisteixi, així mateix, de l’ampliació del port d’Eivissa; i que
es racionalitzi el model viari que es du a terme per aquest
govern i que suposarà una hipoteca per a les generacions
futures.
No parlaré més d’urbanisme, encara que podria. Ara, com
veig el temps com està, voldria centrar-me breument a les set
darreres propostes de resolució d’aquestes 100 mesures per a un
bon govern que hem presentat. Són 7 propostes que volen posar
fi a l’arbitrarietat amb què actua aquest govern; que volen fer un
esforç per a la regeneració de la vida democràtica a les Illes
Balears. Me limitaré a numerar-les, perquè els seus enunciats
parlen per si mateixos, però me permetin abans fer una
pinzellada d’un tema que nosaltres consideram molt preocupant.
Va dir el Sr. Matas en el seu discurs, textualment: “Crec
sincerament que mai no s’havia aconseguit com ara aquest
clima de concòrdia i cooperació institucional, amb
independència del color polític dels qui estan al front de les
institucions”. Idò des del nostre grup pensam que açò és molta
barra, que mai com ara, des del Govern de les Illes Balears,
s’havia discriminat, marginat i interferit a les institucions que no
són governades pel Partit Popular o els seus afins. El Consell de
Menorca, l’actual Ajuntament de Formentera o els mateixos
ajuntaments mallorquins governats pel PSM, en són exemples
sagnants. I per açò demanam lleialtat institucional i que s’acabi,
d’una vegada per totes, l’assetjament que pateixen les
administracions de color diferent al del Govern. Però també
demanam que el Parlament de les Illes Balears reprovi el
Govern per incomplir el Reglament d’aquesta cambra i no
entregar als grups parlamentaris la documentació a la qual tenen
dret.
Demanam que el Govern de les Illes Balears deixi d’actuar
per interessos partidistes i afavorint determinats particulars i
posi per davant els interessos generals de la ciutadania.
Demanam seny a aquest govern perquè aturi la seva espiral
embogida d’endeutament i que ja ultrapassa els 3.500 milions
d’euros, havent hipotecat, de moment, la nostra terra per sis
legislatures més. Demanam, finalment, i ara ho demanam a les
Corts Generals, una modificació de la Llei General del Poder
Judicial, per evitar que els càrrecs públics puguin ser jutjats pels
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mateixos magistrats que ells han proposat, tot garantint així la
igualtat de tots davant la llei.
En definitiva, com he dit, 100 mesures per a un bon govern,
100 mesures que permetrien redreçar el nord d’un govern que
sembla que l’ha perdut, 100 mesures que permetrien
compatibilitzar desenvolupament i preservació, 100 mesures
que ens dignificarien com a poble i permetrien un millor futur
per als ciutadans de les Illes Balears.
Gràcies.
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segurament algunes coses també en la nostra llengua, però
tampoc no li podem exigir que ho hagi de fer tot. Nosaltres
pensam que la principal raó d’un mitjà de comunicació per a
una institució és això, el foment de la llengua pròpia i el foment
de la cultura pròpia.
A la 30 ens abstendrem, perquè també pensam que és una
qüestió d’opcions voluntàries.
A la 32, per ventura el Govern té un cert retard, però
nosaltres pensam que no hi ha un incompliment i per tant no
votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per a fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:

A la 32, 33, 34 i 35 es veu que el Sr. Damià Pons deu haver
fet feina en això perquè ha fet moltes propostes en matèria
educativa, però al final, o vostè mateix, però al final també qui
paga; com a la 26, com a, perdó, a la 37 i a la 38, que també ens
hi abstendrem.

Moltes gràcies, Sr. President. Fixar la posició damunt 100
mesures només enumerar-les ja m’esgotaria el temps que el
Reglament de la cambra me dóna. Intentaré només donar una
molt breu pinzellada a totes elles.

En canvi, votarem en contra a la 39, 40, 41, 42 i 43 perquè,
no ho sé, jo crec que és opinable la política en matèria educativa
del Govern, però el que no podem dir és que, encara que sigui
millorable, que no ho faci bé en aquest moment.

A les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 22, 23, 28, 29, ai, respir, 36, 44, 45, 46, 47, 53, 57, 62,
65, 66, 67, 69, 72, 73, 79, 80, 82 i 96 li votarem a favor, Sr.
Riudavets.

A la 48, miri, i el que no entenc, és a dir, jo puc entendre que
la Sra. Rosselló faci aquest tipus de propostes, però que vostè,
un nacionalista convençut, faci aquesta proposta; si un
ajuntament i el Govern que té competències decideixen on volen
un hospital, per què no ho poden fer?

Veu aquí tots dos partits nacionalistes, un del sí, altre del no,
però bé, els ciutadans decidiran.
Miri, Sr. Riudavets, a la majoria d’aquestes propostes
mantenim opinions coincidents i per tant li votarem que sí. A
quines no li votarem que sí? Miri, a la 19 i a la 20, que hi estam
d’acord, que nosaltres també volem la transferència en matèria
de turisme per als consells insulars, el que no li podem demanar
al Govern, quan no li demanàvem la passada legislatura, és que
aquesta sigui immediata; posi un termini raonable, dos anys. Jo
estic convençut que ben aviat, en un termini raonable, els
consells insulars tendran aquesta transferència en matèria de
turisme, perquè és de justícia, perquè és necessari, perquè és
convenient i que les coses van cap aquí. Vostè sap que la feina
que feim a la comissió de reforma de l’Estatut ja van en aquest
sentit, i jo estic segur que arribarà. El que nosaltres no li podem
votar, i per això ens abstendrem, és que això sigui
immediatament, perquè pareix fer una proposta de resolució
perquè li votin que no.
Bé, aniré molt ràpid, a la participació en el Consell Social de
la Llengua Catalana, dient, “menyspreant la participació cívica”
ens pareix un judici de valor i per tant ens abstendrem.
Votarem que no, perquè no ho compartim, el seu punt de
vista a la 25, sobre la Junta Avaluadora de Català.

Nosaltres a la 49 ens hi abstendrem, perquè no tenim clar
que sigui necessària l’ampliació ja en aquest moment de
l’hospital de Manacor, el que ens agradaria és que s’acabàs el
d’Inca, com més aviat millor.
Votarem que no a la dissolució de GESMA; en abstendrem
a la 51 i a la 52, la primera perquè és una qüestió de Menorca,
i l’altra perquè és una qüestió econòmica.
De l’alcoholisme, de la llei de prevenció, hi votarem en
contra, pensam que és competència del Govern.
55 i 56 és un tema econòmic, qui ho paga.
No entenem per què s’ha de desistir de l’elaboració d’una
llei de la dona i per tant votarem en contra.
Ens abstendrem a la 59, 60 i 61 perquè pensam que si ho ha
de fer ho ha de fer el Govern que és el qui té en aquests
moments les competències. Ens abstendrem a la 63, del
pressupost general de l’Estat, l’objectiu del 0,7 és un objectiu
lloable, és un objectiu a aconseguir, però no ho fa ni el Govern
de l’Estat espanyol, ens ho hem de marcar com a objectiu, però
nosaltres, en aquest cas, ens abstendrem, igual que la 64.
Ens abstendrem a la 68.

Ens abstendrem a la 26 i a la 27.
Nosaltres, si tenim responsabilitats qualque dia per dur
endavant un mitjà de comunicació, un mitjà audiovisual, quan
ja ho hem fet, conjuntament amb vostès, amb una ràdio, ho hem
fet en la nostra llengua, pensam que ha de ser la llengua
vehicular. Pensam que IB3 hauria de fer les pelAlícules i

Votarem a la 70, i li diré el mateix que havia dit abans, si
creim en les competències, si creim que la majoria dels
ciutadans de les nostres illes o a qui els ciutadans de les nostres
illes, per majoria, han donat la responsabilitat de governar, hem
d’acceptar que les decisions que ells legítimament prenguin
siguin les que es duguin endavant. I per tant, nosaltres,
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d’entrada no estam disposats a renunciar a res. També li vull dir
que, si per aconseguir finançació, per part de l’Estat, hem de fer
cessions i concessions, nosaltres, des d’Unió Mallorquina,
estam disposats a fer-les.
Votarem que no a la 74 i 75. Miri, jo ja li he dit a la Sra.
Rosselló, jo crec que un dels errors de la passada legislatura en
matèria de protecció del territori, en matèria de parcs naturals,
va ser no saber comptar amb el suport dels ciutadans d’aquestes
illes, un mèrit que el Sr. Font, aquesta legislatura, ha sabut
aconseguir, mèrit d’ell.
Me vull aturar, si el president m’ho permet, perquè ja vaig
excedit del temps, a la 78. Mira, la 78 és una proposició trampa,
i la fan aposta, és dedicada a UM, gràcies. Miri, nosaltres tengui
clar que sempre hem tengut clar quin era el nostre criteri i si
vostè sap de qui dependrà la decisió definitiva, de qui seran els
informes vinculants, ja pot intuir quina serà la decisió que
adoptarem des d’Unió Mallorquina. Però vostès volen saber el
final de la pelAlícula abans de començar i, per respecte als
ciutadans, per respecte a tothom, hem de deixar que la pelAlícula
es desenvolupi, A vostè li pareixeria bé que quan entràs al cine
a veure una pelAlícula ja li diguessin si el protagonista mor o no,
deixi que passi, respecti, que segueixi els seus tràmits. Ara, jo
ja li dic que la nostra postura en aquest tema no ha variat, és la
mateixa de sempre i la defensarem en el moment, en els llocs
oportuns, no avançant-nos.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Nadal, per favor, jo crec que ja l’ha defensada bé la 78.
(Rialles a la sala)
EL SR. NADAL I BUADES:
A mi m’agradaria defensar-la un poc més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Pensi que n’hi queden més i ja anam sobredimensionats amb
el temps.
EL SR. NADAL I BUADES:
Sí, com ha passat altres vegades, jo sempre, en aquesta vida,
jo diria el partit del no, sempre ens demana abans de començar,
parc temàtic a Inca; escolti, tranquilAla, quan vengui el moment
ja votarem el que haguem de votar, no passi ànsia, però vegem
el projecte; deixem que si qualcú vol presentar digui el que és,
que presenti, deixem, però no passi ànsia, que nosaltres, en
aquest cas, en aquesta proposició ja li dic que ens abstendrem
perquè volem esperar, però ja li anticip, ja l’avís per a la seva
tranquilAlitat que nosaltres en aquest tema no canviarem de
criteri.
Votarem que no a la 81; ens abstendrem a la 83; ens
abstendrem de la 84 a la 91, perquè són qüestions de Menorca
i d’Eivissa i no puc explicar perquè. Votarem que no a la 92;
ens abstendrem a la 93. Votarem que no, perquè no compartim
aquesta visió, a la 94 i 95. Ens abstendrem a la 97. Votarem que

no a la 98; ens abstendrem a la 99 i votarem que no a la 100,
perquè consideram que no són competències nostres.
I, Sr. President, ...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
... hauria de no permetre presentar 100 proposicions si
només hem de tenir cinc minuts per defensar o manifestar la
seva opinió.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la
paraula la Sra. Margalida Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Bé, dir que per part del nostre grup a les propostes de resolució
que ha presentat el PSM-Entesa Nacionalista hem de dir que
donarem suport a totes les seves 100 propostes, excepte en què
ens abstendrem i ara explicaré perquè.
Però sí que molt breument creim que una part d’aquestes
propostes de resolució que, evidentment, són moltes i no hi ha
temps d’anar una per una, nosaltres ja les hem plantejat a les
nostres propostes de resolució, sigui el tema del servei públic
del transport aeri, sigui el tema de les transferències de
promoció turística als consells insulars, sigui el tema d’educació
de 0 a 3 anys, tot i que amb un matís important que ha fet la Sra.
Vadell en el seu moment, si com el tema de Son Espases que,
com ha dit el portaveu d’UM, els partits del no seran els partits
d’Unió Mallorquina i del Partit Popular, aquí diu a moltes coses
que no, amb la qual cosa haurien de matisar en aquest tema, ja
que sempre volen posar aquest tòpic damunt segons qui. Ho dic
pel que ha fet referència a Son Espases.
També en el tema del fracàs escolar, és una coincidència que
hem plantejat respecte de les resolucions el Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds i el PSM.
Per tant, nosaltres estam d’acord amb tot allò i creim que, a
més, estan molt ben estructurades aquestes 100 propostes, en tot
allò que fa referència a l’aplicació del règim especial, assumir
més altes cotes d’autogovern, defensar un sistema de
finançament just, més transferències d’infraestructures culturals
i d’altres tipus, suficient dotació econòmica per a salut i
educació i compensar el dèficit històric d’inversions públiques
a les Illes Balears en transport públic i, sobretot, ferroviari. Per
tant, estam absolutament d’acord amb tot aquest bloc que ha fet
de resolucions.
Com he dit, també en tot allò que suposa en el tema del
català, nosaltres hem d’estar d’acord amb el Sr. Riudavets que
el Sr. Matas ni tan sols va esmentar la nostra llengua, amb la
qual cosa hem de dir que ni tan sols per parlar de català ni de
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modalitats, és a dir, no va parlar ni tan sols d’un tema tan
important i tan identitari de les nostres illes, creim que hi ha
hagut un retrocés importantíssim en un àmbit clau i creim que
no només s’ha de restablir la Junta Avaluadora de Català, com
es diu, o s’ha de complir la Llei de normalització lingüística,
sinó dir que el que fa IB3 amb la llengua nostra catalana és
realment una vergonya, i ho dic perquè, des del punt de vista de
qualsevol persona que vol parlar bé el català, l’anglès, el
castellà, suahili, evidentment una llengua s’ha de parlar bé, el
que no pot ser és destrossar-la, com es fa en molts casos a través
d’un mitjà públic i, a més, teòricament, teòricament no, que
pagam tots.
Per tant, en aquest sentit estam absolutament amb totes les
resolucions. Tots els temes educatius i de sanitat també donam
suport, així com els temes ambientals, que creim que són molt
encertats.
I evidentment, he de fer un esment especial per dir que
donam suport, però que des del punt, des de la resolució número
94 a la 100, creim que són no només molt assenyades, sinó que
són absolutament necessàries perquè, per a nosaltres, creim que
hi hagut fins i tot un retrocés respecte, ja ho he dit una mica a la
meva intervenció defensant les resolucions que havia presentat
el nostre grup, que hi ha un retrocés respecte dels elements
democràtics o almanco de respecte a una institució democràtica,
com és el Parlament i la tasca parlamentària i dels diputats. Jo
crec que és un retrocés que té un significat respecte de la
democràcia molt important i en aquest sentit nosaltres creim que
s’ha de restituir un àmbit, diríem, parlamentari, de la
democràcia institucional, que no podem permetre, per al bé dels
ciutadans i per al bé precisament d’una democràcia que, si més
no, encara hauria de ser molt més major del que és, que aquests
punts idò evidentment donar-los suport i pensar que ni tan sols
s’haurien de plantejar perquè haurien d’estar absolutament
assumits per tots els parlamentaris i sobretot per qui té la
majoria en aquest Parlament. Però, desgraciadament, no és així.
Anant al darrer punt, i acabant, sí que vull explicar molt
breument que ens abstendrem, com he dit, a una de les
resolucions, concretament és la número 12. La número 12, tot
i que nosaltres entenem que les inversions que ha previst el
Govern respecte dels pressuposts generals de l’Estat per al 2006
és insuficient per atendre les necessitats dels ciutadans de les
Illes, sí que entenem que nosaltres no som de què ens venguin
més doblers per fer, sobretot, determinades actuacions.
Nosaltres creim que el que volem nosaltres, en tot cas, és, com
també diu la resolució, és un sistema de finançament just, però
sobretot per dur endavant actuacions que millorin realment als
ciutadans amb tots els seus serveis socials i sobretot que
puguem fer una política més sostenible a nivell ambiental i a
nivell econòmic. En aquests pressuposts hi havia o hi ha
plantejats plans directors d’aeroports, ports, fins i tot
l’ampliació del port d’Eivissa, tota una sèrie de projectes que
nosaltres, com a mínim, ens espanta que venguin doblers o que
s’hagi de negociar el Sr. Matas i el Sr. Zapatero per fer
determinades actuacions, amb les quals nosaltres evidentment
no hi estam d’acord. No volem doblers per a qualsevol cosa,
sinó que el que volem perquè realment ens ho creim, és que les
Illes Balears puguin tenir un desenvolupament sostenible i no
insostenible, com ens ha proposat aquests dos dies el Sr. Matas
i com el Govern d’aquests dos anys ens fa cada dia més palès
que el que volen és realment unes illes insostenibles. Per la qual
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cosa nosaltres, evidentment, creim que tot això del tema
pressupostari s’ha de mirar amb molta més cura.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Patrícia Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. President, señoras diputadas, señores diputados.
La verdad es que posicionarnos sobre 100 propuestas de
resolución en cinco minutos es bastante difícil, por lo que las
agruparé por temas y destacaremos algunas y explicaremos
nuestro voto en contra o en abstención ...
EL SR. PRESIDENT:
Un poquet de silenci, per favor. Gràcies.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
... en aquéllos que así lo hemos decidido.
Las que hacen referencia al Gobierno del Estado, estamos a
favor de algunas. Le proponemos una transacción en la número
3: si sustituye “expolio fiscal” por “déficit histórico” la
votaremos favorablemente, si no, votaremos en contra.
A la propuesta número 12 votaremos en contra. La número
13 también votaremos en contra, porque las competencias en
materia de sanidad no fueron aceptadas, hay que recordar que
fueron impuestas. Y que al día de hoy se ha conseguido, gracias
a la participación del Gobierno del Estado, una revisión de la
financiación y se ha dotado de una cantidad que quizás será
insuficiente, pero que es importante para paliar ese déficit
sanitario que a día de hoy tenemos.
En cuanto a la propuesta número 16, también la votaremos
en contra.
Compartimos la propuesta 18, que hace referencia a la
Conferencia de Presidentes de Consells Insulares. De hecho, la
semana pasada se debatió aquí precisamente este tema y quedó
palpable y demostrado que el Partido Popular no está por la
labor de llevar a cabo esas reuniones de manera oficial. Pero
nosotros entendemos que son necesarias y por ello apoyamos
firmemente esta propuesta.
También compartimos la 19, es una reclamación de nuestro
grupo, el traspaso de competencias en materia de promoción
turística. Por supuesto que la fórmula de consorcio es totalmente
insuficiente.
Las propuestas que hacen referencia a la lengua catalana,
como lengua de nuestra comunidad, las apoyamos y entendemos
que es necesario un mayor esfuerzo para impulsarla, tanta a
nivel educativo como en los medios audiovisuales públicos.
Las propuestas que hacen referencia a la educación estamos
a favor. Y por supuesto apoyamos que se efectúe de forma
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inmediata el pago de las dietas y el quilometraje a los
profesores, así como desarrollar planes de acogida, dirigidos al
alumnado inmigrante. Por supuesto también estamos a favor de
todas las propuestas que hablan de mejorar la calidad de la
enseñanza pública i apostar por la enseñanza pública, no tanto
por la concertada, como sí hace el Partido Popular.
Con respecto a la propuesta 40, le solicitamos incorporen a
la misma “al alumnado con necesidades educativas específicas”,
ya que así queda mucho más claro lo que es el concepto de lo
que ustedes solicitan. Hay que decir que el alumnado con
necesidades específicas incorpora tanto al alumnado con
necesidades especiales, como al alumnado inmigrante.
La propuesta 45 la apoyamos totalmente, el Partido Popular
está incumpliendo su compromiso electoral de gratuidad de
libros. Y hay que recordar que es posible la gratuidad de libros,
de hecho hay ayuntamientos que lo llevan a cabo y asumen el
pago, cuando no tienen ningún tipo de competencias de los
libros de texto, tanto en primaria como en secundaria, en lo que
es la educación obligatoria. Por lo tanto, si hay ayuntamientos
que tienen esa capacidad y pueden hacer frente a ese pago,
entendemos que el Govern balear y, sobre todo, la Conselleria
de Educación, que tiene las competencias en la materia, debe
asumir esa responsabilidad.
Con respecto a la 46, nos abstendremos, porque entendemos
que lo importante es que se está haciendo y que se hace,
además, es la referida al tema de las jubilaciones del
profesorado. Entendemos que, aunque es una disposición
transitoria, se está haciendo y lo importante es eso, que se lleve
a cabo.
Respecto a la 47, votaremos que no, porque está prevista una
revisión del sistema de financiación y no entendemos que se
incluya dentro de la ley. La ley tiene que ser a nivel global y si
se va a llevar a cabo una revisión de la financiación en temas de
educación, entendemos que se trate exclusivamente este tema y
no que se incorpore en una ley que, en algunos aspectos, no
tiene porque tratarse la financiación específica en determinadas
comunidades.
Las que hacen referencia a la sanidad, estamos totalmente de
acuerdo, y destacamos la necesidad de dotar a los hospitales de
personal sanitario y suficiente para atender a los pacientes y, por
supuesto, evitar desviarles a la privada. Nuestro grupo lo ha
dejado claro y ayer nuestra portavoz lo dijo: nosotros apoyamos
una sanidad pública de calidad y no entendemos por qué el
Partido Popular tiene ese interés especial en quitar prestigio a la
sanidad pública de calidad para desviarla a una sanidad privada.
Las propuestas dirigidas a mejorar los problemas sociales y
a realizar acciones encaminadas a mejorar también la calidad de
vida de los ciudadanos son imprescindibles. Destacamos la
urgente necesidad de presentar el plan de la inmigración.
Entendemos que hoy en día es una situación difícil que tiene
que ser compartida y tiene que ser trabajada por todos los
sectores y, desde luego, no ser utilizada de manera política.
La propuesta 67 votaremos que no, porque hay un acuerdo
sindical y está aceptado. De hecho hace poco que este acuerdo
sindical se aprobó, por lo tanto, solicitar que se lleve a causa ese

cumplimiento, cuando hay en vía un acuerdo, entendemos que
no es necesario.
Las referidas a agricultura las apoyamos.
Las que proponen cambios en la política de carreteras,
también. Así como las referidas a medio ambiente.
La propuesta número 80 nos abstendremos.
En cuanto a la 81, nos abstendremos, porque, aunque
entendemos y compartimos la necesidad urgente de regular el
todo incluido, no estamos muy seguros de que sea posible
aplicar una moratoria en una modalidad determinada de un
servicio que se imparte en los establecimientos hoteleros. Por lo
tanto, compartimos la necesidad de regularlo, de hecho nosotros
hemos presentado aquí propuestas para ello, pero no sabemos si
es posible aplicar una moratoria en lo que ustedes solicitan.
Las propuestas referidas a Menorca las votaremos todas a
favor.
Con respecto a la 90, nos abstendremos, porque no estamos
de acuerdo con los proyectos actuales que se quieren llevar, es
el tema de las carreteras, bueno, los proyectos de autovía, no de
carreteras, los proyectos de autovía de Eivissa a San Antonio y
del aeropuerto a Eivissa. Nosotros estamos en contra de esos
proyectos de autovía, pero también estamos a favor de que es
necesario unos proyectos diferentes del desdoblamiento, pero sí
que hay que mejorar las carreteras de Eivissa. Y que, además,
es necesario también apoyar lo que es todo el tema del
transporte público en las islas.
La número 91 la votaremos en contra porque nuestro grupo
apoya la necesidad de reordenar el puerto. A día de hoy, esta
situación es insostenible y aún cuando en este caso, que siempre
se ha acusado al Ayuntamiento de Eivissa de querer o no
aceptar esa reordenación, el caso es que las competencias son de
la Autoridad Portuaria y si lo decide la Autoridad Portuaria
poco se puede hacer. Entendemos que a día de hoy, los
ciudadanos, sobre todo de Vila, piden una reorganización y una
reforma del puerto y lo que no se puede es mantener, como está,
la situación en donde está cerrado al tráfico, en donde hay
problemas de seguridad y en donde los ciudadanos no puedan
disfrutar de este entorno público, que no lo es al día de hoy.
La 93 nos abstendremos, porque es posible, a través de
mejoras tecnológicas, incrementar la frecuencia de los vuelos,
sin necesidad de mejoras o de ampliaciones. Si hoy en día, por
ejemplo, se invirtiera en un radar que pudiera permitir que, si
aterrizaran por ejemplo más vuelos, o incluso en situaciones de
tormenta o de niebla, se podría incrementar el número de
vuelos. Pero no necesariamente se tiene que incrementar lo que
es el tamaño del aeropuerto.
Por las propuestas referidas a la mejora de las relaciones
institucionales, votaremos que sí a todas ellas.
Y por último, en cuanto a la propuesta número 100, parece
que han querido conseguir el récord Guinnes de las propuestas
en este debate que tenemos, votaremos que no, porque
entendemos que el Parlament no puede instar, en un principio,
al Tribunal Superior de las Illes Balears; de hecho, se supone
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que hay separación de poderes. Por lo tanto, entendemos que no
es muy ético dirigirnos al Tribunal Superior de las Illes Balears
cuando ellos tienen, digamos, identidad propia y capacidad para
aplicar lo que ustedes solicitan aquí, que lo que nos llama la
atención es, precisamente, que se solicite; eso demuestra que
tenemos un problema con la Justicia, pero quizás sería para
tratarlo más en profundidad.
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transacción: “El Parlamento de las Islas Baleares proclama que
las Islas Baleares, por su historia, geografía y tradición, tienen
derecho a asumir las máximas cotas de autogobierno,
respetando el marco constitucional”.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:

Y en el resto que no he mencionado, por supuesto, por
cuestión de tiempo, ya le dicho que votaremos que si.
Entendemos que la mayoría son propuestas razonables, son
propuestas lógicas y que, desgraciadamente, llevamos dos años
y medio de legislatura, muchas de ellas ya podrían estar
superadas y aplicadas y, sin embargo, seguimos discutiendo
sobre ello.
Gracias.

Moltes gràcies, Sr. Puche. Ara passam al debat de les 41
propostes del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 7029/05.
Per defensar aquestes propostes té la paraula el Sr. Quetglas.
1. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de
capacitat d’acord, diàleg i concertació per part del Govern de
les Illes Balears i del seu president, i l’insta a establir els
instruments necessaris que garanteixin uns marcs de diàleg i
acord estables.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Abascal. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Eduardo Puche.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè el
pacte social que reclamà el proppassat dimarts el president del
Govern sobre el futur model del model turístic es fonamenti
sobre els següents eixos:

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:
Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Lo
cortés no quita lo valiente, por una vez y, sin que sirva de
precedente, quiero felicitar al Grupo Parlamentario PSM por el
trabajo que han realizado en la presentación de estas 100
propuestas de resolución. Propuestas con las que obviamente no
coincidimos en su totalidad, porque sencillamente nuestros
partidos no comparten la misma ideología y estamos, en algunas
cosas, en las antípodas, evidentemente. Pero esto no impide que
podamos estar de acuerdo con algunas de estas propuestas.
Por ello, vamos a votar a favor de las propuestas de
resolución, vamos a votar a favor de 25 de ellas. Creemos que
un 25% es un porcentaje bastante elevado y sobre todo si
tenemos en cuenta, ya digo, las premisas que ya he expuesto
antes, o sea, en donde en muchas cuestiones no coincidimos,
pues un 25% de apoyo de estas propuestas, yo creo que es
bastante considerable.
Por otro lado, hay que decir que hay algunas propuestas de
resolución que votamos que no, no porque no estemos de
acuerdo con ellas, sino porque sencillamente o están resueltas
o están en vías de resolución por parte del Govern.
No entraré a valorar las resoluciones, no tendríamos tiempo
suficiente y además hay una gran cantidad, con lo cual tampoco
se trata de dar prioridad a ninguna de ellas. Decirles que en
concreto les votaremos sí a las siguientes propuestas de
resolución: a la número 5, a la número 6, a la 7, a la 8, a la 9, a
la 10, a la 12, a la 15, a la 16, a la 20, a la 22, a la 36, a la 37, a
la 44, a la 46, a la 47, a la 49, a la 59, a la 62, a la 65, a la 66, a
la 67, a la 68, a la 69 y a la 73.
Al resto de propuestas de resolución le votaremos que no,
con una excepción, estamos dispuestos a hacer una transacción
con la propuesta de resolución número 2, que consistiría en
añadir un párrafo que pusiera explícitamente “respetando el
marco constitucional”; o sea que la propuesta de resolución
quedaría redactada en los siguientes términos, si se admite la

a) Impulsar un creixement econòmic i d’infraestructures
sostenible basat en la moderació, el mínim consum de
territori i la nulAla destrucció del paisatge, abandonant
polítiques econòmiques agressives amb el nostre entorn.
b) Endegar les infraestructures i les inversions necessàries
per aconseguir un sistema públic de transport homologable
amb els moderns sistemes europeus.
c) Apostar per la inversió productiva, per la generació de
llocs de feina de qualitat.
d) Passar de la política d’increment de l’oferta turística a
una de contenció i reconversió, apostant decididament per
la qualitat en les instalAlacions, els equipaments i els
serveis i regulant de forma immediata formes de
comercialització no desitjables com el tot inclòs
e) Donar prioritat a una estratègia d’innovació, recerca i
desenvolupament.
3. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
necessitat d’un pacte polític entorn a la reforma de l’Estatut,
que es fonamenti en:
a) El manteniment de l’actual equilibri territorial en el
nombre de diputats per illa.
b) Un compromís de major capacitat d’autogovern per a la
comunitat de les Illes Balears.
c) Un compromís de transferir als consells insulars una
major capacitat de decisió política per aprofundir la seva
capacitat de govern.
d) Un compromís de presentar al Parlament de les Illes
Balears en el termini d’un any un projecte de llei de pacte
local, que reuneixi l’acord de la majoria d’ajuntaments a
cadascuna de les illes i la llei de capitalitat de Palma.
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e) L’aprofundiment en els drets socials, la cohesió social,
el principi d’igualtat real i efectiva, la integració social,
cultural i lingüística de les persones immigrants, la
protecció del medi ambient i la seguretat en tots els seus
àmbits.
f) Un compromís de presentar, en el termini de tres mesos,
al Parlament, un projecte de llei de creació d’un consell
audiovisual independent que garanteixi la independència
dels mitjans públics respecte del govern, d’interessos
partidistes i del poder econòmic i que compti amb el suport
dels dos terços de la cambra.
4. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment
del Govern de les Illes Balears de les promeses fetes als
ciutadans illencs pel que fa referència a les transferències de
competències als consells insulars en matèria de promoció
turística, joventut i medi ambient.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a transferir de manera immediata les competències de
promoció turística als consells insulars.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport als consells insulars en la negociació
d’un nou conveni de carreteres amb els projectes consensuats
i de menys impacte al nostre territori.
7. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment
del Govern de les Illes Balears de les promeses fetes als
ciutadans illencs pel que fa referència a la lliure elecció de
centre i a la gratuïtat dels llibres de text.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar decididament l’educació pública.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla millora dels resultats escolars que
contempli l’increment de professorat allà on es detectin
necessitats més importants i l’elaboració de programes
pedagògics i mesures organitzatives que donin resposta a
l’atenció a la diversitat. El pla haurà de contemplar, a més, les
mesures adients per augmentar les taxes d’escolarització en
l’etapa postobligatòria.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un pla de qualitat de l’ensenyament
obligatori a les Illes Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears lamenta el retrocés que
la política i actuacions del Govern de les Illes Balears estan
produint en el procés de normalització lingüística de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’insta a rectificar
totes les mesures i actuacions que van en contra de la Llei de
normalització lingüística.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a remetre al Parlament el Projecte de llei del sòl
de les Illes Balears, que garanteixi sòl públic suficient per a
habitatges de protecció.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i actualitzar, d’acord amb la realitat
socioeconòmica de les Illes Balears, els criteris i requisits
exigibles per optar a l’adjudicació d’habitatges de promoció
pública.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir l’impost d’actes jurídics documentats en
la compravenda d’habitatges i en la constitució de les
hipoteques corresponents de l’1 al 0’5%.
15. El Parlament insta el Govern a presentar en el termini de
sis mesos els eixos bàsics i estratègics d’un pacte per
l’economia i el treball estable i de qualitat a les Illes.
16. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs de la
política turística del Govern de les Illes Balears i la seva
incapacitat de presentar solucions que millorin de forma
constatable la competitivitat de la totalitat del sector turístic.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rectificar la política informativa de la TV i
ràdio públiques, IB3, per fer d’aquest ens un mitjà plural,
objectiu i lliure en front del partidisme i la censura actuals.
18. Tal i com s’havia compromès, el Govern de les Illes
Balears presentarà al Parlament de les Illes Balears en el
termini de tres mesos les mesures legislatives necessàries per
regular la modalitat del tot inclòs.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i dur a terme un pla de
comercialització de productes específics que permeti a les
empreses, de cada una de les illes per separat, accedir als
mercats turístics, especialment al del turisme individual i
independent.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla de competitivitat de
l’oferta complementària que impulsi i ajudi les empreses a
adaptar-se a les exigències de la demanda turística actual.
21. El Parlament de les Illes Balears reprova la despesa
desproporcionada i innecessària efectuada pel Govern de les
Illes Balears en anuncis als mitjans de comunicació sobre la
devolució anticipada de l’import del 5% relatiu a l’increment
del 33% al 38% del descompte per a resident als viatgers.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar i aplicar les mesures
contemplades a la Llei Orgànica de mesures de protecció
contra la violència de gènere, en els temes competents
d’aquesta comunitat autònoma.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament en el termini de sis
mesos un pla integral d’atenció a la immigració que contempli
un calendari de les accions i el corresponent pressupost.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar el 0,7 del pressupost de la comunitat
autònoma a cooperació internacional per al desenvolupament,
donant cabuda a la convocatòria pública als microprojectes
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que duen a terme organitzacions no governamentals de les
nostres illes.

sociosanitari amb els estudis econòmics i dotacions
pressupostàries corresponents.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar, amb la colAlaboració de la Universitat
de les Illes Balears, un catàleg dels espais naturals
susceptibles d’ésser protegits en aplicació del que preveu la
Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO).

36. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs del
Conseller d’Interior al no aconseguir que la mateixa comunitat
autònoma compleixi l’obligació de redactar plans
d’autoprotecció.

26. El Parlament de les Illes Balears constata que el sector de
l’agricultura és un sector que requereix del suport decidit de
l’administració, sobretot en planificació i mesures estructurals,
i denuncia que per part de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
es redueixi el nivell de suport i serveis i que es traspassin els
recursos a l’empresa FOGAIBA buidant-la de contingut.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme un programa d’investigació en
colAlaboració amb universitats i altres institucions per
fomentar noves indústries que permetin la seva instalAlació a
les nostres Illes.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de modernització tecnològica
de les empreses a través de l’ús de les noves tecnologies a
l’àmbit de la formació, investigació, producció,
comercialització, promoció, informació i legislació
internacional.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els fons públics dedicats a ciència
i tecnologia per part de l’administració i els incentius destinats
a les empreses per fomentar la innovació a aquestes.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar ja les obres de construcció del nou
hospital de referència a la parcelAla de l’actual Hospital de
Son Dureta.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar els mitjans materials i humans necessaris
perquè els metges de família puguin dedicar una mitjana de 10
minuts d’atenció a les visites de cada pacient.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar el contenciós en reclamació del
compliment dels convenis de carreteres de 1998 i 2004, resolts
pel Ministerio de Fomento pels nombrosos incompliments del
Govern de les Illes Balears.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renunciar definitivament a l’execució de
projecte d’autopista Inca-Manacor.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear noves places residencials de gent gran,
centres de dia i centres per a discapacitats a distints pobles i
ciutats, i que aquestes siguin el cent per cent de gestió pública.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar de forma urgent i immediata el Pla

37. El Parlament de les Illes Balears constata que el Conseller
d’Interior ha actuat de forma sectària respecte als ajuntaments
de la Serra de Tramuntana que no estan governats pel Partit
Popular.
38. El Parlament de les Illes Balears constata que les
interferències del Govern de les Illes Balears als òrgans de
decisió parlamentària han deteriorat la qualitat democràtica
del Parlament.
39. El Parlament de les Illes Balears constata que els intents de
bloqueig que du a terme el Govern de les Illes Balears de
l’activitat de l’oposició, remetent preguntes de complaença
perquè siguin fetes al Ple i a la Comissió de Control d’IB3, a
més de ser un espectacle penós no tenen cap sentit ni interès de
control.
40. El Parlament de les Illes Balears condemna l’actitud
antidemocràtica per obstruccionista del Govern de les Illes
Balears en negar-se a facilitar la documentació que se li
solAlicita per part dels grups parlamentaris.
41. El Parlament de les Illes Balears acorda que a partir del
proper període de sessions s’instituirà una sessió
parlamentària setmanal a la qual es podrà efectuar un torn
específic de preguntes orals a Ple, de control al president del
Govern de les Illes Balears per part de l’oposició.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, estam obligats a ser telegràfics en la defensa de les
nostres propostes de resolució i així ho intentaré ser.
No volem defugir els debats que ens va plantejar el Sr.
President en relació al pacte econòmic i social, però volem
posar de manifest quina és la postura que ens va manifestar el
president. Què ofereix?, quina postura té? La més absoluta de
les vaguetats quan ofereix un pacte econòmic i social, i després
d’hores de debat encara no sabem quina és la postura del
Govern, del president, del Grup Parlamentari Popular en relació
a aquest tema. I un president no pot venir a aquest parlament a
oferir un pacte econòmic i social sense posar damunt la taula
quina és la seva postura, quines són les seves propostes, com a
mínim quins són els objectius del pacte que proposa; si no ens
trobam davant la més absoluta de les buidors, que és el cas. I
com que va venir amb les mans buides, convoca els sindicats a
corre cuita, els sindicats i les patronals, hores abans de la
celebració del debat per demostrar una aproximació després del
fracàs del mes de juliol, i aquesta teatralització, aquesta
teatralització buida de contingut no és el comportament propi
d’un president davant una cambra.
Els socialistes concretam; els socialistes concretam el que
volem en relació al pacte econòmic i social i parlam d’un nou
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model basat en la sostenibilitat, en la inversió productiva
generadora de feina de qualitat, en la contenció i la reconversió
del creixement de l’oferta turística, en les infraestructures de
transport, amb especial atenció al transport públic, tot això
presidit per un estratègia I+R+I, avui absent, lànguida, i amb un
objectiu: que el turisme torni a ser el motor de la nostra
economia i no la construcció.
Segon punt: pacte polític. Tampoc en aquest punt, després
de dos dies de debat, no sabem quina és la postura del Govern
i del seu president. El president ve i ens diu: “La nostra postura
és la del comitè de savis”. Aquesta és l’única proposta en
relació al pacte estatutari. Però és que no existeix una postura
del comitè de savis, no hi ha unanimitat en el comitè de savis.
Sobre els temes clau i conflictius hi ha discrepàncies, hi ha vots
particulars, hi ha distints punts de vista que aquí s’han de
resoldre, i no pot ser que el president vengui a aquesta cambra
i, sense explicitar quina és la postura ni més ni manco que del
partit que té la responsabilitat de governar aquesta comunitat
autònoma amb majoria, no ens digui ni una sola fita ni un sol
objectiu polític en el tema de l’Estatut d’Autonomia.
Sobre aquest tema els socialistes volem deixar clara una
cosa; primer, i com a qüestió prèvia, una precaució: els
socialistes no estarem d’acord mai amb la ruptura de l’equilibri
de representació entre les illes i els territoris d’aquesta
comunitat, i molt menys si aquesta modificació es fa al servei
dels interessos electorals del Partit Popular; és una advertència
formal que faig en nom del Grup Parlamentari Socialista, no
admetrem aquest tipus de modificació.
(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)
A continuació nosaltres intentam explicitar a les nostres
propostes de resolució quins són els nostres compromisos en
relació a l’Estatut d’Autonomia: un compromís a favor dels
consells insulars i del pacte local; els nous trets socials, que
parlem de temes que l’any 1983 no estaven damunt la taula: la
immigració, el medi ambient, els trets culturals, la igualtat
real...; i també volem a l’Estatut el tema del model audiovisual.
Tercer punt: diàleg i joc net. Es va parlar molt de diàleg,
ahir, però nosaltres volem exigir al president que, aquest diàleg,
el faci amb tothom, no només amb els poderosos, que tengui la
valentia de reconèixer que el que no pensa com ell també té
raons que són dignes de ser escoltades. Hem de reorientar el
diàleg institucional amb el Govern de l’Estat, obrir el diàleg del
Govern als sectors crítics, i tot això president pel joc net.
Senyores i senyors diputats, no es pot defensar una cosa i la
contrària, no es pot defensar una cosa aquí i una altra a Madrid,
una cosa abans i una altra després, una cosa en el Parlament i
una altra a l’acció de govern, una cosa en relació al govern
anterior i una altra cosa en relació al govern actual, una cosa a
les reunions i una altra a les declaracions públiques. I
lamentablement aquí estam massa acostumats a això. Ho hem
vist en parlar de molts de temes: en parlar de transport aeri, en
parlar d’educació, de sanitat, de finançament, de l’Estatut,
d’habitatge, de carreteres, de turisme, de política social... En tot
això el Govern, el Grup Parlamentari Popular però sobretot el
Govern, ha tengut postures que han estat una i la contrària
segons l’escenari on es movia. I hem d’acabar amb això, perquè
si no es canvia aquesta manera d’actuar serà impossible arribar

a acords, serà impossible aconseguir objectius comuns que ens
interessen a tots, perquè és la credibilitat de tots la que queda
tocada amb aquesta manera d’actuar.
Quart: èmfasi dels socialistes en relació a la política
adreçada a les persones. Volem que quedi clar en aquest debat
i a les propostes de resolució el compromís dels socialistes amb
les polítiques educativa, sanitària, d’habitatge, de transport
públic, de medi ambient, de modernització de la nostra
estructura productiva. Les nostres propostes incideixen de
manera constant en aquestes qüestions: lluita contra el fracàs
escolar i l’abandó; sanitat, insistim que serem molt vigilants del
fet que els doblers que arriben addicionals per a sanitat es
dediquin a millorar les prestacions sanitàries, a l’atenció
primària, a les infraestructures sanitàries...
Polítiques actives en matèria d’habitatges; tampoc no es pot
venir aquí amb les mans buides i oferir una hipoteca treta del
capell de copa alta; la hipoteca jove, independentment del seus
mèrits, que en pot tenir, la hipoteca jove és la plasmació del
fracàs del Govern en matèria de polítiques actives d’habitatge,
és la renúncia a fer polítiques actives en matèria d’habitatge i en
matèria de sòl. Encara estam esperant la Llei del sòl, que ens
digui quina serà l’aportació de l’acció de les administracions
públiques a sòl públic per a habitatges de preu taxat; encara
l’estam esperant, ja fa dos anys que governen.
Transport públic. Miri, no només projectes desmesurats, no
només projectes faraònics; hem d’estendre la xarxa de transport
públic; per què no s’ha fet -li deia ahir la nostra portaveu- ni una
sola aportació bus-tren entre Inca i Manacor? Duen dos anys; ni
una sola, encara. També en matèria de medi ambient i en
matèria de modernització hem d’insistir: apostar per un impuls
a la lànguida política d’I+R+I.
Una altra guia de les nostres propostes de resolució és
l’exigència del compliment dels compromisos. Hem de tenir el
punt d’honor que els compromisos, les promeses electorals, els
acords d’aquest parlament trets per consens siguin complits, i
aquí tenim massa compromisos incomplerts, massa acords
incomplerts. Només enumerar la relació de matèries en les quals
aquest govern ha incomplert compromisos, lleis, acords,
promeses electorals, és esborronador. Em limitaré a enumerar.
En matèria tributària havien de baixar imposts i els han pujat; en
matèria de dèficit públic; en matèria de transferències als
consells de promoció turística, joventut i medi ambient; en
matèria de lliure elecció de centre; en matèria de gratuïtat de
llibres de text; en matèria de normalització lingüística,
d’habitatge, del tot inclòs -avui és el nostre enemic, demà és el
nostre aliat-; en matèria de mesures contra la violència de
gènere; en matèria d’atenció a la immigració; en matèria de
cooperació internacional; en matèria de suports a l’agricultura;
en matèria de desestacionalització; en matèria d’atenció
primària; en matèria de plans d’autoprotecció; en matèria de
transfuguisme; en matèria d’objectivitat i imparcialitat a les
subvencions i als ajuts; en matèria de transparència i control de
l’executiu. Ni una sol tema de tota aquesta relació que els acab
de fer, senyors i senyors diputats, ni una sola d’aquesta matèries
no ha deixat de ser objecte d’un incompliment, d’un compromís
electoral, d’una acord parlamentari, de lleis adoptades per
majoria o per unanimitat d’aquesta cambra, ni un sol d’aquests
temes, i això és una relació d’incompliments excessiva,
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massa

compromisos,

massa
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promeses

no són el mateix i que tenen un distint tractament, i per això no
podem votar a favor.

I per afrontar el futur, que no serà fàcil, hem de posar a punt
una nova manera d’actuar també en aquest tema. Hem de
recuperar el punt d’honor de fer front, de complir els
compromisos i les promeses. Si així ho fan, senyores i senyors
diputats de la majoria, als socialistes ens tendran devora. El
Partit Socialista des que va arribar al Govern ha introduït nous
modes respecte a l’etapa anterior de partidisme i manca de
diàleg. Aprofitem-ho, sumem-nos-hi, intentem crear un nou
clima. Comenci el Govern per reconèixer el que ha fet
malament i accepti que les propostes de l’oposició mereixen ser
tengudes en compte i moltes d’elles aprovades per aquesta
cambra.

En el punt número 4 compartim..., no, en el punt número 4
no compartim la visió que vostès pretenen presentar a la seva
proposta. A la número 5 crec que el termini “de forma
immediata” és el mateix que li he dit al Sr. Riudavets: nosaltres
estam convençuts que les transferències en matèria de turisme
acabaran essent dels consells insulars; a la ponència de reforma
de l’Estatut així ho hem manifestat i coincidim amb el seu grup
polític. Crec que acabarem, però de la mateixa manera que quan
els partits arriben a acords de governabilitat a vegades es
comprometen a no exigir determinades transferències, crec que
ara no és el moment. Jo crec que abans d’un termini de dos anys
aquesta competència estarà en mans dels consells perquè és una
qüestió de justícia i perquè així ha de ser. Per això no hi
votarem en contra sinó que ens hi abstendrem, en aquesta
proposta.

Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Quetglas.
(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)
Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Miquel
Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
per marcar la nostra posició respecte a les propostes presentades
pel Grup Socialista, hem de dir que moltes d’elles en el fons
podrien comptar amb el nostre suport, però les formes i el to,
l’exigència, per ventura, de presses, ens obliguen en algunes
ocasions a abstenir-nos o a votar-hi en contra, per a nosaltres
una llàstima.
Nosaltres votarem a favor de les propostes 8, 9, 10, 19, 20,
22, 27, 28, 29 i 31 de les propostes de resolució presentades, de
les quals no justificaré el nostre suport, i m’estendré un poc en
l’explicació dels motius per què votam en contra d’algunes
d’elles.
A la número 1 nosaltres votarem en contra perquè no estam
d’acord que hi hagi aquesta manca de capacitat d’acord. Crec
que és molt positiu intentar arribar a acords, crec que és positiu
que hi hagi un diàleg, crec que tots segurament ens hem
d’esforçar molt més perquè aquest consens sigui possible, fins
ara no ha estat possible, però jo crec, vull pensar que no hi
manca de capacitat i que en el futur serà possible.
A la número 2 ens abstendríem. Nosaltres estam d’acord
amb el fet que hem de cercar acord, que hem cercar diàleg, però
no estam d’acord amb el to en què estan redactades les
propostes i per això ens abstendrem.
La número 3 nosaltres pensam que perquè sigui possible una
reforma de l’Estatut hi ha d’haver, i vostès són els que ho han
de tenir més clar que tots, un gran acord. Nosaltres desitjam que
aquest acord sigui, si és possible, per unanimitat i tenint en
compte tots els grups polítics, i la ponència jo crec que el que
hem de cercar és aquest acord, crec que és possible, però a la
proposta tal com està redactada es mesclen coses que crec que

A la número 6 també ens abstendrem. Nosaltres pensam que
la capacitat del negociar un conveni és del Govern i que hem de
respectar la voluntat dels que tenen les competències, de la
mateixa manera que el Consell de Menorca té les competències
en matèria de carreteres i el Consell de Mallorca, hem de
respectar les decisions dels que són competents per a això.
També he de dir que si per arribar a un acord és necessària la
negociació i el consens a nosaltres, des d’Unió Mallorquina, ens
hi trobaran, per arribar a aquest consens. Nosaltres estam
disposats a parlar, a negociar, a arribar a acords, a fer cessions
mútues perquè sigui possible la reedició d’un nou conveni de
carreteres, però també pensam que si hi ha un conveni que està
signat, aquest conveni s’hauria de complir, és la nostra opinió.
El punt número 7 nosaltres..., si bé compartim que encara no
s’ha fet nosaltres el to de la proposta no...,no estam d’acord amb
la forma de la proposta i per tant no la votaríem a favor.
El punt número 11 no compartim aquesta visió absolutament
negativa del procés de normalització lingüística a les nostres
illes, com tampoc no compartim el criteri de la número 12 i per
tant hi votarem en contra. Pensam que el tema del sòl públic és
un tema que els ajuntaments tenen molt a dir-hi i que haurien de
poder-ho dir.
En el punt número 13 ens abstendrem perquè el consideram
massa poc concret. En el punt número 14 creim que s’han baixat
altres imposts i nosaltres ens abstendrem. En el punt número 15
pensam que el termini de sis mesos és excessivament breu i, de
la mateixa manera que quan vostès governaven nosaltres en
aquesta mateixa tribuna defensàvem..., quan els partits estaven
canviats de la responsabilitat de govern, que el termini de sis
mesos era massa breu, crec que ara no podem donar suport a
una proposta que tengui un termini massa breu.
A les números 16, 17 i 18 nosaltres hi votarem en contra, i
explicaré per què. No compartim la visió en matèria de política
turística. Tampoc no compartim la política informativa. Si
nosaltres tenguéssim, o en el futur tenim, tenguéssim, la
possibilitat de tenir la responsabilitat d’uns mitjans audiovisuals
segurament, no segurament, segur que ho faríem d’una altra
manera, que tenim una altra forma d’entendre com i per què ha
de servir un mitjà de comunicació, i nosaltres pensam que
bàsicament és per protegir la nostra llengua i per protegir la
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nostra cultura, però tampoc no compartim aquesta visió un poc
negativa de la seva proposta de resolució.
I abans que el president em torni renyar, li diré que no
compartim el criteri, i per això votarem que no, de la 21, la 26,
la 30, la 32 i... a les 36, 37, 38, 39 i 40, i que ens abstendrem a
la 24, perquè pensam que la cooperació internacional, o sigui,
destinar el 0,7 és una cosa important però no ho aconsegueix
l’estat i tampoc no podem obligar la comunitat autònoma a ferho, que tampoc no ho va fer en el passat. No entenem, i per això
ens abstendrem, per a què serveix aquest catàleg d’espais
susceptibles de ser protegits...
En allò referent a la parcelAla per fer un nou hospital ja hem
manifestat als altres tres grups quina és la nostra postura:
pensam que hem de respectar les competències de l’Ajuntament
de Palma i el Govern de les Illes Balears.
En el contenciós de carreteres amb el Ministeri de Foment
també ja he expressat la nostra opinió i per això hi votarem en
contra. Pensam i ens abstendrem a la 33, i a la 34 i a la 35, i
també ens abstendrem, fins que no hi hagi una reforma integral
del Reglament, a la número 41.

per millora sobretot de l’ensenyament obligatori, un element
clau i que aquest govern està deixant excessivament en mans de
l’escola concertada com a eix de la seva política educativa.
També una aposta important, com fa les resolucions respecte de
l’habitatge com un element importantíssim i que preocupa molt
els ciutadans de les Illes Balears, així com també la millora de
la política turística del Govern, de la qual no vàrem entendre res
del que ens va explicar el Sr. Matas, vagi per dit que no va
explicar pràcticament quina era la política en referència a un
tema tan important com és l’activitat turística a les Illes Balears;
i evidentment donar també suport a totes aquelles propostes de
resolució que fan referència a un millor ús i utilització del marc
democràtic parlamentari. Ho hem dit a cadascuna de les
propostes de resolució que han presentat els distints grups, que
desgraciadament pareix que el Parlament per al president i el
seu govern és més un tràmit que purament han de cobrir, però
que realment poc interès hi ha perquè l’activitat parlamentària
estigui basada no només en el respecte, sinó que es duguin
endavant totes aquelles qüestions que diu a més el reglament,
com fa referència al tema de documentació, al tema de crear un
debat a nivell parlamentari que nosaltres creim que precisament
això demostra si la democràcia és saludable a nivell
institucional o no. Per tant, donam suport a totes aquestes
propostes de resolució que van en aquesta línia.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds té la paraula la Sra. Margalida Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
per part del nostre grup i respecte a les propostes de resolució
que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista, hem de dir que
donarem suport a quasi totes les propostes que planteja, excepte
l’abstenció en dos punts que després intentaré explicar.
Vull dir també que algunes de les propostes de resolució
coincideixen amb algunes que hem plantejat nosaltres
anteriorment, bàsicament el tema de la renúncia a l’autopista
Inca-Manacor, tot allò relacionat amb IB3, que sigui una ràdio
i televisió plural, pública, objectiva i professionalitzada, que a
més tot allò referit a millorar l’ensenyament, el tema del fracàs
escolar, la regulació del “tot inclòs”, el fet que l’hospital es faci
a Son Dureta; i per tant amb tots aquests punts no tan sols
coincidim, sinó que també, com dic, hem presentat resolucions.
Per altra banda, creim que la primera proposta de resolució
que presenta el Partit Socialista és molt idònia, tenint en compte
com ja hem dit en reiterades ocasions avui, que el president i el
Govern parla en moltes de casos d’acord, de diàleg, però resulta
que només acorda, dialoga, i per tant té una bona predisposició
només amb determinats sectors de la societat, i se n’oblida
d’una part importantíssima. Nosaltres consideram que un
president de Govern i un Govern ha de precisament restablir el
marc de diàleg i d’acord amb tots, partidaris o no de la seva
política, i saber escoltar també evidentment propostes, idees i
plantejaments que no estan en la línia que ells consideren que és
la idònia. En aquest sentit, per tant, creim que és molt adequada,
així com també tot allò que fa referència a més transferència als
consells insulars, l’aposta decidida per una educació pública, i

I ara, entrant breument en les dues que nosaltres sí que
plantejarem un vot d’abstenció, dir que en primer lloc serà la
número 3. Estam absolutament d’acord que el Parlament de les
Illes Balears valora positivament la necessitat d’un pacte polític
en torn a la reforma de l’Estatut. Creim que, ho hem dit en
moltes ocasions, és un tema molt important; i creim que tots els
punts que presenta de la a) a la f) en aquesta proposta de
resolució el Partit Socialista, són totes elles molt adequades,
amb les quals estam d’acord. Ara bé, creim que manca un dels
aspectes que almanco nosaltres consideram fonamentals, que és
l’aspecte del finançament. No sé si podem arribar a una
transacció perquè inclogui aspectes de finançament, i si no,
nosaltres evidentment faríem una abstenció, perquè creim que
aquest punt és un element clau en tot allò que fa referència a
l’hora de plantejar un pacte estatutari.
En segon lloc, a la que nosaltres també manifestarem un vot
d’abstenció és la número 25, on es diu que el Parlament insta el
Govern a realitzar en colAlaboració amb la Universitat un catàleg
d’espais naturals susceptibles de ser protegits en aplicació del
que preveu la LECO. Nosaltres hem dit també en reiterades
ocasions, consideram que la LECO és una llei que està basada
en criteris equivocats, i que per tant hem cregut i continuam
creient que estan al marge de la constitucionalitat; per tant
podríem dir al nostre entendre que fins i tot és
anticonstitucional, perquè vulnera aspectes fonamentals de la
Llei bàsica 4/1989, de conservació de fauna i flora silvestres, i
a més entenem també que hi ha prou feina feta durant molts
d’anys per saber quins són aquests espais naturals susceptibles
de ser protegits. Ja ho deia la LEN en el seu moment: espais
com la Serra de Tramuntana entre d’altres, o es Trenc, es
Salobrar de Campos..., tota una sèrie d’espais que ja estaven
referits a la Llei d’espais naturals, o altres que s’han anat
incorporant al llarg d’aquest temps, les mateixes propostes de la
xarxa Natura 2000, i per tant entenem que en aquest àmbit
nosaltres no creim que hagi de ser un tema en el qual pareixi
que s’ha de començar una feina de bell nou, i sobretot també
perquè la ECO preveu una sèrie de figures de conservació que
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res tenen a veure amb la conservació real d’un espai natural,
sinó que senzillament són aquelles figures que queden molt bé
damunt el paper, però que a l’hora de la veritat permeten fer-hi
qualsevol cosa en aquell indret, i per tant només queda bé
perquè el Sr. Matas pugui dir que ha augmentat i ha fet tantes
coses en temes ambientals, però que després la realitat no té res
a veure amb les paraules i amb els grans discursos. Per això
nosaltres ens abstendrem en aquesta número 25.
I en aquest sentit, per tant, donam suport a tota la resta que
ja he explicitat molt ràpidament per quines raons ho faríem.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista té la paraula la Sra. Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem
pogut constatar des del PSM que les tres primeres propostes de
resolució que presenta el Grup Socialista són una mostra de les
propostes d’ahir del president. En primer lloc la número 1 és
una aposta pel diàleg. Va demanar diàleg i el Partit Socialista
també s’hi suma, diu que sí; i nosaltres, com no pot ser d’altra
manera, també volem, perquè és fonamental per poder arribar
a acords i per poder dur una política efectiva i positiva per als
ciutadans.
A les propostes 2 i 3 proposen uns eixos bàsics amb els
quals el nostre partit està d’acord, tant amb els temes del pacte
social sobre el model turístic com pel pacte per la reforma de
l’Estatut. De fet a la ponència parlamentària el nostre grup va
presentant propostes que no són incompatibles amb les que
vostès plantegen, però també interpretam que no són un bloc
estanc, sinó que a partir d’aquí se’n poden afegir d’altres, com
ara fa un moment ha dit la representant d’Esquerra Unida Verds,
el tema de finançament que no el toca, i crec que és un tema
fonamental dins la reforma de l’Estatut.
També vull constatar que l’afirmació que va fer aquí el
president ahir, dient que el Partit Popular acceptaria les
propostes que sortissin del comitè de savis, pel nostre grup -i
així ho interpretam i constatam- és que el comitè de savis és un
comitè assessor, no és un comitè que hagi de dictar i que s’hagi
d’acceptar fil per randa totes les propostes que surten, perquè
finalment és una proposta política la que ha de sortir de la
ponència de l’Estatut.
Referent a la transferència de competències als consells
insulars, hi estam d’acord. Ja ho hem manifestat a una altra
intervenció, i el nostre grup també ha presentat propostes en
aquest sentit; i sobre les propostes d’educació, que vostès
proposen la lliure elecció de centre, va ser una bandera
electoral, han fracassat en aquest sentit; impulsar l’educació
pública, nosaltres també hi estam d’acord; incrementar
professorat i programes pedagògics, i elaborar un pla de qualitat
d’ensenyament, evidentment no hi podem votar en contra,
perquè hi estam absolutament d’acord.
Després també hi ha una constatació sobre el retrocés en la
política lingüística, i ho lamentam amb vostès. Efectivament
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s’ha retrocedit, hi ha hagut unes agressions constants a la Llei
de normalització lingüística, i animam a rectificar aquesta
política agressiva contra la nostra llengua, així com també a
rectificar la política informativa que practica IB3, tant ràdio
com televisió.
Aquí vostès també constaten, demanen al Parlament que es
constati un fracàs en la política turística. També hi estam
d’acord, hi ha una passivitat total de la Conselleria de Turisme
en resoldre els problemes que té. Ja hem parlat en múltiples
ocasions del tema “tot inclòs”, i de la davallada de la
competitivitat, i és per això que estam d’acord en votar a favor
del Pla de competitivitat de l’oferta complementària que vostès
proposen, perquè també és un sector que necessita mà de
mestre, i necessita una ajuda perquè és el sector que ha patit més
aquests darrers anys en relació amb la competència deslleial del
tot inclòs.
Les polítiques socials, vostès fan una sèrie de propostes amb
les quals nosaltres hi estam d’acord i també creim que hem de
dir a aquesta tribuna que la política social del Govern és
purament una política d’imatge, de mirall diria jo, i això
converteixen la política social amb un miratge i per això votam
a favor d’aplicar les mesures contemplades a la Llei orgànica de
mesures contra la violència de gènere. L’altre dia, no fa massa
dies, a una comissió parlamentària, havíem demanat que ens
explicassin les mesures que té en marxa la Fundació contra la
violència de gènere, ens varen presentar un pla i un caramull de
publicacions; això ningú ho coneixia, si els grups parlamentaris
no ho coneixen què ha de fer la ciutadania? Per tant, creim que
és una política només d’imatge.
I també estam a favor que es dicti i que s’elabori un pla
d’integració d’atenció a la immigració, així com ja venim fent,
any rera any, de destinar el el 0,7% del pressupost a cooperació
internacional.
Les propostes que vostès fan en medi ambient i agricultura,
també hi votarem a favor. Estam d’acord que s’ha d’ampliar el
catàleg d’espais naturals; el catàleg que tenim a la LENT no és
tot, per tant hi ha moltes altres coses que s’haurien d’haver
protegit i tal vegada no estarien degrades, i encara n’hi ha per
protegir, afortunadament, per tant s’ha d’envestir en aquest
sentit i complimentar la ECO, recent estrenada. I també
constatar que el president va passar de puntetes sobre política
agrària i això és una demostració clara de l’interès que té el
Govern pel sector primari.
Donarem suport també a les propostes referents al foment de
programes d’investigació, foment de noves indústries,
modernització tecnològica de les empreses, això també votarem
tot a favor. Evidentment, també ja ho hem dit a les intervencions
anterior, volem Son Dureta nou a Son Dureta vell i, evidentment
també, una atenció mèdica de qualitat.
En els temes de transport públic, és una aposta que nosaltres
hi coincidim, que s’ha d’apostar pel transport públic i s’han de
fer els esforços pressupostari necessaris per donar a la
ciutadania les oportunitats d’arraconar el transport privat.
I també estam d’acord que, per desbloquejar les inversions
en carreteres fa falta que es posin els dos governs d’acord, i
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creim que un contenciós no ajuda gens a desbloquejar la manca
de diàleg que hi ha actualment.

A la resta votarem no, gairebé per l’argumentat, intentaré en
alguna d’aquestes aprofundir un poc.

I evidentment, ja hem dit en altres intervencions que la
política d’infraestructures que fa el Govern no és del nostre gust
i que la carretera d’Inca a Manacor, l’autopista d’Inca a
Manacor que hi ha projectada en el Pla de carreteres és
totalment innecessària.

En referència a la primera, a la manca de capacitat d’acord,
de diàleg i concertació per part del Govern, creim que açò és
una proposta totalment injustificada, perquè aquest govern ha
demostrat estar pel que és la concertació i el diàleg, la qual cosa
es demostra amb la Mesa del Diàleg Social, per exemple.

Creació de residències i centres de dia amb gestió pública.
També ja ho hem dit abans quan defensàvem, quan ens
posicionàvem sobre les propostes de resolució del Sr.
Riudavets, i el Pla sociosanitari també he de recordar una
comissió de la setmana passada, a la qual demanàvem que
s’elaboràs un pla sociosanitari i també ens en mostraren un, un
que tenen aprovat, però que tampoc ningú no l’ha vist. Si en
tenen un, que el mostrin, almenys que es faci públic i sabrem de
què va. Però en cas que sigui un recull de fulls, sense que hi
hagi una dotació pressupostària i una planificació, llavors crec
que és oportuna la seva proposta perquè es faci bé.

Passant a les propostes números 2 i 3, aquí dir que sí que hi
estam d’acord, com és lògic i no pot ser d’una altra manera,
amb aquest pacte del futur del model turístic i el pacte polític
entorn de la reforma de l’Estatut. Però del que no hi ha cap
dubte és que, per un tema de formes, no podem votar a favor
d’aquestes dues propostes ja que estaríem passant per davant, en
el cas de la reforma de l’Estatut, del Comitè de Savis i de la
ponència, i en el cas del futur model turístic, del que seria la
comissió que hi ha referent. Per tant, creim convenient esperar
i que el camí és el que hi ha establert, per exemple, a la
ponència de reforma de l’Estatut dins aquest Parlament.

A les cinc darreres propostes menys una, vostès constaten
els incompliments del Govern que ha fet durant aquesta
legislatura, ja el Sr. Quetglas els ha enumerat, i també hi ha la
marginació que pateixen els ajuntaments si no són governats pel
PP. I sobretot les dificultats que tenim els grups parlamentaris
per obtenir informació del Govern. Estam totalment d’acord que
això s’ha de corregir i també votarem a favor la proposta que
vostès fan d’instituir una sessió parlamentària exclusiva per
poder controlar el president del Govern, perquè no s’escapi de
les preguntes parlamentàries que li fan i si no ens envien
informació, almanco el podrem tenir en viu i en directe perquè
doni compte de la seva gestió o de la seva manca de gestió al
front del Govern.

Passant a la proposta número 4 i 5, no creim que hi hagi cap
tipus d’incompliment en aquest sentit.
A la proposta número 7 tampoc no creim que existeixi un
incompliment respecte de la lliure elecció de centres;
senzillament, nosaltres creim que es fa d’una manera molt
encertada i en aquest sentit s’acompleix el que es va dir.
Quant a la proposta número 9, es fa i creim que també és
clar l’increment del nombre de professors que hi ha hagut en
aquesta comunitat autònoma.
La número 10, el pla de qualitat, hem de votar en contra,
perquè hi ha en marxa mesures de qualitat dins l’ensenyament.

Moltes gràcies.
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula l’Hble. Sr. Tadeo Florit.

La número 11, de normalització lingüística, aquest govern
aposta per l’ús normal de la nostra llengua, tot i respectant la
(...) que emana de l’Estatut.
Pel que a la número 14, de davallar l’impost, creim que la
política fiscal que fa aquest govern és una política fiscal neutra,
com així s’ha debatut en aquesta cambra, i queda reflectit a la
davallada que hi va haver del 7 al 3%, amb unes millores molt
substancials per als joves d’aquesta comunitat autònoma.

EL SR. TADEO I FLORIT:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Surt en
nom del Grup del Partit Popular per posicionar el nostre grup
referent a les propostes presentades pel Partit Socialista. Són 41
propostes, jo crec que aquestes 41 propostes, ja del debat que hi
va haver ahir i de la intervenció que ha fet avui el portaveu del
partit proposant d’aquestes propostes, es pot desprendre que el
nostre vot a moltes d’aquestes serà en contra, perquè no creim
en el que diu que hi ha una manca de fer coses per aquest
govern, sinó, com va quedar ahir demostrat, tot el contrari. Ahir
crec que va quedar demostrat, amb fets, amb dades, d’una
manera objectiva, el compliment que fa aquest govern del que
ha dit i del que va prometre en el seu moment.
Així doncs, ja per començar, diré que les propostes que
votarem a favor són la número 6, la 8, la 12, la 13, la 22 i la 29.

Quant a la proposta número 16, referent al sector turístic, dir
que tampoc no podem votar a favor, i jo trob que ahir, també
amb les paraules del president, va quedar demostrat que
precisament el que nosaltres consideram que hem hagut d’anar
solucionant són les polítiques que es varen dur a terme a les
passades legislatures, com per exemple el tema de l’ecotaxa.
La 17, ja ho ha dit aquí qualque altre portaveu del Grup
Parlamentari Popular, no hi estam d’acord. Nosaltres
consideram que IB3, no consideram que no sigui objectiva ni
plural, sinó tot el contrari.
La 18, referent al tot inclòs, tampoc no podem votar a favor,
hi ha una comissió al respecte i consideram que aquest és el
camí.
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La proposta número 21, creim que senzillament era un tema
necessari en el seu moment, tampoc no podem votar a favor.
La 23 és una cosa que ja està feta, consideram que és una
falta per part del partit proposant, una falta de seguiment de
gestió d’aquest Govern.
La 24 ja s’està complint, el 0,7% sobre els ingressos, per
tant, tampoc podem votar a favor.
La referent a la LECO consideram que la llei està bé com
està, hem de passar que vàrem augmentar de 35.000 hectàrees
protegides a 84.000.
La 26, 27 és una cosa que s’està fent i quedarà aprovat.
Referent a l’Hospital de Son Dureta ja va quedar clar ahir
durant el debat, consider que va quedar ben clara la posició del
Partit Popular. I consideram que el millor per als ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma és fer un nou hospital de
referència i no reformar l’actual Son Dureta.
La 32 i 33 també votarem que no, allò que és el conveni de
carreteres nosaltres creim que l’incompliment ha estat per part
de l’Estat i nosaltres consideram que no hem de renunciar a açò.
La 35 referent al Pla sociosanitari està aprovat, no entenem
com s’ha pogut fins i tot presentar aquesta proposta.
I d’una manera molt resumida dir que de la 36 a la 41
votarem a totes elles que no perquè creim, com ja va dir el
President, que l’actitud clarament antidemocràtica que hi havia
en aquest Parlament era a la legislatura anterior, quan en el
debat de l’autonomia només se deixava al Partit Popular, tenia
28 diputats, només se li deixava 20 minuts, quan durant tot el
dia els consells del Govern es dedicaven a interpelAlar el
President del Govern.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a les propostes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 7028/05. Per a la seva defensa
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Oliver i Mut.
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
la iniciativa del president del Govern encaminada a aconseguir
un pacte entre els grups polítics sobre la reforma de l’Estatut
d’Autonomia.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
la iniciativa del president del Govern encaminada a aconseguir
un pacte amb els agents econòmics i socials sobre el model
turístic de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a arbitrar les fórmules de cooperació i colAlaboració
amb els consells insulars d’acord amb la realitat i
circumstàncies de les nostres Illes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar la dotació econòmica per als desplaçaments dels
esportistes de les Illes Balears per participar a competicions
oficials nacionals.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aplicar criteris de territorialitat i de pes específic en matèria
de turisme per comunitat autònoma en relació als Plans de
Dinamització i ExcelAlència Turística i a les accions
promocionals a l’exterior.
6. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a aprovar
dins l’any 2006 el Plans d’Ordenació de Recursos Naturals de
la Serra de Tramuntana, Península de Llevant i Cala d’Hort.
7. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears i el Govern
de l’Estat a formalitzar un conveni que contempli a
Formentera les actuacions necessàries per portar aigua a la
Mola i Cap de Barbaria, a Eivissa les conduccions i dipòsits
de Sant Rafel, Platja de’n Bossa i Sant Joan i a Mallorca la
connexió de Consell-s’Estremera, i a Menorca el sanejament
del Polígon Industrial d’Alaior.
8. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
perquè, en el futur model de finançament autonòmic que es
negociï, les Illes Balears puguin assolir una finançació per
càpita que es correspongui amb l’esforç fiscal dels seus
habitants, mantenint la solidaritat amb la resta de comunitats
autònomes de l’Estat.
9. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig al
Projecte de pressuposts generals de l’Estat per al 2006 atès
que no respon als compromisos adquirits amb les Illes Balears
i contempla una baixada de les inversions d’un 51,99%
respecte al 2004, i insta el Govern de l’Estat a corregir aquest
greuge.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure actuacions relatives a prevenció de
riscs dirigides a joves en edat escolar, i a realitzar accions
formatives en matèria de prevenció de riscs laborals dirigides
a funcionaris i personal al servei de les administracions locals.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un Pla d’acció per a l’ocupació
femenina en el marc del Pla d’Ocupació de les Illes Balears.
12. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
la política energètica impulsada pel Govern que es basa en les
infraestructures d’enllaç elèctric i gasoducte, en l’eficiència
energètica i en l’impuls de les energies renovables i insta el
Govern de les Illes Balears a crear l’Institut Balear de
l’Energia, com a organisme coordinador del desenvolupament
del Pla Energètic.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i executar un Pla Estratègic d'impuls
i foment del petit comerç, així com a elaborar un protocol
d’actuacions encaminades a evitar la deslocalització
d’empreses a les Illes Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que la quota lletera adquirida als futurs plans d'abandonament
nacional es reparteixi posteriorment tenint en compte la
pluralitat de l'estat i per tant es territorialitzi de manera que es
tinguin en compte els models del sector lacti de cada comunitat
autònoma.
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15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a autoritzar de forma immediata l’encomana de gestió de
l’obra d’infraestructura viària anomenada Variant de
Ferreries
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar, tan aviat com sigui possible la
construcció de l’estació d’autobusos i aparcament subterrani
a Sant Antoni de Portmany.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar la tramitació de les solAlicituds
d’Hipoteca Jove per tal que aquest colAlectiu pugui gaudir, el
mes aviat possible, de tenir un habitatge en propietat.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a reconsiderar la denúncia del conveni de
colAlaboració que, en matèria de carreteres varen subscriure
el Ministeri de Foment i la comunitat autònoma de les Illes
Balears, de data 12 de març de 2004, i convocar, amb caràcter
d’urgència la Comissió bilateral mixta de programació,
seguiment i control de l’esmentat conveni.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar i autoritzar els tràmits administratius corresponents
per realitzar l’adscripció del domini públic marítim necessari
per desenvolupar el projecte de construcció del dic exterior del
Port de Ciutadella i la dàrsena esportiva de Cala en Busquets.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat,
d’acord amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 30/1998,
de 29 de juliol, del Règim Especial de les Illes Balears, a
colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears donant suport
financer per desenvolupar el Pla de transport ferroviari inclòs
en el Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a atendre les propostes de la Mesa del Transport Aeri,
per resoldre els problemes de comunicació aèria dels habitants
d’aquestes illes, sobre tot en temporada baixa pel que fa les
illes de Menorca i d’Eivissa.
22. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
a què incrementi les plantilles dels cossos i forces de seguretat
de l’Estat destinats a les Illes Balears a fi de palAliar l’augment
significatiu de la delinqüència que ha sofert la nostra
comunitat autònoma a la vista de la darrera memòria de la
Fiscalia General de l’Estat.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, abans del 31 de març de l’any 2006,
un pla per al quinquenni (2006-2010) de desenvolupament del
Decret 2/2005, regulador de les mesures mínimes de seguretat
i protecció que han de complir les platges i zones de bany a la
nostra comunitat autònoma referent a les inversions i ajuts
necessaris per a garantir el seu total compliment.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar del Ministeri de Sanitat i Consum
que doni prioritat a la reducció del temps d’espera en
l’assistència sanitària, mitjançant la millora del finançament
per tal de seguir reduint els temps d’espera que, gràcies a

l’esforç dels professionals, s’està aconseguint a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
25. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a preparar un estudi de les necessitats
sanitàries d’Eivissa i Formentera, que permeti valorar la
necessitat de construir un nou hospital a l’illa d’Eivissa i
avaluar les necessitats tant en matèria d’altres infraestructures
(centres de salut, unitats bàsiques, etc) com en matèria de
tecnologies de la informació i comunicacions.
26. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
perquè faci una avaluació diagnòstica de l’eficàcia del sistema
educatiu, al final dels nivells obligatoris de l’ensenyament
(Educació Secundària Obligatòria) que contempli les àrees
instrumentals bàsiques, llengua catalana, llengua castellana
i matemàtiques, a més de ciències de la naturalesa i socials, i
es refereix no només als aspectes de coneixement, sinó també
als aspectes de capacitats de fer i els processos que envolten
l’educació.
27. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura perquè promogui actuacions, en
colAlaboració amb la Universitat de les Illes Balears, que
afavoreixin la implantació de les directrius de l’Espai Europeu
d’Educació Superior a la UIB així com la participació en el
disseny del Pla Estratègic per a la implantació dels nous
estudis universitaris.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que, per tal de palAliar els dèficits d’inversió a l’illa de
Formentera, porti a terme les actuacions següents:
a) Creació d’un jutjat de primera instància i instrucció.
b) Estudiar la possibilitat de crear una comissaria de la
Policia Nacional.
c) Construir un edifici-quarter de la Guàrdia Civil.
d) Destinar una partida anual per al manteniment de les
actuacions fetes pel Ministeri de Medi Ambient en la
recuperació de les dunes i platges de Formentera.
e) Impulsar les obres d’ampliació del Port de la Savina.
f) Recuperació del circuit hídric de Ses Salines de
Formentera.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desenvolupar, per tal de fer front als compromisos adquirits
i a les necessitats de noves inversions, les iniciatives següents:
a) Dissenyar nous plans de regadius, independentment del
que preveu el Pla Horitzó 2000-2008.
b) Crear una comissaria de la Policia Nacional a la badia
de Portmany al municipi de Sant Antoni.
c) Crear i dotar el museu Puget i la Biblioteca Pública
d’Eivissa i Formentera.
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d) Impulsar les obres d’ampliació i reordenació del Port de
la ciutat d’Eivissa.
e) Fer públiques les ofertes d’adquisició de terrenys del
litoral a les Illes d’Eivissa i Formentera.
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infraestructures d’enllaç elèctrica i de gasoducte i també
basades en l’eficiència energètica i impuls a les energies
renovables.
Demanam al Govern de les Illes Balears que executi el Pla
estratègic d’impuls i foment del petit comerç.

EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sr. President. La primera proposta que presentam
des del Grup Parlamentari Popular senyores i senyors diputats,
és per solAlicitar el suport del Parlament a la proposta que va fer
el President del Govern, encaminada a aconseguir un pacte de
tots els grups polítics sobre la reforma de l’Estatut d’Autonomia
i un suport també per aconseguir un pacte entre els agents
econòmics i socials sobre el model turístic de les Illes Balears.
I demanam al Govern de les Illes Balears que arbitri les
fórmules de cooperació i colAlaboració amb els consells insulars,
d’acord amb la realitat i circumstàncies de les nostres illes.
Pel que fa al Govern de l’Estat li demanam que incrementi
la dotació econòmica pel que fa als desplaçaments dels
esportistes quan acuden a competicions oficials nacionals.

I demanam al Govern de l’Estat que les quotes lleteres per
abandonament quedin aquí, que se reparteixin aquí i no se’n
vagin a la península.
I demanam ja i amb urgència l’encomana de gestió per poder
dur endavant la construcció de la variant de Ferreries.
Demanam també al Govern de les Illes Balears que executi
tot d’una que pugui la construcció de l’estació d’autobusos i
l’aparcament subterrani a Sant Antoni de Portmany.
I li demanam al Govern de les nostres illes que agiliti la
tramitació de les solAlicituds de la Hipoteca Jove, que aquesta
ilAlusió que han agafat els nostres joves no s’espatlli, no se
trenqui perquè l’agilitació no hi sigui. És a dir, perquè s’enredin
les tramitacions. I jo pens que el PSOE té l’oportunitat
d’apuntar-se a aquesta bona idea, que al final tanmateix ho farà.

I li demanam també al Govern de l’Estat que apliqui criteris
de proporcionalitat quant a les places turístiques pel que fa als
plans de dinamització i excelAlència turística i també pel que fa
a les accions promocionals a l’exterior.

Demanam al Ministeri de Foment que reconsideri la
denúncia unilateral que va fer del conveni de carreteres. I que
convoqui la comissió mixta de control d’aquest conveni.

I al Govern de la comunitat autònoma, una vegada aprovada
la ECO, li demanam que actuï aviat i que redacti i aprovi el
PORN de la Serra de Tramuntana, de la península de Llevant i
també el PORN de Cala d’Hort.

També demanam i instam el Govern de l’Estat perquè faci
el més aviat possible l’adscripció de domini públic marítim en
referència al dic del port de Ciutadella i de la dàrsena esportiva
de Cala en Busquets.

Demanam i instam el Govern de les Illes Balears i el Govern
de l’Estat perquè formalitzin un conveni per poder l’aigua a Sa
Mola i Cap de Barberia i per a les conduccions i dipòsits de Sant
Rafel, platja de’n Bossa i Sant Joan. També per a la connexió
des de Consell a s’Estremera. I pel que fa Menorca, el
sanejament del polígon industrial d’Alaior.

Demanam també al Govern de l’Estat més suport financer
pel Pla de transport ferroviaris, dins el Pla sectorial de
transports i tot basat en l’article 10 de la Llei de Règim Especial
per a les nostres illes.

Al Govern de l’Estat li demanam que el nou model de
finançament se correspongui amb l’esforç fiscal que fan els
ciutadans de les nostres illes en allò que fa referència al
finançament per càpita. I proposam al mateix temps el rebuig al
projecte de pressupost generals de l’Estat per a l’any 2006
perquè no recullen els compromisos adquirits anteriorment, ja
que contempla, com tots vostès saben, una baixa de les
inversions d’un 51,99%. I demanam al mateix a l’Estat que
corregeixi aquests greuges que reben les nostres illes.
Al Govern de les Illes Balears li demanam senyores i
senyors diputats que promogui actuacions relatives a prevenció
de riscs, dirigides a joves en edat escolar. I que es realitzin
accions formatives en matèria de prevenció de riscs laborals
dirigides a funcionaris i personal de les administracions locals.
I demanam al Govern de les nostres illes que elaborin un pla
d’acció per a l’ocupació femenina, dins el marc del Pla
d’ocupació de les Illes Balears.
I demanam a les senyores i senyors diputats el suport a la
política energètica que impulsa aquest Govern, en base a les

Li demanam també al Ministeri de Foment que escolti les
propostes de la Mesa del Transport Aeri, per resoldre els greus
problemes de comunicació que pateixen les nostres illes,
sobretot en temporada baixa les illes de Menorca i d’Eivissa.
I en vista de la darrera memòria de la Fiscalia General de
l’Estat instam el Govern de l’Estat perquè enviï més policies a
les nostres illes, atès que en aquesta memòria se veu que hi ha
un augment significatiu de la delinqüència.
I al Govern de les Illes Balears li proposam, d’acord amb el
Decret 2/2005, elabori el Pla regulador de les mesures de
seguretat i protecció que hi ha d’haver a les nostres platges i
zones de bany.
Demanam més finançament sanitari al Ministeri de Sanitat,
per poder aconseguir d’aquesta manera més reducció de temps
d’espera a les llistes sanitàries, mitjançant precisament aquest
major finançament.
I a la Conselleria de Salut li demanam que faci un estudi que
estudiï, valgui la redundància, les necessitats sanitàries de les
illes d’Eivissa i Formentera, que valori també la possibilitat de
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construcció d’un nou hospital a l’illa d’Eivissa. I que valori i
avaluï les necessitats d’infraestructures d’aquesta illa.
Demanam al Govern de l’Estat que faci una avaluació
diagnòstica de l’eficàcia del sistema educatiu..
I que hagi una colAlaboració la Conselleria d’Educació i
Cultura i la Universitat de les nostres illes per a la implantació
de les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior i que
també hi hagi aquesta colAlaboració dels nous estudis
universitaris.
I a l Govern de l’Estat li demanam que per una part que
palAliï els dèficits d’inversió a l’illa de Formentera amb la
creació d’un jutjat de primera instància i instrucció, la creació
d’una comissaria de Policia Nacional, la construcció d’un
quarter de la Guàrdia Civil, manteniment de les actuacions fetes
i recuperació de les platges i dunes de Formentera. Que
s’impulsin les obres d’ampliació del Port de la Savina i la
recuperació dels circuit hídric de Ses Salines de Formentera.
Per altra part li demanam al Govern de l’Estat que pugui fer
front als compromisos adquirits i també a les necessitats que té
de noves inversions l’illa d’Eivissa. Que se redactin idò nous
plans de regadius. Que se posin en marxa una comissaria de
Policia Nacional a la Badia de Portmany i al municipi de Sant
Antoni. El Museu Puget i la Biblioteca Pública d’Eivissa i
Formentera. Que s’impulsin les obres d’ampliació i reordenació
del port de la ciutat d’Eivissa. I que faci públiques també les
ofertes d’adquisició de terrenys del litoral a les illes d’Eivissa
i Formentera.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posició, en primer
lloc té la paraula el representant del Grup Mixt, Hble. Sr. Nadal.

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la Sra. Margalida
Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, des
del nostre grup a un seguit de propostes del Partit Popular hi
votarem a favor, d’altres ens abstendrem i d’altres votarem que
no. Intentaré anar una per una el més ràpidament possible.
En primer lloc a la número 1. El Parlament manifesta el seu
suport a la iniciativa del president del Govern encaminada a
aconseguir un pacte entre els grups polítics sobre la reforma de
l’Estatut d’Autonomia. Nosaltres ens abstendrem perquè ens
sorprèn molt que ara sigui una iniciativa del President. Vostès
són molt presidencialistes, ja ho sabem, fa molt de temps que hi
ha una ponència, precisament amb l’intent d’arribar a un pacte
entre els grups polítics per a la reforma de l’Estatut. Per tant, no
ha donat una iniciativa gens nova, sinó tot el contrari.
Precisament el que ha de fer és que la ponència pugui arribar a
la proposta que té el Grup Parlamentari Popular i així poder
arribar a un acord entre tots els grups polítics.
A la segona també ens abstendrem. La iniciativa del
president del Govern encaminada a aconseguir un pacte amb els
agents econòmics i socials. El Partit Popular, en aquestes
alçades, venir a fer una proposta, com si fos una iniciativa del
President. El President no té cap iniciativa. S’han fet moltes
propostes en aquest Parlament que han estat votades en contra
de forma continuada per part del Partit Popular. A més, vostès,
el Govern va fer una mesa amb els agents socials, sindicals,
etcètera i no va servir per res perquè no s’han tornat reunir. Per
tant, aquí no hi ha cap iniciativa del President, aquí hi ha un
intent per no fer res i després a sobre encara venir aquí i dir-nos
que és una iniciativa del President. Vostès votin quan se
presenten propostes en aquesta línia i sobretot, facin una feina
que vagi encaminada a aconseguir un pacte d’aquestes
característiques.

EL SR. NADAL I BUADES:
Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar que els diputats
d’Unió Mallorquina, que mantenim un pacte de governabilitat
amb el Partit Popular, votarem a favor de les seves propostes de
resolució. Sent partits distints i pensam distint en molts de
temes, sí que hem arribat a un acord de governabilitat i assumim
totes les propostes de resolució que presenta el Partit Popular.
Quant a la número 8, manifestar que nosaltres des d’Unió
Mallorquina hem presentat una alternativa que pensam és més
ambiciosa i més beneficiosa per als ciutadans de les Illes
Balears, com és tenir un concert econòmic. Però no estam en
contra que si no és possible aconseguir un concert econòmic es
negociï assolir un finançament per càpita, tal i com demana el
Partit Popular.
Moltes gràcies.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

La tercer, quan se parla d’arbitrar fórmules de cooperació
i colAlaboració amb els consells insulars d’acord amb les
circumstàncies de les nostres illes. Nosaltres també ens
abstendrem, perquè a part de no dir res..., no entenem la seva
política. És a dir, varen votar fa molt poc en contra de crear una
comissió de Presidents dels consells insulars, voten en contra.
I després vénen aquí a dir que s’han d’arbitrar fórmules de
cooperació i colAlaboració? El que han de fer és fer-ho i no venir
aquí per parèixer que el Parlament ha d’instar. Això s’ha instat
en moltes ocasions i no s’ha fet.
A la número 4 també ens abstendrem, perquè quan se parla
d’incrementar la dotació econòmica per als desplaçaments dels
esportistes, nosaltres entenem que l’esport és una competència
del Govern de les Illes Balears. I si hi ha un problema
d’aquestes característiques el que ha de fer el Govern és intentar
entendre-se amb el Govern central, si és que hi ha alguna
qüestió que no funciona respecte això. Nosaltres entenem que
el finançament i de la dotació econòmica han de venir per
moltes vies, evidentment aquestes poden ser una d’elles, però no
una qüestió tan concreta.
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A la número 5 votarem que sí. Entenem que en matèria de
turisme són necessaris plans de dinamització, etcètera.

A la 18 votarem que no. No estam d’acord amb aquest
conveni d’autopistes i autovies.

A la número 6 ens abstendrem. Com se poden imaginar,
després d’haver tornat enrera tots els parcs naturals, després
d’iniciar un PORN mini, serà el parc més petit que existirà a tot
l’Estat espanyol i a més, el tema de la Serra de Tramuntana.
Nosaltres en aquest tema ens abstendrem perquè vostès en el
tema de conservació xerren molt, però a l’hora de la veritat se
gestiona poc aquesta conservació.

La número 19 li votarem que no. No estam d’acord amb el
dic exterior del Port de Ciutadella.

A la número 7 també ens abstendrem. De cop hi volta tot és
l’Estat, ara resulta que han de fer un conveni a Formentera per
dur aigua, una connexió de Consell-s’Estremera. Nosaltres
entenem que això, a part de què s’ha presentar un pla referit a
tots aquestes temes, creim que no poden venir amb aquestes
qüestions tan concretes i per això ens abstendrem.

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

A la 8 votarem que sí.
A la 9, el tema dels pressuposts generals, nosaltres ens
abstendrem perquè ja ho hem explicat en anteriors intervencions
que he tengut.

A la 20 votarem que sí, ja que tot el que sigui el Règim
Especial de les Illes Balears i per tant, colAlaborar amb el
Govern per donar suport financer, per desenvolupar el Pla de
transports ferroviaris...

EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant Sra. Diputada.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Estam absolutament d’acord en allò
que és potenciar el transport públic, sobretot el ferroviari.
A la 21 també li votarem que sí, el tema del transport aeri.

A la 10 votarem que sí, perquè tot allò que sigui actuacions
relatives a prevenció de riscs en joves en edat escolar ens
semblen evidentment adequades.
A la número 11 votarem que no perquè venir aquí a dir que
ara s’ha d’elaborar un Pla d’acció per a l’ocupació femenina en
el marc del Pla d’ocupació de les illes. El Pla d’ocupació està
fet, si vostès se varen oblidar de posar l’ocupació femenina molt
malament ho va fer el Govern. Però realment ara no han de
venir amb una proposta d’aquestes característiques. Sobretot
perquè el pla l’ha de fer el Govern. En tot cas haurien de
demanar un pacte per l’ocupació, que és una altra cosa i un altre
concepte i en aquest sentit sí li podríem donar suport. Però un
pla el Govern n’és responsable.
La 12 li votarem que no, perquè evidentment no estam en la
línia de la seva política energètica, la consideram
malbaratadora, generadora de CO2, incomplidora del Protocol
de Kyoto i moltes altres coses més.
La 13 votarem que sí perquè entenem que és positiu que hi
hagi un impuls i foment del petit comerç.
La 14 votarem que sí, respecte la quota lletera.
La 15 votarem que no, és el tema de la variant de Ferreries,
ja ho hem explicat en altres intervencions.
La 16 votarem que sí, consideram que la construcció de
l’estació d’autobusos i aparcament subterrani a Sant Antoni és
una proposta positiva.

A la 22 li votarem que sí.
A la 23 ens abstendrem perquè entenem que això ho ha de
fer el Govern, de fet ja ho hauria de tenir fet, tot el que són els
temes de seguretat i protecció de les platges.
A la 24 ens abstendrem. Creim que això ho ha de fer el
Govern de les illes i no sempre parèixer que si no ho fa Madrid
vostès no fan. Aquesta història continuada ens sembla
absolutament absurda.
La 25 li votarem que no, perquè, evidentment, consideram
que el que s’ha de fer, tal com nosaltres hem presentat una
resolució, és la remodelació i l’ampliació de l’hospital de Can
Misses.
A la 26 ens abstendrem, perquè l’avaluació entenem que
s’ha de fer, però no sabem molt bé perquè la proposen d’aquesta
manera.
A la número 27 ens abstendrem, perquè no s’entén, vull dir,
nosaltres per ventura és que és un tema de redacció, però no
s’entén molt bé aquestes directrius i el disseny del pla estratègic,
i per tant ens abstendrem.
I a la 28 i a la 29, tot i que hi ha alguns aspectes que estam
d’acord, per exemple a la 28 creim que és molt adequat que
l’illa de Formentera tengui un jutjat de primera instància, tengui
una comissaria de policia nacional, ...
EL SR. PRESIDENT:

A la 17 ens abstendrem, tenim en compte que nosaltres
volem veure què és exactament la Hipoteca Jove. Sincerament
li he de dir que no ens fiam d’aquestes grans coses que pareix
que fa el Govern i després darrera moltes vegades només hi ha
fum, una foto, una roda de premsa, però després no hi ha. Per
tant, ara per ara nosaltres ens abstendrem.

Vagi acabant, per favor.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Vaig acabant, Sr. President.
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..., tengui un quarter de la Guàrdia Civil i actuacions del
Ministeri de Medi Ambient, no estam d’acord amb les obres
d’ampliació del port de sa Savina i creim que la recuperació del
circuït hídric de Ses Salines ho ha de fer el Govern.
I per tant, ...
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Mascaró.

A la número 9 nosaltres constatam que als pressuposts
generals de l’Estat és insuficient la dotació a aquestes Illes, però
també és cert que tenim un Govern que hauria de ser prou valent
per anar a negociar i dir als diputats del seu partit que ho
defensin allà dins. Per tant, esperam que facin això i esperam
que a qualque moment es pugui canviar. Nosaltres ens
abstendrem perquè altres vegades no n’hi ha hagut per culpa
seva, però sí que ja hem posar nosaltres una proposta de
resolució en el mateix sentit. Però no li votarem la seva.
A la 10 li votarem que sí, llàstima que no ho hagin fet
encara, però sí perquè duen dos anys i busques de govern.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Oliver, jo li he de
reconèixer que, dins la incoherència general del Partit Popular
i de l’actual govern del Partit Popular, tant les propostes de
resolució com la seva explicació ha estat coherent amb aquesta
incoherència. Tots feim peticions a l’Estat, però és que més de
la meitat de les seves propostes de resolució són peticions a
l’Estat, clar, què feim? Pilotes fora, ja ho ha fet el president
aquests dos dies, aquí ningú té cap responsabilitat, ni el Partit
Popular ni el Sr. Matas, tot és culpa dels que governen a Madrid
quan no són dels seus. Però vaja, així i tot, anem a analitzar, si
ens dóna temps, les propostes de resolució.
La primera i la segona, nosaltres estam d’acord que hi hagi
un pacte per la reforma de l’Estatut, sempre ens hi hem
manifestat. I també estam molt d’acord que hi hagi un pacte
amb els agents econòmics per aquest nou model turístic. En el
que no estam d’acord és a donar suport a la iniciativa del
president, aquesta iniciativa ja existeix dins aquesta mateixa de
molts de grups i fins que el president no l’ha feta seva no ha
estat bona. Per tant, sí al pacte, no a les propostes de resolució.
A la número 3, ens abstendrem, perquè no volem, no podem
donar un xec en blanc sense saber quina és la proposta del
Govern sobre aquesta cooperació i colAlaboració i si no existeix
és perquè el Govern no l’ha posada en marxa.
4 i 5 sí. A la 6 també els votarem que sí, tot i que el termini
és una mica massa llarg, ja fa tres mesos de l’aprovació de la
LECO; vostès diuen d’aprovar-ho dins l’any 2006, per tant ja
serà per a la propera legislatura la posada en marxa d’aquest
desenvolupament de la LECO, però li votarem que sí.
A la número 7 ens abstendrem, perquè no sabem tampoc què
és el que volen dur a terme; què, què volen dur a terme, perquè,
a més de saber què volen fer, també és necessari saber com. I
com que nosaltres sabem com han duit a terme certes coses,
com autopistes, com volen fer el nou hospital, no donarem
suport a aquesta proposta de resolució.
A la número 8 també ens abstendrem, perquè no diu res,
manca una definició, manca la valentia de dir quin model de
finançament vol el Partit Popular. Però com que vostès no es
poden enfrontar al que diu el Sr. Rajoy, el Sr. Acebes i el Sr.
Zaplana perquè, si no, els renyarà, difícilment hi pot haver
aquest model aquí dins, perquè si no sabem quin és el seu model
no els donarem suport; però ens abstendrem perquè sí és
necessari que hi hagi un millor finançament.

A l’11 sí a un pla d’ocupació femenina, però també és una
llàstima que no l’hagin volgut fer abans, tot i que se li ha
demanat diferents vegades per altres grups d’aquesta Cambra.
A la número 12 li direm que no. Nosaltres no podem donar
suport a la seva política energètica i sobretot no podem donar
suport a la creació de més empreses públiques en aquestes Illes.
A la número 13 sí a un pla d’impuls i foment del petit
comerç; però li he de dir que duen dos anys i busques de govern
i a buenas horas mangas verdes.
A la 14 sí. La 15, com poden demanar l’encomana de gestió
d’un conveni que vostès tenen en els tribunals i que la resta els
ho han denunciat per ampliar-lo i donar-los més doblers? Llevin
la denúncia que vostès tenen posada, enviïn qualcú que sàpiga
negociar, a veure si és que vostès tampoc entenem de negociar
a Madrid, que els donin més doblers i que tengui -estan
disposats diuen-, per tant ho provin, que no es perdi per no
haver-hi anat. I llavors, carreteres més assenyades.
16 i 17 que sí. La 18 no, nosaltres pensam que és millor que
es negociï un nou conveni que aplicar-ne l’actual.
La 19 no, perquè va en contra fins i tot del que havia dit el
president aquests dies: definir un nou model turístic; però
continuen apostant per la destrossa del litoral. El president diu
que és definir un nou model turístic i una de les coses que s’ha
carregat el model turístic és la destrossa del territori i vostès hi
continuen apostant.
La 20 sí. La 21 sí, però el Partit Popular ja hagués pogut
defensar això mateix quan governava el Sr. Aznar i ja estaria
arreglat. Els actuals governants ho han posat a un nivell
superior, però encara podem millorar. La 22 sí, també s’hagués
pogut fer quan el Sr. Matas era ministre.
A la 23 els propòs una transacció, afegir al final “dotat amb
una línia d’ajudes adreçades als ajuntaments perquè es pugui fer
efectiva l’aplicació tant del decret com del pla”, perquè si no és
paper banyat, els ajuntaments no poden posar en marxa aquests
plans d’emergència a les platges perquè no tenen doblers.
A la 24, la reducció del temps d’espera, i de qui són les
competències de salut, de qui són les competències de salut? No
diuen que són prou competents per gastar quasi el doble amb un
hospital perquè tenen les competències i ara han d’anar a
Madrid que ens diguin per reduir les llistes d’espera? Per favor.
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25, estudi de les necessitats sanitàries d’Eivissa i
Formentera. I el Pla d’infraestructures sociosanitàries aprovades
per aquest govern, just fa un any, no sé si el fa? O no les
estudiava les necessitats sociosanitàries d’Eivissa i Formentera?
Perquè aquí passen dues coses: o aquest pla està mal fet, i
llavors s’han de revisar totes les illes, o qualque trampa hi ha en
aquesta cosa, perquè hi són les infraestructures sociosanitàries.
En un any han canviat tant Eivissa i Formentera que ara
necessiten fer-ho de nou? Per tant, o modifiquen tot el pla per
a totes les illes i reconeixen que el que havien fet a la
Conselleria de Salut no era bo, o ho deixam així com està.
La 26, només demanam a l’Estat una avaluació del sistema
educatiu i de l’aplicació de totes les mesures d’aquí. I de les
competències del Govern en matèria d’educació, no hi tenim res
a dir?
La 27 sí, però ja ho haurien d’haver fet abans. I la 28 i 29 sí
que és un “turri-burri” que recull aquesta gran aspiració que ara
s’ha despertat dins el Partit Popular d’independència per a
Formentera, ara s’han convertit en independentistes, hi
comencen a aplicar la d’Eivissa, i mesclen coses tan diferents
com un quarter de la Policia Nacional a Formentera i la reforma
d’un port. Vostès han fet aquestes dues propostes perquè, com
que no ens donaran votacions separades, puguin dir: han votat
en contra. Idò, miri, sí, els donam el gust: votam en contra
d’aquestes dues propostes. Si vostès duguessin unes propostes
coherents, ben articulades, amb les necessitats, però ara ...
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Mascaró, per favor.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
... que governen els altres demanar-ho tot i quan governaven
els altres no donar res, sincerament no és una bona política.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Diéguez.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. 29
propuestas de las cuales 16 instan al Gobierno del Estado, de las
cuales 2 son propuestas racimo por el contenido otras diez
cuestiones, en total confían 26 veces en el Gobierno del Estado
y 13 sólo en la comunidad autónoma. Y teniendo en cuenta que
de las cosas a las que se insta a hacer a la comunidad autónoma
buena parte de ellas se están haciendo o son obligación legal,
pues poca confianza tienen en su gobierno. ¿Qué van a confiar
los demás en su gobierno si ustedes no confían?
Este es el resultado lógico de un debate como el que vimos
ayer, en el cual pues se debatió con el enemigo exterior y con el
anterior; se hacen muchas propuestas de resolución contra el
enemigo exterior; contra el anterior este año de momento no,
este año no, pero ya se hará una propuesta para que se inste al
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gobierno del pacto de progreso el próximo año, no me
extrañaría nada, después de ver un debate perdido entre el
horario del ferry, serias reflexiones sobre la patata y que acabó
con un diputado que, con la espada de Jesulín, partió en dos a
Ortega y Gasset, ese fue el broche de oro de ayer por la tarde.
Pero, en fin, entremos en la primera propuesta de resolución.
La primera se refiere a conseguir un pacto entre los grupos
políticos para la reforma del Estatuto de Autonomía. Bueno, ya
oímos al presidente, estamos de acuerdo en lo que haya
unanimidad, no lo ha dicho Groucho Marx, lo dijo el presidente,
estamos de acuerdo en lo que haya unanimidad. ¡Por favor, sólo
faltaría que no estuvieran de acuerdo en lo que haya
unanimidad! Es que yo creo que eso es un problema que el Sr.
Fiol tendría que tomar mano dura y tratar de resolverlo, ¿cómo
puede ser que alguien salga aquí y diga estamos de acuerdo en
lo que hay unanimidad? En lo que hay unanimidad se está de
acuerdo por definición.
Mire, que se haga por consenso no es iniciativa del
presidente, siempre se ha intentado hacer por consenso los
estatutos y las reformas de los estatutos de autonomía, lo que
pasa es que será difícil cuando nos encontramos con un
presidente que dice aquí: a mí lo que me interesa del Estatuto de
Autonomía es el dinero; esto lo dijo el presidente. Hizo falta
valor, yo que siempre he creído que es poco cobarde y eso, he
de reconocer que hace falta mucho valor y que lo tuvo ayer,
porque eso nadie lo dice, nadie se atreve a decirlo; se atrevió,
vino aquí y dijo: lo que importa es el dinero, lo demás le da
igual. Por eso un sabio, que está en el Comité de Sabios, y que
además de sabio es listo, dijo: me parece que al presidente no le
interesa para nada el Estatuto de Autonomía -y el sabio no era
del Partido Socialista, lo digo para las represalias y cosas de
estas.
Mire, por eso, nosotros, de momento, nos abstendremos en
este punto.
En el segundo punto, que es un pacto con los agentes
económicos y sociales sobre el modelo turístico de Baleares,
bien, está claro que ustedes quieren discutir el modelo turístico
fuera del Parlamento, tienen miedo al Parlamento, si pudieran
lo cerrarían.
(Remor de veus)
Sí, seguro, eso estoy absolutamente seguro.
(Rialles a la Sala)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
No, dice la verdad, Sr. Presidente, manifiesta una voluntad
inequívoca del Grupo Parlamentario Popular que ya se ha
plasmado en prohibirme preguntas y prohibir comisiones, le
agradezco su sinceridad. Iremos al grano.
Mire, un pacto con los agentes económicos y sociales, el
presidente decía ayer: con los consells también. Llegan los más
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radicales y dicen: quita los consells, solamente agentes
económicos, la CAEB y alguien más, que venga algún sindicato
y esto y ya está. No, hombre, no, un pacto sobre el modelo
turístico tiene que hacerse con todas las fuerzas políticas. Si nos
acepta una transacción que se tiene que hacer en sede
parlamentaria, contando con todas las fuerzas políticas, nosotros
estaremos de acuerdo; pero si lo quieren hacer por fuera y
además sin contar ni siquiera con los consells, que ellos decían
que sí, pues, naturalmente, no les votaremos a favor.
La tercera tampoco no la votaremos a favor, porque tratar a
los consells, de acuerdo con sus circunstancias, pues esto,
perdone que se lo diga, pero Esporles y Puigpunyent son
tratados según sus circunstancias, el Ayuntamiento de
Formentera es tratado según sus circunstancias y sus
circunstancias lo están dejando en una situación ruinosa. Así
que, no votaremos a favor.
Que se insta al Gobierno del Estado a que aumente la
dotación económica por los desplazamientos de deportistas para
competiciones nacionales, van un poco con la chispa retardada,
porque esto ya se ha hecho, se ha incrementado un 20%, el
mayor incremento de la historia ha sido el que ha habido este
año por parte del Gobierno del Estado, claro.
La quinta, también votaremos que no. La sexta, sobre los
planes de ordenación, vamos a votar que no, no podemos votar
a favor de ningún recorte en áreas naturales, por eso votaremos
que no.
La séptima, que se refiere a unas tareas sobre llevar el agua
de un sitio para otro, etcétera, votaremos que sí. Hay algunas
que ya están hechas, entonces pues ya tiene la mitad de tarea
hecha, y de paso el que se encargue de esto del agua, pues le
podría pasar la factura al Sr. Delgado, ahora que ya son otra vez
amigos, a ver si paga el agua que debe Calvià, creo que son
unos 10 millones de euros. Está bien, está bien, vamos a pedir
al Estado y además pedir que se liquiden facturas.
La octava, bueno, la octava, una financiación por cápita que
se corresponda con el esfuerzo fiscal de los habitantes. Significa
esto que tanto dinero como se envía a Madrid, tanto dinero tiene
que volver; o sea el 50% más que Carod Rovira, porque claro,
Rovira dejaba el 50% para el Estado y otro 50% para Cataluña,
con una propuesta de maximus. Pero llegan aquí, los centro
liberal y no sé qué más, ¿no?, y van más allá que Carod Rovira,
el cien por cien del dinero de Baleares quede aquí. Eso sí, sin
descuidar la solidaridad con el resto de las comunidades
autónomas del Estado; ¿qué van a hacer dos días el Domund?
Si todo el dinero que va vuelve, ¿qué va a ir para el resto de las
comunidades autónomas? Nada, nada, no va a llegar nada. Esto,
como se entere Mariano, lo tienen claro, no van a ningún lado.
(Algunes rialles a la sala)
Mire, la novena, tranquilos, que me faltan 20. La novena,
dicen que el proyecto de presupuestos no responde a los
compromisos y lo quieren rechazar. Bueno, yo aunque sólo sea
porque las pensiones han subido, las pensiones más bajas han
subido muchísimo, aunque sólo sea por eso y por respeto a
nuestros pensionistas, no estaremos de acuerdo.

Sobre la décima, realizar acciones formativas, se insta al
Gobierno de las Islas Baleares a que haga acciones formativas
en materia de prevención de riesgos laborales, pero si es que la
ley les obliga; se obliga a cualquier empresa a que haga
prevención de riesgos laborales. O sea, a las empresas se les
obliga y al Gobierno le hemos de instar..., ¡Venga, hombre, por
favor, haz prevención de riesgos laborales! Por supuesto no lo
hará el conseller de Trabajo, porque no hay conseller de
Trabajo, este señor que viene aquí y esto no actúa como
conseller de Trabajo, lo hará el conseller de Interior, ya lo
verán, ya lo verán, si no al tiempo.
Un plan de acción para la ocupación femenina en el marco
del Plan de ocupación de las Islas Baleares. Mire, lo mejor sería
que se hiciera un pacto sobre ello, por eso votaremos que,
bueno, votaremos que sí de todas maneras, votaremos que sí
porque no es que sea malo que se haga, es mejor que se haga a
que no se haga, pero háganlo dentro de un pacto y no dentro del
Plan de ocupación, que solamente lo han firmado la mitad de los
sindicatos.(...) en el pacto que han firmado con todos, ¿se
acuerdan?
Bien, a la 12 también votaremos que no. A la 13 sí que
votaremos que sí. Bueno, ya por fin le van a parar los pies al Sr.
Cardona.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Diéguez, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Se insta a ejecutar un plan estratégico de impulso y fomento
del pequeño comercio y a evitar la deslocalización de empresa
de las Islas Baleares, supongo que esto trae consigo evitar que
se vaya otra vez a China el Sr. Juan Cardona a deslocalizar
empresas, porque es lo que está haciendo, ¿todos ustedes lo
saben, no? Bien, estamos de acuerdo.
La 14, que se territorialice la cuota lechera y que la
comunidad autónoma decida; mire, cuando a la Sra. Consellera
de Agricultura la dejen de presionar, pues, ya veremos, pero
¿cómo le vamos a decir que reparta ella la cuota lechera si la
están presionando? Cuando ya no la presionen, ya hablaremos,
pero de momento no se le puede confiar. Entiéndanlo, por eso
votaremos que no.
A la estación de autobús y aparcamiento de San Antonio
votaremos que sí.
Bueno, la Hipoteca Joven. La Hipoteca Joven va a tener un
éxito brutal, va a haber muchísimas y ¿saben por qué va a haber
muchísimas? Porque no va a haber un banco que dé una
hipoteca sin el aval del Gobierno, si ha venido Dios a verlos.
Miren, la hipoteca está garantizada, la hipoteca significa que
garantiza la devolución del préstamo el inmueble; entonces, si
además de ese aval, se da el aval del Gobierno, ¿qué pasará?
Que cuando vaya un joven a pedir una hipoteca, le dirán en el
banco: eh, ves a pedir el aval del Gobierno, ¿por qué?, porque
el banco tendrá otro aval. O sea al que le están haciendo
principalmente también un gran favor, ya veremos los detalles,
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es a los bancos que tendrán una doble garantía. Y cuando el
banco tenga un día que ejecutar esa garantía, el Gobierno tendrá
que dedicarse a desahuciar a los jóvenes que no han pagado la
hipoteca, tendrán que hacerlo.
Y por cierto, una hipoteca para los jóvenes, y la ponen con
comisiones de apertura, comisiones de cancelación, por favor,
podrían hablar con los bancos, ya que tienen garantía que quiten
las comisiones, que hay bancos que lo hacen sin garantía,
podrían lograr que éstos también lo hicieran.
Pasaré por encima, porque no tengo tiempo, la 18 votaremos
que no. La 19 también votaremos que no.
Bueno, si quiere complacer una amable petición, hablaremos
de Ferreries, si ustedes han denunciado el convenio ¿cómo van
a pedir licitar? La pasión por licitar, ¿qué tendrá la pasión por
licitar? La pasión por licitar, les lleva a pedir licitar una obra
que está en un convenio que lo tienen en el Juzgado. No, no, no,
ustedes lo que quieren es licitar la obra.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Mire, la delincuencia aumenta en lugares donde hay crisis
económicas, sí, y ¿cómo puede ser que aquí vayan tan bien las
cosas y aumente la delincuencia? Será el primer país del mundo
en el que pase esto así. En cualquier caso le diré una cosa: la
delincuencia que sí que ha aumentado es la juvenil, que
justamente es en la que ustedes tienen competencias. ¿Qué es lo
que hacen?, no hacen nada.
A la 23 votaremos que sí; a la 24 votaremos que no; a la 25,
que sí. A la 26 votaremos que no porque, ¿para qué instar al
Gobierno del Estado a que haga una evaluación diagnóstica del
sistema educativo? Yo creo que el Sr. Fiol lo puede hacer.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diéguez, per favor, digui el que vota a les altres dues i no
entri en el debat.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

EL SR. PRESIDENT:
Bueno, pues acabo porque no...
Per favor, Sr. Diéguez, per favor, vagi acabant. Digui quin
és el sentit del vot, si és tan amable.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, acabi o acab jo.

Haré lo que pueda, Sr. Presidente.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

EL SR. PRESIDENT:
Pues, yo también, yo también.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
La 22, aumento significativo de la delincuencia que ha
sufrido nuestra comunidad, se dice, aumento significativo. Sr.
Rodríguez, y la policía turística, más seguridad, ¿se acuerdan?

Bueno, estamos bien. Mire, a la 25 votaremos que sí; a la 26
votaremos que no; a la 27 votaremos que sí, es la que se refiere
a los estudios universitarios; y a la 28 y a la 29 estamos de
acuerdo con varias cosas de las que se ponen en la 28 y en la 29
pero votaremos que no porque hay un totum revolutum que no
nos permite votar a unas que sí y a otras que no.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diéguez.

(Remor de veus)
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
EL SR. PRESIDENT:
Nada más, Sr. Presidente.
Sr. Rodríguez, per favor.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Moltes gràcies.
¿Y la mayor seguridad? Mire, ...
(Aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diéguez, li don mig minut per acabar de dir el que hagi
de dir.

Bé, ara... Sí, Sr. Oliver? Per què em demana la paraula, si és
tan amable?
EL SR. OLIVER I MUT:

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
S’han proposat una sèrie de transaccions, Sr. President.
Es más de lo que me darían otros, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Perfecte.
Bé, ja està bé.
EL SR. OLIVER I MUT:
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I és per dir que no podem acceptar, ens sap greu però no
acceptam la transacció que ha presentat Unió Mallorquina. He
de dir que tampoc no podem acceptar la transacció del Partit
Socialista de Mallorca, i efectivament tampoc no acceptarem la
bufonada que ha proposat el Sr. Diéguez.

també una transacció del Grup Socialista, que també ha
plantejat el PSM, sobre la variant de Ferreries. I no acceptam la
transacció del Partit Popular a la número 14 sobre el tren
d’Alcúdia i Cala Rajada.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Em pareix que també hi havia una transacció
que s’havia demanat al PSM. Sí, el Sr. Riudavets té la paraula.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Sí, Sr. President. Tres transaccions, tenc jo demanades.
Dues, del Partit Socialista, que una fa referència a la proposta de
resolució número 3, que ens demanen substituir espoli fiscal per
dèficit històric; són dos temes diferents que no consideram que
siguin intercanviables, no ho podem acceptar. Després a la
número 40 també el Partit Socialista ens complementa i ens
aclareix a quin alumnat es refereix la proposta de resolució i per
tant l’acceptam.

Moltes gràcies. Bé, idò, ara, si són tan amables, amb els
serveis tècnics de la casa hem preparat com serà l’agrupació de
les distintes votacions perquè vostès també les tenguin a mà i
així sigui més fàcil per a tots.
Per tant, si un uixer de la casa es vol acostar a Presidència...
Entregui-ho als diferents portaveus.
Bé, quan les tenguin veuran que estan agrupades. Ara, si
volen que facem un recés... Bé, feim un recés de 2 minuts i els
ho explicam.
EL SR. PRESIDENT:

I la que fa referència a la transacció que ens ha demanat el
Partit Popular a la proposta número 2 nostra, que demana afegir
“respectant el marc constitucional”, creim que és una obvietat
que no podem assumir. Sempre hem respectat el marc
constitucional, encara que sigui a vegades a disgust. Per tant no
té sentit afegir obvietats.
Gràcies.

Bé, senyores i senyors diputats, s’ha fet un esforç per veure
si podem abreujar el tema de les votacions i vull agrair als
tècnics de la casa i al Sr. Valenciano que també ha fet molta
feina en aquest sentit.
Per tant, sense més preàmbuls començarem a votar les
propostes del Partit Popular que va ser el primer que les va
presentar.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per tant..., PSM número 40... Sí, per favor,
Sr. Nadal?

Passam a votar les propostes número 3 i número 9
conjuntament.
Senyores i senyors diputats passam a votar.

EL SR. NADAL I BUADES:
30 vots a favor, 19 en contra, 7 abstencions.
Gràcies, Sr. President. Només per manifestar que, de les
transaccions que ens han proposat, acceptam la del Grup
Socialista. No podem acceptar la del PSM i tampoc no podem
acceptar la del Grup Popular. I volem manifestar que no tenim
constància que nosaltres haguem proposat cap proposta de
transacció al Grup Popular.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. Nadal, si és tan amable, la del Grup Socialista quin
número és?

Votam la proposta número 7.
Passam a votació.
49 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions.
Passam a votar les propostes 1 i 2 conjuntament.
Passam a votació.
31 vots a favor, 4 en contra, 21 abstenció.

EL SR. NADAL I BUADES:
Passam a votar la proposta 24.
A l’article 4, que era la supressió de “Govern de l’Estat”.
Passam a votació.
EL SR. PRESIDENT:
30 vots a favor, 23 en contra, 3 abstencions.
Sí, Sra. Rosselló, té la paraula.
Passam a votar les propostes 4 i 6.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Passam a votació.
Gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup accepta les
transaccions del Grup Socialista a la resolució número 21, sobre
el tema de ponència de l’Estatut d’Autonomia, i a la número 33

34 vots a favor, 19 en contra, 3 abstencions.
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Passam a votar les propostes 17 i 27.

Passam a votació.

Passam a votació.

55 vots a favor, 1 en contra, 2 abstencions.

53 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

Passam a votar la proposta número 3.

Passam a votar la proposta número 23.

Passam a votació.

Passam a votació.

23 vots a favor, 30 en contra, 5 abstencions.

49 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions.
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Passam a votar les propostes 1, 4, 7, 11, 16, 17, 18, 21, 26,
30, 32, 37, 38, 39, 40 i 36.

Passam a votar les propostes 12, 15, 18, 19, 26, 28 i 29.
Passam a votació.
Passam a votació.
26 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció.
30 vots a favor, 26 en contra, cap abstenció.
Passam a votar la proposta número 12.
Passam a la votació de la proposta 25.
Passam a votació.
Passam a votació.
54 vots a favor, 2 en contra, cap abstenció.
49 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.
Passam a votar les propostes número 9, 10, 19, 20, 27 i 28.
Passam a votar la proposta número 11.
Passam a votació.
Passam a votació.
28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció.
52 vots a favor, 3 en contra, 1 abstenció.
Votam la proposta número 8.

I ara votam les propostes... Bé, se donen aprovades per
assentiment i per unanimitat les 8, 22 i 29.

Passam a votació.

Ara passam a votar les propostes del PSM.

33 vots a favor, 19 en contra, 4 abstencions.

Votam la proposta 90 i 93.

Ara passam a votar les propostes número 5, 14 i 22.

Passam a votació.

Passam a votació.

7 vots a favor, 30 en contra, 21 abstencions.

37 vots a favor, 19 en contra cap abstenció.

Votam la proposta número 91.

I les propostes número 10, 13, 16, 20 i 21 crec que se poden
aprovar per unanimitat perquè tothom... no importa votem
perquè tothom ha donat el seu vist i plau.
Ara senyors i senyors diputats passam a votar les propostes
del Partit Socialista Obrer Espanyol.

Passam a votació.
7 vots a favor, 49 en contra, 2 abstencions.
Passam a votar les 19, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 51,
52, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 97, 99 i 78.

Començam per la proposta número 25.

Passam a votació.

Passam a votació.

26 vots a favor, 30 en contra, 2 abstencions.

23 vots a favor, 30 en contra, 5 abstencions.

Ara passam a votar les 49, 20, 37, 59, 68 i 89.

Passam a votar les propostes 5, 14, 15, 23, 24, 31, 33, 34, 35,
41 i la número 2.

Passam a votació.
56 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

Senyores i senyors diputats passam a votació.
Passam a votar la proposta número 81.
26 vots a favor, 30 en contra, 2 abstencions.
Passam a votació.
Passam a votar les propostes 6 i 13.
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7 vots a favor, 33 en contra, 18 abstencions.

32 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció.

Passam a votar la proposta número 100.

Passam a votar la proposta número 11.

Passam a votació.

36 vots a favor, 22 en contra, cap abstenció.

7 vots a favor, 51 en contra, cap abstenció.

Votam les propostes 9 i 10. Passam a votació.

Passam a votar les propostes número 39, 40, 41, 42, 43, 48,
50, 54, 58, 71, 74, 75, 76, 77, 92, 94, 95, 98, 25, 31 i 70.

55 vots a favor, 3 en contra, cap abstenció.
Passam a votar la proposta número 12. Passam a votació.

Passam a votació.
36 a favor, 18 en contra, 4 abstencions.
26 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.
Passam a votar la proposta número 3. Passam a votació.
Passam a votar la proposta número 12.
54 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.
36 vots a favor, 19 en contra, 3 abstencions.
La proposta número 14. Passam a votació.
Passam a votar la proposta número 80.
9 vots a favor, 49 en contra, cap abstenció.
9 vots a favor, 31 en contra, 18 abstencions.
Passam a votar la proposta número 15.
Passam a votar la proposta número 46.
28 a favor, 30 en contra, cap abstenció.
39 vots a favor, 1 en contra, 18 abstencions.
Votarem les propostes 13 i 3. Passam a votació.
9 vots a favor, 49 en contra, cap abstenció.

I ara votam..., bé, no les votam perquè s’aproven per
assentiment les números 4, 13 i 1.
I ara passam ja a la darrera votació, que correspon al Grup
d’Esquerra Unida i Els Verds.

Passam a votar les propostes 16, 47 i 67. Passam a votació.
Començam per la proposta número 2. Passam a votació.
39 vots a favor, 19 en contra, cap abstenció.
23 vots a favor, 29 en contra, 6 abstencions.
Passam a votar les propostes 11, 14, 17, 18, 21, 23, 28, 29,
45, 53, 57, 72, 79, 82, 96, 1 i 4. Passam a votació.

Ara votam les propostes números 4, 16, 17, 24, 26, 36, 37 i
33. Passam a votació.

28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció.
26 a favor, 30 en contra, 2 abstencions.
Per assentiment s’aproven les propostes números 5, 6, 7, 8,
9, 10, 15, 22, 36, 44, 62, 65, 66, 69 i 73.

Votam les propostes 3, 13, 19 i 27. Passam a votació.

I ens en queda una que és la número 2. Passam a votació.

56 a favor, cap en contra, 2 abstencions.

28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció.

Votam la proposta número 10. Passam a votació.

Passam a votar les propostes del Grup Mixt.

3 a favor, 51 en contra, 4 abstencions.

Passam a votar la proposta número 2. Passam a votació.

Votam les propostes 6, 8, 9, 20, 22, 23, 25, 30, 32 i 35.
Passam a votació.

54 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.
26 a favor, 32 en contra, cap abstenció.
Passam a votar la proposta número 5. Passam a votació.
Votam les propostes 7 i 18. Passam a votació.
32 vots a favor, 3 en contra, 23 abstencions.
56 a favor, 2 en contra, cap abstenció.
Passam a votar les propostes 7 i 8. Passam a votació.
Votam les propostes 21, 1, 28, 29, 31 i 14. Passam a votar.
50 vots a favor, 3 en contra, 4 abstencions.
28 a favor, 30 en contra, cap abstenció.
Passam a votar la proposta número 6. Passam a votació.

I queden aprovades per assentiment les números 5, 11, 12,
15 i 34.
I, senyores i senyors, s’aixeca la sessió.
(Alguns aplaudiments)
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Ordre de Publicació

C)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió 5471/04.
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de setembre del 2005, fou
retirada la pregunta de referència, presentada per l'Hble.
Diputada Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a adaptació de vehicles.
(BOPIB núm. 98, de 29 de juliol del 2005).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 7032/05, presentades pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 5 d'octubre
del 2005).
Palma, a 5 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta, com a conseqüència del debat
sobre l'orientació política general del Govern, les propostes de
resolució següents.

Ordre de Publicació
D)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió 5723/05.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de setembre del 2005,
fou retirada la pregunta de referència, presentada per l'Hble.
Diputada Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a repercussions de la
informació obtinguda per l'Associació Familiar de Balears.
(BOPIB núm. 98, de 29 de juliol del 2005).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 7028/05, presentades pel Grup Parlamentari
Popular, relatives al debat sobre l'orientació política general
del Govern. (Mesa de 5 d'octubre del 2005).
RGE núm. 7029/05, presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, relatives al debat sobre l'orientació política general
del Govern. (Mesa de 5 d'octubre del 2005).
RGE núm. 7030/05, presentades pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern. (Mesa de 5 d'octubre del 2005).
RGE núm. 7031/05, presentades pel Grup Parlamentari
Mixt, relatives al debat sobre l'orientació política general del
Govern. (Mesa de 5 d'octubre del 2005).

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
iniciativa del president del Govern encaminada a aconseguir un
pacte entre els grups polítics sobre la reforma de l’Estatut
d’Autonomia.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
iniciativa del president del Govern encaminada a aconseguir un
pacte amb els agents econòmics i socials sobre el model turístic
de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a arbitrar les fórmules de cooperació i colAlaboració amb
els consells insulars d’acord amb la realitat i circumstàncies de
les nostres Illes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
incrementar la dotació econòmica per als desplaçaments dels
esportistes de les Illes Balears per participar a competicions
oficials nacionals.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
aplicar criteris de territorialitat i de pes específic en matèria de
turisme per comunitat autònoma en relació als Plans de
Dinamització i ExcelAlència Turística i a les accions
promocionals a l’exterior.
6. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a aprovar
dins l’any 2006 el Plans d’Ordenació de Recursos Naturals de
la Serra de Tramuntana, Península de Llevant i Cala d’Hort.
7. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears i el Govern
de l’Estat a formalitzar un conveni que contempli a Formentera
les actuacions necessàries per portar aigua a la Mola i Cap de
Barbaria, a Eivissa les conduccions i dipòsits de Sant Rafel,
Platja de’n Bossa i Sant Joan i a Mallorca la connexió de
Consell-s’Estremera, i a Menorca el sanejament del Polígon
Industrial d’Alaior.
8. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
perquè, en el futur model de finançament autonòmic que es
negociï, les Illes Balears puguin assolir una finançació per
càpita que es correspongui amb l’esforç fiscal dels seus
habitants, mantenint la solidaritat amb la resta de comunitats
autònomes de l’Estat.
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9. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig al
Projecte de pressuposts generals de l’Estat per al 2006 atès que
no respon als compromisos adquirits amb les Illes Balears i
contempla una baixada de les inversions d’un 51,99% respecte
al 2004, i insta el Govern de l’Estat a corregir aquest greuge.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure actuacions relatives a prevenció de riscs
dirigides a joves en edat escolar, i a realitzar accions formatives
en matèria de prevenció de riscs laborals dirigides a funcionaris
i personal al servei de les administracions locals.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un Pla d’acció per a l’ocupació femenina en
el marc del Pla d’Ocupació de les Illes Balears.
12. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
política energètica impulsada pel Govern que es basa en les
infraestructures d’enllaç elèctric i gasoducte, en l’eficiència
energètica i en l’impuls de les energies renovables i insta el
Govern de les Illes Balears a crear l’Institut Balear de l’Energia,
com a organisme coordinador del desenvolupament del Pla
Energètic.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i executar un Pla Estratègic d'impuls i foment
del petit comerç, així com a elaborar un protocol d’actuacions
encaminades a evitar la deslocalització d’empreses a les Illes
Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que la quota lletera adquirida als futurs plans d'abandonament
nacional es reparteixi posteriorment tenint en compte la
pluralitat de l'estat i per tant es territorialitzi de manera que es
tinguin en compte els models del sector lacti de cada comunitat
autònoma.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a autoritzar de forma immediata l’encomana de gestió de l’obra
d’infraestructura viària anomenada Variant de Ferreries
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar, tan aviat com sigui possible la construcció
de l’estació d’autobusos i aparcament subterrani a Sant Antoni
de Portmany.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar la tramitació de les solAlicituds d’Hipoteca
Jove per tal que aquest colAlectiu pugui gaudir, el mes aviat
possible, de tenir un habitatge en propietat.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a reconsiderar la denúncia del conveni de colAlaboració
que, en matèria de carreteres varen subscriure el Ministeri de
Foment i la comunitat autònoma de les Illes Balears, de data 12
de març de 2004, i convocar, amb caràcter d’urgència la
Comissió bilateral mixta de programació, seguiment i control de
l’esmentat conveni.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar i autoritzar els tràmits administratius corresponents
per realitzar l’adscripció del domini públic marítim necessari
per desenvolupar el projecte de construcció del dic exterior del
Port de Ciutadella i la dàrsena esportiva de Cala en Busquets.
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20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat,
d’acord amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 30/1998, de
29 de juliol, del Règim Especial de les Illes Balears, a
colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears donant suport
financer per desenvolupar el Pla de transport ferroviari inclòs en
el Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a atendre les propostes de la Mesa del Transport Aeri,
per resoldre els problemes de comunicació aèria dels habitants
d’aquestes illes, sobre tot en temporada baixa pel que fa les illes
de Menorca i d’Eivissa.
22. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
a què incrementi les plantilles dels cossos i forces de seguretat
de l’Estat destinats a les Illes Balears a fi de palAliar l’augment
significatiu de la delinqüència que ha sofert la nostra comunitat
autònoma a la vista de la darrera memòria de la Fiscalia General
de l’Estat.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, abans del 31 de març de l’any 2006, un pla
per al quinquenni (2006-2010) de desenvolupament del Decret
2/2005, regulador de les mesures mínimes de seguretat i
protecció que han de complir les platges i zones de bany a la
nostra comunitat autònoma referent a les inversions i ajuts
necessaris per a garantir el seu total compliment.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar del Ministeri de Sanitat i Consum que doni
prioritat a la reducció del temps d’espera en l’assistència
sanitària, mitjançant la millora del finançament per tal de seguir
reduint els temps d’espera que, gràcies a l’esforç dels
professionals, s’està aconseguint a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
25. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a preparar un estudi de les necessitats sanitàries
d’Eivissa i Formentera, que permeti valorar la necessitat de
construir un nou hospital a l’illa d’Eivissa i avaluar les
necessitats tant en matèria d’altres infraestructures (centres de
salut, unitats bàsiques, etc) com en matèria de tecnologies de la
informació i comunicacions.
26. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
perquè faci una avaluació diagnòstica de l’eficàcia del sistema
educatiu, al final dels nivells obligatoris de l’ensenyament
(Educació Secundària Obligatòria) que contempli les àrees
instrumentals bàsiques, llengua catalana, llengua castellana i
matemàtiques, a més de ciències de la naturalesa i socials, i es
refereix no només als aspectes de coneixement, sinó també als
aspectes de capacitats de fer i els processos que envolten
l’educació.
27. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura perquè promogui actuacions, en
colAlaboració amb la Universitat de les Illes Balears, que
afavoreixin la implantació de les directrius de l’Espai Europeu
d’Educació Superior a la UIB així com la participació en el
disseny del Pla Estratègic per a la implantació dels nous estudis
universitaris.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que, per tal de palAliar els dèficits d’inversió a l’illa de
Formentera, porti a terme les actuacions següents:
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a) Creació d’un jutjat de primera instància i instrucció.
b) Estudiar la possibilitat de crear una comissaria de la
Policia Nacional.
c) Construir un edifici-quarter de la Guàrdia Civil.
d) Destinar una partida anual per al manteniment de les
actuacions fetes pel Ministeri de Medi Ambient en la
recuperació de les dunes i platges de Formentera.

b) Endegar les infraestructures i les inversions necessàries
per aconseguir un sistema públic de transport homologable
amb els moderns sistemes europeus.
c) Apostar per la inversió productiva, per la generació de
llocs de feina de qualitat.

e) Impulsar les obres d’ampliació del Port de la Savina.

d) Passar de la política d’increment de l’oferta turística a
una de contenció i reconversió, apostant decididament per la
qualitat en les instalAlacions, els equipaments i els serveis i
regulant de forma immediata formes de comercialització no
desitjables com el tot inclòs

f) Recuperació del circuit hídric de Ses Salines de
Formentera.

e) Donar prioritat a una estratègia d’innovació, recerca i
desenvolupament.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desenvolupar, per tal de fer front als compromisos adquirits i
a les necessitats de noves inversions, les iniciatives següents:

3. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
necessitat d’un pacte polític entorn a la reforma de l’Estatut, que
es fonamenti en:

a) Dissenyar nous plans de regadius, independentment del
que preveu el Pla Horitzó 2000-2008.

a) El manteniment de l’actual equilibri territorial en el
nombre de diputats per illa.

b) Crear una comissaria de la Policia Nacional a la badia de
Portmany al municipi de Sant Antoni.
c) Crear i dotar el museu Puget i la Biblioteca Pública
d’Eivissa i Formentera.

b) Un compromís de major capacitat d’autogovern per a la
comunitat de les Illes Balears.

d) Impulsar les obres d’ampliació i reordenació del Port de
la ciutat d’Eivissa.
e) Fer públiques les ofertes d’adquisició de terrenys del
litoral a les Illes d’Eivissa i Formentera.
Palma, a 5 d'octubre del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

c) Un compromís de transferir als consells insulars una
major capacitat de decisió política per aprofundir la seva
capacitat de govern.
d) Un compromís de presentar al Parlament de les Illes
Balears en el termini d’un any un projecte de llei de pacte
local, que reuneixi l’acord de la majoria d’ajuntaments a
cadascuna de les illes i la llei de capitalitat de Palma.
e) L’aprofundiment en els drets socials, la cohesió social, el
principi d’igualtat real i efectiva, la integració social,
cultural i lingüística de les persones immigrants, la protecció
del medi ambient i la seguretat en tots els seus àmbits.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta, com a conseqüència del debat
sobre l'orientació política general del Govern, les propostes de
resolució següents.
1. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de
capacitat d’acord, diàleg i concertació per part del Govern de les
Illes Balears i del seu president, i l’insta a establir els
instruments necessaris que garanteixin uns marcs de diàleg i
acord estables.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè el
pacte social que reclamà el proppassat dimarts el president del
Govern sobre el futur model del model turístic es fonamenti
sobre els següents eixos:
a) Impulsar un creixement econòmic i d’infraestructures
sostenible basat en la moderació, el mínim consum de
territori i la nulAla destrucció del paisatge, abandonant
polítiques econòmiques agressives amb el nostre entorn.

f) Un compromís de presentar, en el termini de tres mesos,
al Parlament, un projecte de llei de creació d’un consell
audiovisual independent que garanteixi la independència
dels mitjans públics respecte del govern, d’interessos
partidistes i del poder econòmic i que compti amb el suport
dels dos terços de la cambra.
4. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment del
Govern de les Illes Balears de les promeses fetes als ciutadans
illencs pel que fa referència a les transferències de competències
als consells insulars en matèria de promoció turística, joventut
i medi ambient.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a transferir de manera immediata les competències de
promoció turística als consells insulars.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport als consells insulars en la negociació
d’un nou conveni de carreteres amb els projectes consensuats i
de menys impacte al nostre territori.
7. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment del
Govern de les Illes Balears de les promeses fetes als ciutadans
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illencs pel que fa referència a la lliure elecció de centre i a la
gratuïtat dels llibres de text.

les illes per separat, accedir als mercats turístics, especialment
al del turisme individual i independent.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar decididament l’educació pública.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un pla de competitivitat de l’oferta
complementària que impulsi i ajudi les empreses a adaptar-se a
les exigències de la demanda turística actual.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla millora dels resultats escolars que
contempli l’increment de professorat allà on es detectin
necessitats més importants i l’elaboració de programes
pedagògics i mesures organitzatives que donin resposta a
l’atenció a la diversitat. El pla haurà de contemplar, a més, les
mesures adients per augmentar les taxes d’escolarització en
l’etapa postobligatòria.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un pla de qualitat de l’ensenyament obligatori
a les Illes Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears lamenta el retrocés que la
política i actuacions del Govern de les Illes Balears estan
produint en el procés de normalització lingüística de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’insta a rectificar
totes les mesures i actuacions que van en contra de la Llei de
normalització lingüística.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a remetre al Parlament el Projecte de llei del sòl de les
Illes Balears, que garanteixi sòl públic suficient per a habitatges
de protecció.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar i actualitzar, d’acord amb la realitat
socioeconòmica de les Illes Balears, els criteris i requisits
exigibles per optar a l’adjudicació d’habitatges de promoció
pública.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir l’impost d’actes jurídics documentats en la
compravenda d’habitatges i en la constitució de les hipoteques
corresponents de l’1 al 0’5%.
15. El Parlament insta el Govern a presentar en el termini de sis
mesos els eixos bàsics i estratègics d’un pacte per l’economia i
el treball estable i de qualitat a les Illes.
16. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs de la
política turística del Govern de les Illes Balears i la seva
incapacitat de presentar solucions que millorin de forma
constatable la competitivitat de la totalitat del sector turístic.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a rectificar la política informativa de la TV i ràdio
públiques, IB3, per fer d’aquest ens un mitjà plural, objectiu i
lliure en front del partidisme i la censura actuals.
18. Tal i com s’havia compromès, el Govern de les Illes Balears
presentarà al Parlament de les Illes Balears en el termini de tres
mesos les mesures legislatives necessàries per regular la
modalitat del tot inclòs.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i dur a terme un pla de comercialització de
productes específics que permeti a les empreses, de cada una de

21. El Parlament de les Illes Balears reprova la despesa
desproporcionada i innecessària efectuada pel Govern de les
Illes Balears en anuncis als mitjans de comunicació sobre la
devolució anticipada de l’import del 5% relatiu a l’increment
del 33% al 38% del descompte per a resident als viatgers.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar i aplicar les mesures contemplades a la
Llei Orgànica de mesures de protecció contra la violència de
gènere, en els temes competents d’aquesta comunitat autònoma.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Parlament en el termini de sis mesos un
pla integral d’atenció a la immigració que contempli un
calendari de les accions i el corresponent pressupost.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar el 0,7 del pressupost de la comunitat
autònoma a cooperació internacional per al desenvolupament,
donant cabuda a la convocatòria pública als microprojectes que
duen a terme organitzacions no governamentals de les nostres
illes.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar, amb la colAlaboració de la Universitat de les
Illes Balears, un catàleg dels espais naturals susceptibles d’ésser
protegits en aplicació del que preveu la Llei 5/2005, de 26 de
maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO).
26. El Parlament de les Illes Balears constata que el sector de
l’agricultura és un sector que requereix del suport decidit de
l’administració, sobretot en planificació i mesures estructurals,
i denuncia que per part de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
es redueixi el nivell de suport i serveis i que es traspassin els
recursos a l’empresa FOGAIBA buidant-la de contingut.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un programa d’investigació en
colAlaboració amb universitats i altres institucions per fomentar
noves indústries que permetin la seva instalAlació a les nostres
Illes.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de modernització tecnològica de les
empreses a través de l’ús de les noves tecnologies a l’àmbit de
la formació, investigació, producció, comercialització,
promoció, informació i legislació internacional.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar els fons públics dedicats a ciència i
tecnologia per part de l’administració i els incentius destinats a
les empreses per fomentar la innovació a aquestes.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar ja les obres de construcció del nou hospital de
referència a la parcelAla de l’actual Hospital de Son Dureta.
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31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar els mitjans materials i humans necessaris perquè
els metges de família puguin dedicar una mitjana de 10 minuts
d’atenció a les visites de cada pacient.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar el contenciós en reclamació del compliment
dels convenis de carreteres de 1998 i 2004, resolts pel
Ministerio de Fomento pels nombrosos incompliments del
Govern de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta, com a
conseqüència del debat sobre l'orientació política general del
Govern, les propostes de resolució següents.
1. El Parlament de les Illes Balears proclama que les Illes
Balears són una realitat nacional i insta el Govern de les Illes
Balears a assumir i defensar aquesta concepció.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a renunciar definitivament a l’execució de projecte
d’autopista Inca-Manacor.

2. El Parlament de les Illes Balears proclama que les Illes
Balears, per la seva història, geografia i tradició tenen dret a
assumir les màximes cotes d’autogovern.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear noves places residencials de gent gran, centres
de dia i centres per a discapacitats a distints pobles i ciutats, i
que aquestes siguin el cent per cent de gestió pública.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir i defensar un sistema de finançament que,
d’una vegada per totes, posi remei a l’endèmic espoli fiscal i a
la dependència econòmica que pateixen les Illes Balears.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar de forma urgent i immediata el Pla
sociosanitari amb els estudis econòmics i dotacions
pressupostàries corresponents.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reivindicar davant el Govern de l’Estat la supressió
del Fons de Suficiència.

36. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs del
Conseller d’Interior al no aconseguir que la mateixa comunitat
autònoma compleixi l’obligació de redactar plans
d’autoprotecció.
37. El Parlament de les Illes Balears constata que el Conseller
d’Interior ha actuat de forma sectària respecte als ajuntaments
de la Serra de Tramuntana que no estan governats pel Partit
Popular.
38. El Parlament de les Illes Balears constata que les
interferències del Govern de les Illes Balears als òrgans de
decisió parlamentària han deteriorat la qualitat democràtica del
Parlament.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
dotar de personal i recursos suficients, així com a solucionar les
mancances en infraestructures a l’administració de justícia de
les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar la transferència, amb la dotació adequada, de
la gestió de l’administració de justícia de les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar l’immediat acompliment del Règim Especial
de les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
aplicar immediatament el Règim Especial de les Illes Balears en
tots els aspectes que contempla.

39. El Parlament de les Illes Balears constata que els intents de
bloqueig que du a terme el Govern de les Illes Balears de
l’activitat de l’oposició, remetent preguntes de complaença
perquè siguin fetes al Ple i a la Comissió de Control d’IB3, a
més de ser un espectacle penós no tenen cap sentit ni interès de
control.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar, amb caràcter d’urgència, les actuacions
pertinents per solAlicitar al Govern de l’Estat la modificació i
millora de l’actual Declaració d’Obligatorietat de Servei Públic
del transport aeri.

40. El Parlament de les Illes Balears condemna l’actitud
antidemocràtica per obstruccionista del Govern de les Illes
Balears en negar-se a facilitar la documentació que se li
solAlicita per part dels grups parlamentaris.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a augmentar, en aplicació del Règim Especial de les Illes
Balears, el descompte per a residents en els vols interinsulars i
amb la península fins a un 50%.

41. El Parlament de les Illes Balears acorda que a partir del
proper període de sessions s’instituirà una sessió parlamentària
setmanal a la qual es podrà efectuar un torn específic de
preguntes orals a Ple, de control al president del Govern de les
Illes Balears per part de l’oposició.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a transferir la titularitat de les infraestructures culturals que són
encara de titularitat estatal i insta el Govern de les Illes Balears
a reclamar la seva transferència.

Palma, a 5 d'octubre del 2005.
La portaveu:
Francesca Lluc Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

12. El Parlament de les Illes Balears constata que la inversió per
a les Illes Balears que preveu el Projecte de llei de pressupostos
generals de l’Estat per a 2006 és insuficient per atendre les
necessitats dels ciutadans de les Illes Balears i insta el Govern
de l’Estat a modificar-lo negociant amb el Govern de les Illes
Balears les inversions amb criteris de sostenibilitat.
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13. El Parlament de les Illes Balears constata la insuficiència de
la dotació econòmica amb què varen ser acceptades les
competències en matèria de salut i així mateix constata que el
sistema transitori de finançament sanitat, acordat recentment, és
insuficient i no resol la problemàtica que en aquesta matèria
pateixen les Illes Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears constata la insuficiència de
la dotació econòmica amb què varen ser acceptades les
competències en matèria d’educació i insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les gestions oportunes amb el Govern de
l’Estat, amb la finalitat de revisar el cost de les competències
transferides en matèria d’educació i d’incrementar-les.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a compensar el dèficit històric d’inversions públiques a les Illes
Balears pel que fa a transport públic.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que el Pla d’infraestructures ferroviàries contempli el 2%
d’inversió a les Illes Balears, com a mínim.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els tràmits pertinents per institucionalitzar la
presència del Govern de les Illes Balears als organismes de la
Unió Europea, de manera no inferior a l’establert pels estats de
la Unió Europea d’abast federal.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa de forma consensuada la Conferència
de Presidents de Consells Insulars que es reuniran, amb
reunions periòdiques i en base a un document de treball, amb el
President del Govern de les Illes Balears.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar els tràmits oportuns per a la transferència
immediata de la competència en promoció turística, dotada de
manera adequada i justa, als consells insulars que estiguin
disposats a assumir-la, més enllà de l’actual fórmula de
consorci.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar els tràmits oportuns per a la transferència
immediata de la competència en matèria de joventut, dotada de
manera adequada i justa, als consells insulars que estiguin
disposats a assumir-la.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acompanyar les lleis i decrets que afectin l’àmbit
competencial i d’actuació municipal de la dotació econòmica
necessària per a la seva aplicació.
22. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
compromís amb la unitat de la llengua catalana i insta el Govern
de les Illes Balears a defensar aquesta unitat en tots els àmbits
on es posi en perill.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les actuacions oportunes per comprometre
tots els ciutadans de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva
llengua habitual, en la salvaguarda i extensió de la llengua
catalana.
24. El Parlament de les Illes Balears de les Illes Balears constata
que el Govern de les Illes Balears, tot menyspreant la
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participació cívica, no ha convocat el Consell Social de la
Llengua Catalana en cap ocasió durant la present legislatura.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a optar pel diàleg i la cooperació com a via per la
normalització lingüística restablint la Junta Avaluadora de
Català i l’anterior sistema d’avaluació i certificació dels
coneixements de llengua catalana.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir la defensa i promoció de la llengua catalana
com un objectiu primordial de la seva acció de govern tot
derogant la normativa que sota el pretext de la lliure elecció
d’idioma afavoreix un retrocés en la normalització lingüística de
la llengua catalana.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acomplir la Llei de Normalització Lingüística i en
conseqüència que les emissions d’IB-3 siguin íntegrament en
llengua catalana.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en compliment de l’Estatut d’Autonomia, consulti
amb la Universitat de les Illes Balears tot el referent a l’emissió
en llengua catalana per part dels mitjans audiovisuals públics.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en pràctica les recomanacions del Consell
d’Europa pel que respecte a l’ús social i escolar de la llengua
catalana.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar negociacions amb la resta de comunitats de
parla catalana de l’Estat Espanyol a fi de restablir i ampliar
l’Institut Ramon Llull com a necessari ens de promoció exterior
de la nostra llengua i cultura.
31. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment de
la resolució relativa a revisió del mapa escolar, derivada del
debat sobre l’orientació política general del Govern de les Illes
Balears de l’any 2003, i insta el Govern al seu compliment.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el professorat de suport i el personal
auxiliar dels centres educatius sostinguts amb fons públics amb
la finalitat de fer efectiu el dret a l’educació dels alumnes que
presenten necessitats educatives específiques.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la dotació de personal als centres educatius
per fer possible una educació de qualitat, integradora i
compensadora de desigualtats, tot reforçant la meritòria tasca
dels docents.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer immediatament efectiu el pagament endarrerit de
dietes i quilometratge al professorat que li pertoca.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiva l’aplicació del Pla d’Ordenació de
l’Educació Infantil 0-3 anys, destinant els recursos suficients
adreçats als Ajuntaments de les Illes Balears per a la creació,
ampliació i millora dels centres d’educació infantil.
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36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar els plans d’acollida adreçats a l’alumnat
immigrant.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no demorar més les obres d’ampliació del Centre de
Salut del Canal Salat a Ciutadella de Menorca.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiva la informatització dels centres educatius
de les Illes Balears.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar els hospitals de personal sanitari suficient per
atendre els pacients i per evitar al màxim el desviament
d’usuaris a serveis privats.

38. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment
per part del Govern de les Illes Balears de la principal promesa
electoral: la lliure elecció de centre.
39. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’actual Decret
d’admissió d’alumnes per les conseqüències discriminatòries
que ha tingut la seva aplicació.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir un repartiment equitatiu de l’alumnat entre
tots els centres sostinguts amb fons públics.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desistir del seu projecte d’esmerçar recursos públics
per a la construcció d’aules i serveis a centres que no són de
titularitat pública.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i posar en marxa un pla específic de difusió
de l’excelAlent tasca pedagògica que es realitza als centres
públics d’ensenyament i de revalorització social de
l’ensenyament públic.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir vies efectives de participació de la comunitat
educativa.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa mesures efectives contra el fracàs
escolar i l’abandonament d’estudis.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir el compromís electoral de gratuïtat dels
llibres de text.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure, a la nova Llei d’educació en tramitació, la jubilació
anticipada dels ensenyants com un dret reconegut a l’articulat
i no com una disposició transitòria per un temps determinat.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a acompanyar la nova Llei d’educació en tramitació d’un
sistema de finançament extraordinari, adreçat a les comunitats
autònomes, per fer possible la seva aplicació.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a renunciar al projecte de Son Espases i a iniciar
immediatament els tràmits per a licitar la construcció del nou
hospital de referència a l’actual solar de Son Dureta.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els tràmits pertinents per a l’ampliació de
l’Hospital de Manacor.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els tràmits pertinents per dissoldre GESMA i
integrar-lo dins l'ib-salut.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Decret 87/2005 amb la finalitat que la
prestació sanitària en matèria de salut bucodental a la població
d’entre 6 i 15 anys sigui efectiva en un termini màxim de tres
anys.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar una modificació de la Llei 4/2005, de 29
d’abril; sobre drogodependències i altres addiccions, amb la
finalitat d’incloure-hi la prevenció i el tractament de
l’alcoholisme.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar els Centres d’atenció a Drogodependents
(CAD) així com a incrementar el personal i els recursos dels
existents.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar els recursos i programes adreçats a
menors infractors, les seves famílies i la seva relació amb
l’entorn.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar els programes de prevenció de
maltractament i abusos a menors, i els recursos per al tractament
i rehabilitació dels infants.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desistir de l’elaboració d’una Llei de la dona i a
elaborar una Llei d’igualtat entre homes i dones.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar la memòria del Pla de Joventut 2001-2004.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i presentar al Parlament un nou Pla de
Joventut 2005-2008.
61. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears
a presentar al Parlament el Pla d’immigració per al seu debat i
aprovació final.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament programes i projectes per
aconseguir la plena integració social de les persones
immigrants.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure dins els Pressupostos Generals de la CAIB el
0,7 % del total dels pressupostos de la CAIB per a programes de
cooperació i solidaritat amb el tercer món.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Parlament, el Pla contra la pobresa i
l’exclusió social per al seu debat i aprovació final.
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65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar actuacions i programes que redueixin la
precarietat laboral dels treballadors.
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en tramitació per contravenir la normativa vigent i per les
negatives conseqüències ambientals que se’n poden derivar.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a recuperar el dret de pas per a les zones de domini públic al
litoral de les Illes Balears.

67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar el complement de residència pels funcionaris
públics de l’administració de l’Estat a les Illes Balears, amb
efectes retroactius a setembre de 2004.

80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desistir de l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan per les
conseqüències negatives que aquesta ampliació suposaria:
consum de sòl agrícola productiu, greu impacte mediambiental,
augment de la pressió urbanística, etc.

68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el suport tècnic i econòmic a les
cooperatives agràries de les Illes Balears.

81. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una moratòria per a l’activitat turística
anomenada “tot inclòs” per tal de posteriorment regular-la.

69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un major suport a la pesca i a l’agricultura, i en
especial al sector lleter de les Illes Balears.

82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a rebutjar el canvi d’ús dels hotels obsolets en
habitatges.

70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a suspendre l’execució del conveni de carreteres i a
negociar-ne la modificació amb el Govern de l’Estat, a fi
d’aturar la construcció d’autopistes.

83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a transferir, amb la dotació adequada, la gestió del
Museu de Menorca i la Biblioteca Pública de Maó al Consell
Insular de Menorca.

71. El Parlament de les Illes Balears constata el malbaratament
de fons públics que duu a terme el Govern de les Illes Balears
amb el sistema de finançament per a la construcció d’autopistes.

84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport al Pla d’Educació Infantil 0-3 anys
elaborat i posat en marxa pel Consell Insular de Menorca.

72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instalAlar baranes de seguretat amb proteccions a les
barres d’ancoratge a les noves carreteres per tal d’esmorteir els
efectes de l’impacte, en cas d’accident, a les víctimes, així com
substituir progressivament les que hi ha instalAlades a tota la
xarxa viària, en colAlaboració amb els consells i ajuntaments.

85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport al Pla de Normalització Lingüística del
Consell Insular de Menorca.

73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar els Plans Rectors d’Usos i Gestió dels espais
naturals declarats.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restablir els límits del Parc Natural de Llevant a la
superfície existent fins a desembre de 2003 aplicant criteris de
valors mediambientals.
75. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar a l’àmbit del PORN la totalitat dels espais
naturals de la Serra de Tramuntana.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar el Decret de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca que permet enfonsar vaixells de metall amb per crear un
escull artificial a la costa de Calvià amb la fragata “Baleares”.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la Llei de Ports per tal que la planificació
global de les infraestructures portuàries, que són competència
de l’autoritat autònoma, es regulin mitjançant un pla director
sectorial de ports esportius.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a denegar el projecte de macroampliació del port
esportiu del Club Nàutic de S’Estanyol (Llucmajor) actualment

86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar absolut suport al Consell Insular de Menorca en
l’aplicació del Pla Territorial de l’illa.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desistir de la construcció d’un dic exterior al Port de
Ciutadella per les conseqüències negatives que suposaria per a
la sostenibilitat de l’illa de Menorca.
88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar l’ús del topònim Eivissa en la promoció
turística de les Illes Balears.
89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revitalitzar els estudis tècnics pertinents per tal que
l’Hospital de Can Misses pugui gaudir dels serveis sanitaris,
d’aparcament i logístics que li manquen, aprofitant l’edifici i
l’emplaçament actuals.
90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desistir dels projectes de les ampliacions de les
carreteres Eivissa-Sant Antoni, Eivissa-Aeroport i el Segon
cinturó de ronda i a destinar les partides pròpies contemplades
al disseny i execució d’un pla de transport públic i de mobilitat
sostenible.
91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i l’Autoritat Portuària de les Balears a desistir de
l’ampliació del port d’Eivissa i a negociar una proposta
definitiva amb l’Ajuntament d’Eivissa, tot respectant el criteri
de reordenar l’espai intern del port actualment, sense dur a
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terme noves instalAlacions fora de l’espai usat, avui dia, per a
trànsit de passatgers i de mercaderies.
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restablir l’àmbit del Parc Natural de Cala d’Hort a la
superfície existent fins el desembre de 2003.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva convicció
de la necessitat de procedir a una reforma de la legislació
electoral general per impedir que se puguin seguir produint
casos de transfuguisme polític.

93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a que les previsions d’intervenció en l’Aeroport d’Eivissa no
signifiquin incrementar la seva capacitat d’acollida de vols.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant per aconseguir que els ciutadans de
les Illes Balears puguin rebre assistència sanitària i accedir a les
receptes dels medicaments amb una major agilitat, reduint en la
mesura del possible els desplaçaments i els tràmits burocràtics.

94. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de
les Illes Balears incompleix reiteradament el Reglament del
Parlament, tot negant informació la informació a que tenen dret
els grups parlamentaris per realitzar la seva tasca.

4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears i al Govern de l’Estat a dur a terme les passes
necessàries per assegurar, a la major brevetat possible, la
gratuïtat dels llibres de text per als alumnes de les Illes Balears.

95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actuar amb lleialtat institucional i en conseqüència a
deixar de discriminar els Consells Insulars i Ajuntaments que
són governats per grups polítics distints als que li donen suport
parlamentari

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant per millorar la situació dels nostres
joves, especialment en tot allò referit a l’habitatge i l’accés al
mercat laboral.

96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a gestionar els recursos públics amb seny i sempre
posant els interessos generals dels ciutadans per sobre dels
particulars i partidistes.
97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir les seves responsabilitats per evitar la
degradació de la vida política i per a recuperar la confiança dels
ciutadans en les institucions.
98. El Parlament de les Illes Balears constata el desmesurat
endeutament provocat pel Govern de les Illes Balears i la gran
hipoteca que suposa sobre els futurs pressupostos generals de la
CAIB durant molts anys.
99. El Parlament de les Illes Balears insta les Corts Generals a
modificar la Llei General del Poder Judicial per evitar que
càrrecs públics siguin jutjats per magistrats proposats pels
mateixos càrrecs públics.
100. El Parlament de les Illes Balears insta el Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears a preservar el principi fonamental
d’igualtat de tots els ciutadans davant la llei.
Palma, a 5 d'octubre del 2005.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta, com a conseqüència del debat sobre
l'orientació política general del Govern, les propostes de
resolució següents.
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu radical
rebuig a qualsevol pràctica política que suposi una vulneració
de la sobirania popular, en el marc del pacte contra el
transfuguisme que ha de regir l’actuació dels diferents partits
polítics.

6. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a les
millores dutes a terme en carreteres per part del Govern de les
Illes Balears i del Consell de Mallorca.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
impulsar decididament els projectes imprescindibles per
assegurar el subministrament energètic a les Illes Balears,
apostant per la combinació de la connexió per cable i amb
gasoducte.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la millora de la gestió dels
recursos hídrics, recursos especialment escassos i que exigeixen
una atenció molt especial.
9. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva convicció
d’obrir un debat en profunditat amb tot el sector i totes les
forces polítiques i socials per establir les bases d’un nou model
turístic.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desenvolupar de forma urgent les mesures normatives
necessàries per impedir els perjudicis per al sector nàutic de les
Illes Balears que suposa la nova legislació estatal dels ports
d’interès general.
11. El Parlament de les Illes Balears demana a la Comissió
d’Experts i a la Ponència parlamentària de reforma de l’Estatut
que estudiïn la possibilitat d’incloure a la proposta de reforma
l’exercici de les competències de justícia, policia autonòmica,
immigració per part de la nostra comunitat autònoma.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a arribar als acords necessaris amb el Govern de les Illes Balears
per assolir un sistema de gestió conjunta i titularitat compartida
dels aeroports.
13. El Parlament de les Illes Balears constata que, a més a més
de la transferència legal de qualsevol competència per part de
l’Estat cap a les Illes Balears, és essencial també la transferència
suficient dels recursos econòmics que n’assegurin la seva
correcta gestió.
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14. El Parlament de les Illes Balears manifesta que el
mecanisme legal que pot assegurar de la millor manera
l’existència d’un finançament just i equilibrat per a la nostra
comunitat autònoma és el concert econòmic.
15. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat de
què la comunitat autònoma de les Illes Balears disposi d’una
Agència Tributària i d’una Oficina del Cadastre pròpies.
Palma, a 5 d'octubre del 2005.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta, com a
conseqüència del debat sobre l'orientació política general del
Govern, les propostes de resolució següents.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
convocar les comissions del REB que encara no s’han constituït
i a dinamitzar-les a totes.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a liderar la
negociació d’un pacte per l’ocupació, en compliment de la
moció sobre un nou impuls a les polítiques laborals a les Illes
Balears, aprovada per aquest Parlament i de nombrosos acords
de la mesa del dialèg social.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
i aprovar el més aviat possible el Pla director de l’economia
social.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prioritzar
la construcció de noves vies ferrees perquè el tren arribi a
Alcúdia i a Cala Rajada.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que permeti
als consell insulars la promoció turística de cadascuna de les
Illes.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a la
pràctica la proposició no de llei, aprovada a aquest Parlament,
sobre la gratuïtat dels llibres de text.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remodelar
i ampliar d’una manera integral l’Hospital de Can Misses a
Eivissa per tal d’adequar un hospital que ja té més de 20 anys a
les noves necessitats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar,
en colAlaboració amb els consells insulars i els ajuntaments, un
pla estratègic per cobrir les necessitats de l’educació del tram de
0 a 3 anys.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renunciar
als projectes no iniciats d’autovies Eivissa-aeroport i
Eivissa-Sant Antoni i a substituir-los per projectes consensuats
que puguin tenir finançament del Govern central.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre al
Parlament, en el més breu termini possible, un projecte de llei
que reguli l’avaluació d’impacte ambiental i s’adapti a la
legislació europea actual.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament el Projecte de llei de l’alcohol.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renunciar
a la utilització de la llei d’acompanyament per introduir
modificacions legislatives o creació de noves empreses o
organismes públics, saltant-se la tramitació parlamentària
ordinària.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
urgentment les mesures necessàries per aturar l’increment de la
sinistralitat laboral a la nostra comunitat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a recuperar
el caràcter i gestió pública a les residències sociosanitàries
previstes.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renegociar
la declaració de servei públic dels vols interinsulars i extendre
aquest servei públics als vols entre illes i península.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renunciar
definitivament als projectes d’autovia Inca-Manacor i del segón
cinturó de Palma.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renunciar
definitivament al projecte d’un nou hospital a Son Espases i
recuperar l’anterior projecte de Son Dureta.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renunciar
al projecte de connexió elèctrica a través del cable.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament el Pla integral de la immigració.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament un projecte legislatiu que estableixi una reserva de
sòl per a habitatges socials.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a traslladar
a la ponència que estudia la reforma de l’Estatut d’Autonomia
una proposta per augmentar les competències que ha de
gestionar l’Ajuntament de Formentera sense incórrer en
propostes alAlegals i sense canviar la representació territorial al
Parlament.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el president i els altres
membres del Govern a deixar de presentar com a realitats
existents projectes de futur dels quals no s’ha posat la primera
pedra.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
un pla d’acció a curt i mig termini per fomentar les energies
renovables i l’estalvi energètic com a eix bàsic de la política
energètica de les Illes Balears.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
en un màxim de 6 mesos els plans de gestió de les zones
declarades LIC i ZEPA de la Xarxa Natura 2000 per poder
disposar d’una eina eficaç per protegir la biodiversitat.
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25. El Parlament de les Illes Balears insta el president a retirar
les seves afirmacions sobre el fet que la Llei estatal 4/1989, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres, és intervencionista i confiscadora de la propietat
privada.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar
el traspàs de les competències en la gestió dels centres culturals,
tals com els museus, els arxius i les biblioteques, a cadascun
dels consells insulars, amb l’objectiu de completar el traspàs de
les competències en matèria de cultura.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear, en
un termini de 6 mesos, l’Agència de seguretat alimentària de les
Illes Balears com un vertader organisme autònom i amb
personalitat jurídica pròpia i amb la participació de tots els
agents i organitzacions implicades.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prioritzar
la construcció del nou conservatori de música de Menorca, per
donar solució a la falta d’espai i de condicions adequades de
l’actual ubicació del referit conservatori.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aplicar el
Pla director sectorial de transport públic en el termini més breu
possible per a la millora del transport d’autobús, la creació de
consorcis de transport i la millora de les freqüències i els
itineraris i la revisió de les concessions per tal de poder donar a
totes les illes un transport públic en autobús eficaç i eficient.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
un pla d’actuació, amb un pressupost i temporalització concreta,
per actuar davant l’alt nivell de fracàs escolar de la nostra
comunitat.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
un pla concret per reduir la sinistralitat a les carreteres.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconsiderar el model audiovisual d’IB3, i fer una TV i ràdio
realment objectives i plurals i amb gestió pública.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
un pla de regulació del tot inclòs.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a retirar el
projecte de construcció d’un dic exterior al port de Ciutadella i
a reduir la prevista dàrsena esportiva a Cala en Busquets a
l’única reordenació i adequació de la zona, per evitar així
l’impacte negatiu, de caràcter ambiental, econòmic, social i
cultural que tindria el macroprojecte per al futur de Ciutadella
de Menorca.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
d’immediat la tantes vegades ajornada creació de la variant de
la carretera general Maó-Ciutadella, al seu pas per Ferreries,
d’acord amb l’Ajuntament de Ferreries i el Consell Insular de
Menorca, per resoldre els múltiples problemes que l’actual
traçat causa als residents.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compliment a l’acord unànime d’aquest parlament en relació a
la creació del consorci del Pati de Sa Lluna, que haurien de
formar el mateix govern, així com el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament d’Alaior, per a la salvaguarda,
rehabilitació i posada en valor del conjunt format per l’Església
de Sant Diego i el Convent, conegut com Pati de sa Lluna.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
les iniciatives polítiques necessàries perquè el director o la
directora general d’IB3 sigui elegit democràticament pel
Parlament, així mateix per retirar dels seus càrrecs aquells
professionals que han estat condemnats precisament per la
parcialitat de la seva labor periodística.

Palma, a 5 d'octubre del 2005.
La portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 7038/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
d'emissió d'entrevistes, a contestar davant la Comissió de
Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de dia 6 d'octubre del
2005).
RGE núm. 7039/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contraprestació de Miquel Àngel Nadal a IB3, a contestar
davant la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de dia 6 d'octubre del 2005).
RGE núm. 7040/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de personatges per part d'IB3, a contestar davant
la Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de Control
Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de dia
6 d'octubre del 2005).
RGE núm. 7041/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motius pels quals no s'informa als membres del Consell
d'Administració d'IB3, a contestar davant la Comissió de
Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de dia 6 d'octubre del
2005).
RGE núm. 7077/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
del programa "Balears Directe", a contestar davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de Control
Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de dia
6 d'octubre del 2005).
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'octubre del 2005, s'aprovaren les Resolucions relatives
al debat sobre l'orientació política general del Govern de les
Illes Balears.
Palma, a 24 d'octubre del 2005
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
iniciativa del president del Govern encaminada a aconseguir un
pacte entre els grups polítics sobre la reforma de l’Estatut
d’Autonomia.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
iniciativa del president del Govern encaminada a aconseguir un
pacte amb els agents econòmics i socials sobre el model turístic
de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a arbitrar les fórmules de cooperació i colAlaboració amb
els consells insulars d’acord amb la realitat i les circumstàncies
de les nostres Illes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar la dotació econòmica per als desplaçaments dels
esportistes de les Illes Balears per participar a competicions
oficials nacionals.

9. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig al
Projecte de Pressuposts Generals de l’Estat per al 2006, atès que
no respon als compromisos adquirits amb les Illes Balears i s’hi
preveu una baixada de les inversions d’un 51,99% respecte del
2004, i insta el Govern de l’Estat a corregir aquest greuge.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure actuacions relatives a prevenció de riscs
dirigides a joves en edat escolar, i a realitzar accions formatives
en matèria de prevenció de riscs laborals dirigides a funcionaris
i personal al servei de les administracions locals.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un Pla d’acció per a l’ocupació femenina en
el marc del Pla d’Ocupació de les Illes Balears.
12. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
política energètica impulsada pel Govern que es basa en les
infrastructures d’enllaç elèctric i gasoducte, en l’eficiència
energètica i en l’impuls de les energies renovables, i insta el
Govern de les Illes Balears a crear l’Institut Balear de l’Energia,
com a organisme coordinador del desenvolupament del Pla
Energètic.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i executar un Pla Estratègic d'impuls i foment
del petit comerç, així com a elaborar un protocol d’actuacions
encaminades a evitar la deslocalització d’empreses a les Illes
Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que la quota lletera adquirida als futurs plans d'abandonament
nacional es reparteixi posteriorment tenint en compte la
pluralitat de l'Estat i per tant es territorialitzi de manera que es
tinguin en compte els models del sector lleter de cada comunitat
autònoma.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a autoritzar de forma immediata l’encomanda de gestió de
l’obra d’infrastructura viària anomenada Variant de Ferreries

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
aplicar criteris de territorialitat i de pes específic en matèria de
turisme per comunitat autònoma en relació als plans de
dinamització i excelAlència turística i a les accions promocionals
a l’exterior.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar, tan aviat com sigui possible la construcció
de l’estació d’autobusos i l’aparcament subterrani a Sant Antoni
de Portmany.

6. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a aprovar
dins l’any 2006 el plans d’ordenació de recursos naturals de la
Serra de Tramuntana, Península de Llevant i Cala d’Hort.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar la tramitació de les solAlicituds d’Hipoteca
Jove per tal que aquest colAlectiu pugui tenir, el més aviat
possible, un habitatge en propietat.

7. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears i el Govern
de l’Estat a formalitzar un conveni que prevegi a Formentera les
actuacions necessàries per portar aigua a la Mola i Cap de
Berberia; a Eivissa, les conduccions i els dipòsits de Sant Rafel,
Platja de’n Bossa i Sant Joan; a Mallorca, la connexió de
Consell-S’Extremera, i a Menorca, el sanejament del Polígon
Industrial d’Alaior.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
per tal que, en el futur model de finançament autonòmic que es
negociï, les Illes Balears puguin assolir un finançament per
capita que es correspongui amb l’esforç fiscal dels seus
habitants, mantenint la solidaritat amb la resta de comunitats
autònomes de l’Estat.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a reconsiderar la denúncia del conveni de colAlaboració
que, en matèria de carreteres, varen subscriure el Ministeri de
Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de dia 12
de març de 2004, i a convocar, amb caràcter d’urgència, la
comissió bilateral mixta de programació, seguiment i control de
l’esmentat conveni.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar i autoritzar els tràmits administratius corresponents
per a realitzar l’adscripció del domini públic marítim necessari
per desenvolupar el projecte de construcció del dic exterior del
Port de Ciutadella i la dàrsena esportiva de Cala en Busquets.
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20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat,
d’acord amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 30/1998, de
29 de juliol, del Règim Especial de les Illes Balears, a
colAlaborar amb el Govern de les Illes Balears donant suport
financer per desenvolupar el Pla de transport ferroviari inclòs en
el Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears.

a) Creació d’un Jutjat de Primera Instància i Instrucció.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a atendre les propostes de la Mesa del Transport Aeri,
per resoldre els problemes de comunicació aèria dels habitants
d’aquestes illes, sobre tot en temporada baixa pel que fa a les
illes de Menorca i d’Eivissa.

d) Destinar una partida anual per al manteniment de les
actuacions fetes pel Ministeri de Medi Ambient en la
recuperació de les dunes i platges de Formentera.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que incrementi les plantilles dels cossos i forces de seguretat de
l’Estat destinats a les Illes Balears a fi de palAliar l’augment
significatiu de la delinqüència que ha sofert la nostra comunitat
autònoma, a la vista de la darrera Memòria de la Fiscalia
General de l’Estat.

f) Recuperació del circuit hídric de Ses Salines de
Formentera.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, abans del 31 de març de l’any 2.006, un Pla
pel quinquenni (2.006-2.010) de desenvolupament del Decret
2/2005, regulador de les mesures mínimes de seguretat i
protecció que han de complir les platges i zones de bany a la
nostra comunitat autònoma referent a les inversions i ajuts
necessaris per a garantir el seu total compliment.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sol•licitar al Ministeri de Sanitat i Consum que doni
prioritat a la reducció del temps d’espera en l’assistència
sanitària, mitjançant la millora del finançament per tal de
continuar reduint els temps d’espera que, gràcies a l’esforç dels
professionals, s’està aconseguint a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
25. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a preparar un estudi de les necessitats sanitàries
d’Eivissa i Formentera, que permeti valorar la necessitat de
construir un nou hospital a l’illa d’Eivissa i avaluar les
necessitats, tant en matèria d’altres infraestructures (centres de
salut, unitats bàsiques...etc) com en matèria de tecnologies de la
informació i comunicacions.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè faci una avaluació diagnòstica de l’eficàcia del sistema
educatiu, al final dels nivells obligatoris de l’ensenyament
(Educació Secundària Obligatòria) que inclogui les àrees
instrumentals bàsiques, llengua catalana, llengua castellana i
matemàtiques, a més de ciències de la naturalesa i ciències
socials, i es refereix no només als aspectes de coneixement, sinó
també als aspectes de capacitats de fer i els processos que
envolten l’educació.
27. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura perquè promogui actuacions, en
colAlaboració amb la Universitat de les Illes Balears, que
afavoreixin la implantació de les directrius de l’Espai Europeu
d’Educació Superior a la UIB, així com la participació en el
disseny del Pla Estratègic per a la implantació dels nous estudis
universitaris.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que, per tal de palAliar els dèficits d’inversió a l’illa de
Formentera, porti a terme les actuacions següents:

b) Estudiar la possibilitat de crear una comissaria de la
Policia Nacional.
c) Construir un edifici-quarter de la Guàrdia Civil.

e) Impulsar les obres d’ampliació del Port de la Savina.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat,
per tal de fer front als compromisos adquirits i les necessitats de
noves inversions, a desenvolupar les següents iniciatives:
a) Dissenyar nous plans de regadius, independentment del
que preveu el Pla Horitzó 2000-2008.
b) Crear una comissaria de la Policia Nacional a la badia de
Portmany, al municipi de Sant Antoni.
c) Crear i dotar el museu Puget i la Biblioteca Pública
d’Eivissa i Formentera.
d) Impulsar les obres d’ampliació i reordenació del Port de
la ciutat d’Eivissa.
e) Fer públiques les ofertes d’adquisició de terrenys del
litoral a les Illes d’Eivissa i Formentera.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport als consells insulars en la negociació
d’un nou conveni de carreteres amb els projectes consensuats i
de menys impacte al nostre territori.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar decididament l’Educació Pública.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a trametre al Parlament el Projecte de Llei del Sòl de les
Illes Balears, que garanteixi sòl públic suficient per a habitatges
de protecció.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar i actualitzar, d’acord amb la realitat
socioeconòmica de les Illes Balears, els criteris i requisits
exigibles per optar a l’adjudicació d’habitatges de promoció
pública.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar i aplicar les mesures previstes a la llei
Orgànica de mesures de protecció contra la violència de gènere,
en els temes competents d’aquesta Comunitat Autònoma.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar els fons públics dedicats a ciència i
tecnologia per part de l’administració i els incentius destinats a
les empreses per fomentar la innovació a aquestes.

4210

BOPIB núm. 108 - 28 d'octubre del 2005

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dotar de personal i recursos suficients a l’Administració de
Justícia a les Illes Balears, així com a solucionar les mancances
en infraestructures.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure, a la nova Llei d’Educació en tramitació, la jubilació
anticipada dels ensenyants com un dret reconegut a l’articulat
i no com una disposició transitòria per un temps determinat.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar la transferència, amb la dotació adequada, de
la gestió de l’Administració de Justícia de les Illes Balears.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a acompanyar la nova Llei d’Educació en tramitació d’un
sistema de finançament extraordinari, adreçat a les comunitats
autònomes, per fer-ne possible l’aplicació.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar l’immediat acompliment del Règim Especial
de les Illes Balears.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aplicar immediatament el Règim Especial de les Illes Balears
en tots els aspectes que preveu.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar, amb caràcter d’urgència, les actuacions
pertinents per a sol•licitar al Govern de l’Estat la modificació i
millora de l’actual Declaració d’Obligatorietat de Servei Públic
del transport aeri.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
l’Estat a augmentar, en aplicació del Règim Especial de les Illes
Balears, el descompte per a residents en els vols interinsulars i
amb la península fins a un 50%.
42. El Parlament de les Illes Balears constata que la inversió per
a les Illes Balears que preveu el Projecte de Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2006 és insuficient per
atendre les necessitats dels ciutadans de les Illes Balears i insta
el Govern de l’Estat a modificar-la negociant amb el Govern de
les Illes Balears les inversions amb criteris de sostenibilitat.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els tràmits pertinents per a l’ampliació de
l’Hospital de Manacor.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar la memòria del Pla de Joventut 2001-2004.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament programes i projectes per
aconseguir la plena integració social de les persones
immigrants.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar actuacions i programes que redueixin la
precarietat laboral dels treballadors.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar el complement de residència pels funcionaris
públics de l’Administració de l’Estat a les Illes Balears, amb
efectes retroactius a setembre de 2004.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a compensar el dèficit històric d’inversions públiques a les Illes
Balears pel que fa a transport públic.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el suport tècnic i econòmic a les
cooperatives agràries de les Illes Balears.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que el Pla d’Infraestructures ferroviàries prevegi el 2%
d’inversió a les Illes Balears, com a mínim.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un major suport a la pesca i a l’agricultura, i en
especial al sector lleter de les Illes Balears.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar els tràmits oportuns per a la transferència
immediata de la competència en matèria de Joventut, dotada de
manera adequada i justa, als Consells Insulars que estiguin
disposats a assumir-la.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar els Plans Rectors d’Usos i Gestió dels espais
naturals declarats.

46. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
compromís amb la unitat de la llengua catalana i insta el Govern
de les Illes Balears a defensar aquesta unitat en tots els àmbits
on es posi en perill.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar els plans d’acollida adreçats a l’alumnat
immigrant.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiva la informatització dels centres educatius
de les Illes Balears.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa mesures efectives contra el fracàs
escolar i l’abandonament d’estudis.

61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revitalitzar els estudis tècnics pertinents per tal que
l’Hospital de Can Misses pugui disposar dels serveis sanitaris,
d’aparcament i logístics que li manquen, aprofitant l’edifici i
l’emplaçament actuals.
62. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu radical
rebuig a qualsevol pràctica política que suposi una vulneració
de la sobirania popular, en el marc del Pacte contra el
transfuguisme que ha de regir l’actuació dels diferents partits
polítics.
63. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva convicció
de la necessitat de procedir a una reforma de la legislació
electoral general per impedir que se puguin continuar produint
casos de transfuguisme polític.
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64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant per aconseguir que els ciutadans
de les Illes Balears puguin rebre assistència sanitària i accedir
a les receptes dels medicaments amb una major agilitat, reduint
en la mesura del possible els desplaçaments i els tràmits
burocràtics.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les passes necessàries per assegurar, a la
major brevetat possible, la gratuïtat dels llibres de text per als
alumnes de les Illes Balears.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant per millorar la situació dels
nostres joves, especialment en tot allò referit a l’habitatge i
l’accés al mercat laboral.
67. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
les millores dutes a terme en carreteres per part del Govern de
les Illes Balears i del Consell de Mallorca.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar decididament els projectes imprescindibles per
assegurar el subministrament energètic a les Illes Balears,
apostant per la combinació de la connexió per cable i el
gasoducte.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la millora de la gestió dels
recursos hídrics, recursos especialment escassos i que exigeixen
una atenció molt especial.
70. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva convicció
de la conveniència d’obrir un debat en profunditat amb tot el
sector turístic i totes les forces polítiques i socials per establir
les bases d’un nou model turístic.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desenvolupar de forma urgent les mesures normatives
necessàries per impedir els perjudicis per al sector nàutic de les
Illes Balears que suposa la nova legislació estatal dels Ports
d’Interès General.
72. El Parlament de les Illes Balears demana a la Comissió
d’Experts i a la Ponència Parlamentària de Reforma de l’Estatut
que estudiïn la possibilitat d’incloure a la proposta de reforma
l’exercici de les competències de Justícia, Policia Autonòmica
i Immigració per part de la nostra Comunitat Autònoma.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a arribar als acords necessaris amb el Govern de les Illes
Balears per assolir un sistema de gestió conjunta i titularitat
compartida dels aeroports.
74. El Parlament de les Illes Balears constata que, a més a més
de la transferència legal de qualsevol competència per part de
l’Estat cap a les Illes Balears, és essencial també la transferència
suficient dels recursos econòmics que n’assegurin la seva
correcta gestió.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a trametre
al Parlament, en el més termini més breu possible, un projecte
de Llei que reguli l’avaluació d’impacte ambiental i s’adapti a
la legislació europea actual.
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76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
urgentment les mesures necessàries per aturar l’increment de la
sinistralitat laboral a la nostra Comunitat.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renegociar la declaració de Servei Públic dels vols interinsulars
i extendre aquest servei públic als vols entre illes i península.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
convocar les comissions del REB que encara no s’han constituït
i a dinamitzar-les a totes.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a liderar la
negociació d’un pacte per l’ocupació, en compliment de la
moció sobre un nou impuls a les polítiques laborals a les Illes
Balears, aprovada per aquest Parlament, i de nombrosos acords
de la Mesa del Dialèg Social.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
i aprovar el més aviat possible el Pla director de l’economia
social.
81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que permeti
als Consell Insulars la promoció turística de cadascuna de les
Illes.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a trametre
al Parlament el Projecte de Llei de l’alcohol.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a trametre
al Parlament el Pla Integral de la Immigració.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aplicar el
Pla Director Sectorial de transport públic en el termini més breu
possible per la millora del transport en autobús, creació de
consorcis de transport, millora de les freqüències i itineraris i
revisió de les concessions per tal de poder donar a totes les illes
un transport públic en autobús eficaç i eficient.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a acomplir
l’acord unànime d’aquest Parlament en relació amb la creació
del Consorci del Pati de Sa Lluna, que haurien de formar el
mateix Govern, així com el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament d’Alaior, per la salvaguarda, rehabilitació i posada
en valor del conjunt format per l’església de Sant Diego i el
convent, conegut com Pati de sa Lluna.
A la seu del Parlament, 13 d'octubre del 2005.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'octubre del 2005, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2702/05, relativa a
funcionament i gestió dels criteris per a l'aplicació de l'1%
cultural estatal, i quedà aprovada la següent:
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l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política institucional i Estatut
(II). (BOPIB 106 de 21 d'octubre del 2005).

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

4217

AH)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7362/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a alt índex de criminalitat a les
Illes Balears. (BOPIB 106 de 21 d'octubre del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

AE)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7365/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política institucional i Estatut
(III). (BOPIB 106 de 21 d'octubre del 2005).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió l'Hble. Sra. Vicepresidenta
del Govern de les Illes Balears i Consellera de Relacions
Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
AF)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7366/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política institucional i Estatut
(IV). (BOPIB 106 de 21 d'octubre del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AI)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7350/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a dificultats econòmiques
dels ciutadans de les Illes Balears. (BOPIB 106 de 21 d'octubre
del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
AJ)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7359/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a establiment de rutes
cicloturístiques. (BOPIB 106 de 21 d'octubre del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

AG)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7357/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un dic exterior al
Port de Ciutadella. (BOPIB 106 de 21 d'octubre del 2005).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2005.

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació

4218

BOPIB núm. 108 - 28 d'octubre del 2005

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre del 2005, rebutjà els Apartats 1, 3-5, 7, 9-11, 14-1821, 23-28, 30-32, 33-41 de les Propostes de resolució RGE núm.
7029/05, del Grup Parlamentari Socialista, relatives al debat
sobre l'orientació política general del Govern de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 105 de 14 d'octubre del 2005).

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Apartat 81:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

La votació obtengué el resultat següent:
Apartats 3 i 25:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Apartats 1, 4, 7, 11, 16-18, 21, 26, 30, 32, 36-40:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartats 9, 10, 19, 20, 27 i 28:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre del 2005, rebutjà els Apartats 1-4, 11, 13,14, 17-19,
21, 23-29, 30-35, 38-43, 45, 48, 50-58, 60, 61, 63, 64, 70-72,
74-78-88, 90-100 de les Propostes de resolució RGE núm.
7030/05, del Grup Parlamentari Socialista, relatives al debat
sobre l'orientació política general del Govern de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 105 de 14 d'octubre del 2005).

Apartat 100:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartats 25, 31, 39-43, 48, 50, 54, 58, 70, 71, 74-77, 92, 94,
95 i 98:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartat 80:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Apartats 3 i 13:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartats 1,2, 4, 11, 14, 17, 18, 21, 23, 28, 29, 45, 53, 57, 72,
79, 82 i 96:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Apartats 90 i 93:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Apartat 91:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Apartats 19, 24, 26, 27, 30, 32-35, 38, 51, 55, 55, 56, 60, 61,
63, 64, 78, 83-88, 97 i 99:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre del 2005, rebutjà els Apartats 14 i 15 de les Propostes
de resolució RGE núm. 7031/05, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives al debat sobre l'orientació política general del Govern
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 105 de 14 d'octubre del
2005).
La votació obtengué el resultat següent:
Apartat 14:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

BOPIB núm. 108 - 28 d'octubre del 2005
Apartat 15:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4219
Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 6742/05, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
infraestructures hospitalàries.(BOPIB núm. 103 de 30 de
setembre del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:
Ordre de Publicació

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre del 2005, rebutjà els Apartats 1, 2, 4, 6, 8-10, 14, 16,
17, 20-26, 28-33, 35-37 de les Propostes de resolució RGE núm.
7032/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relatives al debat sobre l'orientació política general del Govern
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 105 de 14 d'octubre del
2005).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
Apartat 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
d'octubre del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 6921/05, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per millorar el
turisme.(BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del 2005).
La votació obtengué el resultat següent:

Apartats 4, 16, 17, 24, 26, 33, 36 i 37:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Apartat 10:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Apartats 6, 8, 9, 20, 22, 23, 25, 30, 32 i 35:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartats 1, 21, 28, 29, 31 i 14:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.3. MOCIONS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de setembre del 2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
8204/04 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conferència
de presidents dels consells insulars. (BOPIB núm. 65 de 3 de
desembre del 2004).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / Fascicle 1 / 26, 27 i 28 de setembre del 2006

EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, abans de començar la sessió
plenària aquesta presidència, en el seu nom i en el de tots els
membres del Parlament de les Illes Balears, vol tenir unes
paraules de record i agraïment per al nostre company i amic
Francesc Quetglas, una persona íntegra que va treballar molt
per millorar les condicions dels ciutadans i de les ciutadanes de
les Illes, posant com a principis rectors de la seva activitat
l’honestedat i l’eficiència.
Sempre estarà present tan dolorosa absència entre els que
hem tingut l’honor de compartir la seva forma de ser dins un
món difícil com el de la política.
Al mateix temps volem expressar el nostre més sentit
condol a la seva família en uns moments de tanta aflicció com
aquests.
Així, doncs, els pregaria que ens posàssim drets per guardar
un minut de silenci en testimoni a la seva memòria.
(Aplaudiments en haver acabat el minut de silenci)
Debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.
Senyores i senyors diputats, començarem la primera sessió
del debat sobre l’orientació política general del Govern. Té la
paraula el Molt Honorable President de les Illes Balears, el Sr.
Jaume Matas.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Senyor president, senyores i senyors diputats, vull que les
meves paraules naturalment siguin també per sumar-nos a
aquestes paraules del condol del president de la Cambra per la
mort del Sr. Quetglas. Descansi en pau.
El dia d'avui, senyores i senyors diputats, és una mica més
que un discurs sobre l’estat de l'autonomia. És el darrer debat
de la legislatura sobre la qüestió, i això significa que,
inevitablement, la meva intervenció té avui un caràcter de
balanç, i el té, també, per a vostès. És a dir, senyores i senyors
diputats, afilem els nostres recursos dialèctics i preparem-nos
per examinar, en termes d'autèntica auditoria sociopolítica,
l'estat de l'autonomia. I això, en definitiva, i en som plenament
conscient, suposa examinar la gestió del Govern.
Com correspon a un acte parlamentari i a la institució
parlamentària, ens trobam en l'àmbit de la retòrica, que és, com
vostès molt bé saben, l'art de persuadir. I res millor per a la
persuasió que començar refrescant els principis generals que
han inspirat la nostra acció de govern, reiteradament exposats
davant d'aquesta cambra, i exposats abans en el programa
electoral amb què el Partit Popular de les Illes Balears va
guanyar les eleccions l’any 2003, que constitueix el contracte
moral i polític que aquest govern i el Partit Popular de les Illes
Balears havien firmat amb tots els ciutadans.

Aquest és, per tant, el primer i el principal punt de
referència, tant a l'hora del balanç com a l'hora del judici de
valor: allò que vàrem dir que faríem i la constatació d’haver-ho
complit. Per a això ens varen votar i per a això hem de ser
essencialment jutjats.
També vàrem insistir, tant en el període electoral com en els
diferents debats sobre l'estat de l'autonomia -aquest ja és el
quart-, en els sis grans eixos que havien de presidir i impulsar
la nostra acció de govern.
En primer lloc, que seríem un govern de gestió, és a dir, que
gestionaríem amb eficiència tant els compromisos electorals
adquirits -complint-los-, com els problemes, els objectius i les
aspiracions que ens plantejàs la nostra societat. El balanç que
oferirem aquí mostrarà fins a quin punt hem romput aquest
estereotip habitual dels polítics que prometen i no compleixen,
i dels partits que propaguen programes electorals que després
obliden. Es podrà estar d'acord o en desacord amb les nostres
polítiques, però crec que hem estat un govern seriós i resolutiu.
En segon lloc, vàrem anunciar amb reiteració que seríem un
govern de diàleg: diàleg entre les institucions i la societat,
diàleg entre les institucions mateixes i diàleg entre els partits
polítics. Amb la societat civil crec que hem aconseguit
recuperar un clima d’enteniment i de cooperació, generant unes
sinergies interessants i creatives. I en l’àmbit polític, la forma,
crec que exemplar, com s'ha gestat l'acord en el projecte de la
reforma de l'Estatut d'Autonomia, obviant encasellaments i
essencialismes, cedint tots, en definitiva, crec que és un bon
exemple del clima que s'ha aconseguit en aquesta legislatura, i
esperem que aquest sigui l’esperit que acompanyi el nostre
projecte de reforma de l’Estatut d’Autonomia al llarg de la seva
gestació en el Congrés dels Diputats.
En tercer lloc, ens vàrem fixar com a objectiu prioritari la
recuperació d'una economia que rebérem deprimida,
desanimada, pessimista, i, en termes dels indicadors de mesura
coneguts, a punt d'una recessió, amb dades del producte interior
brut regional que indicaven que es trobava sota mínims i, el
més preocupant, amb creixement de l’atur. Pens que, com
veurem en tractar detalladament la situació econòmica, el canvi
ha estat espectacular, en termes qualitatius i quantitatius, en
termes de confiança i d'optimisme i en termes d'un clima
generalitzat que mira al futur amb esperança.
En quart lloc, vàrem anunciar que després de l'experiència
multipartidista del pacte l'estabilitat, la unitat d'acció i la
coordinació de funcions havien de ser restablertes amb
urgència. Com recordava ja a l'anterior debat sobre l'estat de
l'autonomia, no hi ha hagut conselleries-estrella, ni discursos
contradictoris, ni rivalitats entre les diferents àrees
governamentals. La cohesió del Govern és conditio sine qua
non per exercir com a govern, és a dir, per poder governar.
En cinquè lloc, ens vàrem proposar que les relacions amb
el Govern central fossin cordials i lleials, com correspon a dues
altes institucions de l'Estat. Per això era necessari acabar amb
el victimisme sistemàtic que ha constituït una de les puntes de
llança de totes les autonomies sense excepció. Hem aparcat per
complet el victimisme, fins i tot quan de vegades hem tengut
motius de sobres per ressuscitar-lo. La resposta no sempre ha
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estat cordial ni amable, i segur que nosaltres també ens hem
equivocat, però sincerament l’objectiu sempre ha estat que els
beneficis de les Illes Balears prevalguessin per damunt de
colors polítics, sempre a favor de l’interès dels nostres
ciutadans.
I en sisè lloc i com a objectiu prioritari, vàrem anunciar que
posaríem en marxa un ambiciós projecte modernitzador de les
nostres Illes i ens hi vàrem comprometre. Un projecte integral
i omnicomprensiu que recuperàs endarreriments clamorosos i
aprovàs assignatures pendents. En tots els àmbits infraestructures viàries, transport públic, energia, recursos
hídrics, política assistencial, sanitat, educació...- no ha quedat
res fora d’aquest gran esforç modernitzador. I és aquí on ara, al
final de la legislatura, vull recordar que tot això ha estat
possible gràcies al Pacte de governabilitat que firmaren Partit
Popular i Unió Mallorquina. Hem fet, tots dos, molts de
sacrificis, però hem estat socis lleials, amb l’objectiu que a la
fi a les Illes Balears, es poguessin donar solucions a tantes
necessitats i problemes. Moltes gràcies.
Què significa i què vull dir amb aquest panorama general
que descriu l'impuls vital que ha inspirat la nostra gestió?
Essencialment, una cosa: que hem governat. I quan es governa
complint compromisos, amb serietat i solvència, la ciutadania
se sent governada; i jo crec que per a això ens voten.
I quin va ser el nostre compromís prioritari amb la societat
balear l’any 2003? Sense cap dubte la creació de llocs de feina
i, per tant, la recuperació de la situació econòmica de les Illes
Balears. L’any 2003, davant la situació de crisi econòmica i
l’increment de l’atur, la prioritat era recuperar el to vital de la
nostra economia i, per tant, del turisme. Avui els indicadors, les
dades econòmiques -2,7% de creixement del producte interior
brut; a Espanya d’un 3,4%- i el descens de l’atur a les Illes
Balears després de molts d’anys, reflecteixen unes perspectives
positives, amb un substancial increment de la inversió
estrangera, amb una millora de la xifra de negocis de les
empreses, una millora del clima empresarial, una recuperació
modesta de les exportacions i confiança en l’entorn econòmic.
Avui a les Illes Balears tenim 89,2 empreses per 1.000
habitants, i la mitjana espanyola és de 71,5. Hem aconseguit
invertir la situació de la nostra economia dins d’un clima de
més estabilitat i confiança.
Però per què s'ha produït aquesta millora? No hi ha cap
vareta màgica, sinó tan sols sentit comú i racionalitat
econòmica. Hem fet el que vàrem anunciar en el nostre discurs
d'investidura: tornar la confiança a la societat, a la nostra
societat civil, als sectors productius, recrear els diàlegs entre el
sector públic i el privat que s’havien perdut, i recuperar el to i
la musculatura turística, que és el pilar bàsic de la nostra
economia, fent el que sempre s'ha fet: vendre, acudir als
mercats, propagar les qualitats del nostre producte eliminant els
factors de distorsió com l'ecotaxa, d'una demanda que, en un
mercat tan competitiu, ens va fer perdre més de 800.000
turistes a les Illes Balears.
Tractem, idò, de l’estat del turisme. La recuperació
econòmica a les Illes Balears es deu al turisme. És el sector que
més fa créixer l’economia i representa, de forma directa o
indirectament, perquè no és tan així, el 81,4% de l’economia.
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Només un apunt, important: del 2,7% de creixement de
l’economia, el 2,3% correspon al turisme, i només el 0,3% a la
construcció, ja que la construcció només representa el 9,3% de
l’economia a les Illes Balears.
Avui crec que pocs qüestionaran les bones perspectives de
l’any turístic. No només hem recuperat els turistes que vàrem
perdre, sinó que és probable que aquest any superem els 12
milions de turistes i, el que és més important, quasi la meitat no arriba- d’aquest increment s’ha produït en els mesos
d’hivern, que no són mesos de temporada alta. Avui tenim 30
milions d’estades més; avui tenim més gent fent feina en aquest
sector que mai no havíem tengut, i per primera vegada s’estan
incrementant d’una forma important els ingressos per turisme.
En definitiva, estam recuperant el lideratge turístic a Espanya,
tornam a ser capdavanters en turisme.
I fins aquí, bé, bones dades, empíriques i contrastades. I
aquestes dades, naturalment, res no tenen a veure amb el
turisme residencial, que és un altre tema i, en ocasions, un
estratègia per intentar ocultar aquestes bones dades
d’allotjaments turístics. Però és evident que no podem baixar
la guàrdia; hem de garantir en el futur la capacitat d’aquest
sector per crear riquesa i llocs de feina; hem de dur a terme el
Pla Integral de Qualitat i aconseguir els consensos socials
necessaris per adaptar-nos a l’evolució del model -internet, low
cost o canvis d’hàbits.
I la clau del repartiment de la riquesa que genera el turisme,
que és la clau del nostre equilibri, continua estant en l’oferta
complementària i en l’ocupació, en els llocs de feina. Pareix
que es comença a reconduir la situació del tot inclòs i en aquest
moment ja estam aplicant les recomanacions del comitè
d’experts.
Hem aprovat la Llei d’habitatges de vacances i continuam
necessitant la modificació de la Llei d’arrendaments urbans per
al control del turisme residencial.
Hem fet un gran esforç en promoció turística passant d’11
a 26,5 milions d’euros i, potser més important, a Menorca i a
Eivissa i Formentera hem descentralitzat aquesta promoció amb
la participació del sector privat mitjançant les respectives
fundacions que s’han creat.
Hem posat en marxa 62 infraestructures municipals de
desestacionalització, a més dels palaus de congressos de la
ciutat de Palma i de Santa Eulàlia, a Eivissa.
La Fundació per al Desenvolupament Sostenible i la
Targeta Verda compleixen els seus objectius de promoció i
introducció, i ja hem superat les 300.000 targetes venudes i hi
ha quasi avui 1.100 centres adherits.
L’Escola d’Hoteleria ja és la primera en el rànquing
nacional que elaboren les universitats espanyoles.
I avui lideram el projecte d’excelAlència de segona
generació, que és la remodelació de la Platja de Palma, pioner
a Espanya i pioner a Europa, que, a més dels projectes que ja
s’han executat, com és el bulevard i determinats esponjaments,
ja disposa avui de l’acord social sobre les 101 propostes
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concretes d’actuació. I aquests moments som a punt de tancar
la constitució del Consorci i el programa d’execució amb el
Ministeri de Comerç, Indústria i Turisme i la resta de les
institucions implicades. Volem que aquest projecte de
remodelació de la Platja de Palma i també el de Sant Antoni
siguin dos projectes emblemàtics i que es duguim a terme des
del consens i des de la colAlaboració de totes les institucions
que hi participen.

estructures, qualificaren el seu producte i varen apostar per
l’exportació en el seu moment.

El sector agrícola i pesquer preveu un creixement del 3,4%
en el producte interior brut, encara que el seu pes específic en
l’economia segueix essent petit i no és previsible que aquest
context canviï, donades les circumstàncies de la nostra
estructura econòmica i la condició insular que agreuja, més
encara, una situació ja de por si problemàtica. Però el que sí
podem fer, i feim, és incrementar l’eficiència en la gestió de la
política agrària, recuperant i agilitant les ajudes i les
subvencions, i sobretot dedicant doblers, pressupost, per ajudar
el sector amb una sèrie d’iniciatives, per exemple com Menorca
Llet, Coinga i Kraft a Menorca; com Centre de Concentració
del sector hortofructícola a Eivissa; com la indústria de la
sobrassada a Mallorca; com el Pla de regadius, que afecta
2.091 regants i 3.260 hectàrees; un ambiciós pla de camins
rurals; el Pla d’adequació de granges porcí i boví o la
reimplantació d’ametllers i de garrovers; el Pla de promoció
agroalimentària, les denominacions d’origen, etc., etc.

També s’han de ressaltar, en canvi, factors que revelen un
fort dinamisme a determinats sectors industrials, com és la
indústria agroalimentària, el moble i la nàutica.

I, a més, som ja els primers d’Espanya en extensió de les
reserves marítimes en el Mediterrani.
Però és evident que la política agrària transcendeix ja l’ús
tradicional del camp. Agroturismes, polítiques de medi
ambient, espais naturals..., repercuteixen tangencialment sobre
el que és purament agrari i li confereixen nous valors d’ús de
mercat. En aquest context hem d’emmarcar els dos grans
estudis estratègics del sector agrari balear: Per una banda, el
que realitza la Universitat de les Illes Balears sobre el cost de
la insularitat per als pagesos i, per una altra banda, el que s’ha
encarregat -molt recentment- a l’ICAM, que és l’Institut de
Qüestions Agràries i Mediambientals, sobre la política de futur
de tot el sector.
Perquè el camp canviï i millori en aquestes circumstàncies,
els primers que haurem de canviar la nostra mentalitat i la
nostra visió per ser capaços d’entendre que el camp forma part
d’un conjunt socioeconòmic que s’interacciona en termes
desconeguts fins ara, haurem de ser tots nosaltres, els polítics,
els que governam i legislam.
La indústria és el sector econòmic amb menor taxa de
creixement, l’1,5%, però per primera vegada, afortunadament,
baixa l’atur en la indústria en un 4,2%. Aquestes dades
reflecteixen símptomes clars de recuperació. L’índex de
producció industrial per fi ha tancat el tercer major increment
de tot Espanya, però no es pot negar que hi ha subsectors de la
indústria tradicional que viuen moments molts difícils que
acabaran per superar. I encara que hi ha factors que ens
perjudiquen -l’euro, el mercat alemany, els països emergentsno és manco cert que aquests sectors responen molt millor que
en altres comunitats autònomes o països, en part perquè sectors
com el calçat, que és molt important a les Illes Balears, ja varen
realitzar una forta reestructuració i modernització de les seves

I, naturalment, les Illes Balears no són alienes a la
deslocalització industrial de tot Espanya i de gran part
d’occident. Casos com Majórica i Yanko exigeixen l’aplicació
de la Llei concursal i la defensa dels treballadors com a
prioritats.

Hem apostat per la promoció exterior amb una inversió de
quasi 18 milions d’euros. La indústria ha de pensar en termes
d’ambició exportadora. Per a la petita i mitjana empresa hem
posat una marxa una línia de 40 milions d’euros de crèdits tous
de l’Institut de Crèdit Oficial. Per la modernització tecnològica;
per la qualitat i el disseny; hem apostat per la moda balear; per
les empreses excelAlents i per la promoció comercial com
probablement no s’havia fet mai fins ara.
Però, en qualsevol cas, aquest sector, el sector industrial en
general, especialment necessita poder competir en igualtat de
condicions; necessita, com Canàries, compensar el cost
d’insularitat, mesures de caràcter fiscal i econòmic que li
permetin competir en igualtat de condicions. Té molt de mèrit
fer sabates o bijuteria a les Illes Balears; és molt més difícil que
en altres llocs d’Espanya, sense anar més lluny. Ara, a petició
del Parlament de les Illes Balears, estam elaborant el Pla de la
Indústria i de l’Artesania Balear. Hem duplicat les ajudes a
l’artesania i hem posat en marxa iniciatives interessants com la
d’“oficis per encàrrec”.
I pel que fa al comerç, continua essent un gran sector de
creació de feina i de riquesa.
Hem aprovat la Llei de moratòria de grans superfícies i hem
incrementat les ajudes per a la modernització dels establiments
en un 87%, i hem incrementat en un 70% les millores
d’equipaments comercials.
És un sector esplèndid, el comercial, en el seu dinamisme
i capacitat d’adaptació, de resposta davant els distints reptes
que la realitat econòmica li planteja. Els comerciants, en la seva
majoria, han resistit l’embat de les grans superfícies i han sabut
adaptar l’estructura del sector en funció de la competència, han
mantingut una extraordinària vitalitat que es demostra quan
podem analitzar el tancament i l’obertura de nous comerços i,
sobretot, han sabut -en termes generals, naturalment- posar-se
al millor nivell de comerç europeu de Londres, París o Roma.
Les mateixes botigues avui les tenim aquí, als nostres carrers,
a qualsevol poble o ciutat de Mallorca, Menorca , Eivissa o
Formentera; en el lloc més insòlit trobarem un comerç original,
la qualitat dels seus mostradors i una excelAlent oferta. Tenim
un gran sector comercial i és just que ho proclamem sense cap
tipus de complex.
I encara que la construcció no sigui el motor del nostre
creixement econòmic té un bon comportament en termes
econòmics, amb un 3,2% i, el que és més important, amb
51.200 persones ocupades; per cert, creixement molt més
moderat que el creixement de fa uns anys.
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Però el millor termòmetre de la situació econòmica és
sempre l’ocupació, els llocs de feina, que continua essent el
nostre principal objectiu.
Avui a les Illes Balears l’atur ja descendeix en termes
relatius, però també des de fa molts d’anys per primera vegada
en xifres absolutes. Avui hi ha quasi 489.000 persones que fan
feina a les Illes Balears. L’any 2003 l’atur era del 9,7% de la
població activa, i avui aquest atur és del 6,6%, i la mitjana
espanyola del 8,5%. Hem baixat del 9,7% d’atur al 6,6. Però
s’ha de destacar, a més, una cosa que és molt important: la xifra
de l’atur de joves l’any 2003 era del 22,5% i avui ha baixat fins
al 13,3%. Sí, efectivament, la xifra d’atur de joves ha davallat
9 punts a les Illes Balears, mentre que la mitjana espanyola
continua en el 18,2%.
I tampoc no és manco important la dada d’atur de la dona,
femení, que era, l’any 2003, del 12,3%, i avui és del 8,5%,
quasi 4 punts manco que fa tres anys, i la mitjana espanyola és
de l’11,5%.
Per tant l’atur a les Illes Balears en aquests tres anys ha
passat del 9,7% al 6,6% de la població activa. L’atur juvenil ha
passat del 22,5 al 13,3. I l’atur femení del 12,3 al 8,5. I no em
val dir que aquestes xifres són de l’estiu, o d’aquest mes, o d’un
altre, perquè són xifres extrapolables a la mitjana de tot l’any.
És evident que l’atur ha baixat a les Illes Balears i que hi ha
més gent fent feina. La taxa d’ocupació puja, la taxa d’activitat
puja, i la taxa d’atur baixa.
(Aplaudiments)
Per una altra part, la taxa de temporalitat ja està per davall
de la mitjana espanyola i la contractació indefinida està dos
punts per damunt de la mitjana d’Espanya.
El baròmetre autonòmic del CIS de 2 de desembre de 2005
assenyala la situació econòmica i l’atur com a la segona i
tercera preocupació dels ciutadans de les Illes Balears.
La millor política social és l’ocupació, els llocs de feina, és
la millor manera de distribuir riquesa i ha de ser la prioritat de
qualsevol govern.
Com també ho és el diàleg social, la interlocució amb
sindicats i patronal, que ha estat una constant en la nostra
política en aquesta legislatura.
Més de 200 reunions de feina que han aconseguit acords
amb el Pla d’ocupació, amb les 86 reunions que han culminat
amb els 14 pactes locals, els acords de sanitat, d’educació, a la
concertada i a la pública, el Pla d’estabilitat laboral o el
Conveni colAlectiu de personal laboral o el de l’economia
social.
Però després de quasi un any d’intensa feina de negociació
segueixen essent prioritaris els acords de la Mesa del Turisme
sobre l’evolució del model turístic, avui, afortunadament,
després d’un any, amb calendari i programa pactats amb
voluntat d’acord, esper i desig.
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L’any 2003, el nostre compromís programàtic, el nostre
contracte amb els ciutadans, sempre va ser el de crear les
condicions necessàries perquè la força creadora d’una societat
lliure pugui manifestar-se en tota la seva plenitud. Això és: un
bon sistema educatiu i liberal que formi adequadament els
ciutadans i que preservi la nostra llengua i cultura; un sistema
de salut que funcioni; un sistema per a la dependència que
atengui els necessitats i els que pateixen; una política d’igualtat
d’oportunitats per a tots i d’integració i solidària; un transport
públic ràpid, estès i eficaç; una xarxa viària que absorbeixi el
trànsit, que faciliti la comunicació, la mobilitat i que vertebri el
territori; unes infraestructures energètiques i hídriques, d’aigua,
que garanteixin el subministrament suficient a una societat
dinàmica; una política de medi ambient que preservi espais i
paisatges i que integri la societat en aquest projecte; una
seguretat jurídica que faci que els ciutadans confiïn que la llei
es complirà, que no té efectes retroactius, que es protegeixen
els drets de propietat i el compliment dels contractes, i una
política de recerca i desenvolupament tecnològic i innovació,
que és una assignatura pendent d'aquesta comunitat autònoma
per aconseguir els nostres objectius de futur.
L’educació és l’aposta bàsica de qualsevol societat per
garantir el seu futur i el nostre objectiu és el d’atendre totes les
necessitats escolars i educatives i millorar la qualitat de
l’educació, d’acord amb uns principis rectors. L’educació és,
en primer lloc, transmissió de coneixements, la qual cosa
significa l’obvietat que l’aprenentatge exigeix estudi i esforç,
que hi ha uns que ensenyen i saben i uns altres que aprenen i
que, si estudien, sabran, i que tot aquest entramat de
transmissió de coneixements s’articula en una organització
jeràrquica que anomenam escola, colAlegi o universitat.
L’educació o l’ensenyament no sols transmet coneixements
i es dirigeix a l’esfera cognitiva de l’alumne, sinó també al seu
desenvolupament intelAlectual, personal i moral. És la funció
formativa de l’ensenyament que desenvolupa la capacitat
d’aprenentatge, la llibertat crítica, la llibertat responsable i les
potencialitats inherents a qualsevol persona pel fet de ser-ho.
L’ensenyament socialitza l’alumne i, a través d’un procés
d’endoculturació, l’instalAla en el sistema de valors d’una
societat; dit en altres paraules: converteix l’infant o jove en
ciutadà.
La importància de tot el procés educatiu fa que pivoti a
l’entorn de tres subjectes i per aquest ordre: l’alumne, com a
subjecte passiu de l’educació i titular del dret a rebre-la, els
pares com a titulars d’una irrenunciable i inalienable funció
tuteladora, i els professors com a dipositaris de la funció
docent. Aquests tres protagonistes del fet educatiu conflueixen
en un procés d’equilibris asimètrics que està definit per l’ordre
apuntat més amunt: l’alumne és el titular per excelAlència del
dret a l’ensenyament, els pares tenen la llibertat i el deure
irrenunciable de decidir lliurement quins principis i valors
volen que presideixin l’educació dels seus fills -la llibertat
d’elecció de centre, per exemple, és el dret annex a aquesta
funció dels pares- i els professors, que s’ha de comptar amb el
reconeixement de la seva tasca professional, i que són
respectuosos, dins la seva llibertat de càtedra, amb els drets
dels alumnes i dels pares.

5470

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / Fascicle 1 / 26, 27 i 28 de setembre del 2006

La funció essencial de l’administració és vetllar perquè tots
aquests principis exposats anteriorment es desenvolupin, tant
en els centres públics com en els concertats, sense envair el rol
dels pares o subrogar-s’hi i sense permetre que escoles i
professors envaeixin aquesta funció o s’hi subroguin.
Però la consecució d’aquests objectius no és un camí fàcil
per diverses circumstàncies a les Illes Balears. Hem tengut un
dels increments d’alumnes més importants, amb necessitats
d’escolarització més alts de tota Espanya, i avui som la
comunitat autònoma amb major nombre d’alumnes estrangers.
Partim d’un model amb un alt índex de fracàs escolar i
baixa participació en l’educació universitària.
I a l’any 2003, a causa de l’increment de població, partim
d’una de les ràtios més baixes de despesa i inversió per alumne
d’Espanya.
En aquestes circumstàncies, el balanç de la nostra gestió ha
estat el següent: en aquests tres anys hem passat d’un
pressupost d’educació de 410 milions d’euros a 670 milions, un
increment d’un 63%, sense rebre més finançament de Madrid.
S’han tret a oferta pública 2.200 places de professionals de
l’educació, especialment per a l’atenció als alumnes amb
necessitats específiques, garantint l’estabilitat del personal
interí i establint acords socials amb els sindicats de retribució
en la pública i en la concertada. Invertim 165 milions d’euros
en colAlegis i instituts, 34 nous centres davant els 9 de la
legislatura anterior. Així, cream 20.000 noves places davant les
8.000 del govern del pacte; això suposa més centres educatius
que mai i en menys temps. Hem passat del 88% a l’any 2003 al
96,4% a l’any 2006, d’atenció a les demandes dels pares de
lliure elecció de centre escolar i, avui, 32 centres ja apliquen el
programa pilot de lliure elecció de llengua. Hem millorat la
comunicació amb els pares i hem posat en marxa el
Comissionat de la Convivència Escolar. Hem millorat
l’equipament tecnològic dels centres educatius. Hem fet créixer
l’oferta en formació professional i s’han sistematitzat els
recursos. Major incidència en el reconeixement de l’esforç
individual. I a la fi, hem afrontat els grans projectes
d’infraestructures universitàries i, per primera vegada en la
història de les Illes Balears, de l’autonomia, superam el
finançament mitjà de la nostra Universitat per damunt de la
mitjana espanyola. Hem aprovat la Llei d’arxius i patrimoni
documental, la Llei del sistema bibliotecari de les Illes Balears
i, molt important, hem creat l’Escola d’Art Dramàtic.
Hem posat en marxa el que ha de ser un projecte estrella en
la nostra educació, l’educació trilingüe dels alumnes de les Illes
Balears. Aquest model, que avui és voluntari, possibilita que
els alumnes de les Illes Balears puguin, a partir de l’educació
infantil, realitzar la seva educació en tres llengües: les dues
oficials i una estrangera. Més encara, les àrees lingüístiques són
impartides en cada una de les tres llengües. Entre una cinquena
i una tercera part de l’horari general serà impartit en aquesta
llengua estrangera. Aquest model suposarà per a la nostra
comunitat posar-se al capdavant de l’ensenyament dins Europa.
I naturalment aquest model no és incompatible de cap
manera amb la preservació de la nostra llengua dins i fora del
sistema educatiu, com ho estam fent. I aprofit per fer una

cridada d’atenció sobre la necessitat que la llengua en aquesta
comunitat autònoma efectivament no sigui un instrument de
confrontació. Hem de mantenir els consensos bàsics que des del
principi de la democràcia s’establiren en aquesta comunitat
autònoma sobre la llengua i que avui estan reflectits en el nou
projecte de reforma de l’Estatut d’Autonomia.
(Aplaudiments a la sala)
Per acabar, he de destacar la millora de les infraestructures
culturals i la promoció i projecció exterior de la nostra cultura.
Vull destacar també la tasca de l’Institut d’Estudis Baleàrics,
que és un organisme que el Govern posa en mans dels creadors
de la cultura per al seu suport i la seva promoció. Avui l’Institut
d’Estudis Baleàrics és un bé públic.
En l’àrea de salut, la prioritat ha estat el pacient. Per tant, i
en conseqüència, les actuacions sobre les llistes d’espera, sobre
les noves prestacions sanitàries, sobre els professionals i sobre
les infraestructures.
Hem creat la figura del defensor del pacient, hem aprovat
la Llei de voluntats anticipades, la Llei de drogodependència,
i el passat divendres el Consell de Govern aprovà el Decret de
garantia de demores. Amb l’entrada en vigor d’aquest decret,
garantim a tots els ciutadans de les Illes Balears que si el
sistema públic no ha atès en 60 dies la seva necessitat d’una
consulta de l’especialista o una prova mèdica i en sis mesos una
intervenció quirúrgica podran acudir a la sanitat privada a
realitzar aquest tractament de manera totalment gratuïta.
Per posar en valor aquesta mesura, hem de recordar que a
l’any 2003 vàrem heretar una llista d’espera de 12.250 persones
només per a intervenció quirúrgica, d’aquestes 12.250 persones
quasi 1.000 passaven dels sis mesos d’espera per a aquesta
intervenció, i 45.500 persones en llista d’espera de consultes.
Avui, tres anys després, ningú espera més de sis mesos una
intervenció i hem reduït les llistes d’espera d’intervencions
quirúrgiques en més d’un 23%, i les consultes en quasi la
meitat, hem reduït la llista d’espera de consultes en un 46%. I
avui, a més, atenem una operació o una consulta en quasi la
meitat de temps de mitjana que fa tres anys. I és evident que
vull advertir que no em pareix rigorós qüestionar la veracitat
d’aquestes dades sense demostrar-ho o manipulant una
experiència individual.
Per una altra banda, i complint els nostres compromisos,
posam en marxa les noves prestacions sanitàries: atenció dental
a nins de 6 a 15 anys; neuroreflexoteràpia a la sanitat pública
mitjançant un acord amb la Fundació Kovacs; donació de sang
per cordó umbilical i, a partir, de l’any que ve, les pròtesis
dentals per a persones majors.
Hem aprovat el Projecte de llei de creació del ColAlegi
Oficial de Dietistes i Nutricionistes a les Illes Balears, que està
en tràmit en aquest Parlament, i el Pla d’Humanització,
Informatització i Noves Tecnologies, el qual, entre d’altres
coses permet la recepta electrònica. Hem reforçat la promoció
de la salut i la seguretat alimentària i hem -molt importantaconseguit pactar, acordar amb tots els sindicats, i posar en
marxa la carrera professional en el món de la sanitat. Aquest
acord permetrà el reconeixement de les possibilitats de
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desenvolupament de tots els professionals del sector sanitari.
Sense cap dubte, és un acord històric, molt esperat per tots els
professionals del món sanitari.
Per últim, el pressupost destinat a sanitat l’any 2003 era de
680 milions d’euros; avui, l’any 2006, és de 1.031 milions
d’euros. Però aquí sí que hi ha un increment d’aquest
pressupost que ve per un increment de la finançació de Madrid,
encara que no ha complert les expectatives que aquest
Parlament volia, però sí que hi ha un increment de la finançació
de Madrid.
Per això, el gran esforç inversor d’aquesta legislatura en
quatre nous hospitals, tres estaran finalitzats i un en
construcció, tal com ens vàrem comprometre a l’inici d’aquesta
legislatura: Hospital de Menorca, Hospital de Formentera,
Hospital d’Inca i nou Hospital de Son Dureta).
(Aplaudiments a la sala)
Més de 20 milions d’euros en ampliacions i reformes dels
actuals: Can Misses, Manacor, Son Dureta, Joan March i
Psiquiàtric; quasi 50 milions d’euros en nous centres de salut,
acabats o en execució, que, exactament igual que passa amb els
hospitals, si bé és cert que alguns d’aquests centres s’iniciaren
amb el govern del pacte, naturalment, no és menys cert que
l’esforç inversor del govern del pacte en aquests centres de
salut va ser de 12 milions d’euros i el nostre és de 50 milions
d’euros.
Una societat moderna no només ha de comptar amb una
adequada prestació de serveis socials, sinó que també ha
d’atendre la nova realitat de les persones necessitades, les
famílies, les noves malalties que generen dependències,
etcètera. En definitiva, una xarxa moderna d’infraestructures
sociosanitàries. Per primera vegada a les Illes Balears i quasi a
nivell nacional, construïm tres residències per a malalts
d’Alzheimer a Palma, Marratxí i Santa Eulàlia; construïm un
centre per a discapacitats físics a Palma; un altre compartit
d’Alzheimer i altres demències a Sant Antoni, i la participació
en una residència assistida per a la tercera edat a Ciutadella. A
més, una residència i centre de dia per a malalts de Parkinson
a Son Güells. I a això hi hem d’afegir la construcció de deu
noves residències per a persones majors i quinze nous centres
de dia.
Acabam d’invertir 9 milions d’euros en centres de persones
discapacitades per complementar la concertació de places.
De forma transversal, quasi totes les àrees del Govern i
d’una forma molt important han posat en marxa mesures de
conciliació de la vida familiar i laboral.
Hem aprovat la Llei de la dona i el bon d’infància ja ha
beneficiat 3.500 famílies cada any.
La Fundació Balear contra la Violència de Gènere i la
Fundació d’Ajuda a la Reinserció, en colAlaboració amb
institucions penitenciàries, són dos projectes avui pioners i
emblemàtics a tota Espanya.
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L’aprovació de la Llei de drets del menor, la targeta bàsica
per a persones amb risc d’exclusió social que es va posar en
marxa la passada legislatura, el programa d’acolliment de
persones majors o els programes per afavorir l’emancipació de
joves són altres iniciatives destacades.
Però avui la immigració és la principal preocupació dels
ciutadans de les Illes Balears. La política d’integració,
d’atenció i d’ajuda als immigrants duita a terme per la
conselleria pareix inqüestionable, si no fos per motius
estrictament partidistes. Les línies d’ajudes, la introducció de
mediadors interculturals, els nous consolats que seran possible
o la reivindicació del descompte del transport aeri per a
immigrants són algunes d’aquestes mostres.
Però, sense cap dubte, el més destacable de l’acció
d’aquesta Conselleria d’Immigració són totes les accions
transversals en habitatge, en educació, en sanitat, etcètera, que,
com estic intentant demostrar, afecten aquest colAlectiu
naturalment més enllà de les competències que corresponen a
l’Estat.
Hem aprovat la Llei de cooperació per al desenvolupament,
la qual garanteix per llei el destí del 0,7% del pressupost
general a la solidaritat amb els països necessitats i és l’única
d’Espanya en aquest sentit.
Canviant de tema, hem emprès una històrica inversió en
infraestructures esportives per fomentar la pràctica de l’esport,
on destaca el velòdrom-arena amb una inversió de quasi 50
milions d’euros, a més de les ajudes a esportistes i equips de
totes les disciplines -Menorca Bàsquet, Voleibol Son Amar,
Puig d’en Valls, etcètera- i hem aconseguit els desplaçaments
gratuïts interilles per als equips i per als esportistes. A més hem
aprovat la Llei de l’esport per lluitar contra la violència i el
dopatge en l’esport balear.
I ara la qüestió de l’habitatge. L'escenari en què s'ha de
contextualitzar la problemàtica de l'habitatge enfronta aquesta
cambra i tots els que la integram davant el nostre propi mirall,
és a dir que tots som corresponsables que l'accés a l'habitatge
constitueixi avui, especialment per als joves, una dificultat
seriosa.
Aquest és el panorama de què es parteix, l'habitatge a les
Illes Balears ha passat, en poc temps, d'estar infravalorat en el
conjunt del mercat immobiliari del país a figurar entre els més
cars d'Espanya. La demanda s'ha disparat, tant pel creixement
vegetatiu de la població com per l'alAluvió immigratori.
L'oferta, a més de cara i d'impossible accés per a bona part de
la població, no atén la demanda, com a mínim en els termes
habituals del mercat d'habitatge. Una de les causes de
l'increment del preu de l'habitatge és l'escassesa de sòl,
escassesa generada artificialment -i no vull entrar aquí en la
pertinença o no d'aquesta escassesa, simplement descric un fetartificialment, deia, pels plans urbanístics de les diferents
institucions competents en la matèria. Les Illes Balears són un
territori limitat, en què conflueixen, simultàniament, l'escassesa
de sòl, l'escassesa d'habitatge i l’encariment d’aquest.
Les Illes Balears, a més, han optat per un model de
construcció i urbanització extensiu i no intensiu -com es podria
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haver fet en determinades zones urbanes- el qual afecta
seriosament tant el preu com l'escassesa d'habitatge. En entrar
en conflicte la provisió d'habitatges a la societat i la contenció
de la construcció preval sempre, i de forma absoluta, la
contenció de la construcció, encara que això afecti aquest bé de
primera necessitat que és l'habitatge. Tots giram el cap cap a
l'altre costat i a penes criticam o ens plantejam en profunditat
la falta d'habitatges, el seu preu i el problema que es planteja,
especialment als joves i a la població immigrant. Aquesta
realitat potser no ens agradarà escoltar-la a tots, govern,
oposició, consells insulars, ajuntaments i mitjans de
comunicació, però els fets són els que són i en la generació dels
fets bona part d’aquesta responsabilitat és nostra.
Finalment, per completar aquest escenari, el parc
d'habitatges buits o el mercat de lloguer s'ha mostrat clarament
insuficient per poder resoldre la problemàtica general de
l'habitatge. No hi ha cultura de lloguer i els habitatges buits,
que en bona part estan abocats a un procés de rehabilitació,
necessiten importants inversions que acaben per configurar-los
com a habitatges cars, sobretot ara que, crec que d’una forma
irresponsable, el Ministeri de l’Habitatge del Govern
d’Espanya ens ha llevat les ajudes a la rehabilitació, que eren
les més importants a les Illes Balears.
En resum, aquest és el panorama: pressió de la demanda,
debilitat de l'oferta, escassesa de sòl, model de construcció
extensiu, preus disparats, nulAla consciència sobre l’encariment
i escassesa d'habitatge, amplis segments de població desatesos
i fracàs del Pla Habitatge del Govern d’Espanya.
Davant aquest escenari, la política del Govern s’ha projectat
en tres vectors: un, ajudes i incentius: al lloguer, a la
rehabilitació, Pla Autonòmic d’Habitatge Jove i Hipoteca Jove,
avui amb 5.078 solAlicituds; dos, actuacions directes:
subvencions i actuacions de l’IBAVI, de l’Institut Balear de
l’Habitatge. L’Institut Balear de l’Habitatge avui està per
damunt del cent per cent del compliment del Pla d’Habitatge
Estatal amb 4.018 actuacions davant les 2.595 de l’època de la
legislatura anterior. I tres, probablement el més important,
projectes legislatius: vostès saben i coneixen que pujarem per
llei, amb una iniciativa del Govern, al 30% l’obligació de
reserva de sòl per fer HPO, que s’aprovarà, habitatge de
protecció oficial, en aquest Parlament, malgrat que,
probablement, tampoc aquesta mesura no podrà resoldre,
malauradament, tota aquesta problemàtica.
La política del transport públic del Govern potser no tendrà
l'espectacularitat que tenen les obres d'infraestructures viàries,
però possiblement sigui de major calat perquè revoluciona un
panorama que de fet parteix de zero. Fins a l'arribada de l'actual
govern, la política de transport públic es va basar en meritòries
actuacions puntuals -sempre ho hem dit-, iniciades per governs
del Partit Popular i continuades i ampliades pel govern del
pacte de progrés. Abundaven les retòriques i els càntics en
favor de les bondats del transport públic i colAlectiu, però,
siguem sincers, totes aquestes retòriques i càntics no es varen
concretar en una política seriosa, integrada, quantificada i
periodificada, fins fa tres anys.
Aquesta política té un nom: Pla Director Sectorial de les
Illes Balears que és el primer d'Espanya abordat des de la

intermodalitat, és a dir, des d'un tractament del transport públic
com un tot integrat, els eixos del qual són el transport per
carretera, el transport per ferrocarril, el transport subterrani que
és el metro i els transports aeris i marítims. A tot això s’hi
hauria d'afegir el transport urbà de Palma que, encara que sigui
de competència municipal, afecta pel seu volum i importància
tota Mallorca.
(Aplaudiments a la sala)
Val la pena que ens detinguem breument en el cas de
Palma, entre altres raons perquè ens ilAlumina sobre la manera
d'invertir la tradicional falta de cultura de transport públic que
tenim a les Illes Balears i que no sabíem si era a causa de la
inexistència d'una bona oferta de transport colAlectiu digne
d'aquest nom o si aquest transport públic era, de fet, inexistent
perquè era, senzillament, dolent. Palma ens ha indicat el camí
a seguir: el de la política de l'oferta en transport públic que,
com adverteixen els economistes liberals, acaba creant la
demanda i no al revés. Palma decideix rompre aquest cercle
viciós de transport públic dolent, nulAla utilització, inutilitat
d'invertir en transport públic. I emprèn un ambiciós pla que
crea una poderosa flota d'autobusos urbans, dissenya noves
línies, aposta per a freqüències curtes i el proposa al ciutadà.
L'èxit és espectacular: avui Palma és una ciutat amb un poderós
servei públic de transport utilitzat massivament per la seva
població.
Es tractava, idò, a nivell de les Illes, de transitar pel mateix
camí, crear aquesta cultura del transport colAlectiu perquè sigui
atractiu, econòmicament avantatjós i de prestacions eficients en
trajectes i temps. I a això va apuntar aquest Pla director, pioner
a Espanya, que considerava la xarxa de transport, per primera
vegada, de forma integral i coordinada. Per això era
imprescindible una estació intermodal que centralitzàs i
combinàs l'oferta de metro -que tendrà la ciutat de Palma-, de
tren i d’autobús, i tot això a través del bitllet únic, que serà
possible el 2007, gràcies a la Llei que ha aprovat aquest
Parlament del Consorci del Transport, amb els horaris
coordinats amb aquesta intermodalitat i els trajectes que, a més,
combinaran la radialitat de Palma com a centre neuràlgic de la
xarxa amb els trajectes transversals.
Tot això suposa un gir revolucionari no només de les
estructures del transport colAlectiu sinó dels usos i les mobilitats
dels usuaris que es plantejaran en altres termes alternatius a l'ús
habitual del cotxe privat. Al final de la legislatura, l'estructura
bàsica -l'estació intermodal amb deu vies de tren, cinc andanes,
trenta dàrsenes d'autobusos i el nou servei de metro a la
Universitat, a Son Sardina i als polígons industrials- serà una
realitat. Estam parlant de capacitats i freqüències de tren de tres
minuts.
I en aquest punt és on vull plantejar una qüestió molt
transcendent i que hem d’abordar amb urgència, que és el
transport aeri. Amb un decret de 8 d’abril de l’any 2005 es va
crear la Mesa del Transport Aeri a les Illes Balears, integrada
per consells insulars, cambres de comerç, patronals, sindicats,
consumidors i Govern, amb l’objectiu de resoldre el problema
d’una forma consensuada i no partidista, però realment, quasi
un any i mig després, amb escàs èxit. Durant aquest temps, i
malgrat que s’ha intentat, aquesta mesa només ha aconseguit
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ser rebuda una vegada pel Ministeri de Foment i també amb
escàs èxit. El resultat de la seva anàlisi d’aquesta mesa ha estat
que a l’hivern Menorca i Eivissa queden pràcticament
incomunicades amb la península; s’incompleixen les
freqüències i les capacitats obligatòries en els vols interinsulars
i, a més a més, han pujat les tarifes dels avions sense el nostre
consentiment, de forma unilateral, anulAlant l’increment del
descompte de residents.
Tampoc no pareix ara que el que fa tres anys provocava
manifestacions a Eivissa i Menorca tengui la mateixa sort. No
pareix que en aquest moment puguem comptar amb la mateixa
pressió social; per tant haurem de cercar la solució des d’aquí,
i de manera urgent.
Ara disposam d’un estudi de viabilitat econòmica d’un
model de transport aeri interbalear amb avions regionals
encarregat pel Foment de Turisme de Mallorca. Les
conclusions més importants d’aquest estudi són que es pot
millorar l’oferta de vols pel que fa a les freqüències i horaris en
el sistema de trànsit aeri regional de les Illes Balears.
Considerant que l’ocupació mitjana dels avions supera el 60%,
el preu actual dels usuaris es pot considerar alt tenint en compte
un potencial de reducció de costos molt significatiu i, afegint el
pressupost previst per subvencionar viatges dels residents
interinsulars als estalvis analitzats, el preu final dels bitllets
interinsulars podria estar per davall dels 30 euros, bitllet únic.
En conseqüència, des del Govern de les Illes Balears hem
validat tècnicament aquest estudi del Foment del Turisme de
Mallorca, i els vull anunciar que solAlicitarem al Ministeri de
Foment l’anulAlació de l’actual sistema de descomptes per a
residents en els vols interinsulars, i la transferència de la
quantitat prevista per a l’any 2007 a la comunitat autònoma,
que gestionarà aquesta nova proposta de vols interinsulars, que
suposarà un preu únic del bitllet a 27,5 euros -més taxes- per a
tothom. Avui el preu és de 82 euros; per als residents 45,10
euros.
(Aplaudiments)
A més, aquesta proposta suposaria incrementar un 12,5%
les freqüències interinsulars, especialment allà on hi ha
incompliment avui: a primera hora del matí i a darrera hora del
vespre, i sobretot els caps de setmana.
I finalment s’ha de dir que amb aquest sistema que
proposam, el ministeri no ha d’afegir finançament, simplement
ha de transferir la partida que té prevista l’any 2007 a la
comunitat autònoma, i a més li solucionam el problema dels
vols interinsulars, que, naturalment per concurs, després
gestionaran les companyies privades. Però aquest sistema
també resoldria, almanco en els vols interinsulars, la injustícia
que suposa que els immigrants no tenguin descompte aeri, i que
amb aquesta nova proposta sí el tendrien almanco en els
interinsulars. A més, aquesta baixada real dels preus del
transport aeri a les Illes Balears per a residents, d’un 33% i
d’un 67% per a turistes i residents que no són de la Unió
Europea, estimularà la demanda amb efectes positius sobre el
turisme, l’activitat econòmica i la vida social i cultural. La
nostra intenció és que aquest sistema, aquest preu de bitllet de
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27,5 euros per vol interinsular, més taxes, entri en vigor el dia
1 de gener de l’any 2007.
(Aplaudiments)
Per una altra banda necessitam, per acord unànime d’aquest
parlament, la cogestió dels nostres tres aeroports. En qualsevol
cas vull agrair la resposta positiva a la petició que vaig
traslladar el passat mes d’agost al president del Govern
d’Espanya en el sentit que almanco l’aeroport de Palma ha
d’estar en el mateix paquet que els aeroports de Madrid o
Barcelona.
Però tan important com el transport aeri és el transport
marítim. Per primera vegada el Govern ha aconseguit resoldre
les comunicacions entre Eivissa i Formentera a primera hora
del de matí i a darrera hora del dia, durant tot l’any i, a la fi,
també aquest govern, amb l’acord del Consell de Menorca i
amb l’Ajuntament de Ciutadella i l’Administració de l’Estat,
farà realitat un nou port de Ciutadella amb un dic exterior que
garantirà el trànsit marítim, la seva seguretat i la millora de les
connexions, amb una inversió de 67,7 milions d’euros que
sufragarà el Govern de les Illes Balears, i això, sense dubte,
suposarà un avanç en el progrés i en el benestar de l’illa de
Menorca.
(Aplaudiments)
També l’estació marítima del port de Sant Antoni de
Portmany o la millora de les instalAlacions nauticorecreatives,
pesqueres i marítimes dels 13 ports de gestió directa, amb una
inversió global de 32 milions d’euros, com a referents del
nostre turisme nàutic, han merescut el nostre suport dins la
gestió del Govern, juntament amb els ports de gestió indirecta
i -molt important- l’aplicació de la nova llei de ports que
prioritza els principis de consens, participació i transparència
de tota la gestió.
Abordem ara el tema de les carreteres, i he advertit abans
que el programa electoral dels partits és -o ha de ser, i ho és
com a mínim per al Partit Popular i el Govern- un contracte
amb la ciutadania que, com tots els contractes, es regeix pel
principi jurídic -i polític, en aquest cas- de complir-los. Un
govern seriós i responsable ha de complir els compromisos
contrets amb la ciutadania en el moment de la seva votació. El
Govern ha complit aquest compromís. Fer el contrari hauria
constituït una autèntica estafa a l'electorat.
Al marge d’aquest sacrosant principi, he d'advertir que el
Pla d'infraestructures en general i el de carreteres en particular,
són als antípodes d'un hiperactivisme a la desesperada o d'un
pragmatisme grosser només guiat per les futures rendibilitats
electorals. Al contrari, es tracta d'un pla molt meditat, molt
elaborat i meticulosament preparat, que és el que explica
l'eficiència, la celeritat i la serietat amb què s'ha materialitzat.
Els objectius i els principis inspiradors del Pla
d'infraestructures viàries han estat els següents: D'entrada,
atendre les impossibles intensitats mitjanes viàries; qui ens ha
dir el tipus de carretera que s’ha de construir són els barems
internacionals acceptats i posats en pràctica a tot el món. Aquí
no construïm autovies perquè sí, tal i com ha succeït en altres
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llocs d’Espanya, que després han estat buides. Aquí s'han
construït perquè, tècnicament, eren necessàries i urgents. En
segon lloc, el més important, la sinistralitat, els accidents;
començam a deixar de tenir carreteres del tercer món, que eren
les més perilloses d’Espanya. Segons la Direcció General de
Trànsit, el 70% dels accidents es produeixen a carreteres
inadequades. I, en tercer lloc, l’objectiu apunta a facilitar la
mobilitat entre les diferents zones i poblacions d’aquestes illes,
amb tot el que això suposa d'increment de l'activitat econòmica
i de llibertat real de desplaçaments.
Pel que fa a l’energia, la revisió el setembre de l'any passat
del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears va
definir els principis de la planificació energètica de les nostres
illes amb uns objectius molt clars: garantir el subministrament
energètic en les millors condicions mediambientals, tècniques
i econòmiques; afavorir la implantació de mesures d'eficiència
energètica; promoure les energies renovables; dotar el sistema
balear d'una infraestructura energètica suficient; i garantir la
seguretat i la fiabilitat del subministrament energètic gràcies a
la planificació de les interconnexions energètiques amb la xarxa
peninsular i entre illes. I, en darrer lloc, contribuir al
compliment del Protocol de Kyoto. Dit amb altres paraules:
infraestructures, energies renovables i eficiència energètica.
He repetit que el gasoducte Alacant, Eivissa, Mallorca,
Menorca i el cable elèctric submarí Castelló, Mallorca, Eivissa
i Formentera, perquè el de Menorca ja existeix, seran les
infraestructures més importants i històriques d’aquesta
legislatura. Els projectes fins avui s’estan executant en el
termini i la forma, en termes generals, prevists.
Vull també destacar l’èxit del Pla d’impuls de les energies
renovables, amb 400.000 metres quadrats d’energia solar
tèrmica, més de 20 megavolts d’energia solar fotovoltaica, la
planta de biodiesel de Llucmajor i 75 d’energia eòlica. Crec,
senyores i senyors, que som davant la gestió més ambiciosa i
concretada en fets en matèria d'eficiència i renovabilitat
energètiques des dels inicis de l’autonomia. És una feina de la
qual em sent, en nom del Govern, especialment content.
(Aplaudiments)
Pel que fa als tractaments hídrics en la seva doble vessant
de la depuració i de la dessalació, el balanç és que la depuració
i el subministrament d’aigua deixin també de ser un problema
de futur. Cuidar el medi ambient és depurar l’aigua que abocam
a la mar i, si és possible, reutilitzar-la. S’imaginen 18.000
piscines olímpiques plenes d’aigua? Aquesta és l’aigua que ara
depuram, 3,5 milions de metres cúbics més ara que fa tres anys.
I una qüestió que no és manco important: l’any 2003 el
tractament terciari d’aigua depurada era de 13 hectòmetres
cúbics; avui és de 33 hectòmetres cúbics. L’objectiu ara és ni
una gota d’aigua sense depuració terciària per ser reutilitzada.
Amb les dessalinitzadores d’Alcúdia, Andratx, Santa
Eulàlia i Ciutadella, que feim conjuntament amb el Ministeri de
Medi Ambient, més el transvasament d’aigua de Sa Costera,
donarem solució al problema de subministrament d’aigua de
qualitat. A més, aquesta política avui ja permet preservar els
nostres aqüífers i hem utilitzat la meitat d’aigua de Sa Marineta
que fa quatre anys.

Amb l’aprovació durant el darrer curs parlamentari de dues
lleis de gran importància, com són la Llei de caça i pesca
fluvial o la Llei d’avaluació d’impacte ambiental, i la imminent
aprovació d’una tercera igualment prioritària, com és la
protecció el renou, contra la contaminació acústica, ha culminat
un procés en virtut del qual el compromís d’aquest govern en
matèria mediambiental ha acabat tenint una traducció real en el
pla legislatiu, evidenciant de bell nou la nostra voluntat de
reactivar l’acció de govern en un àmbit que nosaltres sempre
hem considerat estratègic i que hem decidit potenciar
mitjançant una actuació combinada en els vessants normatiu i
pressupostari, per tal d’atorgar al medi ambient i a la seva
preservació responsable la seva autèntica i fonamental
dimensió, en el marc global de la gestió dels interessos
generals.
Aquest procés ha duit com a conseqüència una interessant
revisió dels plantejaments mediambientals que fins a l’any
2003 es consideraven gairebé intocables en aquesta comunitat,
i que s’han concretat en una sèrie d’actuacions orientades a
palAliar els dèficits mediambientals de la nostra comunitat
mitjançant una acció de govern sòlida, coherent i respectuosa
amb els drets individuals, i inspirada en la recerca del consens,
que es poden resumir de la forma següent:
Disseny i concreció d’una política de protecció dels nostres
espais naturals, ampliant-ne l’abast i els objectius, a més de
garantir la implicació de la propietat en la seva viabilitat;
l’elaboració, amb consens, del PORN de la serra de
Tramuntana, com a exemple més representatiu. Consolidació
dels programes que hem posat en marxa de neteja del litoral
illenc, amb més de 660.000 quilos de fems retirats. Llei
d’impacte ambiental, amb un alt nivell de consens parlamentari.
Regulació de l’activitat cinegètica i del paper dels caçadors
illencs. Imminent regulació de les mesures -esper que
l’aprovem aviat- contra la contaminació acústica amb
l’aprovació de la Llei del renou. Actuació global orientada a
palAliar els possibles efectes del canvi climàtic mitjançant una
reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la
nostra comunitat. Recuperació de les espècies pròpies de les
Illes Balears. Increment substancial dels recursos destinats a la
prevenció i lluita contra els incendis forestals, així com a
l’eradicació de plagues que potencialment puguin amenaçar els
monts i els boscos de les Illes Balears. I atenció especial a la
xarxa pública de refugis i preservació d’espais naturals, a més
que s’han comprat espais naturals com Ses Fonts Ufanes, Cap
de Barbaria, Son Navata, Es Racó i Sa Duaia, i hi ha en
projecte la compra dels terrenys d’Els Amunts d’Eivissa o de
S’Albufera des Grau de Mallorca, i naturalment hi vull afegir
aquí la compra per part de l’Ajuntament de Calvià de la finca
des Galatzó.
El Pla de ciència, tecnologia i innovació 2005-2008, amb
un pressupost de 132 milions d’euros, té com a objectius els
següents: reforçament de la base científica; foment de la
investigació en àrees temàtiques; reforçament i estimulació del
sistema d’innovació i la divulgació científica. Dins l’execució
d’aquest pla hem presentat una proposta, com vostès coneixen,
de conveni al Govern d’Espanya que suposaria una inversió de
163 milions d’euros conjuntament fins a l’any 2013,
bàsicament lligada al Centre Superior d’Investigacions
Científiques, a l’IMEDEA i a la Universitat de les Illes Balears,
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amb els quals mantenim una magnífica colAlaboració en aquesta
matèria. Aquest conveni preveu el finançament, entre d’altres,
de quatre centres de referència en investigació a les Illes
Balears: el centre de la Fundació Caubet-Cimera, que serà -és
ja- un centre de referència internacional de medicina
respiratòria avançada; la xarxa d’estacions biològiques
maritimoterrestres de les Illes Balears; el Centre d’Investigació,
Desenvolupament i Innovació en Turisme i el Sistema
d’Observació coster de les Illes Balears. Tot això, dins
l’objectiu del pla de reforç de la base científica de les Illes
Balears, amb la construcció d’aquestes noves infraestructures
cientificotècniques de recerca i desenvolupament. La nostra
aposta és la de contribuir, mitjançant la investigació i el
desenvolupament tecnològic, a l’avanç del coneixement, al
desenvolupament social i econòmic de les Illes Balears i a la
millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
La posada en marxa de la ràdio i la televisió autonòmiques
ha demostrat el gran potencial de la nostra indústria audiovisual
i la capacitat dels nostres professionals per fer un producte de
qualitat, a l’alçada de qualsevol ens autonòmic a Espanya, per
damunt de la crítica política, que per altra part és habitual allà
on hi ha televisions i ràdios públiques. Però el que crec que és
inqüestionable és que és un element vertebrador d’aquesta
comunitat autònoma, de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa, de
Formentera i de les seves pròpies realitats.
Per una altra banda, la intensa activitat legislativa d’aquesta
legislatura té un punt destacat, i és l’aprovació de la llei en
aquest parlament que eliminarà l’impost de successions de
pares a fills i entre cònjuges a partir del pròxim 1 de gener.
(Aplaudiments)
La Llei de la capitalitat de la ciutat de Palma, la Llei
municipal i de règim local, la de coordinació de les policies
locals, o la Llei de reforma de la compilació de dret civil són
altres punts de referència, així com també la transferència de
competències de joventut als consells insulars de Menorca,
Eivissa i Formentera.
I per acabar, la Reforma de l’Estatut d’autonomia, que
condicionarà aquesta legislatura.
Crem que hem de preservar a ultrança el consens aconseguit
en aquest parlament, que és el principal aval de la seva
tramitació en el Congrés dels Diputats. Hem de garantir el
finançament i els 3.000 milions d’euros com a factura del
nostre dèficit històric d’infraestructures, i la creació del Consell
Insular de Formentera per fer realitat la proposta del diputat
Mayans perquè Formentera es pugui independitzar d’Eivissa i
tenir la seva pròpia institució d’autogovern...
(Aplaudiments)
...naturalment amb els mitjans necessaris i que sigui una
realitat en les pròximes eleccions autonòmiques.
Pel que fa a la resta del projecte, l’hem de preservar i hem
de defensar la igualtat de tractament amb els altres territoris
insulars espanyols. I crec que per al bé de tots, s’ha
d’aconseguir reintroduir l’esmena del nou règim econòmic i
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fiscal per compensar la nostra insularitat, en part, com a les
illes Canàries.
Malgrat tot, just és reconèixer -i no em sap gens de greu
afirmar-ho públicament en aquesta cambra- la magnífica
colAlaboració dels partits que estan representats en aquest
parlament, amb especial referència a les dues grans formacions;
amb un Partit Popular que ha acceptat la majoria de propostes
que se li feien des de l’oposició, i un Partit Socialista que ha
aparcat maximalismes de partit en benefici del consens, fins i
tot conscient del fet que tenia la clau a Madrid, la qual cosa el
situava en una posició teòricament dominant. La resta de les
formacions han aportat propostes intelAligents, i fins i tot les
seves discrepàncies han enriquit els debats. Avui, com a
conseqüència de tot aquest procés civilitzat i mesurat, tenim en
potència un bon Estatut d’Autonomia, un bon projecte. Crec
que en nom d’aquesta comunitat autònoma hem de felicitar tots
els partits polítics, tots els parlamentaris, i donar-los, en nom
del poble de les Illes Balears, sense cap dubte, les gràcies.
(Aplaudiments)
Pos punt final a la meva intervenció amb l’esperança que el
debat que continuï compleixi la seva funció de debatre
seriosament l’Estatut de l’Autonomia..., l’estat de l’autonomia.
Com a contraposició a aquest parlament, desitjaria que no ens
entretinguéssim en anècdotes que sense cap dubte seran certes
i, fins i tot, potser desgraciadament dramàtiques i, per
descomptat, brillants dialècticament, però hauríem de
centrar-nos en les categories.
I les categories, des del nostre punt de vista, són que a la
recta final de la legislatura i amb unes realitzacions que seran
simplement la culminació de l’acció de govern d’aquests tres
anys i busques que hem passat, ens demanem honestament pel
balanç d’una gestió que ha canviat, que ha modernitzat i que ha
posat al dia unes illes afectades per uns endarreriments històrics
que pareixien irresolubles.
Que ens demanem honradament per les Illes Balears que
vàrem rebre fa tres anys i les Illes Balears que gairebé d’aquí
a un any deixarem al govern que surti de les urnes.
Que ponderem l’acompliment escrupolós d’un programa
electoral que no hem d’oblidar que és el que va merèixer la
confiança de la majoria del nostre electorat.
Que jutgem com eren fa tres anys les nostres carreteres i el
nostre sistema de comunicacions i com és ara.
Que meditem sobre una ambiciosa política mediambiental
que ha incorporat a la defensa del medi ambient els propietaris
de les finques situades en espais naturals, i que ha duit fins a
l’excelAlència la depuració d’aigües i que ha resolt el secular
problema de l’aigua.
Que valorem la recuperació turística, que s’hagi tornat al
sector la seva condició de motor que estira de la nostra
economia i que avui tornem a liderar el turisme a Espanya.
Que calibrem la recuperació de l’optimisme empresarial i
la seva fe en el futur.
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Que ens felicitem, sobretot, per les altes taxes d’ocupació
i per la pau social que aquesta realitat comporta.
Que valorem els esforços i el salt qualitatiu que s’ha produït
en la sanitat pública, en el seu funcionament, en les seves noves
infraestructures i en les expectatives que genera el futur
hospital de referència.
Que respectem, encara que no puguem compartir-la, la
política educativa que ha recuperat llibertats bàsiques de
l’educació i l’inici de l’ensenyament trilingüe.
Que aclamem l’acabament del victimisme consubstancial a
la nostra comunitat autònoma, malgrat les circumstàncies
adverses, ja que aquest acabament, en definitiva, és un acte
d’autoafirmació de les nostres possibilitats sense necessitat de
les crosses del plor i del greuge comparatiu.
Que ponderem en la seva justa mesura la política
sociosanitària i la d’igualtat d’oportunitats.
Perquè, senyores i senyors diputats, senyor president del
Parlament, aquest és, al nostre parer, l’estat de l’autonomia.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.
Senyores i senyors diputats, se suspèn la sessió fins demà a
les 12,30. S’aixeca la sessió.
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EL SR. PRESIDENT:
Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la
segona sessió sobre l’orientació política general del Govern. El
primer torn d’intervenció és per al Grup Parlamentari Mixt i té
la paraula el Sr. Miquel Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Sr. President, senyores i senyors diputats, jo vull que les
meves primeres paraules abans de començar la meva
intervenció siguin de record al nostre company Francesc
Quetglas.
Avui és el darrer debat de política general d’aquesta
legislatura, i per a mi, com a diputat d’un partit nacionalista,
que no som el portaveu, és un gran honor poder compartir
aquest debat amb persones com en Jaume Matas, en Miquel
Rosselló, en Pere Sampol, na Francina Armengol o en Joan
Huguet. Aquesta és la darrera oportunitat que tenim per fer un
balanç, un balanç d’allò que ha fet i d’allò que ha deixat de fer
el Govern de les Illes Balears; però també és una oportunitat
d’analitzar quina és la situació del nostre país i de fer propostes
de futur. Els ciutadans jutjaran molt aviat, d’aquí a vuit mesos,
però als grups polítics ens toca avui avaluar, ens toca avaluar
el grau de compliment dels programes electorals, dels pactes,
dels compromisos, però també les voluntats, les decisions, els
oblits i, fins i tot, els gestos.
Unió Mallorquina és un partit que sempre s’ha caracteritzat
per l’equilibri, pel seny i per la moderació, i per a Unió
Mallorquina aquesta no és una mala legislatura. El pacte de
governabilitat que vàrem signar a començament d’aquesta
legislatura Unió Mallorquina i el Partit Popular pensam que ha
donat bons resultats: hem protegit els nostres espais naturals
amb acord amb els propietaris; hem creat figures innovadores
de protecció del medi ambient, com la protecció del medi
nocturn, que va ser una iniciativa del Consell de Mallorca, i
hem assolit també la protecció de la contaminació acústica;
hem avançat en la regulació dels arxius del patrimoni
documental en el sistema de biblioteques. I encara queden
iniciatives per omplir espais buits en el nostre marc normatiu,
com és el cas de la nova proposició de llei que ha presentat el
Consell de Mallorca relativa a la protecció del paisatge.
Com vostè afirmava en el seu discurs s’han pogut regular
les estades turístiques a habitatges, els famosos habitatges
turístics de vacances, donant no només seguretat jurídica als
propietaris i als empresaris, sinó sobretot donant garanties de
qualitat als usuaris, als clients. Aquesta també era una iniciativa
que duia Unió Mallorquina en el seu programa electoral.
S’han establert mesures econòmiques que asseguren el futur
de pràctiques esportives tan nostres com és el trot.
Hem apostat, com ja vàrem fer fa cinc anys, perquè Palma
tengui una llei de capitalitat que doni les inversions que es
mereixen als ciutadans que viuen en aquesta capital.
Així mateix vull destacar com a balanç positiu d’aquesta
legislatura l’acord d’aquesta cambra per aprovar una reforma
de l’Estatut d’Autonomia, un acord amb els tres partits de

govern, no ho oblidi, Sr. Matas: amb el Partit Socialista, amb
el Partit Popular i amb Unió Mallorquina, i amb aportacions
molt importants dels grups que finalment no hi varen votar a
favor però que varen fer molta feina durant tota la tramitació.
Un acord que no només és un acord de partits polítics sinó que
és un acord entre illes, entre institucions i, sobretot, un acord
entre els ciutadans. Esperam que es converteixi també en un
acord entre els representants de la sobirania de les Illes Balears,
aquest parlament, i els representants de la sobirania de l’Estat
espanyol, el Congrés de Diputats. Des d’Unió Mallorquina
vàrem demanar al Congrés de Diputats que tothom es
comprometés a respectar la proposta d’Estatut que havia sortit
d’aquest parlament, una proposta molt bona i que millora en
molt el nostre autogovern; una proposta que si bé és cert podria
haver estat més ambiciosa, però una proposta que és en termes
generals molt positiva per als ciutadans d’aquestes illes. Vostès,
PP i PSOE, han d’exigir a les seves seus centrals que es
respecti la nostra voluntat, la voluntat del Parlament de les
Illes. No és necessari que acotin el cap, no és necessari que
demanin perdó, no és necessari que es justifiquin; tenen el
suport del Parlament de les Illes Balears.
Però no podem dir que aquesta hagi estat una legislatura
plenament satisfactòria per als interessos de les Illes Balears.
Han quedat qüestions molt importants per resoldre i
compromisos sense complir. Jo diria que ha estat una
legislatura de llums i ombres. No ha estat ni la catàstrofe
denunciada per alguns sectors, ni el conjunt de perfeccions que
alguns aduladors han volgut fer-nos creure. Vull repassar amb
tots vostès algunes de les matèries que al nostre entendre han
estat les més rellevants aquesta legislatura.
Un dels capítols més polèmics d’aquesta legislatura ha estat
el de les infraestructures. En tot cas hem de reconèixer que
vostès han actuat amb la legitimitat que els donen els resultats
electorals, i des d’Unió Mallorquina així ho hem reconegut. Es
tracta d’una qüestió d’opcions. Per exemple, Unió Mallorquina
aposta decididament pels desdoblaments i així ho hem
demostrat fent la carretera de Manacor. Unió Mallorquina
aposta decididament per resoldre i solucionar cents de punts
negres que hi ha a la nostra xarxa viària, i així ho hem fet des
del Consell de Mallorca. Però el seu govern, el govern del
Partit Popular, volia autopistes i les ha fet, i per fer-les s’han
endeutat fins a nivells desconeguts, un deute del qual ahir vostè
no va parlar en el seu discurs. I a part del deute que s’ha
generat les obres s’ha duit a terme amb l’oposició frontal d’una
part de la nostra ciutadania, especialment a Eivissa però també
a Mallorca. Crec que un govern legítim ha de saber escoltar
tothom.
Des d’Unió Mallorquina tenim la certesa que moltes de les
coses que han succeït aquesta legislatura en aquesta comunitat
autònoma s’han fet més en clau estatal. Crec que tant el seu
partit com el Partit Socialista Obrer Espanyol estan jugant una
partida d’escacs en la qual les Illes només són una part del
taulell. Mentre els partits estatals es barallen pel poder a
Madrid, els ciutadans de les Illes en sortim greument
perjudicats. Consolat i Madrid han incomplit reiteradament
l’acord, el conveni de carreteres, aquesta legislatura i l’anterior.
D’altra banda, pel que fa a les infraestructures educatives i
sanitàries, cal recordar que unes transferències mal dotades ens
obligaren a fer, a tots els ciutadans de les Illes, un enorme
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esforç pressupostari a càrrec dels nostres recursos, i, l’esforç
pressupostari, el fan els ciutadans, que paguen molt i no reben
allò que els correspon. Convendria que ho explicassin als seus
dirigents de Génova i Ferraz.
Queden moltes coses pendents. És una qüestió pendent
rebre la finançació necessària per millorar els accessos a Palma,
per fer el soterrament del Passeig Marítim entre Es Molinar i el
Moll Vell; per fer el segon cinturó. És una qüestió pendent
millorar l’assistència sanitària, encara saturada especialment en
els punts d’assistència a Palma. És una qüestió pendent
assegurar la nostra autonomia energètica i, sobretot, garantir-ne
la qualitat del servei. És una qüestió pendent millorar el
transport colAlectiu entre els municipis, ja sigui per carreteres
o per tren. Per cert, Sr. Matas, assegurà ahir que el transport
colAlectiu de Palma s’utilitza de manera massiva; tal vegada
convendria demanar als ciutadans d’Es Molinar, d’Es Coll d’en
Rabassa, de Son Ferriol, de Son Oliva, de Can Capes, què
pensen de les línies i les freqüències.
D’altra banda, a la fi s’ha aconseguit soterrar les vies del
tren a Palma, però existeixen algunes ombres en aquest tema.
Una d’aquestes ombres fa referència a allò que s’ha fet a l’espai
que ocupaven les vies del tren. Sembla que el seu partit havia
promès fer un parc i al final hi haurà un carrer amb quatre
carrils. Per ventura aquesta obra sigui un exemple que quan una
persona que governa deixa d’escoltar els ciutadans, en lloc de
governar comanda. Crec que allò que en principi era una bona
notícia, el soterrament de les vies del tren, s’ha convertit en un
problema, un problema per ventura generat per la imprevisió,
per les presses i, si m’ho permeten, per un poc de prepotència.
També vull fer un esment especial a la qüestió de les nostres
comunicacions aèries. És un tòpic recurrent dir que el problema
de les nostres illes és el problema de les comunicacions. I ja no
és un problema actual, ja en el segle XVIII els representants
dels ciutadans de Mallorca reclamaven beneficis fiscals a
l’Estat pel cost excessiu que els suposava comerciar amb el
continent. Des del segle XVIII al segle XXI ha plogut molt,
s’ha parlat molt, però s’ha arreglat poc. En les darrers anys hem
donat passes importants en aquesta matèria, però encara no hem
recollit els fruits. Per cert, Sr. Matas, jo li vull donar, en el meu
nou i en el d’Unió Mallorquina, l’enhorabona per la proposta
que vostè va fer ahir per abaratir el transport aeri entre illes;
veig que utilitza bé les propostes d’Unió Mallorquina. El
felicitam i li donarem suport, però, Sr. Matas, no es quedi
només aquí. La seva proposta només preveu els vols entre illes
i queden també, i són un problema greu, els vols entre les Illes
i la península. La seva proposta consisteix a crear una empresa,
per ventura un monopoli, i nosaltres, que realment som liberals,
creim en la iniciativa privada i creim en la competència de les
empreses. Reclami, Sr. Matas, de Madrid que ens passin
l’aportació del descompte aeri i estableixi una quantitat fixa;
estic segur que molts de ciutadans, molts de ciutadans podran
viatjar per menys dels 30 euros que vostè ahir ens va anunciar.
També vull fer referència a la gestió aeroportuària. Unió
Mallorquina ha estat capdavantera en la tasca d’aconseguir que
el Govern de les Illes, consells i ajuntaments participin en la
gestió de les nostres instalAlacions, i donar a les nostres
empreses i als nostres treballadors el reconeixement i el paper
que es mereixen; aquesta gestió compartida permetria actuar
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sobre la competitivitat turística, afavorir les nostres
comunicacions i disposar de capacitat de decisió sobre els
recursos que generen els nostres aeroports. L’aeroport de
Palma, però també el de Menorca i el d’Eivissa, generen
beneficis que se’n van a altres aeroports que s’utilitzen per fer
competència al nostre sector turístic. A les Illes Balears som tan
solidaris que finançam els nostres competidors.
Un dels àmbits on ha existit una forta polèmica aquests anys
ha estat el de l’educació, i especialment en allò que es refereix
a la nostra llengua. Tot i les -perdonin l’expressió- miserables
transferències que vàrem rebre -per cert, no sé quin partit
governava en aquell moment a l’Estat espanyol-, s’han
incrementat les places escolars i entenem que en termes
generals s’ha fet una molt bona feina en matèria educativa. Però
hi ha punts foscos sense resoldre. Per moltes promeses que
hagin fet i per molt que ho expliquin, continua sense haver-hi
lliure elecció de centre; ho poden vestir com vulguin, però
aquesta és la realitat. És un compromís que tenien vostès al seu
programa i que tenia també Unió Mallorquina en el seu
programa que no s’ha complit.
Un altre punt fosc ha estat tot allò referit a l’ensenyament a
la nostra llengua. El famós decret de trilingüisme ha aixecat
unes polèmiques insospitades. Molta gent, sobretot aquells que
estimam la nostra llengua i la nostra cultura, desconfia
d’aquesta iniciativa. En el fons tots compartim que l’objectiu
d’un sistema trilingüe és bo; de fet va ser Maria Antònia
Munar, essent consellera de Cultura d’un govern del Partit
Popular, que ja va fer la proposta. Idò per què aquesta
desconfiança? Possiblement perquè al llarg de la legislatura
vostès han intentat jugar un joc que és un poc difícil, i és ser
autonomistes a les Illes i centralistes a Madrid. Han jugat amb
conceptes com la unitat de la llengua o la identitat, i ham
permès que algunes persones del seu partit manifestin
públicament que la nostra cultura és menys important que la
cultura espanyola. Han intentat crear una identitat falsa. No
s’esforcin: a les nostres illes la gent se sent de Menorca,
d’Eivissa, de Formentera i de Mallorca.
Pens que encara podríem apostar per millorar sensiblement
el decret del trilingüisme. Pens que encara som a temps de fer
una ràdio i una televisió que apostin decididament per la nostra
llengua i per la nostra llengua; a hores d’ara no es fa. Pens que
encara som a temps que vostès reconeguin que la nostra
comunitat és una agermanament d’illes amb identitat pròpia i
amb els consells de cada una de les Illes, el de Formentera
també, com a òrgan de govern de cada una d’elles. Jo estic
segur que vostès són moltes vegades presoners del seu partit
central i d’alguns sectors del mateix que no volen sentir ni
parlar de nacions, cultures i llengües que no siguin l’espanyola.
Crec que en aquests temes estan mal aconsellats per sectors
minoritaris de la nostra societat, que volen que els seus deliris
i mentides siguin realitat; una minoria que odia tot allò que soni
a identitat i a cultura pròpia; una minoria acomplexada i
mercenària i mentidera que sacrifica la veritat en benefici dels
seus interessos particulars. La solució -cregui’m, Sr. Mataspassa sense cap dubte per un ferm compromís, com vostè ens
va dir ahir, per la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra
identitat. Estic segur, Sr. Matas, que junts serem capaços de
recuperar-ho.
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Però no vull quedar-me només amb l’anàlisi, amb la crítica
o amb la felicitació. En aquest sentit Unió Mallorquina ofereix
el seu esforç, el seu compromís i les seves propostes d’ara
endavant, perquè un debat de política general no només ha de
servir per fer balanç d’això que ha fet o ha deixat de fer el
Govern, sinó que hi ha d’haver propostes del futur, propostes
del que cal millorar.

Parlem ara de territori. El Consell de Mallorca ha aprovat
el seu pla territorial, un pla que dóna seguretat jurídica i
estableix les regles del joc en matèria d’urbanisme. Pens que
aquest és el camí. També ho ha fet el Consell de Menorca.
Alguns, en alguns municipis, pensen que es pot arribar a
construir fins i tot dins la mar, però el camí passa pel seny i per
l’equilibri.

Senyores i senyors diputats, Unió Mallorquina com a partit
amb vocació de govern està disposada i preparada per
continuar colAlaborant en la construcció del nostre país. El futur
que nosaltres desitjam passa pel consens amb tots els
representants dels ciutadans. Per això consideram que és
imprescindible posar-nos a treballar en la consecució d’una
sèrie de pactes que jo diria que són urgents per a la nostra terra.
I em referesc a quatre qüestions bàsiques: territori, model
econòmic, llengua i immigració, sempre tenint en compte que
cap d’aquests temes no pot ser abordat sense els altres.

Crec que és necessari donar-li l’enhorabona per la retirada
del Projecte de llei del sòl; crec que era un projecte contrari a
l’equilibri i a la moderació. Està demostrat que els plans
territorials avui per avui són les eines més útils que tenim per
controlar els excessos no desitjats en matèria d’urbanisme.
Encara i així, sense la decidida i valenta colAlaboració dels
ajuntaments, els plans poden esdevenir paper banyat. Darrere
els ajuntaments hi ha batles, i darrere els batles hi ha partits, i
aquests són els primers que han de vetllar i fer vetllar el
compliment de la llei. La construcció és una activitat necessària
i positiva, però no podem créixer sense límit. Per cert, Sr.
Matas, no s’equivoqui; la posada en el mercat de més sòl no té
com a conseqüència directa l’abaratiment dels preus i, si no,
miri el que ha passat a València i a Madrid.

Comencem per aquesta darrera: immigració, una qüestió
essencial de la qual se sol fer demagògia i oportunisme polític.
Està en joc el nostre futur. No hi ha cap planificació
urbanística; cap ordenació territorial; cap ordenació dels
recursos naturals que pugui fer front a un creixement
demogràfic infinit. Si volen podem debatre quin és el sostre
demogràfic de les Illes Balears, però ho hem de fer amb
coherència. Si volem tenir un territori protegit, un menor
creixement de la construcció, una reducció del consum
energètic, hem de tenir sense cap dubte en compte el nostre
sostre demogràfic; no es pot predicar una cosa i fer la contrària;
fer-ho és una greu irresponsabilitat política. I Unió Mallorquina
ja fa anys que adverteix de la necessitat d’establir un límit al
creixement demogràfic. La nostra capacitat d’acollida depèn de
la capacitat del nostres sistema sanitari, del nostre sistema
educatiu, laboral i social, i dels recursos econòmics que tots hi
puguem destinar. Acollir és respectar les diferències, garantir
els drets bàsics dels nouvinguts, però també oferir-los
mecanismes útils d’acostament a la nostra llengua, a la nostra
cultura i als nostres costums.
Fer demagògia amb qüestions com les fins ara esmentades,
tractar diferent les persones en funció del seu origen, pot
afavorir possibles i no desitjables conflictes socials. Unió
Mallorquina no acceptarà mai aquesta forma de fer les coses.
Crec essencial obrir un debat profund i seriós a nivell de tot
l’Estat espanyol sobre aquesta qüestió. Crec essencial apostar
per establir mecanismes de cooperació amb les zones emissores
que vagin més enllà de l’ajut humanitari; està bé fer una llei per
establir com es repartirà el 0,7 que tenim, però hem d’anar més
enllà, no nosaltres tot sols, sinó amb tot l’Estat espanyol. Crec
essencial apostar per una cooperació fonamentada en el
desenvolupament econòmic dels països emissors, lligada
fortament a la cooperació per enfortir els models polítics
democràtics, però també creim que és necessari un control
rigorós de les nostres fronteres. Les Illes Balears podem aportar
la nostra ajuda. Tenim el dret i el deure de participar; si la
nostra comunitat té la responsabilitat de la despesa pública en
totes aquestes matèries, ha de participar en la presa de
decisions polítiques. El seu govern i qualsevol govern de les
nostres illes comptarà amb el suport d’Unió Mallorquina per
treballar seriosament en aquesta matèria.

Un pacte pel territori, proposam des d’Unió Mallorquina,
que hauria de preveure mesures per a protecció mediambiental,
actuacions d’esponjament de zones degradades i tot un paquet
de mesures consensuades seriosament per abaratir l’habitatge.
Aquest paquet hauria de quedar detallat entre tots i estar per
sobre de les conjuntures polítiques.
Pel que fa a la llengua, ho deixava caure abans i hi insistesc
ara; vostè també ho va dir ahir. Aquesta no pot ser una qüestió
que visqui permanentment enmig de la tempesta política. La
llengua, en paraules de Rovira i Virgili, l’essència, el resum...,
“la llengua és l’essència, el resum i el resultat de totes les
característiques d’un poble, el senyal d’identitat del nostre país,
l’instrument de la nostra cultura, l’expressió de la nostra
ànima”. Per tot això enterrem d’una vegada per totes la
temptació d’utilitzar la nostra llengua com a arma electoral.
Apostem d’una vegada per totes per l’equiparació; facem-ho
des del respecte i des de la integració, però sense complexos
provincians. Ho deia l’expresident del Govern Cristòfol Soler
fa més d’una dècada: “La llengua necessita d’un pacte entre
tots els partits”. Ja és hora que li facem cas.
Com a quart eix em vull referir al model econòmic.
Certament la nostra situació econòmica és positiva; les nostres
xifres a curt termini són satisfactòries. També és cert que vostès
s’han passat tres anys traient pit d’unes dades que per ventura
són pitjors que les d’altres llocs de l’Estat. També és cert que
les Illes Balears han perdut posicions pel que fa als indicadors
de qualitat de vida. Ja sé què em dirà: que això va ser culpa del
pacte i de la seva terrible gestió. Jo no vull entrar en aquest joc
de bons i de dolents, no vull cercar culpables, no m’interessa
saber si la culpa és d’un o dels altres; jo vull pensar que la
culpa no és de ningú o, si volen, la culpa és de tothom, però
crec sincerament que el nostre problema és de model econòmic,
crec que tenim un problema d’estructura i no de conjuntura.
Unió Mallorquina ja fa anys que demana que deixem de parlar
de reflexions i comencem a tenir idees i fets, idees que
passarien, per exemple, per recuperar part d’aquell comerç
tradicional i d’aquella indústria familiar que ens va fer guanyar
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respecte a tot el Mediterrani i a bona part d’Europa durant el
segle XIX i part del segle XX.
Pel que fa al turisme no cal dir que és l’eix vertebrador de
la nostra economia. Hem de consolidar la idea que el turisme
afecta tot el sector privat, els serveis públics i tots els residents.
Per això mereix una estratègia integral, estratègies que passin
per desenvolupar activitats econòmiques que complementin el
sector, com ara la investigació i el desenvolupament de
projectes vinculats a les noves tecnologies o a la indústria
aeronàutica. Desestacionalitzar no és fàcil, ni tan sols
pronunciar-ho. S’han de crear sinèrgies; això vol dir cercar el
desenvolupament d’activitats complementàries a la nostra
activitat principal, i que aquesta impulsi la resta de sectors
econòmics.
Però el turisme també necessita d’inversions. L’exemple el
tenim a la Platja de Palma; fa més de 30 anys que la Platja de
Palma necessita que qualcú hi inverteixi, i han esperat i fins i
tot desesperat: inseguretat ciutadana, prostitució, renous,
vandalisme...; el turisme familiar fa anys que va desaparèixer,
i els empresaris i els ciutadans lluiten colze a colze en defensa
d’aquesta zona. Ara entre tots hem de ser capaços de promoure
millores per fer allò que s’hauria d’haver fet fa dècades. Aquest
és l’exemple que ens ha de fer reflexionar.
Però per assolir tot l’anterior necessitam la implicació dels
sectors empresarials, dels treballadors i, per suposat, de totes
les administracions. Si el turisme és una indústria, la primera
indústria de les Illes però també de l’Estat espanyol, hem
d’actuar en conseqüència tots, nosaltres i l’Estat. Si les Illes
Canàries tenen des dels anys 70 un tractament fiscal especial
per als seus empresaris, les Illes Balears també l’hem de tenir.
Si a les Illes Canàries aquest règim ha funcionat també ha de
funcionar a les Illes Balears. No podem esperar.
Si fóssim capaços de pactar aquests quatre grans eixos,
immigració, territori, llengua i model econòmic, creguin que
avançaríem molt.
Amb tot el que he dit fins ara, deduiran les senyores i els
senyors diputats que el balanç que feim des d’Unió
Mallorquina del que passa a la nostra autonomia fuig del blanc
i negre per situar-se en el que podríem anomenar una postura
raonablement crítica. Consideram que s’ha avançat, i molt, i
que amb molts d’aspectes hem avançat junts, hem colAlaborat
en circumstàncies que en ocasions no han estat les més
favorables, hem respectat un pacte de governabilitat superant
entrebancs que pareixien infranquejables, hem treballat plegats
malgrat els intents de determinats grups de pressió de
torpedinar la relació entre ambdós partits, lobbies que
menyspreen les Illes tan i com nosaltres les estimam, reduintnos a la categoria de colònies, lobbies que, cal recordar-ho, no
són precisament propers a Unió Mallorquina. Hem treballat,
hem consensuat i ens hem respectat, i fruit d’aquesta
colAlaboració els ciutadans de les Illes es podran beneficiar de
tot un seguit de projectes i actuacions, però aquest pacte que
ens ha lligat i ens lliga ni és un xec en blanc, ni un contracte per
a tota la vida.
En aquests anys hi ha hagut actituds, hi ha hagut gestos i
s’han comès excessos que els separen perillosament del centre
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ideològic, en aquests anys s’han produït episodis on la dreta
més radical d’aquest país ha agafat certa rellevància a
l’emparament del silenci i qui sap de la complicitat del partit
majoritari, del seu partit, Sr. Matas.
Igualment algunes conductes de membres del PP han
traspassat l’esfera local i ens han fet avergonyir a gran escala.
Hi ha gestos, discursos i estratègies que condemnen
irremissiblement la soledat. Els seus companys del Partit
Popular a altres indrets de l’Estat espanyol, som conscient que
la soledat és molt dura, de fet el Partit Popular balear és l’únic
que manté un pacte de governabilitat amb una altra força
política arreu de tot l’Estat espanyol. Si la soledat és el seu
objectiu només ho han dir, però si troben que la via del pacte
és la més idònia hauran de mantenir-se al marge de la dinàmica
que volen imposar els radicals que abans he anomenat.
Confessava la que en aquell moment era la candidata a la
batlia de Palma, Catalina Cirer, l’any 2003, que els seus
objectius després dels comicis era obtenir uns resultats que li
permetessin el dia següent de les eleccions aixecar el telèfon i
parlar de pacte, asseguri’s Sr. Matas que després de les
eleccions vostè podrà aixecar el telèfon.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Pregaria un poquet de silenci, per favor. Té la paraula el Sr.
President del Govern.
EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Bon dia, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Nadal, vull agrair el to de la seva intervenció i especialment
també agrair i destacar el fet que la seva crítica hagi estat
constructiva, cosa que jo agraesc profundament i sobretot a un
debat de l’estat de l’autonomia que crec que ha d’intentar estar
a prop dels ciutadans i tenir un balanç positiu al final per als
ciutadans.
Efectivament, li vull agrair que vostè hagi reconegut aquí,
com jo vaig fer ahir a aquesta tribuna, que el pacte de
governabilitat ha donat un bon resultat, jo crec que aquest era
l’objectiu inicial. L’objectiu inicial -i ho havíem dit abans de
les eleccions- era que aquesta comunitat necessitava una
estabilitat institucional. Veníem d’una època en la qual el
govern era un govern de molts de partits i també, abans
d’aquesta època del govern de molts de partits, havíem vengut
d’una època d’enfrontament entre les institucions -que jo
mateix vaig viure especialment de l’any 96 al 99- i creia que
aquesta etapa s’havia de superar i que no era positiva per als
resultats dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears.
I per això vàrem defensar des del primer moment aquest
pacte de governabilitat. Crec que el resultat no ha estat dolent,
sincerament, hi ha hagut moltes infraestructures, hi ha hagut
molts d’acords que si no haguéssim pogut tenir aquesta
estabilitat institucional i aquestes bones relacions de respecte
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entre les institucions no haguéssim pogut treure molts de
problemes històrics que no s’haguessin pogut resoldre a aquesta
terra. No només el de carreteres que és el primer que se li
ocorre a tothom, sinó, sense anar més enfora, per exemple, el
Pla territorial insular, en aquest cas de Mallorca, que jo crec
que és una de les coses, per no dir probablement el balanç més
important de la gestió del Consell Insular, dels tres consells,
però especialment el de Mallorca, en aquesta legislatura o,
recentment, el que ha estat la proposta d’inversió en el Pla de
residus, també, a la illa de Mallorca.
Les lleis no han estat excepció tampoc d’aquest esperit de
consens, i hi ha un fet constatable que crec que tots vostès
compartiran amb mi que és que en aquest Parlament moltes de
les votacions que s’han realitzat, s’han realitzat o han sortit
amb el suport de més d’un grup polític tenint un sol grup polític
la majoria suficient per aprovar les lleis i les propostes d’aquest
Parlament, crec que això és una senyal de bona salut en
democràcia i ho hem d’agrair naturalment a aquest pacte.
I, efectivament, el punt d’inflexió d’aquesta legislatura ha
estat la reforma de l’Estatut d’Autonomia. Jo vaig poder
compartir amb vostè la defensa que vàrem fer tant la Sra.
Armengol, vostè mateix i jo al Congrés dels Diputats
precisament d’aquesta proposta i crec que tots tres vàrem estar
d’acord i així ho vàrem intentar demostrar que l’essencial era
que l’aval d’aquest projecte de reforma de l’Estatut
d’Autonomia era el consens ampli que tenia a aquesta cambra
i per tant, la voluntat era que aquest projecte es pogués
respectar a nivell de la tramitació en el Congrés i a nivell de la
tramitació en el Senat. Jo li puc garantir que pel que fa al Grup
Parlamentari Popular del Congrés dels Diputats, jo assumiré la
responsabilitat i el nostre grup intentarà fer tot el possible
perquè aquest acord es respecti. Escolti, que no és fàcil, eh?,
però jo li garantesc que nosaltres ens farem responsables
precisament d’aquest paper del Grup Parlamentari Popular a
Madrid i que el Grup Parlamentari Popular a Madrid pugui
respectar el gruix del consens de la reforma de l’Estatut
d’Autonomia que va sortir d’aquest parlament.
En qualsevol cas, aquest plantejament també reconec que a
un altre moment històric hauria estat impossible, però avui sí
que crec que el Partit Popular a les Illes Balears pot garantir en
aquests moments aquesta responsabilitat del comportament del
Grup Parlamentari Popular al Congrés.
Però, efectivament, des d’una crítica constructiva vostè
analitza i apunta qüestions pendents que queden damunt la
taula i que no s’han resolt. Jo vull aprofitar per dir-li que mai
no he volgut transmetre una altra sensació, el que passa és que
vostè també s’ha de posar al nostre lloc, jo tenc aquesta
oportunitat per fer balanç i l'he d’aprofitar. Però lluny de la
realitat, no voldria que es demostràs o que qualcú volgués
interpretar que el fet que venguem aquí a fer balanç de l’estat
de l’autonomia, de quina ha estat l’acció de govern a cada un
dels àmbits en els quals ens vàrem comprometre amb els
ciutadans, això representa que tot està resolt i que no hi ha
problemes en aquestes illes. Ben al contrari, Sr. Nadal, ben al
contrari, hi ha molts de problemes, hi ha moltes coses per
resoldre i aquesta és la nostra responsabilitat i serà, esper, la
nostra responsabilitat també de futur.

Vostè per exemple parla del tema de les carreteres, i diu que
vostès aposten pels desdoblaments. Bé, nosaltres també; el que
passa és que nosaltres hem fet..., hem intentat tecnificar la
resposta de les carreteres, i de la majoria de projectes de
carreteres que hem fet, com vostè també podrà coincidir amb
jo, realment és vera que hi ha autopistes, però per exemple a
Mallorca només em pot parlar vostè de dues autopistes: em
parlarà vostè de l’Inca-Sa Pobla i em parlarà de la de
Llucmajor; estic segur que no em pot parlar de res més. Vostè
sap, a més, que a Eivissa no hi ha autopistes. Per tant, què ens
separa d’aquests dos projectes, que vostè hagués fet un
desdoblament i nosaltres no? Bé, idò una resposta tècnica. En
qualsevol cas tampoc no és una discussió que s’ha de
sobredimensionar; estam parlant de dos projectes de setze. I
tècnicament el trànsit que suportava l’autopista que va a Inca i
que avui arriba a Sa Pobla, que després es divideix per anar a
Alcúdia i per anar a Pollença, a l’illa de Mallorca, o la
continuació de l’autopista de Llucmajor perquè pogués arribar
fins a la sortida de Llucmajor cap a Campos, és una resposta
tècnica, que els tècnics avalen que amb aquesta intensitat de
trànsit es necessita aquest tipus d’autopistes. Però insistesc que
només són dues autopistes.
I també li posaré un exemple d’aquesta resposta: aquesta
autopista avui, que s’ha fet continuant l’autopista que arriba a
Inca fins a l’encreuament de Sa Pobla, a l’encreuament de
Pollença, vostès en el seu programa electoral, fins i tot a la
negociació del conveni que estan fent amb el ministeri,
proposen que l’autopista aquesta ha de tenir un tercer carril. Si
nosaltres no haguéssim fet en el seu moment l’autopista d’Inca
tal com l’hem fet, vostè no podria avui fer un tercer carril quan
el necessiti. Això és previsió de futur, perquè si vostè fa un
desdoblament d’aquesta carretera i el dia següent necessita fer
el tercer carril, el mal que farà i el cost, sobretot, per als
ciutadans és molt superior. Creim que sense complexos s’han
d’afrontar les coses d’acord amb la necessitat real dels
ciutadans, i avui crèiem, en aquestes dues autopistes, que són
les úniques on podem estar en desacord, crèiem que l’autopista
d’Inca havia de ser una autopista, efectivament, i si el dia de
demà necessitam un tercer carril, com vostès reivindiquen, ja
està preparat per fer a la mitjana aquest tercer carril.
(Alguns aplaudiments)
I vostè diu que ens hem endeutat per fer aquestes carreteres.
És vera, que ens hem endeutat per fer aquestes carreteres, però
sincerament no em preocupa gens, a mi, aquest endeutament
per fer aquestes carreteres, perquè aquest és un acord
legítimament pres per un govern d’Espanya i que tanmateix el
pagaran, ho he dit cent vegades, no em preocupa gens; es
pagarà o per via judicial o per via amigable, o per via política
o per via amigable. És cert que havíem de fer aquestes
carreteres, és cert que ens hem endeutat per fer aquestes
carreteres, però sincerament no em preocupa aquest
endeutament perquè estic segur que aquests doblers acabaran
arribant a les Illes Balears perquè tenim un paper com mentre
i perquè tanmateix -insistesc- malgrat que fos l’acord polític el
dia que coincideixin els dos governs, que durarà 30 segons,
aquest conveni s’haurà de cobrar.
I, efectivament, tenim un problema de finançament, i tenim
un problema de finançament que també s’ha de lligar, com
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vostè molt bé diu, al problema dels possibles endeutaments
futurs. Aquest problema de finançament jo crec que avui està
en vies de solució. Per què?, idò perquè avui no tenc cap dubte
que l’any que ve, l’any 2007, resoldrem el problema del
finançament de l’educació, que és l’important que ens queda
pendent. El greu problema que nosaltres hem tengut amb el
finançament de la sanitat i de l’educació ha estat l’increment de
població; hem tengut un increment de població d’un 25% que
el sistema de finançament no ens ha reconegut. Ara a sanitat hi
ha hagut un acord que en part ho ha corregit, i jo vull agrair al
govern socialista que en part haguem pogut corregir aquest
dèficit que teníem en sanitat; l’any que ve arreglarem el
d’educació, i estic convençut que això serà així. I nosaltres
només necessitam que en educació ens reconeguin la població
que tenim per arreglar aquest problema.
I, per una altra part, hem presentat una factura. La factura
és la dels 3.000 milions d’euros a l’Estatut d’Autonomia, i un
millor finançament a l’Estatut d’Autonomia. Si aconseguim
aprovar l’Estatut d’Autonomia amb l’acord i amb la força del
consens aquí, en aquest parlament, crec que haurem enllestit la
solució a aquest problema.
Estic totalment d’acord amb el fet que fa falta una millora
de l’assistència sanitària, i si baixam de nivell en casos
particulars, encara la situació és més dramàtica, i a segons
quines barriades i a segons quins llocs naturalment que hi ha
problemes d’assistència sanitària, entre altres coses perquè
necessitam d’aquestes infraestructures, que encara no estan
acabades o no estan en marxa. El nou hospital de Son Dureta
és un punt clau en la sanitat a l’illa de Mallorca, però també ho
són els centres de salut, l’esforç per dotar de bons professionals
la sanitat, l’esforç de poder fer una carrera professional que
reconegui a aquests professionals de la sanitat el seu paper i
estiguin ben retribuïts com es mereixen i tal com ens vàrem
comprometre, i també que l’assistència sanitària no només sigui
d’infraestructures sinó també de prestacions, i per això és molt
important que avui nosaltres puguem atendre l’atenció dental
als joves de 6 i 15 anys, cosa que no podíem fer abans; o serà
important que l’any que ve puguem atendre les pròtesis dentals
de la gent gran. Efectivament aquesta és una crítica que entenc
i que compartesc perquè té raó.
I l’autonomia energètica és, efectivament, el coll de botella
que, si tot va bé, haurem resolt, i també gràcies a aquest acord
amb vostès. I que funcioni, naturalment; el subministrament de
l’energia ha de donar resposta a les necessitats de
subministrament de tots els ciutadans. Crec sincerament que la
situació ha millorat. Avui s’han posat en marxa noves centrals,
que és vera que funcionen amb cicle combinat, que essent de
cicle combinat avui encara funcionen amb fuel i per tant estan
funcionant per davall del seu rendiment, però és evident que
avui hem dotat de nova capacitat d’energia el sistema de les
Illes Balears, i naturalment s’ha d’exigir a la companyia, com
ha passat els darrers estius, que compleixi amb la seva
obligació. Però allò més important és que nosaltres tenim el
futur garantit en matèria d’energia, que nosaltres tendrem un
gasoducte que ens durà el gas des de la península, i que
tendrem un cable elèctric que ens durà l’energia des de la
península o nosaltres la durem a la península amb les nostres
centrals de producció, i això garanteix el subministrament per
als que vendran darrere vostè, darrere jo i, si Déu ho vol, en 50
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anys o en 100 anys, perquè crec que és efectivament resoldre
un problema que, a més, se n’ha parlat tant en aquest
parlament, sense anar més enfora, dels plans directors
energètics i de la solució al problema energètic... Vostè recordi
S’Estalella, tot el que s’ha discutit; que avui hi hagi una solució
a aquest panorama energètic a les Illes Balears crec que és de
les coses de les quals podem estar orgullosos.
I és cert, vostè m’agafa pel mànec que crema. Efectivament,
la meva alAlusió al transport urbà de Palma. Evidentment que hi
ha encara línies, dotacions que no puguin estar cobertes i que
no tenguin encara els serveis com toca, però jo no em referia a
això; jo entenc que sempre es pot caure en l’anècdota, insistesc,
però la generalitat, el que jo volia explicar ahir, és que el fet
que en un moment determinat un ajuntament com és en aquest
cas el de Palma digui: “A veure, apostem pel transport públic,
que avui no tenim demanda”, i efectivament, des d’una
economia liberal l’actuació sempre ha de ser sobre l’oferta.
“Apostem pel transport públic i facem la inversió més
important que s’ha fet a la ciutat de Palma en transport públic”,
i es fa, i l’avantatge és que la resposta demostra que l’usuari
reacciona i utilitza més aquest transport. Simplement això és el
que volia dir. Tampoc no vull dir que sigui un transport
perfecte ni que tot estigui solucionat.
Crec que això és el mateix que nosaltres hem volgut fer amb
el Pla director sectorial de transports. Crec que és molt
important apostar per un metro a la ciutat de Palma perquè
tanmateix tothom que vengui després, tots els polítics que
seiem aquí, després, fins i tot els que critiquen el metro avui,
tanmateix al seu programa electoral posaran projectes
d’ampliació de les línies de metro a la ciutat de Palma, n’estic
segur, i per tant haurem encetat aquesta aposta d’una ciutat
moderna i de futur per un transport públic que sigui de qualitat
i que puguin utilitzar els ciutadans.
I la gran obra ha estat el soterrament del tren. Clar, la gran
notícia és que Palma ja no té tren en superfície, excepte el tren
de Sóller, que és un altra història, però no té les vies del tren en
superfície que ha tengut tota la vida. Aquesta és la gran notícia,
perquè els veïnats que patien cada dia..., perquè, perdoni, jo he
anat amb la consellera a veure com estaven les vies del tren en
superfície i era un lloc infernal, el renou era tremend, els
veïnats havien de patir realment una situació que els
perjudicava greument, passaven els trens cada dia tota l’estona
per davall ca seva, amb el risc de seguretat que això té, de
molèsties, de renou, de fum, etc. Clar, ara, avui, hem tancat
aquest debat, avui ja el tren de Manacor, el tren d’Inca entra a
la ciutat per davall terra.
I ara el debat és un altre: què feim a la superfície? Bé,
nosaltres hem fet una opció que li garantesc que ni és
prepotent, ni vol tenir tota la raó perquè potser no la tenim, la
raó, però que creim que s’ha de compartir l’espai verd amb un
35% d’utilització d’aquest espai per a conducció viària. De fet
els plans urbanístics que el mateix govern socialista de
l’Ajuntament de Palma preparava ja preveien el que era una via
de trànsit per aquest carrer. Escolti, estic d’acord amb el fet de
parlar d’aquesta qüestió i amb estudiar-la. En qualsevol cas...
(Remor de veus)
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...si ens equivocam quan estigui fet és una qüestió fàcilment
corregible; per què?, perquè haurem soterrat les vies del tren.
Si nosaltres no haguéssim soterrat les vies del tren avui aquesta
discussió no seria possible. Si resulta que nosaltres, amb
aquesta solució que donam, ens equivocam, idò miri, vostès
mateix si qualque dia és batle de Palma la podrà corregir sense
cap problema, i serà gràcies, precisament, al fet que un govern
haurà afrontat el soterrament d’aquesta via.
(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)
Li don les gràcies pel seu suport a la proposta del transport
aeri. Efectivament Unió Mallorquina fa molt de temps i en
aquest parlament ha proposat sempre que es canviàs el sistema
de descompte aeri. Per tant no li vull llevar en part la paternitat
d’aquesta idea; les idees que són bones crec que s’han d’agafar.
Els problemes són dos, que potser jo no m’he explicat: aquí no
volem crear cap empresa ni cap monopoli, això no és així,
perdoni; jo m’explicaré. És a dir, què és l’únic que nosaltres
demanam?, l’únic, l’únic; que la quantitat de doblers que el
Ministeri de Foment ha pressupostat per al descompte de
transport aeri interinsular en els pressuposts de l’any 2007, ens
la transfereixi perquè nosaltres puguem assumir el transport
entre illes, naturalment amb un concurs, que el sector privat
haurà de gestionar aquest transport a un preu de 27,5 euros més
taxes uniforme.
No volem que el Govern de l’Estat hi perdi ni una sola
pesseta, ni un sol euro; no volem que el Govern de l’Estat
afegeixi res, no estam complicant la vida a ningú; al revés,
estam donant solució a un problema, i si aquest estudi fallàs,
perquè nosaltres ens haguéssim equivocat o el Foment de
Mallorca s’hagués equivocat, nosaltres assumiríem la
responsabilitat, però nosaltres l’únic que farem és, amb aquests
doblers, fer un concurs perquè la iniciativa privada pugui
gestionar aquest transport interinsular; nosaltres li donarem la
subvenció íntegra i li posarem com a condició que respecti les
freqüències, que incrementi les freqüències, i que el preu, en
lloc de ser de 82 euros o de 45 amb descomptes, sigui de 27,5
euros.
La gestió aeroportuària també neix precisament d’una
proposta aprovada per unanimitat en aquest parlament abans de
les eleccions de l’any 2004. Vull dir que quan ningú no podia
sospitar que hi hagués un canvi de govern a Madrid aquest
parlament per unanimitat ja va acordar, amb la condició que
vàrem posar nosaltres que també hi participàs la iniciativa
privada, ja va acordar reclamar aquesta gestió aeroportuària. Jo
crec que hem fet allò correcte i hem comptat amb l’ajuda, en
aquest cas, del Consell de Mallorca i de tots els consells. Com
vostès saben nosaltres hem fet un comitè assessor de gestió
aeroportuària, on hem donat participació als ajuntaments
afectats, als consells, hem donat participació a totes les
empreses de transport aeri, de handling, de serveis de
l’aeroport, fins i tot hem convidat els directors d’AENA dels
aeroports, i els sindicats i les patronals, i entre tots hem pactat
un model de gestió aeroportuària, hi ha hagut consens i s’ha
pactat un model que és el que en aquests moments proposam
que es faci a les Illes Balears.
Però crec que el risc en aquest moment de no aconseguir
que la gestió aeroportuària sigui un fet a les Illes Balears, la

cogestió, insistesc, és que Madrid i Barcelona anassin pel seu
costat; crec que aquest és el nostre perill, i ni Madrid ni
Barcelona són aeroports més importants almanco que l’aeroport
de Palma. Per tant és important que la nostra estratègia sigui
exigir que l’aeroport de Palma entri en el mateix paquet que
Madrid i Barcelona, perquè si això es fa així entrarem sempre
en el mateix paquet.
I la lliure elecció de centre no estic d’acord. Vostè
recordarà, Sr. Nadal, que ara fa quatre anys, quan es produïa el
termini d’inscripció de matriculació dels alAlots i de les alAlotes
a les escoles, les cues que es produïen d’empadronament a
l’Ajuntament de Palma, per exemple, donaven la volta a
l’edifici. La gent havia d’anar a fer trampes per intentar
aconseguir el centre que volia i havia de canviar el seu
empadronament. Avui, almanco, no és necessari haver de fer
aquestes cues perquè hem canviat el mapa zonal i hem
aconseguit que el que fa tres anys era que 12 pares de cada 100
no poguessin triar el centre que volien, avui són 4 de cada 100.
Jo crec que avançar de 12 pares a 4 és un avanç molt important
i crec que evitar aquestes cues i aquestes coses que es feien en
els empadronaments municipals per garantir la lliure elecció de
centre era un error que crec que hem intentat solucionar.
I quant al decret de trilingüisme també agraesc que ara
vostè, com pareix que molts d’altres, vegin que això és una
bona idea i que aquest és un bon projecte. Volem que els nins
i les nines de les Illes Balears surtin de l’educació elemental no
només parlant les dues llengües oficials d’aquesta comunitat
autònoma sinó també, per exemple, parlant anglès. Doncs,
naturalment que sí, i a més crec que una societat es mou per
reptes, ens hem de moure amb la ilAlusió de tenir objectius a
aconseguir, i crec que aquest objectiu, aquest repte en el món
de l’educació és, a més d’apassionant, molt necessari per
guanyar aquesta modernitat que nosaltres volem. I vull insistir
en el fet que això no es fa contra res, els alAlots hauran de saber
parlar les dues llengües perfectament i escriure i parlar les dues
llengües oficials perfectament, el que passa és que, a més,
hauríem d’intentar que en parlassin una altra.
I jo comprenc que vostè pugui també tenir qualque sensació
estranya respecte, de vegades, del que és la política nacional i
del que són els grans partits nacionals, jo som d’aquest partit
nacional i a mi de vegades també me passa, vull dir, no
s’estranyi, però li garantir que nosaltres sempre defensarem i
defensam la nostra llengua, la nostra cultura aquí, a Madrid i on
sigui; és ver que nosaltres no defensarem cap nació perquè
nosaltres no creim que les Illes Balears siguin una nació,
nosaltres creim que l’única nació és l’espanyola i que les Illes
Balears pertanyen a la nació espanyola.
(Alguns aplaudiments a la sala)
I propostes de futur, crec que és la millor proposta que s’ha
fet al llarg d’aquestes dos dies i que vostè ha fet aquí quant al
consens de quatre temes essencials: territori, model econòmic,
llengua i immigració. Jo hi estic totalment d’acord, però sense
cap tipus de discussió, totalment d’acord; miri, territori, demà
mateix, però el territori, el gran consens del territori varen ser
les Directrius d’Ordenació del Territori, les quals després el
govern posterior no va modificar i han estat els plans
territorials de cadascuna de les Illes. Aquest és el pacte del

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / Fascicle 2 / 26, 27 i 28 de setembre del 2006

territori, però el podem ampliar, naturalment, als espais
naturals, el podem ampliar a l’esponjament i al que vostè
vulgui, però jo entenc que el gran acord i el gran pacte del
territori a cada illa és el pla territorial que aproven cadascun
dels consells, perquè el pla territorial que ha aprovat el Consell
de Mallorca, efectivament amb el suport del Partit Popular, o
a Menorca amb el suport del PSM i del Partit Socialista, o a
Eivissa, doncs són els plans que diuen què és el que es pot
construir, què és el que no es pot construir, què és el que es pot
esponjar -perquè vostès en els plans territorials introdueixen
aquesta figura de l’esponjament i de la reconversió d’àrees
territorials-, què és el creixement urbanístic que es pot tenir i
quin no és el creixement urbanístic que es pot tenir.
Respecte d’aquest pla territorial al qual nosaltres hem donat
suport, del Consell de Mallorca, i pel que fa a Mallorca, per
exemple, doncs naturalment estam absolutament oberts a aquest
consens i creim que, a més, hi ha poques coses més a discutir,
podem incorporar el tema dels espais naturals, podem
incorporar els habitatges, si el 30% o no el 30%, com nosaltres
demanam d’habitatges de protecció oficial, però, insistesc, que
el gruix de l’acord crec que és el pla territorial. I
afortunadament, avui, a les Illes Balears els tres consells són els
que decideixen i són els que han decidit sobre el seu territori,
són els que decideixen sobre l’urbanisme, són els que
decideixen sobre els plans urbanístics.
I naturalment els ajuntaments, com no podia ser d’una altra
manera, no només s’han d’ajustar, s’han d’ajustar per llei, i a
més, per llei se’ls han de fer complir aquestes prescripcions, a
tots, siguin del color que siguin, que per això hi ha les autoritats
competents i per això hi ha les autoritats per fer complir
aquestes normes. I sense cap dubte aquesta és l’obligació de
tots els ajuntaments per damunt del seu color polític.
La immigració. Miri, en aquesta mateixa tribuna l’any
passat qualcú va dir que nosaltres ens queixàvem d’un procés
de regularització que s’havia fet aquí, de 21.000 persones que
eren irregulars, i que nosaltres criticàvem; efectivament el
criticàvem i el seguim criticant i crec que avui, amb el que
passa a Espanya, amb els drames que vivim a Canàries i a tota
Espanya, ningú no pot qüestionar que aquella regularització va
ser una irresponsabilitat. I puc compartir amb vostè
perfectament el que s’ha de fer en immigració; la immigració
és riquesa per al país que la rep, totalment d’acord, i nosaltres
necessitarem immigració per continuar amb el nostre nivell de
qualitat de vida. Dos, les fronteres s’han de respectar amb el
que sigui, les fronteres hi són per complir-se i les fronteres hi
són per protegir l’entrada a un territori, per la via que sigui i
aplicant la llei. Tres, polítiques actives: com que necessitarem
immigració, el que hem de fer és anar a cercar la immigració a
aquests països que puguin tenir aquesta emigració i que pugui
estar en consonància amb el que nosaltres necessitam. I en
quart lloc, naturalment, els projectes de cooperació, com tots
els que nosaltres duim endavant a aquests països sud-americans
o països africans que puguin evitar que tenguin necessitat
d’emigrar cap a Europa i, en aquest cas, cap a Espanya o cap a
les Illes Balears. Però crec que aquesta és la solució, sense cap
dubte, al problema de la immigració.
I una cosa respecte de la llengua, no crec que hagi de ser
una arma electoral, ho vaig dir ahir, tampoc no ho ha estat, jo
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no crec que avui hi hagi un debat d’enfrontament greu en
matèria de llengua. Però vostè, que és nacionalista, i jo que no
ho som, i nosaltres que som d’un partit espanyol a les Illes
Balears, som un partit a tota Espanya, vostè també ha de
reconèixer el que nosaltres hem fet a les Illes Balears, a
diferència del que ha passat a altres llocs d’Espanya, per la
llengua i per la unitat de la llengua. Avui, gràcies a tots, però
gràcies també al Partit Popular, la unitat de la llengua no es
qüestiona a les Illes Balears, no hi ha ningú que la qüestioni, la
unitat de la llengua ja és un valor que forma part d’aquest
consens i el consens de la llengua gira, des del meu punt de
vista, entorn del consens que nosaltres tenim des del principi de
la democràcia amb l’Estatut de l’any 1983, que ens ha anat bé
i que tampoc no hauríem d’intentar tocar massa, perquè crec
que és el consens que hem d’intentar respectar.
I acabaré amb el model econòmic. Estic segur que avui
horabaixa podrem parlar d’estructura i de conjuntura, tremend,
tremend, d’estructura i conjuntura econòmica, en parlarem
d’estructura i de conjuntura econòmica, però jo no vull culpar
ningú de res, és a dir, escolti, al finals als ciutadans no els
importa qui té la culpa, els ciutadans volen solucions, que és el
que nosaltres intentam aportar aquí; volen, efectivament, idees
i fets, nosaltres intentam aportar solucions als problemes reals
que tenen els ciutadans. I jo estic d’acord que hauríem de ser
capaços d’acordar, de tenir un cert acord, com vaig dir aquí
l’any passat, en el que ha de ser l’evolució del model econòmic
a les Illes Balears; de fet, li puc garantir que nosaltres, al llarg
de tot un any, i continuam, amb la patronal i amb els sindicats
hem fet feina amb aquesta qüestió, amb la qüestió del turisme,
a la Mesa de Turisme, perquè tenim la consciència que és
imprescindible aquest acord i aquest pacte.
Però escolti, sense cap tipus d’acritud, Sr. Nadal, en aquesta
mesa de diàleg la queixa més grossa és dels sindicats contra el
Consell de Mallorca, perquè el que no pot fer vostè és a la mesa
on ens hi jugam tant enviar un funcionari, és una discussió
política molt important. Si volem aquest pacte amb els sindicats
i amb els empresaris, entorn d’una mesa de diàleg social de
turisme, ens hi hem d’implicar tots, i és important que els
consells també s’hi impliquin, i és important que vostès també
s’hi impliquin i quan el sindicat envia el seu secretari general
o quan la patronal envia el seu president de la federació o
nosaltres tenim a la vicepresidenta i als consellers, crec que
també hi hauria d’haver un representant polític de tots els
consells per poder decisions i entorn d’aquesta mesa pactar
aquest model. Perquè aquest model que volem pactar en el
Parlament serà impossible, necessita de l’ajuda i necessita del
consens de sindicats i empresaris, al marge del mercat, al marge
de les forces socials i econòmiques, és impossible, des del meu
punt de vista, poder tenir aquest acord.
I per acabar, vull fer referència al tema que vostè ha
assenyalat, que és el tema de Canàries i el tractament fiscal, que
jo crec que avui ningú no pot qüestionar la transcendència del
fet diferencial insular a les Illes Balears, i aquest fet de la
insularitat de les Illes Balears avui ja és un fet assumit aquí,
però també cada vegada més fora d’aquí. El punt d’inflexió
d’aquest reconeixement de la insularitat de les Illes Balears és
quan s’aprova la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim
especial de les Illes Balears a Madrid, a l’Estat, al Congrés dels
Diputats, on, vostè recordarà, que s’hi introdueixen ja els
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increments del transport aeri o, una qüestió molt important, que
és la subvenció del transport de mercaderies. Però també hem
de reconèixer i nosaltres els primers que aquest text no va ser
el que havia sortit d’aquest Parlament i que, efectivament,
d’aquest text es varen retallar, sobretot, les mesures fiscals.
També s’ha de recordar que, si bé en el principi a Madrid,
el Partit Socialista Obrer Espanyol va votar en contra de
l’admissió a tràmit d’aquest règim, després el varen fer seu i hi
ha hagut unanimitat en aquest Parlament quant a l’aplicació i
defensa d’aquest règim econòmic. Però, malgrat això,
l’aplicació també ha decebut, i ni el govern del PP -i ho dic joi tampoc ara el govern del Partit Socialista, que ni tan sols hem
aconseguit que en dos anys convoquin les comissions mixtes,
on tots els ministres s’han compromès i el propi president, per
tant ni uns ni els altres hem estat capaços de desenvolupar
aquesta llei com es mereixia.

debat, perquè aquesta esmena que pactem sigui l’esmena que
garanteixi que aquesta llei sigui aprovada i que tengui el mateix
aval que ha tengut la resta de l’Estatut d’Autonomia.
I aprofit l’avinentesa per anunciar-li que nosaltres, des del
Govern de les Illes Balears, ja tenim un acord amb els membres
de l’anterior govern tripartit de la Generalitat de Catalunya, de
suport a aquesta iniciativa del Govern de les Illes Balears de
dins tots els àmbits que calguin per poder-la fer efectiva. Per
tant, si nosaltres ja tenim suports externs; tenim un acord amb
el tripartit de la Generalitat de Catalunya per donar suport a
aquesta proposta de règim econòmic i fiscal, si a més
aconseguim un acord de consens intern aquí, dins el Parlament
de les Illes Balears, serem imbatibles i aconseguirem una
oportunitat històrica que és compensar la nostra insularitat com
fan a les Illes Canàries.
Moltíssimes gràcies.

I en aquest context és on nosaltres vàrem plantejar
precisament aquesta nova llei a la qual vostè fa referència, que
fos una llei que evitàs la discrecionalitat del govern de torn,
perquè tanmateix nosaltres tenim la mala o la bona sort d’anar
amb el peu canviat i, per les raons que siguin, doncs estam a
l’atzar del color polític de torn i el fet és que aquesta llei no
s’aplica com nosaltres necessitam que s’apliqui. Però és evident
que aquesta llei el que ha d’introduir, efectivament, és el
plantejament de la fiscalitat també per palAliar, per corregir
aquest greuge comparatiu que tenim per mor de la nostra
fiscalitat. Per això, ara tenim l’oportunitat, per això els nostres
diputats a Madrid presentaran aquesta esmena que introdueix
aquesta nova llei fiscal i econòmica per a les Illes Balears, en
part com tenen les Illes Canàries. I aquesta iniciativa vol dotarnos d’una llei d’execució econòmica que pugui fer front als
problemes derivats de la insularitat a la Unió Europea i a
Espanya; vol obrir una perspectiva d’impuls, de foment de les
activitats econòmiques sensibles a la insularitat, com és la
indústria tradicional, l’activitat turística i la societat del
coneixement. I a l’àmbit fiscal la proposta que hem fet és la
reserva d’inversions, és introduir a l’ordenament fiscal,
específicament, una reserva d’inversions, lligada a inversions
condicionades, a l’estil de la reserva que hi ha a les Illes
Canàries, insistesc, sempre dins la legislació europea. El que es
pretén, precisament, és tractar els problemes de la insularitat
estimulant l’esforç inversor a les Illes Balears amb càrrec als
recursos que s’han generat aquí, a les Illes Balears, com a un
instrument endogen de foment a la inversió.
I és ver que a Espanya les Illes Canàries han tengut sempre,
històricament, un tractament semblant, que jo no vull extrapolar
en la seva integritat, però sí que crec que almanco hi ha una
part que té a veure també amb la nostra insularitat. I ara és quan
tenim aquesta oportunitat, amb la tramitació de la reforma de
l’Estatut d’Autonomia; quan tornarem a tenir una oportunitat
com aquesta? Quant anys, tal vegada, passaran perquè a
Espanya es repeteixi una situació com aquesta que ens pugui
permetre que nosaltres introduïm aquesta llei com a les Illes
Canàries dins la nostra reforma de l’Estatut d’Autonomia? I per
això és pel que jo també li propòs a vostè que siguem capaços
de consensuar en aquest Parlament l’esmena que puguem
presentar tots plegats, tots, amb el suport de tots, per introduir
aquest règim econòmic i fiscal a l’Estatut d’Autonomia. I és per
això que també vull aprofitar aquesta oportunitat d’aquest

(Aplaudiments a la sala)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. President. Sr. Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Sr. President. Començarem pel
darrer, insularitat, un règim fiscal diferenciat, totalment
d’acord, pactem-ho, facem feina, vostè ens ho ha recordat, jo
ni tan sols li ho havia retret, perquè tenim un pacte i vull ser
positiu en les nostres relacions, però des del 96 al 99, aquí hi
havia un govern del PP i a Madrid també i tampoc no
aconseguírem res. Crec que és el moment, i nosaltres li oferim
un pacte en aquests quatre grans aspectes per fer feina perquè
això es pugui aconseguir.
Vostè m’ha dit que la decisió, bé, volia fer un poc una
introducció en general, jo ja li he explicat que Unió
Mallorquina i el Partit Popular han signat un pacte de
governabilitat, un pacte que nosaltres assumim i estam
orgullosos de dur endavant, encara que hi ha moment que hi ha
hagut dificultats, supòs que per les dues parts, nosaltres veim
les nostres, i creim que el resultat d’aquest pacte ha estat
positiu per als ciutadans, però, quan hi ha un debat, hem de
poder dir les coses que pensam que no s’han fet correctament
i ningú no s’ha de posar nerviós o nerviosa.
Fer les carreteres, vostès i nosaltres vàrem signar un pacte
i vostès han fet les carreteres, i nosaltres pensam que tal i com
les han fet vostès tenien legitimitat però per ventura no és la
millor manera, no passa res, no passa res, les han fet. Nosaltres
el que no compartim és que sigui per criteris tècnics, nosaltres
creim que es poden fer carreteres a la mallorquina i ho hem
demostrat a la carretera de Manacor, i no necessitàvem
preveure coses des de feina molt de temps, l’hem pogut fer, el
desdoblament, i tothom deia que seria impossible perquè no
havíem fet previsions, ocupant el mínim consum de territori,
ocupant l’espai o seguint bàsicament el traçat i intentant
mantenir les peculiaritats mallorquines. Si els turistes vénen a
l’illa és perquè Mallorca és diferent, si han de trobar el mateix
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que troben a Manhattan o a Miami, no vendran aquí, nosaltres,
per això, pensam que s’ha de fer d’una altra manera, a la
mallorquina; però tenim un pacte i el respectam, i vostès han fet
les carreteres.
Conveni amb Madrid. Bé, l’endeutament s’ha fet, vostès
tenien legitimitat per fer les carreteres que hi havia de l’anterior
conveni, nosaltres mai no ho hem negat i així ho hem
reconegut, però ara hauríem d’intentar possibilitar que se signàs
un altre pacte, per fer carreteres essent capaços de posar-nos
d’acord, i és el que intentam des d’Unió Mallorquina, a veure
si som capaços, com hem fet amb el tema de l’Estatut de posarnos d’acord en un tema tan important com són les carreteres
perquè se segueixin millorant i mantenint les nostres carreteres.
Estic d’acord amb vostè, l’increment de població és el que
fa que el finançament que per ventura ja en el seu moment era
deficitari, perquè les transferències per ventura no eren les
millors, ara hagi fet que aquest dèficit s’agreugi més, i és el que
hem d’intentar millorar, per això Unió Mallorquina li proposam
un pacte en matèria d’immigració, perquè no l’utilitzem com a
tema per barallar-nos.
Autonomia energètica. Està bé que haguem garantit
l’autonomia energètica de les nostres illes, i jo li reconec que
la situació objectivament, en aquests quasi quatre anys de
legislatura, ha millorat, però em preocupa un tema, em
preocupa la qualitat del servei, em preocupa que cada vegada
hi ha menys persones que es dediquen al manteniment, que
quan hi ha una avaria tarden més a solucionar el problema, no
en el gran transport d’energia, sinó en el petit particular que té
un transformador i que no li arriba a casa seva, i crec que
hauríem de fer una normativa que donàs un mínim de seguretat,
un mínim de qualitat en aquest servei.
Ha tocat tants de temes ...
Transport públic a Palma, que hi ha hagut un increment?, sí,
què és positiu?, sí, però manca la millora del servei, no ens
podem quedar en el que hem fet fins ara, els polítics feim coses
o hauríem de fer les coses pensant en els ciutadans que les han
d’utilitzar, no basta tenir la millor flota, sinó que la flota ha de
tenir un disseny tal que la puguin utilitzar els ciutadans. Si
resulta que els autobusos que vénen de s’Arenal vénen
carregats de turistes que vénen a veure la Seu i els que estan al
Coll d’En Rabassa i a es Molinar els veuen passar plens plens,
però no hi podem pujar, alguna cosa haurem de fer. A això em
referia jo.
Metro. Una altra d’aquestes coses, una matèria en la qual
creim que s’han fet les coses ben fetes, però que no tot s’ha fet
perfecte, que el metro és una mesura positiva, però per ventura
si haguéssim escoltat tothom, el soterrament de les vies
s’hagués allargat una mica més, perquè els veïnats del Pont
d’Inca, per exemple, continuen tenint els mateixos problemes,
per ventura s’hauria de plantejar també soterrar el Pont d’Inca
o els pobles per on passa el tren. Què és positiu el que s’ha fet?
Sí, però no basta.
El parc, bé, li agraesc la confiança, i simplement era un
detall, perquè com que al seu programa electoral vostès deien
que era un parc, pensava que per ventura no se’n recordaven,
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però vostès tenen la legitimitat i no es preocupi, que altres
vendran al futur i ho arreglaran.
Descompte aeri. Endavant una mesura positiva. Què entenc
jo?, que convocar un concurs i donar-li a una empresa farà que
hi hagi una sola empresa, i això si no li vol dir monopoli, diguili el que vulgui, però hi haurà una sola empresa, i per ventura
seria bo que totes les empreses poguessin competir i oferir un
preu més econòmic, però bé, ja està bé.
Aeroports. Endavant amb la gestió, endavant amb les
propostes, com més aviat millor. Que s’aturi el fet de ser tan
solidaris, tan solidaris, tan solidaris, que estem finançant els
nostres competidors.
Ensenyament. S’han fet les coses ben fetes en matèria
d’ensenyament, jo no sé si tot el mèrit és de l’actual conseller
o alguna cosa també ve de l’anterior, però jo li vull reconèixer
a l’anterior conseller la feia que s’ha fet. Dues coses són les que
queden pendents en matèria d’ensenyament i és el tema de la
lliure elecció de centres. Quan anunciaven vostès que la lliure
elecció de centres era que la gent no fes cues per canviar
d’empadronament, perdoni, m’he equivocat i ho he dit, jo
pensava que la lliure elecció de centre era que cada pare i mare
pogués triar on vol dur els seus fills, i em sembla una decisió
lloable, una decisió a la qual Unió Mallorquina dóna suport i,
a més, nosaltres dúiem en el nostre programa electoral. Tant de
bo tots, pares i mares, poguessin triar on volen dur els seus
nins, el que sap greu és que quan vas a Son Oliva, els pares de
Son Oliva et diguin que no poden dur els seus nins a l’escola de
Son Oliva perquè no hi ha més places i els han de dur a es
Rafal Nou o al Terreno, això és el que encara no s’ha
aconseguit. Però per això els oferim el nostre suport, perquè
volem que es pugui triar el centre.
Trilingüisme. Una idea bona, una idea, ja li he dit, de Maria
Antònia Munar, la presidenta d’Unió Mallorquina, una idea
boníssima, però, per què serà que feta per vostès tothom es
posa esquena paret?, per què?, alguna cosa deu passar.
Nosaltres, el que els oferim és això, un pacte, vostès que no són
nacionalistes, amb nosaltres, que som nacionalistes, per fer una
política consensuada amb tots els grups d’aquesta cambra, i que
es pugui donar el que tots els pares volem, que els nostres fills
surtin de l’escola, arribin a la universitat parlant perfectament
tres llengües, evidentment, i per això li agraesc que vostè
estigui d’acord a dur endavant aquest pacte, amb aquests quatre
grans eixos, i el que m’agradaria és que assumís el compromís
de convocar-nos, a tots els grups polítics, fins i tot als
interlocutors socials, però no a les institucions, no, als grups
polítics d’aquest parlament per poder se capaços, com ho hem
fet amb l’Estatut, de posar-nos d’acord en quatre grans temes,
si no poden ser quatre, almenys en tres: immigració, llengua i
territori. Model econòmic, en podem parlar, si no en som
capaços, ho hem d’intentar, però almenys en tres d’aquests
quatre grans eixos.
Cregui’m que si som capaços de fer això, els ciutadans ens
ho agrairan. Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Nadal. Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Diputat, efectivament, en el tema de la insularitat, que em
sembla el més important, crec que estam d’acord i crec que som
conscients de l’oportunitat que tenim. Crec, i he estat el primer
que ho he dit, que en aquests moments mirar enrera no ens
conduirà a res, però som el primer que assumesc la
responsabilitat de tot el que ha passat fins avui, però també
assumesc la responsabilitat que l’any 98, per primera vegada,
es reconegués la insularitat en contra, en aquells moments, dels
altres partits de les Illes Balears. Cosa que després va ser
assumida per tota la resta de partits. Avui tenim una oportunitat
de fer una passa més, nosaltres som eminentment fenicis, i el
que sabem, entre d’altres coses, és negociar, ho hem demostrat
moltes vegades, crec que també ho demostram en l’Estatut
d’Autonomia, hi ha qui diu que hem presentat una factura de
3.000 milions d’euros aprofitant l’avinentesa, però tant se val,
tant se val, tant se val. Crec que els balears sabem negociar i
sabem aprofitar les nostres oportunitats. Quan es tornarà a
produir una oportunitat com aquesta perquè puguem tenir un
reconeixement de la insularitat com tenen a les illes Canàries i
que això quedi reflectit a l’Estatut d’Autonomia, tenint els
acords de consens, naturalment, primer en aquesta cambra, i
després al Congrés de Diputats? Probablement fins d’aquí
molts d’anys. I aquest és el repte que avui hem d’assumir. Hem
d’assumir aquesta oportunitat. Dia 9 d’octubre acaba el termini
d’esmenes a l’Estatut d’Autonomia al Congrés dels Diputats,
nosaltres hem presentat una esmena, però hauríem de tenir el
consens i el suport perquè aquesta esmena es pogués aprovar.
I si, a més, en aquests moments hem aconseguit acords externs,
en aquests moments el govern tripartit de la Generalitat de
Catalunya que donarà suport on calgui a aquesta proposta del
Govern de les Illes Balears, en aquest tractament de la
insularitat, com a les illes Canàries, també fiscal. Si ara tenim
aquesta oportunitat crec que no l’hem de perdre i crec que hem
de ser més fenicis que mai i defensar els nostres interessos, els
de la nostra gent, els nostres pagesos, els nostres industrials que
tenen problemes per competir amb igualtat de condicions.
I els criteris de les carreteres, es vulgui o no es vulgui, són
tècnics, però el que no vull és magnificar, perquè, insistesc, de
setze, són dues on hi ha desacord, perquè són les dues úniques
on s’ha fet un traçat distint, crec que està bé, ens respectam,
hem aconseguit entre tots millorar substancialment les
carreteres de les Illes Balears i jo crec que això és molt bo i
positiu, que vostès han fet unes carreteres a la mallorquina,
fantàstic, enhorabona, i jo li vull agrair, perquè crec que entre
les mallorquines i les que són balears, al final haurem
aconseguit arreglar bastant el problema que tenim.
(Aldarull a la sala)
I, efectivament, el nostre problema de finançament és
l’increment de la població, només en targetes sanitàries, hem
passat el milió de targetes sanitàries, i clar, aquesta població
s’ha d’atendre, a les escoles avui de les Illes Balears hi ha 125
nacionalitats distintes d’alAlots i alAlotes, 125 nacionalitats
distintes. Això és molt complicat i és molt difícil, i tampoc no

ve d’ara, efectivament, el mateix problema tenia ja l’anterior
conseller d’Educació que també va haver de fer esforços per
intentar solucionar aquesta qüestió, perquè tenia el mateix
problema, ara agreujat perquè ha vengut més gent; però la
població ens condiciona i el finançament de l’educació avui és
el que queda pendent, i això és el que sense cap dubte
arreglarem l’any 2007 i, per tant, el govern que surti d’aquí un
any de les urnes, crec que aquest problema el tendrà molt
corregit, que és el nostre objectiu.
Jo crec que, efectivament, el més important, Sr. Nadal, són
els quatre acords que vostè ha plantejat aquí, els quatre pactes
amb els quals coincidesc totalment i vull agafar el testimoni
que vostè m’ha deixat aquí, a aquesta tribuna, pactar el territori,
el primer, però crec -insistesc- que aquest pacte del territori ha
de girar, haurà de girar al voltant d’assumir els plans territorials
que avui ja han aprovat els tres consells, i pactar sobre la
immigració i sobretot sobre la integració d’aquesta immigració
a les Illes Balears, no només és primordial, sinó que ha de ser
un repte i un objectiu de cadascun de nosaltres.
I la llengua, malgrat vostè no m’ho reconegui, crec que en
el fons del seu coret sí que compartirà amb mi que alguna cosa
hem fet des d’aquest costat de la cambra perquè aquest tema de
la llengua no sigui un tema d’enfrontament, com ho és a altres
territoris i com ho és a altres comunitats autònomes no massa
lluny d’aquí, a Espanya. Avui ningú no discuteix la unitat de la
llengua, fins i tot a l’Estatut d’Autonomia el tema de la llengua
no ha estat el principal tema de confrontació, i l’acord en
termes essencial ja estat possible.
El model econòmic. Necessitam l’acord de partits polítics,
però necessitam sobretot tenir l’acord dels que són els
principals protagonistes involucrats, els agents socials i els
agents econòmics. Un pacte de model econòmic sense els
sindicats i sense els empresaris és perdre el temps, no podrem
imposar des de la política al mercat un model de planificació
extern, dissenyat a un despatx i que després no tendrà cap
traducció pràctica, hem de partir de l’acord de sindicats i
empresaris, si no aconseguim aquest acord de sindicats i
empresaris, per molt d’acord de models econòmics que facem
els polítics, seran paper banyat, com tants d’altres que s’han fet.
I, insistesc, no té per què ser un monopoli ni una sola
empresa, un concurs, i el podem dissenyar plegats per cobrir el
trajecte aeri el podem acordar de la manera que sigui, és igual,
qui vulgui que presti el servei amb aquestes condicions, i s’ha
acabat, no hi ha cap problema. Li record que avui sí que hi ha
un monopoli, avui sí que hi ha un monopoli en el transport
interinsular que vostè no ha recordat, avui sí que hi ha una sola
companyia que és la que fa aquest servei, per tant, amb aquesta
fórmula crec que ho podem canviar, nosaltres no som
sospitosos de voler gestionar públicament el transport aeri, ben
al contrari, volem que sigui la iniciativa privada, però sí volem
garantir una cosa, sense que a l’Estat, al Govern d’Espanya li
costi ni un sol euro més que a partir de dia 1 de gener de l’any
2007, els bitllets interinsulars costaran 27,5 euros més taxes a
tots els ciutadans a les Illes Balears, residents i no residents.
I vull acabar, efectivament, agraint el seu suport al nostre
projecte del trilingüisme, i no tengui cura, no es preocupi, són
les tres llengües les que s’han de saber, però que puguem saber
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anglès no és incompatible amb que sapiguem parlar
perfectament les altres dues llengües oficials.
I l’habilitat de la lliure elecció de centre, de centre escolar,
és aquesta, i no n’hi ha d’altra, que dotze pares no podrien triar,
i avui només són quatre, quan tenguem les infraestructures
adequades i adients, tant de bo sigui prest, seran tots, però
aquesta és la lliure elecció de centre, aquests vuit pares que
s’han beneficiat i que fa tres anys no s’en podien beneficiar. Té
raó, no són tots, però són un nombre important.
En qualsevol cas, moltíssimes gràcies, Sr. Diputat per les
seves propostes i pel seu tarannà. Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
se suspèn la sessió fins a les 16,10 d’avui horabaixa, per tant,
tenim dues hores abans per tornar a iniciar la sessió plenària.
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EL SR. PRESIDENT:
Començam la sessió parlamentària i en primer lloc
intervendrà el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
i per això té la paraula el Sr. Miquel Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Siguin també les
meves primeres paraules destinades en homenatge i record a un
home entranyable, a un gran polític, el company Xisco
Quetglas.
Sr. President de la comunitat autònoma, senyores i senyors
diputats. Sr. Matas, ahir vostè ens va pintar una realitat de color
de rosa, tot va bé i si qualque cosa no hi va és culpa del pacte
de progrés o de Madrid. Permetin que jo intenti exposar una
realitat diferent, per a mi, per al grup que represent, Esquerra
Unida i Els Verds, aquesta ha estat una legislatura perduda, una
legislatura perduda perquè no hem valorat correctament els
problemes del nostre model de desenvolupament i en lloc per
posar les bases per corregir-los, els han agreujat. Per a nosaltres
aquest ha estat un quadrienni negre, seria absurd negar que
vivim una bona situació econòmica, hem tengut una bona
temporada turística, han vengut més turistes que altres anys,
encara que concentrats en mesos punta, hi ha un baix nivell
d’atur, hi ha sense cap dubte una situació econòmica de
bonança, però seria igualment nefast pensar que vivim en el
millor dels mons.
Cal tenir en compte algunes dades significatives. Segons el
Centre de Recerca Econòmica tenim el creixement menor de
totes les comunitats autònomes. L’endeutament de les famílies
és el major de l’Estat, precisament un moment en el qual pugen
les hipoteques i els preus de l’habitatge són més cars, com
vostè es va referir ahir. Cada cop es necessiten més turistes per
mantenir el mateix nivell de guanys, la restauració i l’oferta
complementària ha patit les conseqüències d’un turisme de baix
nivell adquisitiu, basta recordar l’entrevista del president de
restauració de la Caeb, dic bé, de la Caeb, fa unes setmanes al
Diario de Mallorca, i en aquests anys no hem tengut, no hem
patit un 11-S, que va suposar la reducció del turisme mundial
i sí una gran inestabilitat a la Mediterrània oriental que ha
afavorit l’arribada de turistes.
Però la cosa no seria tan preocupant si només parléssim de
la nostra economia a curt termini, el problema és que el nostre
model econòmic és insostenible, no pot créixer indefinidament
i mostra símptomes d’esgotament o com a mínim està en un
estat avançat de maduració. S’han seguit posant de manifest les
importants contradiccions del sistema de creixement de les
nostres illes. Els desequilibris de la nostra estructura
productiva, la construcció, ens agradi o no, agradi més o agradi
manco, continua sent el motor de la nostra economia, en deu
anys ha passat de tenir 30.000 treballadors a tenir-ne 73.000;
segons l’informe darrer del SOIB sobre evolució del mercat
laboral el sector ha crescut el darrer any un 14,9 %. La
indústria perd cada dia més pes dins la nostra economia,
l’agricultura i la ramaderia són testimonials. Tenim una planta
hotelera necessitada de profundes reformes, el fort increment
del turisme residencial per sobre de l’hoteler és un problema
seriós a llarg termini, l’increment del tot inclòs continua

afectant la nostra oferta complementària i continua sent un
problema per a ara i per al futur. Senyores i senyors diputats, si
tot va tan bé com vostès diuen, caldria demanar-se per què
venen els hotels les grans cadenes i aposten per altres indrets.
El fet és que la nostra comunitat és la comunitat amb més
fracàs escolar, el 30% no supera l’ESO, 1 de cada 4 joves passa
a la universitat, com va mencionar ahir al seu discurs, un 25%
enfront el 45% de la mitjana estatal, tenim un nivell baix de
qualificació professional, tenim un consum insostenible de
territori. En definitiva, tenim un model econòmic insostenible
i amb fortes debilitats estructurals, un model que no ens serveix
per a sempre, un model que demana a crits canvis estructurals
i així ho veuen economistes, centres d’investigació i estudi, el
darrer seminari recent que va organitzar el Centre de Recerca
Econòmica, pensadors, empresaris, sindicalistes, sembla que els
únics que no ho veuen són vostès, senyores i senyors del
Govern.
El Govern es mou amb la premissa de si hi ha dos duros a
guanyar els pròxims anys ja va bé, els que venguin darrera ja
s’ho faran. Vostès han tudat quatre anys, si realment apostessin
per introduir mesures correctores al model econòmic haguessin
apostat seriosament per la investigació més el
desenvolupament, i no continuarien sent la darrera comunitat
autònoma en aquest tema com va quedar palès a la darrera
interpelAlació que es va fer a aquest plenari. Haguessin situat
l’educació com una prioritat, haguessin situat la lluita contra el
fracàs escolar com l’element essencial de la seva política,
haguessin millorat substancialment la formació professional
sortint de la burocràcia normal on està per caminar
decididament cap a la integració dels subsistemes, apostar
decididament per l’institut de les qualificacions, haguessin
apostat per un turisme de qualitat, haguessin pres mesures
decidides per combatre el tot inclòs, com vostè, Sr. Matas, va
anunciar a Londres va dos anys precisament, però quan va
tornar algú li degué estirar les orelles i no varen fer res, bé,
varen fer allò que ja recomanava Napoleó fa molts d’anys, quan
no es vol resoldre un problema es crea una comissió, varen
crear -vostès són especialistes a crear comissions de savisvaren crear una comissió de savis.
Per cert, varen posar en marxa també una ponència
parlamentària que s’ha reunit una vegada, el dia que es va
constituir, i haguessin pres mesures serioses per intentar palAliar
l’avanç excessiu del turisme residencial. No entraré en la guerra
de xifres, que han sortit aquests dies perquè no tenc dades per
dir qui té raó, però és igual, encara que siguin les xifres que
dóna la conselleria, és, sense cap dubte, preocupant i
desmesurat.
Sincerament, vostès creuen que el Pla d’autopistes i
autovies que han posat en marxa, que converteix a Mallorca i
a Eivissa en àrees metropolitanes és una bona forma de frenar
el turisme residencial? Però no han fet res d’això, no solament
no han posat les bases per a un canvi de model, sinó que hi han
aprofundit.
Com feren amb el Pla Mirall, inverteixen amb doblers
públics en grans infraestructures i lògicament qualsevol
injecció extraordinària de recursos públics té un efecte
multiplicador en el conjunt de l’activitat econòmica, però
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aquesta injecció no la destinen a palAliar, per exemple, els
problemes del sector turístic, ni molt manco a superar els greus
dèficits socials de la nostra comunitat. Una injecció que per
cert ha suposat endeutar la nostra administració per les
properes set legislatures, set legislatures, segons el Banc
d’Espanya el 6% del producte interior brut, i representa un
augment el darrer any del 7,77%. En resum, un endeutament de
1.390 milions.
Vostès dediquen aquest doblers de l’endeutament a
infraestructures viàries, a construir autovies i autopistes. Saben
perfectament que el vigent Pla de carreteres combinat amb els
plans territorials de Mallorca i d’Eivissa comporta convertir
cada illa en una macrourbanització, una zona metropolitana,
pobles a 30 o 40 quilòmetres de Palma esdevenen pobles
dormitori, les autopistes impulsen la continuació del boom de
la construcció. I això suposa un consum del territori
insuportable i insostenible i, a més, hipotecar les arques de la
comunitat per anys, un bon negoci per a un grapat
d’especuladors i un mal negoci per a la majoria de la població.
En definitiva, pa per a avui i fam per a demà, com li va dir, Sr.
Matas, una vegada el Sr. Sampol, aquest model no crea riquesa,
crea rics.
Ara s’entén per què no els interessa un nou pacte per a
l’ocupació, la concertació social, l’abc de qualsevol política
laboral europea -a la darrera cimera de Luxemburg de l’1 i 2 de
juny encara es va tornar a fer més palesa aquesta qüestió- és
imprescindible per afrontar canvis estructurals que afectin no
sols l’economia i el model territorial sinó també el mercat de
treball, però fent la política que vostès han fet
d’infraestructures, com menys pactes millor, res de concertació
ni diàleg social i així les grans línies les decideixen
tranquilAlament les grans patronals d’hostaleria i construcció.
Se’n recorda, Sr. Matas, d’allò que deia vostè en el seu
discurs d’investidura sobre el pacte per a l’ocupació? El que va
defensar en el primer i segon debat de política general en
aquesta mateixa tribuna sobre el pacte per a l’ocupació? El que
va votar aquesta cambra l’abril de 2004, una moció presentada
per Esquerra Unida i Els Verds, que plantejava la necessitat
d’un pacte per a l’ocupació?, fins i tot me’n record que la
moció plantejava la necessitat d’un pacte per a l’ocupació i
vostès em varen corregir i varen posar “per continuar treballant
per un pacte per a l’ocupació”, es veu que continuen treballant
encara vostès per un pacte per a l’ocupació.
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problema del nostre mercat laboral és la manca de qualificació,
és la precarietat dels contractes, aquest és el problema del
nostre mercat laboral i si es vol enfrontar al tema de fons,
aquest és el tema que cal afrontar, no posar cortines de fum
situant problemes que no existeixen, per després dir que els han
resolt perquè han pujat un punt per amunt o un punt per avall,
un índex d’ocupació que està més o menys lineal des de fa dues
dècades. Al 2005 els contractes eventual en aquesta comunitat
suposaren un 55,12% del total i continuen creixent, el 43,43%
d’una durada de 3 mesos o menys, de 3 mesos o menys, el
28,18% d’entre 3 mesos i 12 i solament el 0,07% entre 12 i 18
mesos. I aquesta precarietat no es resol mai perquè el mateix
model econòmic genera precarietat, vivim en un estat de
normalització de la precarietat, considerant tots ja que aquesta
és una situació normal de la nostra realitat laboral. Aquest és un
dels greus costos socials d’aquest model.
I què hem de dir de la sinistralitat laboral? El 2005 es va
incrementar en un 10,35% en relació amb l’any anterior, vàrem
patir 15 morts. Segons el Ministeri de Treball entre juliol de
2005 i juliol d’enguany ha pujat un 8,3%, en els 5 primers
mesos d’aquest any s’ha tornat a incrementar, amb el que duim
d’any ja duim 9 morts en sinistralitat laboral, don les xifres del
Ministeri perquè la Conselleria de Treball no n’ha publicades
des de l’any 2005.
Ja el vaig avisar, Sr. Matas, al discurs d’investidura, li vaig
dir si vostè pensava afrontar una legislatura on l’obra pública
fos un element fonamental, element amb el qual jo discrepava,
però si vostè pensava fer això, s’havia de prendre molt
seriosament la lluita contra la sinistralitat laboral, s’ho havia de
prendre molt seriosament perquè sinó podia passar el que
realment ha passat, però enlloc de fer això vostès varen fer tot
el contrari, varen desmuntar l’Institut de Salut Laboral de les
Illes Balears i totes les mesures que havíem posat en marxa la
passada legislatura i que curiosament havien donat resultat
perquè havíem aconseguit baixar la sinistralitat laboral han
estat eliminades, ni tan sols aprofiten el que és bo quan és
positiu.

I, de la Mesa de Turisme què? Fa un any que va parlar vostè
d’un pacte, Sr. Matas, ja és ben hora que entengui que una cosa
és concertació i una altra és diàleg, que una cosa és asseure’s
a una taula i parlar i una altra és signar acords i compromisos
de futur, hi ha molta diferència, l’únic que han signat vostès ha
estat un pla d’ocupació, que és el pla de feina de la conselleria,
que, a més, no ha estat signat per tots els sindicats, res de diàleg
social, aquesta és la seva política. I no és que el nostre mercat
laboral no estigui necessitat de millores, el problema del nostre
mercat laboral no és la quantitat, és la qualitat.

I què hem de dir de l’economia social? Torna a ser la maria
per a aquest govern. Desenvolupament de llei de cooperatives,
des de fa tres anys, res de res. Disminució de la despesa any
rere any, i un pla director que continua esperant, que continua
esperant a pesar que es va votar per unanimitat en aquest
plenari l’abril de 2004. Ja sé, Sr. Matas, perquè tenc informació
i acostum a anar pel món informat i tenir relacions socials que
dilluns mateix es va reunir una representació de l’economia
social amb el conseller i varen parlar d’incrementar via
esmenes el pressupost d’enguany i varen parlar de posar, de
començar a pactar un pla director d’economia social, però, Sr.
Matas, quin balanç hagués pogut presentar vostè a aquest
tribuna si hagués vengut a dir-nos que ha esperat a 7 o 8 mesos
d’acabar la legislatura, per començar el primer quilòmetre
d’autopista? Idò, vostè ve quan falten 7 o 8 mesos a dir-nos que
ara començam a caminar per posar en marxa un pla director de
l’economia social.

Senyores i senyors diputats, Sr. Matas, fins quan pretén
tenir-nos enredats plantejant que el problema del nostre mercat
laboral és l’atur? El problema del nostre mercat laboral no és
l’atur, ni ara, ni fa quatre anys, ni fa 10, ni fa 15, ni fa 20, el

I la Conselleria de Treball, que sembla que no té molta
feina encarrega encara a una empresa privada el seguiment
econòmic i tècnic pedagògic de les subvencions, no acab
d’entendre com es pot donar a una empresa privada el control
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de les subvencions públiques i menys per 1.200.000 euros. Es
veu que, a més, deu ser una empresa extraordinària i polivalent
perquè també serveix per dur la centraleta de la conselleria.
Sr. Matas, va fer bé cessant el seu primer conseller de
Treball, que no va fer res, però em tem que l’actual no li ha
sortit millor. No hi ha política social del Govern, hi ha línies
d’actuació de baixa intensitat que suposen en tots els casos
continuïtat de programes d’altres governs. Ens hem endeutat
com mai, però les residències per a la tercera edat i per als
sectors discapacitats es fan privades, per cert, saben vostès que
la Llei d’acció social vigent que varen aprovar vostès prohibeix
concertar residències amb empreses privades i que ha de ser
amb entitats sense ànim de lucre? Ni tan sols per acomodar
això han canviat la llei i han modernitzat una llei que està
necessitada de ser modernitzada.
Els ajuntaments regalen el sòl a una empresa, generalment
a una multinacional i desprès se li garanteix el 60% de les
places dels seus clients per 50 anys, així jo també vull ser
empresari quan sigui gran.
Per cert, on és el Pla d’escoletes que va prometre la seva
consellera de Presidència?
L’habitatge continua sent un greu problema per a una bona
part de la població i davant això posen en marxa la hipoteca
jove que beneficia un segment de la joventut, no precisament
el més necessitat, i deixen de complir un altre cop els
compromisos del Pla d’habitatge estatal com feien a la
legislatura d’abans del pacte. Abandonen les polítiques de
rehabilitació d’habitatges desocupats i culpen del problema de
l’habitatge a la manca de sòl.
L’any 2006 ha estat un any negre per a les ONG que es
dediquen a cooperació internacional. La convocatòria de juny
de la Direcció General de Subvenció de Projectes de
Cooperació, la principal convocatòria a la qual poden acollir-se
les ONG de Balears que treballen al món de la cooperació
internacional, retalla 2 milions d’euros en relació amb l’any
passat. Com es menja això?, on és el truc? Idò, senzillament, es
tracta d’una convocatòria per als anys 2006 i 2007 i en els
pressupostos del 2006 se li atribueixen 1.700.000 euros i als del
2007 els 2 milions restants. En definitiva, 3.700.000 euros que
és el mateix que es va aplicar l’any passat. Sr. Matas, li assegur
que el meu grup seguirà molt vigilant la pista d’aquest doblers,
seria molt desagradable que es gastassin els doblers del 0,7 i de
la cooperació internacional, i que els desviassin cap a altres
indrets.
La immigració és un altre dels greus problemes d’aquesta
comunitat, bé, i del tot el món desenvolupat, sense cap dubte.
Sr. Matas, no basta crear una conselleria nova per parèixer que
es pren seriosament el tema, sobretot si aquesta conselleria allò
que fa fonamentalment és gastar-se els doblers que vénen del
Ministeri de Madrid, no basta fer electoralisme amb les cases
regionals, allò que cal és molta despesa pública.
En sanitat i per continuar amb la mateixa línia de suport a
la iniciativa privada es multipliquen els convenis amb la
privada. El decret del Govern que regula el temps màxim
d’espera per a intervencions quirúrgiques exclou algunes

patologies importants i desvia les llistes d’espera cap a la
privada, un negoci excelAlent. Varen abandonar vostès el
projecte del nou Son Dureta, que havia fet el pacte de progrés,
d’acord amb el govern que presidia el Sr. Aznar, per cert, i
l’han abandonat per Son Espases, que ha suposat un increment
de la despesa impressionant de 131 milions a 268 milions,
retardar el projecte 4 o 5 anys, destrossar el paratge de La Real.
I tot això per què? Costa creure que sigui tan sols per fer el
contrari d’allò que volia el pacte, senzillament és un pelotazo
urbanístic de primer ordre, un gran negoci per a les
constructores, un gran negoci per a la privada tot el temps que
no hi haurà un nou Son Dureta.
En definitiva, quatre anys perduts, en segons quines coses
tanta pressa, Sr. Matas, i en altres tan poca. Així es valoren les
prioritats del seu programa i de la seva actuació.
Per parlar d’educació cal partir de la nostra realitat, la
població de les Illes Balears té un dels nivells de formació més
baix de tot l’Estat espanyol i tenim les taxes més elevades de
fracàs escolar, un 30% del total de l’alumnat dels centres
educatius de les Illes no superen l’ESO, en una situació tan
greu que només la trobam pitjor a les ciutats autònomes de
Ceuta i Melilla. Sols un de cada quatre joves cursa estudis
universitaris, el 24,95%, molt lluny de les recomanacions de la
Unió Europea, un 50%, i de la mitjana nacional, un 45,60%.
L’augment de l’alumnat en els centres educatius de les Illes és
d’un 3% anual, mentre a les altres comunitats autònomes minva
el nombre d’estudiants, les Illes Balears tenim el percentatge
més elevat de l’Estat amb alumnat estranger amb un 7,8%,
escolaritzats en els centres públics, i un 3,7% en els centres
d’educació privada concertada.
Davant aquest greu problema del fracàs escolar, què s’ha fet
fins ara? Quins plans d’actuació extraordinaris s’han posat en
marxa? Per què no s’ha promogut un gran pacte social per a
aquest tema? Un altre cop, Sr. Matas, veiem la seva
predisposició al diàleg social. La seva gran actuació ha estat un
congrés l’octubre del 2005, del qual encara no sabem què ha
costat i quines conclusions se n’han tret. I això sí, prioritzen la
privada concertada, promouen que agafi nous nivells no
obligatoris, fan un decret de 50 milions d’ajudes per a obres, o
faciliten la implantació d’un colAlegi de l’Opus que separa els
nins i les nines com en els millors temps del franquisme. I
posen en marxa el Decret de trilingüisme, que no té res a veure
amb què tots els nins de la nostra comunitat sàpiguen català,
castellà i anglès, sinó que està mal fet i fora de temps.
La seva política envers la llengua catalana ha estat nefasta,
digui el que digui vostè, fa una estona, avui matí parlava amb
el Sr. Nadal i pareixia que no havia romput un plat mai, varen
començar utilitzant la confrontació lingüística com argument
electoral, durant el primer any de legislatura varen fer bandera
del bilingüisme, sempre el castellà per damunt del català, varen
dur la confrontació als pares i a les mares amb el decret del
2004, desautoritzaren i anulAlaren la Junta Avaluadora de
Català provocant una forta confrontació, varen permetre que el
català fos maltractat a IB3, en definitiva no compleixen la Llei
de normalització lingüística, que això sí que va ser un vertader
exemple de consens.
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IB3 és un altre dels desenganys de la seva gestió, una gestió
dolenta des del punt de vista econòmic, un brutal endeutament,
es va parlar de 30 milions, després se’n varen pressupostar 45
i acabarà en 90, res d’ingressos en publicitat, molts pocs, en
definitiva, tota una sèrie d’aspectes que nosaltres consideram
criticables i que en tot cas dir que -se m’ha encès el llum- a la
rèplica li podré ampliar.
En polítiques mediambientals i territorials aquesta
legislatura serà la legislatura del ciment i de l’asfalt, del major
consum del territori de la nostra història.
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És vergonyós que l’Ajuntament de Campos continuï posant
entrebancs i gastant doblers públics per dificultar la destrucció
de les cases de ses Covetes, o el cas Rasputín o les
colAlocacions ilAlegals o clientelars especialment a empreses
públiques. Però allò més greu és que a hores d’ara estan a la
barra en aquests moments tot un grapat de responsables
polítics, una mitja dotzena d’alts dirigents d’UM per suposats
desviaments milionaris de fons públics a persones o a entitats
properes al seu partit. L’Ajuntament d’Inca per l’assumpte de
les senalles. El vergonyós cas dels cavallistes ...
(Rialles i remor de veus)

I per entrar en el darrer capítol, la transparència i la legalitat
democràtica no gaudeix de bona salut al nostre país. Tindrà a
veure amb el nostre model econòmic, amb el guany fàcil, amb
el pes d’una ideologia conservadora que considera beneit a qui
pot enriquir-se encara que sigui ilAlegalment i no ho fa? El fet
és que les distintes èpoques de governs conservadors estan
plens de casos de corrupció, les diferents etapes del PP es
defineixen pels seus escàndols, etapa Cañellas: Zeus i Torcal,
cas Simarro, cas Vidal, cas Calvià, túnel de Sóller; primera
etapa Matas: Mapau i Bitel; després d’un breu parèntesi de
quatre anys de pacte de progrés tornen els escàndols per totes
parts, el ministre de Justícia l’altre dia feia unes declaracions
sobre les altres Marbella fent referència a les Illes, i el Sr.
Matas i el Sr. Huguet surten amb declaracions airades, senyores
i senyors diputats, qui té la cua de palla prest se li encén.

Estic content d’haver aconseguit despertar aquest hemicicle.
(Més rialles i remor de veus)
El vergonyós cas dels cavallistes de Ses Salines, que
arrossega onze batles del PP en un cas d’ilAlegalitats
urbanístiques. El cas de la recaptadora de Sineu. Diverses
causes del Sr. Rabasco...
(Continua la remor de veus)
...que esquitxen i fan aparèixer com a imputat el mateix
batle Lluc Tomàs... És trist...
EL SR. PRESIDENT:

Però els agradi o no, aquesta legislatura es recordarà per la
gran floració de mangarrufes lligades al ciment i a l’asfalt, fins
i tot podem dir que la geografia dels escàndols urbanístics
coincideix amb la geografia dels governs populars, a Menorca
solament n’hi ha un, curiosament a Ciutadella; a Eivissa, l’illa
amb major hegemonia política del PP, és la terra de les
autopistes fetes amb groller menyspreu de la legalitat en els
procediments d’expropiació, i amb no menys groller benefici
per als interessos d’un històric dirigent de la dreta pitiüsa que
per garantir aquests interessos colAloca la seva filla com a
consellera de Carreteres.
(Petit aldarull a la sala)
Jo sent molt que no els agradi, però jo he de venir a exposar
les meves idees aquí, vostès exposaran les seves.

Un poc de silenci, per favor, si són tan amables. Pregaria
silenci.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
És trist... Jo continuaré tranquilAlament, tranquilAlament.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Rosselló, Sr. Rosselló aturi’s un segon, per favor.
(Continua la remor de veus)
Per favor..., per favor...
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Eivissa també té una densitat de batlles i regidors imputats
per llicències i obres ilAlegals que no deu tenir parangó a altres
indrets de l’Estat: el batlle de Santa Eulàlia, regidor
d’Urbanisme, batlle de Sant Josep, batlle de Sant Antoni i
d’altres. En definitiva, com deia un diari fa uns dies, més d’una
trentena de polítics de Balears estan sent investigats per
presumpta corrupció o mala gestió, polítics majoritàriament del
PP i alguns d’UM.

Encara me’n queden tres, o sigui que tranquils, tranquils. El
batle de Montuïri esquitxat al voltant d’un grup empresarial de
fals llogues de cotxes. El batle de Santa Margalida i, per
suposat, el batle d’Andratx; aquest sí que és una Marbella
mallorquina.
I acab, senyores i senyors diputats. Com són possibles
tantes ilAlegalitats, tants d’abusos, tant de menyspreu per la
democràcia? No es pot explicar tan sols per la bondat o maldat
dels homes i les dones. És la conseqüència lògica d’un model
econòmic i social basat en el màxim benefici per damunt de
qualsevol altre valor, per damunt dels homes i de la terra; un
model econòmicament esgotat, territorialment insostenible i
socialment molt insuficient; un model que enriqueix pocs i
deixa insatisfeta la majoria de la població; un model que amb
vostès...
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(Continua la remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor...
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
...o sense vostès, els agradi o no els agradi, haurem de
canviar.
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rosselló.
(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)
Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, membres del Govern, abans de començar, unes
paraules per al diputat Quetglas que ens ha deixat. El trobarem
a faltar, a nivell polític i a nivell humà. Però ha deixat, ens ha
deixat, una gran herència: un exemple de coherència i de
coratge que, tot i des de les discrepàncies polítiques, totes i tots
hauríem de tenir. Moltes gràcies Xisco!
(Aplaudiments)
Sr. Matas: “En quatre anys l’endeutament ha crescut un
186%, passant d’una situació sanejada a una altra presidida per
un fort dèficit públic”. Jaume Matas i Palou, 15 de desembre
del 2003. El Sr. Matas, que en tres anys ha endeutat i
compromès despesa pública per més de 5.200 milions d’euros,
és la mateixa persona que es queixava en una conferència a la
UIB, a principi de legislatura, d’haver trobat un fort dèficit
públic.
Però no només es queixava. Poc després, a una altra
conferència, perquè ell a les conferències és allà on diu més
coses de tot, a una altra conferència es comprometia a
arreglar-ho: "Como gobierno demoliberal que somos, hemos
practicado y seguiremos practicando una política de disciplina
presupostaria. Lo hicimos en el pasado y lo haremos en el
presente,...”. En el “presente”, i la legislatura no ha acabat,
l’endeutament general d’aquesta comunitat és de més de 5.200
milions d’euros, més de 865.000 milions de les antigues
pessetes. A final de legislatura, si continua a aquest ritme,
arribarem al bilió de pessetes.
Disciplina pressupostària, Sr. Matas? No n’heu aplicada
gens de disciplina pressupostària. Ben al contrari, la vostra ha
estat una política pressupostària nefasta i suïcida, que
hipotecarà el futur per molt i molt de temps, una hipoteca que
pesarà com una llosa sobre els governs de les properes vuit
legislatures i que condicionarà els serveis, el benestar i la
qualitat de vida a les Illes Balears. És ben evident, Sr.

President, que aquests 5.200 milions d’euros no són un bon
exemple de disciplina pressupostària. Sí que són, però, un bon
exemple del que ha estat, del que és, la vostra política general.
Aquest, com bé dèieu vós ahir, és el darrer debat de política
general d’aquesta legislatura, i com dèieu vós ahir és hora de
fer balanç, de retreure les vostres promeses, de repassar el que
heu dit i el que no heu dit, de revisar el que heu fet, el que no
heu fet i el que heu deixat fer. De recordar, com també dèieu
vós ahir, els principis que han inspirat i que inspiren la vostra
acció de govern, i de recordar també els principis que vàreu dir
que presidirien la vostra acció de Govern, Sr. Matas.
Al vostre debat d’investidura ens parlàreu de formes, de ser
el president de tots, de donar suport, escoltar i parlar amb la
societat civil, de prudència en la despesa pública, de
responsabilitat, de transparència i d’honestedat. Transparència
i honestedat. De tot això ens parlàreu, Sr. Matas. Però dèieu
vós que en parlar de principis parlàveu de democràcia; la vostra
frase era: “La democràcia que és, abans de tot i sobretot,
formes”. Però la realitat, desgraciadament, ha estat molt
diferent. Les formes es perderen ben aviat, i es perderen amb
tothom: en les relacions amb els ciutadans, en les relacions
polítiques, en la gestió de Govern.
No ha dubtat gens el Govern a manipular i utilitzar fins i tot
la mentida per desacreditar qui gosa criticar-los o qui s’oposa
a les seves actuacions. Tota la legislatura ha estat marcada per
enfrontament social, manipulació, escàndols, corrupció,
polèmiques, algunes de les quals creades o fomentades des del
mateix govern amb l’ajuda de mitjans afins.
Recordin la polèmica al voltant de l’escola de Son Sardina,
acusant el professorat de manipular i de vulnerar els drets dels
infants; es va demostrar que era fals, i ni una paraula de
disculpes per a la comunitat educativa. O les contínues
acusacions a la Comunitat de la Real i als veïnats de la
Plataforma de la Real que encara continuen. O la marginació
d’una part important dels pagesos. O la marginació econòmica
dels ajuntaments que no són del Partit Popular. O els mal fets
a manifestants, a plataformes, a associacions com l’Obra
Cultural Balear, el GOB, premsa forana, sindicats, colAlectius
de professionals, fins i tot a la universitat. Han acusat i acusen
de radicals -extremistes, batasunos, diuen ells- a qualsevol que
s’atreveixi a exercir el seu dret a criticar el Govern.
Sr. Matas, aquelles frases del vostre discurs com a candidat
a president sobre formes, sobre ser el president de tots, sobre
principis, passaran a la història del Diari de Sessions d’aquesta
cambra, però no precisament per haver presidit la vostra acció
de govern: ni heu estat el president de tots, ni ho heu volgut ser.
Les regles del joc no han estat les mateixes per a tothom. Heu
comandat, comandau, amb majoria absoluta, però governau per
a una absoluta minoria, una minoria rica, selecta i seleccionada;
seleccionada, sobretot, durant la vostra etapa de ministre.
Aquesta havia de ser la legislatura de les solucions, la
legislatura en què s’havien de resoldre tots els problemes.
Eficiència, dèieu vós. Però no n’hi ha haguda gens,
d’eficiència, a l’hora de resoldre els problemes de la societat de
les Balears; n’hi heu resolt molts pocs, als ciutadans d’aquestes
illes. Perquè allò que vós anomenau “societat civil” comprèn
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només un petit grup social, i no necessàriament resident a les
nostres illes. Només heu solucionat els compromisos que
adquiríreu com a ministre davant els poders econòmics de
Madrid, davant els poders fàctics de Madrid, amb la dreta més
reaccionària, però no heu donat cap resposta a les necessitats
d’aquells a qui estau obligat a servir: els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears.
Allò que vós ens plantejàveu a l’inici de legislatura, “una
altra forma de governar que pugui solucionar els problemes
dels nostres ciutadans”, dèieu vós, això ha quedat reduït a la
meitat: una altra forma de governar. Això sí que heu complit,
això sí que ho heu fet. Heu importat una altra forma de
governar i de fer política a la madrilenya; la forma de fer
política sin complejos que vàreu aprendre a Madrid, sense
preocupar-vos pel futur, ni social, ni econòmic, ni territorial
d’aquest país; posant per sobre de tot els interessos partidistes
i les ambicions personals.
Una altra forma de fer política que no assumeix
responsabilitats polítiques si els jutges no dicten sentència de
culpabilitat. És igual si els jutges diuen que del cas MAPAU es
desprèn que hi va haver manipulació del cens electoral i
contractació fraudulenta de persones. És igual si els jutges del
cas BITEL afirmen que està provat que des del Consolat de la
Mar es tenia accés ilAlegítim i antijurídic -diuen els jutges- al
correu dels seus adversaris polítics. Tot això li és igual, al Sr.
Matas. La seva “altra forma de fer política” no inclou
responsabilitats polítiques si no hi ha responsabilitats penals.
Per això, cada vegada que se l’interpelAla políticament sobre
possibles casos de corrupció, ens envia als tribunals.
I per això no té cap problema per fer costat als batles del
Partit Popular sobre els quals pesen escàndols i corrupcions:
Ses Salines, l’únic que ha dimitit; Llucmajor, Inca, Montuïri també en parlarem, de Petra, més endavant-, Calvià, Andratx,
Campos, Santa Margalida ..., només a Mallorca. Tots tenen el
suport del president del Govern, i és lògic: com pot el president
del Govern exigir responsabilitats polítiques als seus batles si
ell no n’assumeix cap? Quina legitimitat té el Sr. Matas per
demanar responsabilitats si ell no n’assumeix?
El Sr. Matas no assumeix responsabilitats polítiques si no
hi ha responsabilitats penals, i, de les penals, se n’ha sortit
bastant bé fins ara. Clar que sempre ens quedarà el dubte de si
els contactes mantenguts en un iot amb cert alt responsable
judicial, contactes que sembla que pertanyen a la intimitat
personal del president, han tengut alguna cosa a veure amb les
sentències.
Però tot això...
(Remor de veus, aldarull a la sala i alguns aplaudiments)
...tot això li és igual, a ell. Ell té compromisos adquirits i els
ha de donar resposta. Per això, i sin complejos, el Sr. Matas
pretén la "madrilenyització" de la vida a les illes a tots els
nivells: econòmic, mediàtic, polític, cultural ... ; i a qualsevol
preu: sacrificant territori, llengua, convivència, qualitat de vida
..., hipotecant el futur. La hipoteca econòmica que suposen els
5.200 milions d’euros d’endeutament que heu provocat,
bàsicament per les sobredimensionades autopistes, per Son
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Espases, també per IB3, ve acompanyada d’una hipoteca
política: la gestió privada dels serveis públics.
Qui construeix les autopistes d’Eivissa té adjudicat també
el seu manteniment per 25 anys, una adjudicació que fa una
mica d’olor. Qui construeixi l’Hospital de Son Espases, tendrà
també la conservació i l’explotació privada d’aquest hospital
durant 30 anys. Fins i tot residències per a persones majors en
construcció ja tenen adjudicada la gestió: qui les construeix es
queda, durant 39 anys, amb l’explotació privada un 40% de les
places, un 40% de les places serà estrictament privat, sense cap
garantia per als residents dels municipis que hi han aportat el
solar, de tenir-hi una plaça. Els serveis públics quedaran lligats
durant molts anys a empreses privades de fora.
En lloc de treballar per un model econòmic sostenible i
diversificat, compatible amb un territori escàs i amb una bona
qualitat de vida per als ciutadans, en lloc de fer això el Sr.
Matas ha fomentat i fomenta la introducció de grans empreses
de fora que s’enriqueixen amb els doblers públics, competeixen
amb les nostres empreses i no paguen els imposts aquí. Fins i
tot el material de construcció compren fora de l’illa. Fins i tot
la grava ben mallorquina duen de fora de l’illa. Durant anys
hem denunciat l’espoli fiscal per part de l’Estat. Ara, a sobre,
tenim un govern que fomenta les empreses que cotitzen a fora;
no només lleven el negoci a les empreses d’aquí, sinó que els
beneficis en forma d’impostos repercuteixen a Madrid.
Vós governau per a molts pocs, Sr. Matas, i ho feis a costa
i amb els doblers de tots, retardant fins i tot serveis molt i molt
necessaris, com el nou hospital de referència. No tenim un nou
Son Dureta, culpa vostra; sou vós el responsable que no
tenguem un nou hospital. I miri, poques vegades n’heu parlat,
d’aquest hospital. Aquest és un dels temes sobre els quals no
heu dit pràcticament res, i avui és una bona ocasió perquè en
parleu, perquè en parlem tots clarament.
Podem recordar que un any abans que l’Ajuntament de
Palma insinués possibles ubicacions de l’hospital, un any
abans, persones pròximes al Partit Popular, o del Partit Popular,
segons les fonts, compren terrenys al voltant de Son Espases i,
fins i tot, algun hi projectà edificis relacionats amb serveis
sanitaris. I no són sospites, són evidències.
Com és evident l’especulació desfermada al voltant del
projecte de segon cinturó de Palma. Un dels principals
compradors d’aquests terrenys té una SICAV, un tipus de
societat que, segons els seus amics de El Mundo, s’utilitza per
amagar doblers i evadir impostos; l’administrador d’aquesta
SICAV és gerent del Partit Popular a Balears, gerent de la
Fundació Antoni Maura -fundació del PP-, i està emparentat
amb el president del Govern de les Illes Balears, responsable
del canvi d’ubicació del nou hospital. Un entramat una mica
fosc.
Però si fosc és l’entramat de selecció de terrenys, més fosca
és encara l’adjudicació de la construcció i l’explotació de
l’hospital durant 30 anys, el major negoci realitzat amb doblers
públics de la història de Balears. I a qui?, a una empresa
madrilenya, naturalment, com totes les grans obres, una
empresa -OHL, sembla ser que serà- el cap visible de la qual és
Villar Marín, exministre del Sr. Aznar, del Partit Popular.
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(Remor de veus)
Al concurs s’hi presentà una empresa mallorquina, de
capital mallorquí...
(Continua la remor de veus)
...amb una amplíssima experiència internacional en obres
públiques. Però malgrat aquesta experiència va ser
desqualificada per errors de forma, una empresa que havia
presentat una oferta 17.000 milions de pessetes més barata que
l’empresa madrilenya. 17.000 milions de pessetes són molts,
Sr. Matas; donen per a molt, Sr. Matas, 17.000 milions de
pessetes. Però una vegada més heu optat per Madrid,
perjudicant l’economia de Balears i perjudicant també els
ciutadans i les ciutadanes, que hauran de pagar de les seves
butxaques una decisió que no té en compte ni les persones
malaltes de les Balears, ni l’economia de Balears, ni les
empreses de Balears. Només té en compte l’especulació
immobiliària, la pilotada urbanística, l’enriquiment fàcil.
Aquesta és la política general de Jaume Matas:
“madrilenyitzar” les Illes, aquesta és la seva política.
A Menorca no ho té fàcil, però. Tot i que hi ha colAlocat
comissaris polítics en forma de delegats de govern, pagats
evidentment amb doblers públics, i que cada dos per tres hi
desembarquen consellers i directors generals, tot i així no heu
aconseguit construir ni, sobretot, destruir allò que voldríeu.
A Eivissa, s’ho pensava, que seria fàcil, però no ha estat
així. Els eivissencs i les eivissenques no donaren el vistiplau a
les autopistes: ni a la grandària, ni al traçat, ni al cost, ni a les
formes que heu utilitzat per imposar-hi els vostres projectes
viaris. Però això és igual, al Sr. Matas li és igual: els
compromisos no els tenia amb els eivissencs i amb les
eivissenques, els tenia amb uns altres. És tristament curiós el
doble joc del Sr. Matas i del Partit Popular: per protegir
territori, per fer parcs naturals, per complir i fer complir la
legalitat urbanística, hi ha d’haver consens amb els propietaris;
en canvi per destruir territori, per confiscar i esbucar cases
centenàries habitades, per dissenyar estranyes corbes a les
autopistes, no es necessita la cooperació dels propietaris; per a
això basta el consens del Sr. Matutes que, a més de ser
empresari, també va ser ministre del Sr. Aznar.
Al debat del 2004 afirmàveu: “Els drets de la propietat han
de ser transmissibles, estar perfectament definits i emparats”.
Ahir ho confirmàveu quan parlàvem d’una seguretat jurídica
perquè es protegeixin els drets de la propietat. Però això, Sr.
Matas, només és així quan es tracta de protegir territori, quan
parlam d’espais naturals a protegir. Aquesta seguretat jurídica,
aquesta transmissibilitat de la propietat, no la té tothom. Les
cases de Ca na Palleva, les de Can Malalt, les seves terres i les
de tants d’altres no ho seran, transmissibles. Bé, la terra-terra,
l’espai no, la terra-terra sembla ser que sí, que ja s’ha traspassat
per fer un camp de golf, i no per voluntat dels antics
propietaris. Però saben de qui és el camp de golf? Diuen que
del Sr. Matutes, també.
A Eivissa els vostres compromisos també han passat per
sobre de l’interès general, i la resposta sempre és: “Tenim

majoria absoluta”. Idò bé, a Mallorca, però, la majoria no era
absoluta. Per poder donar resposta als vostres compromisos
necessitàveu socis que us ajudassin. Necessitàveu la
colAlaboració d’algú més per complir les expectatives creades
a Madrid; necessitàveu tenir accés, i sobretot poder de decisió,
sobre alguns documents.
Per dur a terme allò que vós anomenau “vertebració del
territori” -ahir li vàreu dir “modernització”-, que no és altra
cosa que convertir Mallorca en un gran espai urbà, sense
discontinuïtats, destruint paisatge i la forma tradicional de vida
als pobles, per fer tot això necessitàveu controlar l’urbanisme,
i per controlar l’urbanisme era fonamental aconseguir un pla
territorial, un pla de carreteres, un pla de residus, típicament del
Partit Popular. O, millor encara, que una altre grup polític els
fes tal i com els hauria fet el Partit Popular. Així, ni tan sols no
n’assumiríeu la responsabilitat. Basta veure com el Partit
Popular critica constantment i ataca el Pla Territorial de
Menorca i en el de Mallorca no diu res; perquè és el seu, és el
que haguessin fet ells. No podíeu crear pressió urbanística
sobre els pobles sense construir autopistes, i no podíeu
construir autopistes sense modificar el Pla de carreteres. No
podíeu fer créixer urbanitzacions, ni crear-ne de noves, sense
tenir poder de decisió sobre el Pla territorial. Per això signàreu
el pacte amb UM, pel Pla de carreteres i el Pla territorial: el
pacte de la grava i el ciment, un pacte, un acord programàtic i
de governabilitat que, contràriament al que diguéreu en
signar-lo, no ha estat altra cosa que un simple intercanvi de
cromos, un repartiment claríssim de poder i, sobretot, de
territori.
Més de 5.000 noves places a sa Ràpita; 3.600 a es Crever;
2.000 a es Caülls; 3.000 a Marina de Magaluf ... Regana, Cala
Blanca ...; les 4.000 places dels camps de golf es poden arribar
a convertir en 8.000. Es parla de 700 cases a Montuïri...; per
Sant Joan... Campos viu un bum que la gent està espantada.
Destruït el litoral, ara toca l’interior. El Pla de Mallorca està
amenaçat pels especuladors; la voracitat no té límits.
Hem vist quin és el seu objectiu, Sr. Matas; hem vist que no
teniu manies. No teniu manies, ni projecte de país, ni model
socioeconòmic.
Durant tota la legislatura l’hem sentit culpar el pacte de
progrés de la baixada del turisme, ahir hi va tornar a insistir,
però no diu que el 2002 les Illes Balears varen patir l'efecte
dels atemptats de l'11 de setembre a Nova York i la forta crisi
alemanya. Tampoc no diu que el 2005 i el 2006, a més de la
recuperació econòmica d'Alemanya, s'han produït atemptats
terroristes a zones dels nostres competidors.
I, miri, tot això ho podríem acceptar com a part del discurs
polític si al mateix temps hagués adoptat mesures per resoldre
els problemes estructurals que tenen el nostre model turístic i
el nostre model econòmic. Però, al marge de quatre actes
promocionals més o manco afortunats, no heu fet absolutament
res. Anunciàreu una llei per regular el tot inclòs, reconeixent
que el tot inclòs era un problema, i encara l’esperam. Es va
crear una comissió i res, absolutament res. I, miri, basar tota la
política turística just en incrementar el nombre de turistes, en
unes illes que tenen el territori i els recursos naturals limitats,
és suïcida, Sr. Matas. I, no ho dubti, els problemes de baixa
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rendibilitat del turisme, la crisi de l'oferta complementària, la
saturació, creixen cada any.
Què se n’ha fet de la diversificació econòmica que ens
vàrem prometre en el vostre discurs d’investidura? En parlàreu
poquet però ha vàreu dir: “Hem d’aconseguir una reforma
estructural pendent”, i fins i tot parlàreu d’exemples. Parlàveu
de Menorca; Menorca és precisament un exemple de tot això,
després en podem parlar, però la reforma estructural continua
pendent: Majórica, Yanko... A Yanko hi han gastat 2.500
milions de pessetes per a res, les dues vegades que vós heu
estat president. Els darrers 300 milions d’euros han anat a
comprar una empresa que ha resultat ser el pont per treure...,
perdó, tothom s’equivoca, Sr. Conseller, 500 milions de
pessetes, els 3 milions d’euros.
(Remor de veus)
No, aquesta és l’única xifra en què m’he equivocat. Amb
aquests doblers heu aconseguit poder comprar una empresa de
fora i que la producció se’n vagi a fora perdent llocs de treball.
Dèieu vós al primer discurs que vàreu fer d’aquesta
legislatura que Menorca és el model. Efectivament: protecció
del territori, diversificació econòmica , turisme familiar d'alt
poder adquisitiu... Però ni a vós ni al Partit Popular no us convé
aquest model; vós voleu vertebrar el territori, i el que realment
feis és desvertebrar sin complejos la societat illenca,
despersonalitzant-la, destruint paisatge, sacrificant sense cap
mania llengua, cultura i qualitat de vida. Heu iniciat la vostra
anhelada vertebració, però les famílies continuen amb els
problemes sense resoldre i les qüestions pendents són moltes.
Transport públic: no hi voleu apostar. El soterrament de les
vies del tren, que hagués pogut ser un bon projecte, s’ha
pervertit; a part de les molèsties als veïnats, que podrien ser
fins i tot naturals, i el desastre de l’esbucament del pont del
tren, allunyar el tren del centre i convertir sobretot el parc de
Jacint Verdaguer en una àmplia via d’entrada de cotxes, tot
plegat pareix pensat per desincentivar el transport públic. Li
podria parlar dels fums, també, eh?, que un govern de gestió,
un govern eficaç, inaugura un tren soterrat sense pensar que les
màquines de gasoil fan fum.
No resoleu els problemes i, a més, rebaixau la qualitat de
vida. En sanitat continua la saturació a Son Dureta perquè
vostès decidiren canviar la ubicació del nou hospital; és culpa
seva que no tenguem un nou hospital. Continuen les llistes
d’espera; ahir ens qüestionàveu..., ens demanàveu que no
qüestionàssim la veracitat de les dades; i com no les hem de
qüestionar, si no sabem com les fan ni quins criteris fan? Tenen
per fer unes llistes; ens servim d’allò que ens conten els
ciutadans, evidentment, persones individuals que et van contant
les seves experiències. El decret de garanties de demora,
anunciat fa anys, que havia de ser precisament la garantia que
no hi hagués llistes, es va aprovar divendres; no frisava gaire,
vostè, de llevar llistes d’espera. Però al final aquest decret
l’única cosa que fa és continuar traspassant més recursos a la
privada en lloc d’invertir-ho en la millora del sistema sanitari
públic
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Salut bucodental gratuïta. Ha estat una presa de pèl. Les
famílies a les quals el 2003 els vàreu prometre que els seus fills
i les seves filles entre 6 i 14 anys tendrien l’assistència
bucodental gratuïta no la tendran mai, mai, l’hauran de pagar de
la seva butxaca. Iniciàreu els tràmits per al decret el 2004; fins
al 2005 no es va posar en marxa i només a partir dels 6 anys;
els que ja en tenien 6 el 2003, zero; els que vos votaren perquè
els pagàssiu el dentista dels seus fills, zero, res. I les pròtesis
dentals a majors, pel gener del 2007, el pròxim govern.
Despesa farmacèutica, l’havíeu d’haver baixat, continuau
incrementant i continuen les mancances en molts en molts de
temes, en serveis socials. On és la nova llei de serveis socials
que ens varen anunciar fa un parell d’anys al pressupost? Una
de les més necessàries, i miri que n’hem fetes de lleis, eh?, al
final d’aquesta legislatura, una de les més necessàries ni s’ha
presentat. Ni han presentat el Pla de lluita contra l’exclusió
social que fa temps que el Govern revisa.
Hi ha moltes mancances en serveis socials, Sr. Matas, que
no troben resposta. Ja sé què em direu, i vos estalviaré la
rèplica, que la competència és dels consells. A Mallorca no és
ben bé així, que els serveis socials siguin competència del
Consell, el Govern ha recuperat la decisió mitjançant convenis
i el Consorci de recursos sociosanitaris. Els serveis socials, un
per l’altre, un per l’altre, no són competència de ningú, ningú
no intenta resoldre els problemes socials, mentre s’incrementa
el nombre de famílies que tenen dificultats per arribar a finals
de mes: a més de 13 punts sobre la mitjana estatal hem arribat
enguany. Aquesta és la seva política social, fins i tot en un tema
tant sensible socialment com la immigració posau els interessos
partidistes i electoralistes per damunt dels socials. En lloc
d’afrontar el repte i apostar decididament per la cohesió social,
en lloc de fer això, heu optat pel floklorisme. En això s’ha
convertit la vostra política d’immigració.
Polítiques d’igualtat, vàreu deixar perdre la gran oportunitat
d’iniciar un bon camí cap a la igualtat,
En educació, un dret social, també li heu aplicat la
“madrilenyització”, la nova forma de governar. Continuau la
línia iniciada durant la campanya electoral, aixecant sospites
sobre la comunitat educativa i generant conflictes dins el món
educatiu per interessos partidistes, mentre els problemes reals
ni troben resposta i per tant incrementen. L’inici de curs ha
estat un desastre. I què heu fet per millorar l’escolarització?
Què heu fet per reduir el fracàs escolar? Quines actuacions
s’han posat en marxa per reduir l’abandonament prematur dels
estudis? Quan arribaran els llibres de text gratuïts? I la lliure
elecció de centre? Què se n’ha fet de la lliure elecció de centre?
Des que sou president, baixa la valoració de l’ensenyament
públic. Aquest darrer any ha passat de 4,9 a 4,5. I què volen si
qui ha de gestionar l’ensenyament públic, el conseller, el
president, el Govern, no hi creu? Ells creuen en la privada, la
privada elitista, i prefereixen subvencionar projectes
reaccionaris associats a noms com OPUS, AFA, Legionarios de
Cristo, ...
I miri, si hi ha un tema en què valdria més que no hagués fet
res, aquest és el tema lingüístic. Des del primer moment heu
aplicat una estratègia encaminada a erosionar el reconeixement,

5506

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / Fascicle 3 / 26, 27 i 28 de setembre del 2006

el prestigi social i la presència pública de la llengua catalana a
les Illes Balears, utilitzant-la com una arma partidista de
ruptura social. Fins i tot us heu negat a convocar el Consell
Social de la llengua. No han tengut coratge d'eliminar-lo ni
tampoc la decència de convocar-lo. Fa tres anys que el Govern
cerca membres del Consell Social de la Llengua Catalana i no
els troba. No deu trobar el president, ni el conseller, ni les
presidentes i el president dels consells, no han trobat ningú.
En el debat d’investidura, Sr. Matas, ens dèieu: “no es pot
imposar cap llengua, no es pot anar en contra de cap llengua,
no es pot ignorar olímpicament la realitat sociolingüística, o
convertir en una caricatura el bilingüisme de la nostra societat
i la nostra llengua”. I exactament això és el que heu estat fent
vós aquests tres anys. I ahir ens demanàveu consens, ahir vàreu
tenir la barra de demanar que la llengua no fos un instrument de
confrontació. Ahir, i vós què heu fet aquesta legislatura més
que intentar convertir la nostra llengua en una caricatura
folklòrica? Si fins i tot ho heu rubricat a l’Estatut, heu
condemnat la llengua catalana, la llengua pròpia de les Illes
Balears, a ser oficialment inferior.
No és cert que el Partit Popular defensi el monolingüisme
i el trilingüisme. El Partit Popular defensa el monolingüisme
castellà, per pressions de la dreta més reaccionària, per deixar
ben clar que, tot i que la Llei de normalització lingüística es va
aprovar en temps del Partit Popular, ha de quedar ben clar que
el Sr. Matas és del sector que comanda dins el Partit Popular a
Madrid, del sector Acebes-Zaplana. Ha de quedar clar, i
aquesta és una de les formes de deixar-ho clar.
No s’han empegueït de res, de res. Ni de manipular
tranquilAlament i utilitzar d’una manera partidista i descarada
IB3. Sense entrar ara, perquè tampoc no hi ha temps, en la
grolleria d’alguns programes de suposades estrelles
mediàtiques importades d’altres indrets, ni amb el cost d’IB3
per als ciutadans d’aquestes illes, heu fet un ús partidista de
IB3, i des del mateix Govern ho heu reconegut.
Si no n’hi havia prou que el president del Govern es reunís
en secret amb la cúpula d’IB3, s’hi van afegir les declaracions
de la vicepresidenta l’altra setmana. Deia la vicepresidenta: “el
model de producció d’IB3 permet a cada nou govern sentir-se
còmode amb l’ens de Radiotelevisió pública de les Illes
Balears, que cada govern pugui fer allò que li sembli”. Van
molt malament vostès. La ràdio i la televisió, qualsevol mitjà de
comunicació públic, ha de servir els interessos dels ciutadans
d’una manera objectiva i transparent. Els governs no han de fer
allò que els sembli ni s’han de sentir còmodes amb els mitjans
de comunicació públics, ni amb IB3, però, desgraciadament,
veim cada dia com el Partit Popular i el Sr. Matas ho fan. Posen
els seus interessos per damunt de qualsevol criteri professional
i, allò que és més greu, per damunt dels drets dels ciutadans i
de les ciutadanes d’aquestes illes a ser servits amb objectivitat,
transparència i professionalitat.
Aquesta és també, Sr. Matas, una mostra de quins han estat
els principis que han impregnat la vostra acció de govern, ni
heu estat el presidents de tots, ni heu tengut prudència en la
despesa pública ni heu assumit cap responsabilitat. Ha mancat
transparència i honestedat, heu venut les Illes a empreses de
fora, ens heu capgirat Mallorca i Eivissa, damunt davall, posant

en perill el futur econòmic i la cohesió social. Aquesta ha estat
la vostra política aquesta legislatura, Sr. Matas. Aquest és el
balanç del vostre govern.
Però no podríem acabar aquesta intervenció sense fer
esment a dos temes -si el president em deixa dos minuts...
(EL Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Un.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Un. Gràcies.
(Rialles)
... que són la imatge clara de la submissió.
Primer, què fa el president del Govern de les Illes Balears
donant suport públicament al propietari d’una piscina ilAlegal,
construïda en zona de domini públic? Patètic i trist veure quin
és el grau de submissió del president del Govern donant suport
a aquest senyor. Però si trist va ser veure a qui i a què donen
suport el Sr. Matas i el Partit Popular, molt més trist va ser
encara, Sr. Matas, el discurs al Congrés de Diputats parlant de
melons. Segons vós, tendrem un nou estatut perquè els catalans
enceten melons. Que trist!
L’Estatut és la gran demostració que els interessos dels
ciutadans d’aquestes illes estan supeditats als interessos del
Partit Popular i a les vostres ambicions personals, Sr. Matas.
M’estalviaré comentar, perquè no tendré temps, la vostra
actitud abans i durant el procés de tramitació en aquesta
cambra, però sí que us hem de dir que la defensa que en féreu
del text al Congrés dels Diputats, no era el discurs d’un
president que defensa un text, una llei, que ha de suposar
millores pels ciutadans, no va ser el discurs d’un president que
defensa els interessos i els drets de la seva comunitat. Va ser un
discurs d’oposició a altres textos i a altres governs. Un discurs
que resumia la “madrilenyització”, la submissió als poders
fàctics i mediàtics ...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada, Sra. Diputada, han passat els dos minuts.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Deixi’m trenta segons per acabar.
Va ser un discurs d’una persona que no hi creu en l’Estatut,
que admet implícitament que les millores no eren necessàries.
Tenia un llistat de millores per demanar-vos si no eren
necessàries, per exemple, el Consell de Formentera, no creu
necessari crear el Consell de Formentera, amb tota la
demagògia que n’ha fet? Ara se’n pot anar a fer campanya
electoral a Formentera, i els digui als formenterers i a les
formentereres, “tendreu un nou consell gràcies als catalans, no
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gràcies a mi, perquè jo no el volia l’Estatut, l’hem fet perquè
els catalans n’han fet un. Hi vagi a passejar-se per Formentera.
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arribat; el 2005 va proposar un pacte social pel turisme, que no
ha duit a terme; i enguany es treu un nou conill de la xistera, del
qual ja n’hi parlaré més endavant.

(Aldarull a la sala)
Enlloc d’actuar -ja acab. Ara sí que li ho promet-, en lloc
d’actuar com a president de les Illes Balears, com el president
de tots, vàreu fer un discurs d’aspirant a ocupar un dels seients
blaus del Congrés, un discurs de candidat del Partit Popular a
un ministeri.
Sr. Matas, sempre hem defensat i respectat la institució de
la Presidència del Govern, amb el senyor Canyelles, amb el
senyor Antich, amb el senyor Soler, fins i tot amb vostè, però
la seva intervenció al Congrés no només ens va indignar sinó
que ens va fer empegueir. Constatar que ni defensant l’Estatut,
...
EL SR. PRESIDENT:
Sra Diputada, acabi. Deu segons.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Acab.
... heu volgut ser el president de tots, ens va fer vergonya,
vergonya per vós i per tots nosaltres.
Moltes gràcies
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada.
Intervenció del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Francina Armengol.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Gràcies Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
Vull que les meves primeres paraules siguin de record i
reconeixement per a l’amic i company Xisco Quetglas. Xisco
era digne, valent, íntegre i tantes coses, però el millor que tenia
era que sempre hi era en els moments difícils contagiant-nos
amb el seu entusiasme i la passió que posava en tot allò que
feia. Com a diputat i com a persona ha estat un puntal en qui
recolzar-nos, especialment per a aquells que començàvem a
caminar en política. Xisco, et trobarem molt a faltar.
(Aplaudiments)
Senyor President del Govern, ahir va fer el seu balanç
d’aquesta legislatura, vàrem sentir un discurs avorrit, mancat
d’ilAlusió, mancat de sinceritat i poc creïble. Per tenir
credibilitat, Sr. Matas, hauria d’haver complit les propostes que
ha fet a aquesta cambra durant aquesta legislatura, n’hi faré
memòria: el 2003 ens va anunciar dos grans pactes, un pacte
per a la salut i un pacte per a l’educació, on són?; el 2004 ens
va prometre un euroREB, un règim fiscal, que tampoc no ha

Per la nostra part, cada any, senyor president, li hem estès
la mà en moltes qüestions que consideram d’interès per a les
Illes Balears. Li he plantejat propostes d’acord sobre el model
econòmic, sobre el turisme, el fracàs escolar, la salut, la
innovació, i sempre, sempre, he obtingut el silenci per resposta.
Aquest és l’estil que caracteritza el seu govern: la manca de
diàleg amb qui pensa diferent de vostès, diàleg que li hem ofert
sempre per afrontar els nous reptes de les Illes Balears, diàleg
que li continuam oferint.
I el primer gran repte que tenim avui és que la societat
recuperi la confiança en la política. Estam en un moment en
què els ciutadans tenen dubtes que els seus actuals governants
estiguin servint els interessos generals. Tenim dubtes per la
manca de transparència que ha caracteritzat el seu govern, per
la manca de transparència que ha caracteritzat la seva forma de
governar. Tenim dubtes perquè les Illes Balears tornen a ser
conegudes arreu de l'Estat pels casos de corrupció. Corrupció
que també preocupa la Fiscalia General de l'Estat, que reconeix
l'urbanisme com un motor econòmic alhora que també una font
de criminalitat. Per motius ben clars que descriu: "Las
cuestiones de recalificación del suelo; licitaciones de grandes
y pequeñas obras públicas; autorizaciones y licencias
urbanísticas , conllevan en muchas ocasiones tal repercusión
económica, que favorecen el desarrollo de conductas
corruptas, tanto directamente como indirectamente por
complacencia u omisión de quienes deberían vigilar que las
mismas no se produzcan".
Qüestions aquestes que estan succeint durant aquesta
legislatura a massa institucions de les Illes Balears. Per això els
ciutadans tenen tot el dret a exigir-nos contundència davant
aquestes conductes. Una contundència que afortunadament
tenen els organismes de l'Estat, i que ens agradaria que tengués
el seu govern, en els fets i en les paraules.
Comprendrà, Sr. Matas, que la corrupció sigui motiu de
preocupació per al nostre Grup Parlamentari, de la mateixa
manera que ho és per al conjunt de la ciutadania. Davant
aquests fets inqüestionables necessitam una profunda
regeneració política. Una regeneració que ha de tenir l’objectiu
de recuperar la confiança de la ciutadania i que s'ha de basar en
més transparència en la presa de decisions, més diàleg amb la
societat i més participació dels ciutadans, llum i taquígrafs en
la presa de decisions. Els ciutadans volen i es mereixen
governants honrats, que ho siguin sense cap ombra de dubte. I
sobre el seu govern hi ha dubtes més que raonables després
d'haver vist la frivolitat amb què gestionen els recursos públics,
frivolitat que quedà més que palesa en la seva visita oficial a
Moscou.
Dubtes més que raonables després d'haver vist la manca de
respecte pels principis més elementals de la democràcia, amb
el Cas Mapau, una trama per a la captació irregular de vots.
Després d'haver comprovat que per a vostès tot val, amb el cas
Bitel, una trama provada d'espionatge als adversaris polítics des
de la Presidència del Govern que vostè ostentava.

5508

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / Fascicle 3 / 26, 27 i 28 de setembre del 2006

(Aldarull a la sala)
Amb quina autoritat moral pot reaccionar un govern sota
sospita davant la corrupció que s'està descobrint als
ajuntaments de les nostres illes? Els veïnats de Santa Margalida
avui no confien en el seu batle, investigat per la Justícia. Els
veïnats de ses Salines o d’Andratx no estan satisfets amb les
decisions preses pels seus batles del Partit Popular, unes
decisions que els han afavorit personalment, decisions per les
que tenen causes judicials obertes. Els veïnats de Campos,
Selva, Santanyí, sa Pobla, Felanitx, Lloret, Inca o Montuïri, no
poden confiar en la veracitat i el rigor dels documents públics
que emeten els seus ajuntaments investigats per la Justícia. Els
veïnats de Ciutadella, Sant Josep, Sant Antoni de Portmany o
Santa Eulàlia no poden confiar en la serietat i imparcialitat de
les decisions que prenen els seus ajuntaments, quan tots ells
estan immersos en processos judicials. Els veïnats de
Llucmajor no poden confiar quan veuen el seu batle imputat
conjuntament amb el seu soci d'ASI en causes judicials.
Sr. Matas, tots aquest ajuntaments estan governats pel partit
que vostè presideix. Davant això, els socialistes volem adquirir
un compromís ètic amb els ciutadans. Lluitarem contra la
corrupció en tots els àmbits. I ens agradaria que vostès s’hi
sumassin. En aquest sentit, la setmana que ve els proposarem
crear una unitat d’inspecció especialitzada en la investigació
dels increments patrimonials extraordinaris dels càrrecs públics
de les Illes Balears.
Els ciutadans tenen dret a saber qui pren realment les
decisions, com es prenen i per què es prenen. Els ciutadans
tenen dret a saber, per exemple, per quin motiu no es varen
començar les obres del nou hospital de referència a Son Dureta,
i en canvi es va cercar una nova ubicació, curiosament a un dels
paratges més emblemàtics de Palma. Com diu Norberto
Bobbio, l'únic antídot que té la democràcia enfront a aquesta
degeneració de qui detenta el poder és la crítica pública. Crítica
pública i mobilització ciutadana que han existit com mai durant
aquesta legislatura. Han existit per la manca de transparència
de les seves decisions, i per la manca de voluntat d'escoltar a
qui pensa diferent.
A principi de legislatura no varen voler escoltar les 50.000
persones que a Mallorca es manifestaren contra la seva política
territorial i d'infraestructures. Recentment, estan donant
l'esquena als més de 20.000 ciutadans d’Eivissa que es varen
manifestar al carrer perquè volen millorar la seva xarxa viària,
però no estan d’acord amb els projectes depredadors del seu
govern, que fins i tot són investigats per la Unió Europea. No
han escoltat les associacions de dones en les seves demandes de
participació en les necessàries polítiques d'igualtat. No han
escoltat les persones que viuen del camp i que hi volen
continuar vivint. Aquestes han constituït la Mesa Agrària, un
colAlectiu que fa mesos que demana reunir-se amb el Govern.
No han escoltat els veïnats de Palma que volen preservar un
espai únic i històric com és La Real. No ha fet cas a cap de les
reivindicacions de la Plataforma del Parc de Ses Vies,
incomplint la seva promesa electoral. I han convertit la
inauguració de la nova estació subterrània en un perill per a la
salut pública, per als usuaris i per als treballadors del tren.

Philip Pettit diu que el dret dels ciutadans a desafiar i
resistir les lleis de naturalesa arbitrària és fonamental per a la
democràcia. Els ciutadans de les nostres illes així ho han fet,
però vostè amb la seva actitud no ha ajudat a engrandir la
democràcia. Un govern que vulgui liderar un país modern ha de
ser capaç de mantenir un diàleg permanent amb la societat, amb
una societat que és plural. I aquesta pluralitat s'hauria de veure
reflectida a la televisió pública.
IB3 hauria de ser transparent, plural, i hauria d'informar
sota criteris de professionalitat, mai sota criteris partidistes. En
canvi, IB3 és una televisió creada sense consens, partidista i
intervinguda políticament. Una televisió manipulada
directament per vostè, Sr. Matas, que fins i tot va impartir les
directrius oficials en una reunió secreta a l’Hotel Son Vida.
Comprendran que cal una profunda regeneració, perquè
funcionaments com aquests són incompatibles amb la
democràcia. Els socialistes impulsarem un model audiovisual
fonamentat en la participació, la pluralitat, la transparència i la
independència. Volem que IB3 sigui una televisió de tots els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.
Sr. Matas, la manca de lleialtat institucional del seu govern
ha arribat a nivells desconeguts fins ara amb aquelles
institucions que no estan governades pel Partit Popular. Vostès
no tenen en compte que quan fan política de partit a qui
perjudiquen realment és als ciutadans que la pateixen. Els
menorquins i les menorquines han deixat de rebre 15 milions
d'euros del govern de les Illes Balears per a Serveis Socials,
rompent l’equilibri territorial pactat. A través de delegats
insulars han creat un govern paralAlel al Consell Insular de
Menorca, nomenant fins i tot un portaveu. A l’Ajuntament
d'Eivissa, per exemple, li han eliminat els programes de tallers
d’ocupació i li han bloquejat les escoles d’ocupació. La seva
persecució és tal que fins i tot han arribat a l'absurd de no
deixar la carpa del recinte firal perquè es pugui celebrar la nit
de Cap d'Any. A l'Ajuntament de Formentera l'han marginat des
del moment que es va fer la moció de censura, interrompent el
traspàs de 12 milions d'euros per al Consorci Formentera
Desenvolupament. I també han maltractat els ajuntaments de
Mallorca que no estan governats pel Partit Popular. Li he de
recordar l'exemple del Pla de desestacionalització?, o la
compra de batlies pel Partit Popular amb doblers públics com
a Pollença i ses Salines?
Al contrari del que vostè deia ahir, per fer política de partit
fins i tot han optat sempre per la confrontació i la ruptura amb
el Govern de l'Estat. En canvi, l’estil que practica el Govern de
l’Estat, el president Zapatero, que l’ha rebut a vostè prou
vegades, és molt diferent del que ha caracteritzat l’estil del
Partit Popular d’Aznar i que vostès continuen practicant.
Sr. Matas, ahir ens va fer un mal balanç comptable, però
governar és qualque cosa més, governar és liderar, liderar els
canvis estructurals que requereix l’economia del país. Volem
que el turisme torni a ser el nostre motor de creixement
econòmic, que cal diversificar, innovar i consensuar amb els
agents socials. L'any passat es va comprometre a assolir un
pacte social per a un nou model turístic, i avui ve amb les mans
buides, no han aconseguit ni un sol acord a la Mesa de
Turisme. Tenim un model que ha estat envejat per molta gent,
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però que necessita d’equilibris, entre el turisme hoteler
tradicional i el turisme residencial. Un equilibri que vostè ha
posat en risc. Han fomentat la competència deslleial a les
empreses de turisme tradicional.
Ahir vostè afirmava que el millor termòmetre de la situació
econòmica és l’ocupació, idò bé, el setembre del 2001, el mes
dels atemptats, amb el govern del pacte de progrés, en turisme
d’allotjaments hi havia 1.759 empleats més que el setembre del
2005, dades de la Conselleria de Turisme.
(Aldarull a la sala)
Ahir també deia que avui tenim 30 milions d’estades més,
en realitat el mateix CITTIB diu que només són 3 milions, que
ha pujat un 2%. S’ha de veure com li agrada manipular les
xifres. Aquest és l’autèntic balanç turístic de la legislatura: el
turisme tradicional hoteler està perdent pes.
Sr. President, durant aquesta legislatura s’ha dedicat només
a invertir en segons quines infraestructures, oblidant el tren. I
és cert que això ha permès reactivar el sector més especulatiu
de l’economia, de manera que les xifres globals poden semblar
bones a curt termini. Però, alerta, el nostre model no és
perfecte, ja li hem dit en moltes ocasions. És cert que ha
augmentat la taxa de creixement econòmic, i aquest és un bon
símptoma. Ara bé, alguna cosa no s'està fent bé quan l'any
passat ha disminuït la productivitat laboral i ha disminuït la
productivitat per càpita, quan el 90 % dels contractes són
precaris i una economia amb ocupació precària és una
economia precària. Els seus termòmetres econòmics són molt
curiosos, no mesuren ni la pèrdua de rendibilitat de les
empreses, ni el tancament d’empreses emblemàtiques, ni la
fallida de petits negocis, ni la pèrdua de qualitat del turisme,
qüestions aquestes que vostès impulsen a les Illes Balears.
Sr. President, ahir se li va oblidar dir que les Illes Balears
ocupen el darrer lloc d’Espanya en inversió en Recerca,
Desenvolupament i Innovació. Li hem dit moltes vegades,
sense massa èxit, que aquesta és una qüestió prioritària per a
l'economia de les Illes. Per això el president Rodríguez
Zapatero li ha ofert públicament que inverteixi de forma
decidida en R+D+I, un objectiu pel qual tendrà tot el suport del
Govern d'Espanya i del Partit Socialista de les Illes Balears.
Només un govern amb un compromís decidit amb el canvi
tecnològic, tant a les empreses com a l’administració podrà
liderar el nostre futur.
Com vostè ha admès i també descriu l’informe de Sa
Nostra, la indústria tradicional no ha tengut un bon balanç
aquest darrer any. A Alaró, per exemple, fa pocs dies va tancar
la darrera fàbrica de sabates, però el més greu és que durant
aquesta legislatura el Govern ha assistit al tancament de dues
empreses tan emblemàtiques per les Illes com Yanko o
Majòrica. Yanko de 200 treballadors ha passat a 25, sense que
vostè, Sr. Matas, s’hagi immutat. Els treballadors que pateixen
la temporalitat, la sinistralitat i la precarietat laboral demanden
canvis. Vostè té oblidats els treballadors d'aquestes illes. No
compta amb ells. La seva incapacitat de diàleg queda palesa
amb la manca de capacitat d’aconseguir un acord sobre el nou
president del Consell Econòmic i Social o, més greu encara,
amb la incapacitat de reeditar un nou pacte per l’ocupació de
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les Illes Balears. Aquest serà un compromís dels socialistes
amb les nostre illes.
Un altre sector que reclama actuacions és el comerç i la
restauració de les zones turístiques. Pateix les conseqüències
d’un excés turisme de menor poder adquisitiu. Es varen
comprometre a elaborar un pla estratègic del petit comerç.
Tampoc en aquest cas no han complit amb la paraula donada.
I en lloc d'aconseguir sinèrgies entre turisme i comerç, ens
trobam que el sector comercial i de restauració de les zones
turístiques està patint les conseqüències del tot inclòs. El tot
inclòs redueix els llocs de feina, fa més precaris els que queden
i aguditza la temporalitat. Ha pensat, Sr. Matas, quantes
famílies de les Illes Balears que viuen del petit comerç turístic
no poden arribar a final de mes, davant la desídia del seu
govern, incapaç de prendre una sola solució?, segur que no hi
ha pensat.
En contra del que afirma la Conselleria de Turisme, el
volum del tot inclòs s’ha incrementat a tot el nord i llevant de
Mallorca i a l’illa d’Eivissa. Recorda que va prometre una
regulació del tot inclòs? Tampoc en aquest cas no ha complert
amb la seva promesa.
La Targeta Verda, que ahir va treure com a un èxit del seu
balanç, va néixer per substituir l’ecotaxa i resulta que en lloc
d’aportar ingressos ens costa doblers als ciutadans de les Illes
Balears.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Sr. Matas, la pregunta que molts ens feim és: per què vostè
vol presidir un govern si no aborda els problemes dels
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears? Per a qui governa
vostès, Sr. Matas? A qui afavoreix la seva política? Ha fet
autopistes, però no pensant en la gent; és cert que calia
modernitzar les nostres infraestructures, ara bé, un territori
insular requereix infraestructures adaptades a la seva fragilitat
territorial i calia apostar, d’una forma decidida, per l’extensió
del transport públic a les Illes Balears; perquè el Pla director
sectorial de transports, del qual tant va bravejar ahir, el va
elaborar l’anterior govern.
Ha reformat la legislació per desprotegir territori i per
regularitzar ilAlegalitats urbanístiques. Ha donat suport a dos
plans territorials desenvolupistes, els quals més que dupliquen
la població. Vostès, amb això, subordinen el model econòmic
a un model urbanístic que afecta la qualitat de vida, que elimina
la personalitat dels nostres pobles, els converteixen en pobles
dormitori. Segurament no han pensat, per exemple, en com
mantendrà un municipi com Campos els serveis públics d’aquí
a uns anys.
La prioritat d’un govern han de ser les persones, les quals
vostè ahir va oblidar, no una altra cosa. No ha pensat en els
usuaris de la sanitat pública quan, amb tota la intenció, ha
retardat quatre anys la construcció d’un nou hospital públic per
a les Illes Balears; tal vegada pensava en els interessos
econòmics i urbanístics d’una minoria de ciutadans. Vostè ha
decidit no aprovar una llei de sòl que hagués pogut evitar el
desgavell urbanístic que vivim. Amb qui pensava quan va
prendre aquesta decisió? Sr. Matas, hi ha grans beneficiats per
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la seva política territorial i grans perjudicats, els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears; perjudicats perquè perdem
qualitat de vida, perjudicats també pel fort endeutament a què
ha sotmès la nostra comunitat autònoma. El seu és un govern de
mans foradades.
El mateix conseller d’Hisenda va admetre que
l’endeutament pujava a 4.200 milions d’euros, més de 4.200
euros per habitant. Cada ciutadà d’aquestes illes, a més de la
seva hipoteca personal, té una hipoteca feta pel Sr. Matas de
700.000 pessetes. Vostè s’ha endeutat per fer 22 quilòmetres de
macroautopistes a Eivissa, les quals han estat projectades per
48 milions d’euros, però vostè n’ha pagats més de deu vegades
més, 480 milions. Han arribat a l’absurd de renunciar als 123
milions d’euros que li oferia l’Estat per a aquests dos projectes
amb el nou conveni de carreteres, demostració, una vegada
més, de la manca de diàleg que caracteritza el seu govern.
S’ha endeutat també per fer una ràdio i televisió pública
partidista, de moment la seva obsessió es concreta en un
endeutament en dos anys de 99 milions d’euros, més de 16.000
milions de les antigues pessetes. Per primera vegada en la
història d’un govern, el Govern de les Illes Balears s’ha vist
obligat a presentar un pla d’equilibri econòmic i financer al
Ministeri d’Economia i Hisenda a causa del risc que suposa el
fort endeutament dels comptes públics i, per cert, no
l’acompleixen. I front a això només ha estat capaç de proposar
un impost per als cotxes de lloguer, l’autotaxa; un impost que
han quantificat com a ingressos en el pressupost, que han
aprovat per llei i que no n’hem tornat a saber res.
(Remor de veus i petit aldarull)
Els socialistes creim que si un govern s’ha d’endeutar ha de
ser per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, per invertir
en futur, i l’educació és l’aposta més ferma que pot fer un
govern per al futur del seu país. Quin futur estam assegurant als
infants i joves de les Illes Balears quan som els darrers en
nombre d’universitaris i els primers en fracàs escolar? Un
termòmetre que dispara l’alarma és que som la comunitat on els
alumnes abandonen més els estudis, un termòmetre que dispara
l’alarma és que també som la darrera comunitat en percentatge
d’alumnes que superen l’ensenyament secundari i el batxiller.
Aquest és el balanç real de la seva legislatura i en lloc de
prendre mesures immediates, l’única solució que proposa el
govern és el trilingüisme. Ens demanam, Sr. Matas, a qui
afavoreix aquesta deixadesa de l’escola pública? Evidentment,
no afavoreix els nins i nines de les nostres illes. L’educació és,
per a nosaltres, els socialistes, una qüestió d’Estat, i li hem
ofert pactes en diverses ocasions, contra el fracàs escolar, per
a una educació de qualitat per a tothom, tampoc en aquest cas
han volgut asseure’s a dialogar i a cercar solucions plegats.
Aquesta ha estat una legislatura en què el sistema educatiu
hagués pogut jugar un paper fonamental en la cohesió d’una
societat que ha rebut un gran nombre de persones immigrants.
El Govern hauria d’haver repartit els esforços d’acolliment i
d’integració d’aquests nous ciutadans a través de l’escola
pública i la concertada, a parts iguals, repartint responsabilitats,
posant facilitats a la integració.

En canvi el seu govern ha optat per concentrar l’alumnat
d’origen immigrant a l’escola pública, on es donen casos de
classes envoltant del 90% d’alumnes provinents d’arreu del
món. Si no inverteixen en educació pública resten oportunitats
a tots els nins i nines, perquè no hauran gaudit de l’educació de
qualitat a la qual tenen dret. Però és clar la immigració només
els interessa amb finalitats electorals, basta veure que els fons
aportats per la comunitat autònoma per a la integració
d’immigrants puja a 500.000 euros, en canvi el Govern de
l’Estat, només a les Illes Balears n’ha aportat 3,5 milions l’any
2004 i més de 5 milions l’any 2005, de manera que fa molt més
el Govern de l’Estat per donar resposta a les necessitats d’una
societat d’acollida com la nostra que el propi Govern de les
Illes Balears, i això que té una conselleria suposadament
dedicada a la immigració.
Les polítiques de salut són l’eina imprescindible per a la
millora de la qualitat de vida dels ciutadans, amb la salut, Sr.
Matas, no s’hi juga. L’assumpció de les competències i
l’increment del finançament sanitari aprovat l’any passat pel
Govern socialista, prop del centenar de milions d’euros cada
any, representa una oportunitat històrica per impulsar polítiques
d’augment de la qualitat assistencial i per al desenvolupament
d’actuacions de prevenció i promoció de la salut. I aquesta
oportunitat, al contrari del que va dir ahir, no l’aprofiten. No es
desenvolupa el Pla d’atenció sociosanitària; termòmetre
sanitari, no hi ha llits de mitjana o llarga estada; no s’han
desenvolupat els equips d’atenció a cures palAliatives, ni s’ha
ampliat el nombre de treballadors socials a la comunitat.
Termòmetre sanitari, s’eliminen prestacions, revisions
ginecològiques i la píndola del dia després. Termòmetre
sanitari, les pròtesis dentals a majors de 65 anys encara no són
gratuïtes, incomplint una promesa electoral. Encara no han
creat la unitat d’atenció integral al càncer de mama. No han
legislat sobre un greu problema social com l’alcoholisme. No
garanteixen els drets sanitaris recollits a la Llei de Salut, per
exemple han retardat tres anys el Decret de garantia de demora
en la sanitat pública, i quan l’aproven, una vegada més, desvien
els usuaris a la sanitat privada.
Tampoc no funciona encara el defensor de l’usuari. I parlant
d’atenció primària, la part més propera als ciutadans, ha estat
i està abandonada, cada metge de família ha d’atendre més de
2.000 persones, una de les xifres més altes de tota Espanya.
Tampoc no han invertit en infraestructures d’atenció primària,
només han inaugurat tres centres a tota Balears, n’han congelat
d’altres ja iniciats, com el de Pere Garau o l’Escola Graduada.
Els hospitals que es construeixen, tots eren projectes de
l’anterior legislatura. Han retardat quatre anys la construcció
d’un nou hospital de referència.
(Remor de veus)
Han retardat quatre anys la construcció del nou hospital de
referència, si s’hagués fet a Son Dureta ja estaria en
funcionament. No han obert Son Llàtzer al cent per cent,
segueixen amb 120 llits fora d’ús, sales buides i tancades i
mentrestant Son Dureta saturat. Els serveis d’urgència de Son
Dureta, que continuen gaudint d’una bona assistència sanitària,
però un espai inhumà. Per als malalts i els professionals
sanitaris el seu Pla d’humanització és un recull de paper banyat.
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Això sí, ho pagam tots, un 40% d’augment de concert a la
sanitat privada.
Com poden veure, senyors diputats, aquest és l’autèntic
balanç de la política sanitària del Govern de les Illes Balears.
I a qui afavoreix, Sr. Matas? Òbviament no als malalts ni a les
seves famílies, els socialistes li hem ofert en multitud
d’ocasions grans acords en matèria sanitària, vàrem participar
durant més d’un any amb reunions per arribar a un gran pacte
per la salut, no varen acceptar cap suggeriment nostre.
Els grans oblidats de la seva gestió han estat els joves. No
només s’han enfrontat amb el Consell de la Joventut, sinó que
l’única mesura que han adoptat per a aquest colAlectiu, la
Hipoteca Jove, no ha aconseguit que els habitatges fossin més
assequibles. La Hipoteca Jove és un producte financer, no una
política d’habitatge; l’habitatge, un dels principals problemes
que tenen els ciutadans de les Illes i un dels grans oblits
d’aquest govern. El resultat més cruel de la seva política
immobiliària és que durant el seu mandat els habitatges han
estat més cars que mai, inassequibles per als ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears. Vostè ahir va dir que el Pla
d’habitatge del Govern de l’Estat havia fracassat, però el que
no va dir és que vostès, el 2006 no n’han executat ni un 10%,
el pitjor grau de compliment de tota Espanya. Vostè és el
principal culpable que molts de joves no puguin accedir a un
habitatge. I a qui afavoreix aquesta situació? Evidentment, els
joves no se’n senten satisfets, sobretot, si en aquesta legislatura,
a més, han incrementat un cent per cent l’Impost d’actes
jurídics documentats.
Les Illes Balears necessiten aconseguir sòl públic per
incrementar, d’una forma real, el mercat d’habitatges de
promoció pública. I vostè ha renunciat a fer una llei de sòl que
era el millor instrument per fer política d’habitatge. També li
vàrem oferir un acord sobre habitatge i també aquesta vegada
vàrem rebre la seva negativa. En realitat vostè no ha volgut
arribar a cap acord amb el Partit Socialista, excepte en el nou
Estatut d’Autonomia.
Acord que li ha costat molt, vostè mateix va reconèixer que
no volia un nou Estatut, acord que esper que no posi en perill,
rompent el consens amb el Partit Socialista durant la tramitació
al Congrés dels Diputats; acord sobre el qual sembla que no
n’està molt orgullós, com fa algunes setmanes vàrem poder
comprovar, a la seva intervenció al Congrés dels Diputats va
afirmar: “Nos vimos obligados, por razones obvias de
supervivencia y de intereses amenazados, a emprender nuestra
reforma estatutaria”; és a dir, va fer una reforma de l’Estatut
a contracor, un cop més ha anat a Madrid a fer un discurs
acomplexat, un discurs per acontentar els seus companys,
Acebes, Zaplana i Rajoy; una vegada més, Sr. Matas, hem de
lamentar que no tengui ilAlusió pel país que presideix. El gran
impulsor que ha permès en aquests moments que es puguin
tramitar en el Congrés dels Diputats les reformes estatutàries és
el president del Govern d’Espanya i el Partit Socialista,
nosaltres sí creim i tenim ilAlusió per modernitzar aquest país.
El nou Estatut, malgrat les contradiccions del Partit
Popular, representa un avanç històric; un nou Estatut que és
expressió de la maduresa política de les Illes Balears, no per
mimetisme o per reacció a processos estatutaris d’altres
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comunitats autònomes, sinó perquè els ciutadans de les Illes
Balears ens ho mereixem. Ens mereixem més finançament,
evidentment, però també més competències, més instruments de
coordinació entre l’Estat i la Unió Europea, més instruments
per garantir l’autonomia política dels consells insulars, per
donar cabuda a les aspiracions dels formenterers creant el
Consell Insular de Formentera. Un nou Estatut que ens defineix
com a nacionalitat històrica, superant antics debats i donant
resposta a una aspiració del nostre país.
Uns pobles que tenen una cultura i una llengua pròpies, la
catalana, cultura i llengua que també han estat oblidades pel seu
govern. Una cultura i una llengua que, per als socialistes, mai
no han de ser elements de confrontació sinó sempre de
vertebració del nostre país. Un nou Estatut que incorpora també
un títol fonamental per garantir nous drets i llibertats, per a
nosaltres aquesta era una aspiració irrenunciable i jo li agraesc
que així ho hagi entès, això obligarà a impulsar les necessàries
polítiques per lluitar contra l’exclusió social, per garantir nous
drets a les persones dependents, a la gent major, als
discapacitats, per garantir la vertadera igualtat entre homes i
dones. En definitiva, un progrés fonamental per a una
comunitat autònoma on les polítiques socials són les grans
oblidades, fins i tot dins el pressupost, amb un sistema de
serveis socials, realment insuficient per eradicar la desigualtat.
Drets socials que haurem de desenvolupar amb una llei del
Parlament, entre els quals inclourem la gratuïtat dels llibres de
text, els quals vostès s’han negat a incorporar a l’Estatut
d’Autonomia.
No vull acabar sense fer referència a l’única proposta que
vostè ahir va plantejar. Com sempre, una proposta improvisada
a darrera hora, el conill que sol treure del barret a cada debat;
li vull recordar que vostè va ser qui va dissenyar l’actual
declaració d’obligació de servei públic, ahir va dir que no
funcionava. Li vull recordar que, li agradi o no li agradi, l’únic
que ha actuat per abaratir el transport aeri dels ciutadans
d’aquestes illes, per palAliar els problemes generats per la seva
declaració, ha estat el Govern Zapatero. Aquest any els
ciutadans gaudiran d’un 50% de descompte, un avanç sense
precedents.
(Alguns aplaudiments a la sala)
Vostè, a més, fa una proposta sobre una qüestió en què no
té cap competència, competència que no va reclamar fa tres
setmanes al Congrés dels Diputats. Ara bé, si l’objectiu és que
els ciutadans paguin 27,5 euros per bitllet a partir de l’1 de
gener del 2007, nosaltres li oferim l’única solució possible, ferho amb el Govern de l’Estat, des de l’acord i no des de la
confrontació. Si ho fa així, pot comptar amb nosaltres.
Sr. Matas, enfront de les seves velles receptes hi ha una
nova forma de fer política, la política que aplica el Govern
Zapatero, la que ha fet compatible el creixement econòmic, la
creació de 900.000 nous llocs de feina i el superàvit en la
despesa pública, amb més despesa social que mai en la història
d’Espanya i amb l’avanç més important en la democràcia en
nous drets socials i noves llibertats. Aquesta és la política que
convé a les Illes Balears, una política, com ja li he dit al
principi, que es faci des del diàleg, des de l’honradesa i des del
compromís ètic; una nova política que afronti els nous reptes,
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que solucioni els problemes de la gent; una nova política que
els socialistes volem compartir amb els ciutadans i ciutadanes
de les Illes Balears, afrontant amb valentia els canvis
estructurals que requereix el nostre model econòmic, sempre
des de l’acord i la concertació amb els agents socials;
estimulant el turisme hoteler com a motor de l’economia de les
Illes; impulsant un creixement sostenible amb el nostre territori;
apostant decididament per la recerca, el desenvolupament i la
innovació. Prioritzant, d’una forma clara, l’educació de qualitat
com a un dels millors instruments per garantir la convivència,
la igualtat d’oportunitats i el futur del país. Avançant
fermament en la consolidació dels nous drets socials i la
potenciació dels serveis públics, especialment de la salut, que
faran de la nostra una societat més pròspera, més lliure i més
democràtica. Assumint un compromís amb la ciutadania,
fonamentat en l’honradesa, la transparència, la responsabilitat,
la lleialtat institucional, la participació, el diàleg i el
compliment de la paraula donada.
Miri, fa alguns dies vaig tenir l’oportunitat de sentir el
president d’Espanya, el president del Govern d’Espanya, ells
no es va voler atribuir tot el mèrit sinó que va dir que entre
presumir i compartir elegia compartir, reconèixer a la societat,
als ciutadans, que són ells que tenen el mèrit dels grans èxits
econòmics, d’haver assolit nous drets socials i llibertat en
aquests anys. Presumir o compartir, Sr. Matas, vostè no ha
elegit compartir.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments a la sala)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Armengol. Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Agrair el to de les intervencions de tots els diputats que han fet
ús d’aquesta rèplica en aquest discurs del debat de l’estat de
l’autonomia. I me permetran que intenti d’una forma ordenada,
si és possible, rebatre, exposar els nostres arguments i de la
forma més respectuosa, però més fidedigna possible. En el
debat de política general, especialment quan arriba cada any
aquest moment, jo sempre tenc la sensació que faci el que faci
ho farem malament i que els arguments que de vegades
s’empren són arguments contradictoris i un tant esquizofrènics
i sobretot, de vegades, si es comparen amb el que un ha fet
quan ha tengut oportunitat de governar respecte de totes
aquestes qüestions que aquí es posen de manifest.
Resulta que si es milloren els indicadors econòmics, mal
assumpte, perquè són enganyosos; resulta que si l’economia o
l’ocupació creixen, destrossam la nostra qualitat de vida; si
nosaltres recuperam endarreriments històrics en
infraestructures, destruïm les Illes, destruïm els paisatge i
destruïm el territori. Si resulta que les xifres turístiques són
excelAlents i enguany he de reconèixer que, excepte qualcú,

quasi tothom ha reconegut que les xifres turístiques eren
excelAlents, i per cert, per rebatre les seves xifres, Sra.
Armengol, simplement permeti que li mostri el quadre elaborat
amb les dades de la Seguretat Social de l’ocupació en el sector
de l’hostaleria i de la restauració, des de l’any 2003 fins a l’any
2006, i si vostè és tan amable li faré arribar aquesta anàlisi
estadística i comprovarà que hi ha hagut un increment des de
l’any 2002 de 70.000 a quasi 78.000 persones.
Doncs bé, si resulta que les dades són excelAlents, la
conclusió quina és: que no ens hem d’enganyar. I no ens hem
d’enganyar perquè resulta que el model està esgotat, que el
problema és que el model és un model que ens du pràcticament
a la catàstrofe. Si resulta que l’economia, després de molts
anys, al final creix tres vegades el que creixia l’economia fa
tres anys, mal assumpte, perquè encara estam per sota de la
mitjana estatal. Creixerem, i és ver, tenen raó, però també s’ha
de dir que creixerem al 2,7%, que fa tres anys estàvem en
recessió econòmica i que Espanya ja està en el 3,4% i que
creixem, per primera vegada, per damunt de la mitjana europea.
Si resulta que abans l’atur creixia i ara duim dos anys liderant
la creació de llocs de feina i, per tant, baixant l’atur, no serveix
de res perquè l’ocupació és precària. O en qualsevol cas, sí, si,
però que no ho era precària fa tres anys? No era precària quan
vostès governaven?
(Remor de veus)
Amb una diferència, i és que ara la contractació indefinida
puja 2 punts per damunt de la mitjana espanyola. O en tot cas,
per intentar desmuntar unes xifres que són molt aclaridores, que
són les xifres de l’atur, que hi ha més llocs de feina, més llocs
de gent que fa feina, doncs ens treim la discussió amb les
dades, tal vegada casuals, d’un sector, si hi ha 1.000 persones
més o 1.000 persones manco. Si l’economia, és a dir,
l’ocupació, el creixement del producte interior brut, els nivells
de confiança empresarial, les bones dades dels diferents sectors
econòmics van moderadament bé, anam errats perquè no feim
reformes estructurals.
Per no parlar també dels que volen canviar els models, els
modelitzadors, que ens volen donar lliçons de canviar models
econòmics quan, a cop de decret, en lloc de planificació de llei,
això fa molts d’anys que ha passat, sense comptar amb el
mercat ni amb l’activitat empresarial, és molt difícil, modelitzar
una economia. Però el que està clar és que la impressió
d’aquesta, i supòs que això forma part del joc polític, escoltin,
ja podem fer escoles, ja podem fer hospitals, és igual, facem el
que facem, tot, a més tot, perquè no feim res bé, tot estarà
malament.
I mirin que en aquesta legislatura, per exemple, hem fet
carreteres, que és una cosa que ningú no discuteix; idò totes,
totes, estan malament, totes, no n’hi ha cap, no ha sortit ningú
aquí a aquesta tribuna a dir, escolti, de les setze carreteres que
hi ha a mi que desdoblin la carretera a la Universitat o que facin
la circumvalAlació de Manacor me pareix bé; totes estan
malament, perdó, estan malament les del Govern i les del
Consell d’Eivissa, amb la resta ningú s’hi fica.
(Aplaudiments a la sala)
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A més, entre la manca de criteri i entre la manca de dades
reals per oposar a aquesta gestió, naturalment, l’estratègia
sempre és la mateixa, agafar l’anècdota, el cas puntual i elevarla a la generalitat. I també tenen raó, és evident que hi ha coses
que no funcionen, jo mai no he pujat aquí a dir que tot
funciona, és evident que hi ha moltes coses que no funcionen,
ho torn dir perquè ho he dit moltes vegades. Però crec que no
és generalitzable la situació i que és cert que hi ha sectors de la
nostra indústria que pateixen o que els pagesos pateixen, però
crec que utilitzar casos puntuals és una tàctica, si vostès m’ho
permeten, demagògica, per no dir-ho d’una altra manera. Es pot
dir que som al pitjor dels escenaris, que totes les coses van bé
perquè hi ha un cas concret, una persona concreta que pot tenir
un problema, i que el té segur, sense cap dubte, però insistesc,
si som seriosos, si nosaltres volem fer una anàlisi rigorosa,
parlant a la gent i dir-los com va realment l’estat de
l’autonomia, hauríem d’acceptar almanco unes regles de joc.
Per exemple, els indicadors econòmics, ja que avui aquí hi
ha tants d’economistes que parlen d’estructura i de conjuntura,
doncs els indicadors econòmics, consagrats per la ciència
econòmica, el producte interior brut, la taxa econòmica, la taxa
d’inflació, mentre no es descobreixi una altra cosa, continuen
sent avui, com el seu nom indica, els millors indicadors per
veure com va una economia. Són, en definitiva, avui les notes
que tothom, a tota Espanya, també a l’economia espanyola,
posen a l’alumne per saber si aproven o no aproven
l’assignatura. Naturalment, després poden venir interpretacions,
diagnòstics més sofisticats, però en allò que és essencial, els
indicadors, si hi ha més aturats, si hi ha menys aturats, aquests
indicadors van a missa a tot el món i crec que és normal que
aquí també hi vagin.
Clar, i amb aquesta tàctica s’aixequen llegendes urbanes,
tòpics, que crec que només intenten confondre els ciutadans per
intentar enganyar i per intentar emmascarar la nostra feina de
govern, la qual no és perfecte, però me deixaran almanco que
l’intenti explicar. I vostès, per contrarestar, insistesc, el poder
de les realitzacions o la força de la feina que s’ha fet, doncs
intenten embullar la troca i cridar els ciutadans a l’engany.
Els indicadors precisament demostren que és fals, com s’ha
dit aquí, que el nostre creixement sigui per la construcció, això
és un absurd . La recuperació econòmica a les Illes Balears es
produeix gràcies al turisme. No fa falta que recuperem el
turisme. El turisme l’hem recuperat, el turisme és el motor de
l’economia, el turisme és el que ha fet créixer l’economia l’any
2005 i el que la fa créixer l’any 2006. El turisme, en termes
directes o indirectes, serveis i no serveis, representa el 81,4%
de l’economia. Per tant és inevitable que si la nostra economia
creix no pot ser per un sector que representa un 9%, com la
construcció, sinó, senyors, és el turisme; el turisme torna ser el
motor de l’economia i és fals que la construcció sigui la
culpable d’aquest creixement.
Vull també recordar que la construcció a les Illes Balears
creix tres vegades manco que el que va créixer el darrer any del
pacte de progrés, tres vegades manco.
(Aldarull a la sala i aplaudiments)
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I també vull deixar clar que és una irresponsabilitat
dimonitzar el sector de la construcció. La construcció crea llocs
de feina, molts i molt importants, i la construcció no té cap
culpa de la destrucció del territori. La destrucció del territori
serà una responsabilitat dels polítics; feina a la construcció n’hi
ha molta sense necessitat d’haver de destruir territori.
Tampoc no és certa aquesta llegenda que els empresaris
venen les empreses. Ara resulta que tothom aquí ven les
empreses i que tot es ven a les Illes Balears. Que hi ha
empresaris que venen?, naturalment. Que hi ha hotelers que han
posat en venda les seves empreses?, naturalment. Però perquè
un vengui n’hi ha d’haver un que compri, i les dades tornen ser
significatives, i resulta que la inversió de capital estranger
productiu, no immobiliari, ha crescut un 175% els darrers anys
a les Illes Balears. I és això el que fa que tenguem el nombre
d’empreses més alt de tot l’Estat. Si n’hi ha que venen,
afortunadament n’hi ha molts més que compren, perquè les Illes
Balears encara és un destí molt atractiu.
La nostra política ha estat sempre la defensa de
l’allotjament turístic, que aquesta és la nostra prioritat absoluta,
l’allotjament turístic. Però em pareix també que hem d’anar
alerta quan parlam de turisme residencial i quan parlam del que
pot ser el turisme residencial i també fins i tot del que pot ser
el tot inclòs. Però en qualsevol cas, en qualsevol cas, el turisme
d’allotjament turístic serà prioritari pels llocs de feina que crea;
l’equilibri amb el turisme residencial, que també crea llocs de
feina, ha de ser l’equilibri que cercam, sense cap dubte, però el
que no poden vostès ara venir i dir-me és que nosaltres estam
afavorint el turisme residencial, quan -perdonin i no es
molestin- vostès varen posar l’ecotaxa, un impost al turisme
d’allotjament turístic, i cap impost al turisme residencial.
(Aplaudiments)
Vostès varen posar..., mirin si varen penalitzar el turisme
d’allotjament turístic que només els turistes que venien a un
hotel, a un allotjament turístic, pagaven l’ecotaxa, i els altres
que anaven a turisme residencial no pagaven l’ecotaxa.
(Remor de veus)
Per cert, em sap greu repetir-ho, però és un debat
absolutament reiteratiu, però jo ho he de tornar a explicar. El
Govern de les Illes Balears no té cap competència sobre
l’urbanisme. L’urbanisme és una competència exclusiva dels
consells insulars. Els consells insulars són els que aproven
l’urbanisme. Quan estigui l’Estatut d’Autonomia aprovat, si
Déu ho vol, els consells insular no només tendran competències
en l’urbanisme sinó que tendran potestat reglamentària sobre
aquesta competència exclusiva. Avui qui decideix a les Illes
Balears i que ha decidit què és el que es pot construir i què és
el que no es pot construir, quin és el creixement urbanístic que
es pot tenir a les Illes Balears, són els tres consells insulars en
exercici de la seva competència, i naturalment com a partit
polític nosaltres serem responsables de donar suport al pla
territorial que ha aprovat el Consell de Mallorca, perquè ens
pareix bé i hi estam d’acord, i naturalment al d’Eivissa i
Formentera, però no com a president del Govern, no com el
Govern, que avui és el que passa comptes aquí. No voldran
vostès que parlem de recuperar competències en urbanisme;
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esper que a ningú no se li passi pel cap. Les competències en
urbanisme, el Pla territorial -insistesc- és una competència dels
consells insulars.
I és cert que aquestes competències permetien als consells
insulars, per exemple, haver aprovat en els seus plans
territorials una moratòria urbanística absoluta, que nosaltres no
hi haguéssim estat d’acord i per això hem donat suport als dels
consells de Mallorca i d’Eivissa i Formentera, però era la seva
competència; haguessin pogut permetre cap creixement, el
creixement zero, urbanístic a totes les illes si ells així ho
haguessin decidit. I el que és evident és que els ajuntament han
de complir, com he dit avui matí, els seus plans, que aproven
les respectives comissions insulars d’urbanisme, i per exemple
a Mallorca, amb el suport del PSM, del Partit Socialista i
d’Esquerra Unida, des de l’any 95, a l’urbanisme, fins a l’any
2003 li han donat suport o l’han fet tots vostès, almanco en el
Consell de Mallorca, tots els plans urbanístics, tots...

i de Santa Eulàlia, amb velòdrom, amb les estacions marítimes,
amb les instalAlacions esportives, amb el recinte firal, amb el
soterrament de les vies del tren, amb el metro de Palma, amb
les depuradores, amb el gasoducte submarí o amb les famoses
carreteres.
(Aldarull a la sala i aplaudiments)
Amb tot això destruïm el territori. I efectivament,
efectivament, com que tenim un important dèficit
d’infraestructures, i almanco hauran de convenir amb mi que
vostès no varen fer massa per corregir aquest dèficit
d’infraestructures, perquè si ho haguessin fet també haguessin
hagut de consumir territori, perquè haguessin hagut d’emprar
aquest territori; però el problema no és aquest, el problema és
el d’intentar tapar precisament la manca de gestió dels seus
quatre anys devora la gestió del Govern amb aquestes
infraestructures posant el penjament de la destrucció del
territori especialment a les carreteres.

(Aplaudiments)
...tots els plans urbanístics els han aprovat vostès en el
Consell de Mallorca.
Clar, resulta que els plans territorials són expansius. Bé, idò
serà una discussió que hauran de tenir en virtut de la seva
autonomia i en virtut de la seva competència, si s’hi atreveixen
vostès, en els consells. Perquè avui critiquen, per exemple, el
Pla territorial de Mallorca aquí; en el consell, poc. O critiquen
determinades qüestions d’aquest pla territorial. Però, escoltin,
vostès i jo sabem que el Pla territorial de Mallorca que avui ha
aprovat Unió Mallorquina amb el suport del Partit Popular, si
vostès haguessin pactat amb Unió Mallorquina l’haguessin
aprovat igual, igual, i potser fora les carreteres, però res més;
tota la resta exactament igual.
(Remor de veus)
Bé. De totes maneres l’argument que vostès utilitzen d’una
forma reiterada sempre és intentar contrarestar l’èxit de les
infraestructures d’aquest govern amb la llegenda de la
destrucció del territori. És a dir, ja que vostès admeten, perquè
no els queda més remei, que nosaltres no tenim cap
responsabilitat com a Govern en el que són les urbanitzacions
i en el que és l’urbanisme a cap de les Illes, idò resulta que com
que tanmateix hem de tenir la culpa de la destrucció del territori
i tanmateix la Sra. Armengol ha d’acabar el seu discurs com
sempre, dient “destructors de territori, destructors del paisatge,
destructors de tot”, idò qui té la culpa, del Govern, de destruir
el territori?, idò resulta que la tenen les infraestructures. Com
que no tenim responsabilitat amb les urbanitzacions, idò ara
resulta que són les nostres infraestructures les que destrueixen
el territori.
Destruïm el territori amb hospitals, amb colAlegis, amb
instituts, amb residències d’Alzheimer, amb Parkinson, amb
discapacitats...
(Remor de veus)
...amb tercera edat, amb centres de dia, amb centres de
salut, amb camins rurals, amb palaus de congressos de Palma

Jo entenc l’esforç que ha de suposar comparar aquestes
iniciatives ara i abans, però això no pot servir d’excusa per
tergiversar la realitat. Ni les depuradores, ni les dessaladores,
ni tan sols les setze carreteres que nosaltres hem fet a les Illes
Balears, que en el seu 80% desdoblen el traçat existent, no
poden destruir les nostres illes, encara que les setze estiguessin
malament i encara que les setze estiguessin equivocades.
Insistesc: és impossible que totes siguin dolentes i és
impossible que totes siguin desmesurades. Responen a
necessitats de trànsit existents i ofereixen la seguretat i
comoditat que necessitam. Però en el pitjor dels casos, que
nosaltres tenguéssim la destrucció de totes les grues que hi ha
a les Illes Balears, o de la destrucció del territori que fan les
nostres carreteres, mirin, en aquestes carreteres com a màxim
s’haurien utilitzat 200 hectàrees de sòl addicional, que si vostès
haguessin fet desdoblament en lloc d’autovia o autopista, en
aquest cas, part també d’aquestes 200 hectàrees haguessin
hagut d’utilitzar, i això, creguin-me, mai no pot ser la
destrucció de les Illes Balears, que hi hagi 500.000 hectàrees a
les Illes Balears.
(Aplaudiments)
Pel que fa a les empreses adjudicatàries, ara i abans són les
que guanyen els concursos, són les que se’n duen les
adjudicacions, legalment, i això, com tota la resta, si qualcú té
qualque dubte idò ja sap on ha d’anar, ja sap on ha d’anar, però
els adjudicataris són els que guanyen els concursos. I tots els
adjudicataris d’aquestes obres d’infraestructura i d’aquestes
carreteres, afortunadament sempre van amb empreses d’aquí,
afortunadament. I sap que els ha passat a les empreses d’aquí
gràcies a aquesta obra pública durant aquests anys? Idò que han
aconseguit recuperar la classificació que varen perdre amb
vostès.
(Remor de veus, aldarull a la sala i aplaudiments)
Amb vostès les empreses d’aquí..., no, no, això és així,
perdonin. Amb vostès, perquè, mirin, les poques adjudicacions
que vostès varen fer, que jo els he reconegut, per exemple perdonin- ahir vaig dir, i ho puc repetir perquè s’intenta a
vegades tergiversar les paraules, que hi ha moltes
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infraestructures que estaven començades. A més vaig dir que hi
havia hospitals que estaven començats i nosaltres els hem
acabat; hi havia centres de salut que estaven començat o hi
havia escoles que estaven començades, però crec que nosaltres
n’hem fetes més, però estaven començades. Idò aquestes que
estaven començades, aquests hospitals, a qui els varen
adjudicar vostès?, als mateixos, als mateixos, perquè degueren
guanyar; supòs que és perquè degueren guanyar, naturalment.
Idò bé, com que no hi havia aquesta possibilitat que les
nostres empreses de les Illes Balears fessin feina, avui han
pogut fer feina amb aquestes grans indústries i avui ja estan
classificades per poder accedir a qualsevol tipus de concurs.
També -i ve a colAlació- vull recordar que gràcies a aquesta
política d’espais naturals consensuada, que ha estat un canvi
substancial per evitar l’enfrontament que també s’havia produït
en el passat, sobretot amb propietaris, idò gràcies a aquesta
política consensuada hem aconseguit avui passar del 6%
d’espais protegits que teníem l’any 2003 a tenir avui el 19% del
nostre territori protegit, i això ho hem fet des del diàleg, amb el
consentiment i la participació, la implicació dels propietaris i
no contra ells.
I naturalment el tema recurrent també de cada any és el tot
inclòs, una forma de comercialització turística que realment no
ens beneficia i que sincerament a vegades es produeixen
contradiccions que vostès estic segur que els sorprendran com
em sorprenen a mi. Idò les declaracions en aquest cas del
secretari d’Estat, del secretari d’Estat precisament de Turisme,
que deia que “el todo incluido -Ramón Martínez Fraile,
secretario general de Turismo- el todo incluido no es ni bueno
ni malo; es una manera de comercializar viajes y no estamos
en contra de que los hoteleros vendan paquetes de todo
incluido”. Bé, idò nosaltres sí que hi estaríem en contra perquè
creim que és un sistema que no ens beneficia, a les Illes
Balears.
Però tal com ens vàrem comprometre, què hem fet davant
aquesta forma de comercialització turística? Idò, d’entrada, les
dades: el tot inclòs va pujar d’una forma escandalosa fa anys,
de l’any 2002 a l’any 2003 va tenir l’increment més important,
i avui afortunadament ja està en disminució. Però nosaltres
vàrem encarregar, efectivament, a un comitè d’experts, on
vàrem demanar a tots els grups polítics que designassin
representants per participar en aquest comitè d’experts, que ens
fessin una anàlisi i una proposta d’actuació per lluitar o regular
el tot inclòs. El resultat de moltes reunions de feina d’aquests
experts, insistesc, va ser que ens varen proposar quatre eixos
d’actuació que nosaltres hem assumit íntegrament des de la
Conselleria de Turisme. En primer lloc, la creació d’un
observatori permanent; en segon lloc, una campanya de control
sanitari d’aquesta forma de comercialització; en tercer lloc, una
normativa específica de control de qualitat i un decret de
queixes i reclamacions d’usuaris. Aquest és el nostre programa
del tot inclòs. Aquesta és la proposta que ens ha fet el comitè
d’experts. I en qualsevol cas la conclusió més important del
comitè d’experts era que aquest sistema de comercialització no
es podia regular, i això és el que els representants designats
pels grups polítics varen dir en aquest comitè.
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En qualsevol cas, una dada ilAlustrativa, perquè el tot inclòs
té molt a veure amb l’oferta complementària, moltíssim,
naturalment: l’oferta complementària i la creació de llocs de
feina és la forma que nosaltres tenim de redistribuir la riquesa
a les Illes Balears. Doncs bé, el darrer any, l’any 2003, del
govern del pacte, varen tancar 8 restaurants, o sigui, hi havia 8
restaurants menys, 48 cafeteries menys i 300 bars menys. Avui,
l’any 2006, hi ha 206 nous restaurants, 110 noves cafeteries i
63 bars més.
(Alguns aplaudiments)
I el punt més important, sense cap dubte, és l’ocupació, que
encara que és un tema que tendria quasi la temptació de
frivolitzar-lo, però més lluny de la meva intenció, l’ocupació és
la política social més important -repetesc- de totes les que pot
fer un govern, els llocs de feina. Per tant els indicadors són els
que són i avui tenim 59.902 persones que fan feina a les Illes
Balears i que no feien feina. En xifres absolutes aquest atur ha
baixat especialment en joves i en dones, i això és irrebatible, i
insistesc en el fet que la contractació indefinida ha pujat 1,5
punts i quasi dos punts per damunt de la mitjana espanyola. El
resultat és que avui a les Illes Balears som una altra vegada els
primers d’Espanya en taxa d’ocupació, som els segons
d’Espanya en taxa d’ocupació femenina, i som els segons
d’Espanya en taxa d’ocupació juvenil. I hem posat en marxa un
pla molt important per als joves d’aval d’ocupació precisament
per incentivar la contractació dels joves.
I la nostra preocupació és que tots els ciutadans, tots,
tenguin un lloc de feina digne i estable. I naturalment que els
joves no es poden comprar una casa; idò sí, és vera, els joves,
com deia ahir, no es poden comprar una casa, però ni se la
poden comprar ara ni se la podien comprar, desgraciadament,
abans. I els dic una altra cosa: si a sobre el jove no té feina, així
sí que de cap manera no es podrà comprar una casa. Per tant
l’objectiu sí que és la feina. El problema sí que és l’atur, i és la
nostra principal preocupació.
I jo vaig dir ahir que el problema de l’habitatge no estava
resolt, i és així, és cert. La gran agència de lloguers que es va
posar en marxa en el Ministeri de l’Habitatge de Madrid és
evident que ha estat un fracàs, amb tot el respecte del món. La
tramitació és molt baixa perquè no hi cultura avui del lloguer
a Espanya i molt manco a les Illes Balears. Crec que és un gran
error que ens llevin les ajudes de rehabilitació d’habitatges,
perquè ens afecta al nucli del nostre model de territori. Si
precisament necessitam doblers en alguna cosa és en la
rehabilitació, però a pesar i en contra del que aquí s’ha dit de
l’escassesa de sòl que hi ha aquí a les Illes Balears, nosaltres
hem aconseguit superar la mitjana nacional d’execució del pla
d’habitatges. El que passa és que la demanda evidentment és
molt inferior i la demanda no pot respondre a les necessitats.
Però, perquè no quedi cap dubte, nota de prensa Ministerio
de Vivienda, Ministerio de Vivienda del Govern d’Espanya,
nota de prensa de no sé quin dia, és igual: “El programa 2005
del Plan estatal de viviendas se ha ejecutado en más de un
130% sobre las viviendas convenidas. Por comunidades
autónomas destacan por su grado de cumplimiento
Extremadura, Galicia, Madrid, Castilla-León, Cataluña y
Baleares, un 104,42% -nosaltres creim que és més- que al
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haber cumplido los objetivos inicialmente convenidos han
podido hacer uso de la reserva de eficacia”. Això ho diu la
nota informativa del Ministeri d’Habitatge.

obres?, sempre ha estat així, desgraciadament, quan governaven
vostès i quan governàvem nosaltres, però no es pot respondre
a una generalitat.

Per cert, crec que també és intentar enganar els ciutadans
quan ens acusen de retirar la Llei del sòl i per tant afectar
l’habitatge. Sra. Armengol, això no és cert i vostè ho sap.
Nosaltres hem retirat la Llei del sòl perquè crèiem que no té el
consens necessari per a la seva tramitació, però en el mateix
moment hem dit que legislaríem la part de reserva de sòl, que
és el més important, amb una altra llei. Nosaltres hem tret de la
Llei del sòl l’obligació d’elevar, que és la proposta que jo vaig
fer ahir, la reserva de sòl del 30% per a habitatges de protecció
oficial dels plans generals que s’aprovin. És a dir, maldament
no es tramiti la Llei del sòl en aquest parlament -la podríem
aprovar però no té el consens necessari i no volem que sigui un
tema de conflicte-, maldament no s’aprovi la Llei del sòl,
nosaltres sí aprovarem en aquesta legislatura l’obligació de
reservar sòl públic, un 30%, elevar al 30% de reserva dels plans
generals que s’aprovin, sòl públic per fer habitatges de
protecció oficial. Però també vull ser sincer: això tampoc no és
la solució del problema. Hem fet càlculs del que suposarà això
i per exemple a Calvià això són 719 habitatges; a Palma crec
que són 1.800. Vull dir que la norma del 30%, que és una
norma que facilitarà, desgraciadament no és una norma... No,
a Palma 912 habitatges, a Maó 367, a Eivissa 589 i a Calvià
180, efectivament, segons els plans que s’aprovin amb la
reserva obligatòria del 30%.

Avui el balanç històric és que hem invertit 164 milions
d’euros en colAlegis i instituts nous davant els 34 que vostès
varen invertir. I naturalment aquest esforç en colAlegis, en
instituts, en educació universitària, exigeix prioritzar perquè els
doblers no són ilAlimitats. En conseqüència nosaltres no hem
pogut encara garantir la gratuïtat dels llibres de text, perquè
hem hagut de triar i hem prioritzat el que nosaltres crèiem que
eren les mancances. Que ens podem equivocar i vostès tenen
una altra prioritat?; d’acord, però nosaltres crèiem que els
colAlegis, els instituts i els professors tenien en aquest cas
prioritat. I jo estic segur que és una demanda molt legítima, i de
fet nosaltres tenim una sèrie de beques per a aquells colAlectius
molt necessitats, precisament perquè puguin atendre la seva
compra de llibres, però no hem pogut generalitzar el sistema,
i jo assumesc aquí la culpa, la responsabilitat d’aquesta decisió,
que sé que pot perjudicar.

Bé, passem al que seria una altra llegenda urbana d’aquestes
que intenten crear: el Govern de les Illes Balears no creu en
l’educació pública. I tampoc no hem complert el compromís de
lliure elecció de centre. Bé, mirin, sense cap increment de
finançament de Madrid hem augmentat el pressupost en
educació en un 63%, i del total del pressupost de l’educació
destinam un 74% d’aquest pressupost a educació pública; mai
en la història autonòmica s’havia fet un esforç en retribucions
de personal docent i en instalAlacions no universitàries i també,
tampoc, en instalAlacions universitàries com aquests darrers
anys, i això no és incompatible amb treure la concertada del seu
menyspreu i amb reconèixer també els drets retributius que
vostès varen deixar damunt la taula del Consell de Govern per
desacord intern del personal de la concertada, que tenia dret a
tenir la mateixa retribució que els altres. Una cosa no és
incompatible amb l’altra, i com he dit avui matí acabarem amb
el 96,38% de compliment de la lliure elecció de centre.
Clar, la pregunta -i perdonin que sigui reiteratiu- és: la seva
aposta per l’educació pública quina va ser?, perquè vostès quan
varen governar varen llevar la concertada, que és tan dolenta?
No, naturalment que no. Idò això és el que intent demostrar:
que no tenim perquè dimonitzar la concertada i no tenim per
què fer incompatible que es pugui donar suport a l’educació
concertada amb el fet que nosaltres puguem fer un esforç en
educació pública. La veritat és que mai no s’havia invertit en
educació pública tant com s’ha invertit ara; hem quasi triplicat
les inversions en colAlegis i instituts i hem incrementat
substancialment la dotació econòmica per a professors respecte
a l’anterior legislatura. Vostès varen crear, d’educació pública,
7.940 places, i nosaltres en crearem prop de 20.000.
Naturalment, que hi pot haver coses que no funcionin?, sense
cap dubte; que hi ha centres que s’han retardat o que han tengut

Però també vostès han de tenir en compte que mentre
moltes comunitats autònomes avui estan baixant alumnes cada
any, nosaltres els pujam. Quan una comunitat autònoma davalla
alumnes cada any està alliberant doblers, alliberant finançació,
i en canvi nosaltres cada any hem d’atendre més gent i més
alAlots i no tenim doblers per atendre aquesta gent i aquests
alAlots. Però, com sempre, hi ha una solució, i la solució està
aquí davant, i governi qui governi la podrà donar. La solució és
que l’any que ve, com he dit, hi haurà un nou sistema de
finançament que afectarà l’educació. L’any que ve, segur,
aquest és el compromís, a Espanya hi haurà un nou sistema de
finançament i el que hem fet un poc en sanitat ara ho podrem
fer en educació, i s’haurà de reconèixer el nombre d’alumnes
reals que nosaltres tenim i estic segur que el pròxim govern, el
que tengui aquests doblers, aquest finançament, no tendrà cap
problema, sigui del color polític que sigui per poder atendre la
gratuïtat dels llibres de text i qualsevol altra prioritat que
vulguin establir. Però el principal problema de l’educació com
vostès molt bé han dit, no són els llibres de text, efectivament
el principal problema és el fracàs escolar, i és cert, el fracàs
escolar és avui el principal problema que tenen les Illes
Balears, l’abandonament de l’escolarització, el nivell de
formació i la baixa taxa d’universitaris, i això, sense que
serveixi de cap tipus de consol, també s’ha d’emmarcar dins un
cert fracàs colAlectiu del sistema educatiu espanyol tal com
assenyala l’informe PISA, l’informe del Programa d’Avaluació
Internacional d’Alumnes, però també és cert que aquesta
situació espanyola, en el cas de les Illes Balears, encara és més
greu i encara és pitjor.
I per què ens trobam en aquesta situació? Evidentment el
fracàs escolar no és un problema de capacitació professional
dels nostres professors, més aviat tot el contrari, els nostres
professors no són pitjors que a qualsevol altre lloc d’Espanya
sinó el contrari. És sense cap dubte, probablement, un problema
de valor social de l’educació, del percentatge també més alt
d’Espanya d’alumnes estrangers i probablement, en aquest cas
estic d’acord amb vostès, de model econòmic. Clar, no existeix
a la nostra societat i a la nostra joventut, com hauria d’existir,
aquest valor social del que significa l’educació i de la
importància que té l’educació, ho patim a l’educació bàsica, ho
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patim al batxillerat i ho patim encara molt més a la universitat
malauradament i també, per una altra part, tenim un sistema, un
model productiu que ofereix doblers fàcils als nostres joves
sense ni tan sols demanar-los una excessiva preparació
acadèmica. I naturalment aquesta situació s’ha de corregir i
aquesta situació ens perjudica, i una de les formes que hem de
poder fer per corregir aquesta situació sense cap dubte és, a
aquest cas, invertir en educació, hem de dedicar doblers del
pressupost a educació, i per això, nosaltres hem quasi duplicat
el pressupost que vàrem rebre en educació, sense rebre més
doblers de Madrid. Per això, nosaltres avui podem dir amb la
cara ben alta que hem passat d’una despesa per alumne a les
Illes Balears de 2.846 euros avui a una despesa per alumne a
les Illes Balears de 4.093 euros.
(Aplaudiments)
S’ha d’invertir en els professionals de l’educació i s’ha
d’introduir el valor de l’educació a la nostra societat.
També, com els deia, la realitat és la que és, i no és cap
excusa, però ni els llibres de text varen ser gratuïts quan vostès
varen tenir la responsabilitat ni el fracàs escolar és nou d’aquest
govern i, desgraciadament, els pròxims governs continuaran
tenint el problema del fracàs escolar, d’això que ningú no en
tengui cap dubte. Per això, hem afrontat aquest esforç amb
plantilles, amb professors, hem potenciat la cultura de l’esforç,
hem millorat l’atenció de l’alumnat sobretot amb necessitats
específiques, i hem apostat precisament pel model d’educació
trilingüe. Efectivament, el model d’educació trilingüe que és un
projecte emblemàtic de l’educació, de la nostra educació i que
no és incompatible amb el fet que els alumnes parlin les dues
llengües oficials, al contrari, això té molt a veure precisament,
amb apostar pel món de l’educació i per poder ser capdavanters
en el món de l’educació a tot Espanya, i que els alAlots i les
alAlotes de les Illes Balears puguin parlar una llengua estrangera
com les altres dues.
I això té molt a veure, efectivament, amb la recerca, amb el
desenvolupament i amb la innovació. És la primera vegada que
en aquesta comunitat es fa una planificació a curt termini en
polítiques de recerca, de desenvolupament tecnològic i
d’innovació. És la primera vegada perquè els plans fins ara eren
a llarg termini. I avui tenim un compromís i un projecte que
estam executant que és aquest Pla d’innovació 2005-2008. A
més avui es dóna la feliç coincidència que almanco amb
paraules, amb voluntats, el Govern d’Espanya també té la seva
prioritat en aquest tipus d’inversions i nosaltres coincidim i, per
tant, el que volem és aprofitar aquesta avinentesa, aprofitar que
tenim un govern d’Espanya sensible amb la inversió, amb
aquest tipus d’inversions i que puguem tenir un compromís real
i que no tot quedi en paraules, desgraciadament com ens passa
massa sovint.
I per això, aquí, s’ha d’emmarcar la proposta que vaig fer
al president Rodríguez Zapatero a la reunió que vaig tenir quan
va venir a visitar Sa Majestat el Rei, i també la proposta que
vaig fer a Sa Majestat el Rei aquest estiu com a president de la
Fundació Cotec. Però avui la realitat no diu això, és a dir,
nosaltres hem fet una proposta de conveni al Govern
d’Espanya, però avui la realitat no diu això, avui la realitat diu
que nosaltres hem destinat en el pressupost, en doblers que
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s’estan gastant cada any en aquest pla, uns 240% d’increment
del que es destinava l’any 2003 precisament a recerca, i,
malauradament -i em sap greu haver-ho de posar de manifest
perquè no vull crear polèmica-, ahir vàrem rebre el Projecte de
pressuposts de l’Estat, ahir, la partida que el Govern
d’Espanya, que diu que vol invertir en recerca a Balears,
destina a recerca, innovació i desenvolupament tecnològic a les
Illes Balears 791.000 euros, això suposa una reducció del 62%
de la partida que el Govern d’Espanya l’any passat dedicava a
recerca, investigació i desenvolupament tecnològic.
(Petit aldarull a la sala)
Canten papers i menten barbes, malauradament.
I precisament també qualque cosa semblant ens passa a
l’àrea de salut. Jo crec que no és possible no aplaudir
l’aprovació del Decret de demores, escolti, el contracte és el
programa electoral, el programa electoral, passarem comptes el
mes de maig de l’any que ve, no abans, per tant, el mes de maig
de l’any que ve, nosaltres passarem comptes i veurem que és el
que hem complert i que és el que no hem complert. I
efectivament, nosaltres en aquests quatre anys, nosaltres hem
posat en marxa noves prestacions sanitàries, hem posat en
marxa la salut dental, l’atenció dental per als joves de 6 a 15
anys, que resulta que hi ha qualcú que ha quedat a cavall entre
que posàvem en marxa la mesura i entre que la mesura ha estat
en aplicació?, de veritat que em sap molt de greu, però molt
pitjor estaven abans, perquè abans no tenien cap tipus d’atenció
de salut dental i ara la tenen.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Exactament igual amb les pròtesis dentals per a les persones
majors. Les pròtesis dentals per a les persones majors, sempre
vàrem dir que s’aplicarien l’any que ve, l’any 2007, tal com ens
vàrem comprometre la gent major podrà tenir l’assistència en
pròtesis dentals. I no és possible dir que posam en marxa un
decret de demores en retard i tampoc que el Decret de demora
és trasviar gent cap a la privada. Jo crec que l’any passat ja
varen cometre el mateix error amb la Hipoteca Jove, avui, un
any després hi ha 2.112 joves que ja s’han pogut comprar un
pis gràcies a la Hipoteca Jove, idò exactament igual amb el
Decret de garanties de demores, ...
(Aldarull a la sala)
... 2.112 joves que abans no podien comprar un habitatge
i avui el s’han pogut comprar, perquè el Govern ha avalat
aquesta compra, que abans no la podien tenir.
I cooperar i concertar amb la sanitat privada no ha de
significar atacar la sanitat pública, fins i tot vostès sempre
havien reconegut precisament -i jo li he sentit dir a la consellera
anterior de Salut- el reconeixement del paper de la sanitat
privada dins el sistema sanitari de les Illes Balears, doncs bé
avui, gràcies a aquest decret de demora, el que nosaltres hem
aconseguit ha estat davallar les llistes d’espera i avui no tenim
incompliment, és a dir, avui no necessitaríem en condicions
normals enviar ningú a la privada perquè hem reduït a la meitat
les llistes d’espera de consultes i d’intervenció quirúrgica.
L’any 2003 sí que hi havia gent que esperava més de sis mesos
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o més de dos mesos, avui no hi ha ningú, per tant, nosaltres no
hem tengut aquesta necessitat, el que feim és establir uns
sistemes de garantia, precisament en allò que vostès ens
intenten culpar, escoltant als ciutadans i intentant fer polítiques
per als ciutadans. I garantim al ciutadà que si el sistema públic
falla, que no fallarà, però si el sistema públic falla, i vostè ha
d’estar més de dos mesos per esperar una consulta
especialitzada com passava abans o ha d’estar més de sis mesos
per esperar una intervenció quirúrgica com passava abans, avui
se’n podrà anar a la privada i serà totalment gratuïta la seva
intervenció. Això no és apostar per la sanitat privada perquè a
vostè l’atendrà el sistema públic de salut, i el que establim són
garanties per als ciutadans.
(Aplaudiments i petit aldarull)
I precisament gràcies a aquest diàleg social hem aconseguit
un acord històric amb els professionals, amb els sindicats del
món de la sanitat, i gràcies a aquest acord històric hem
aconseguit que avui hi hagi 6.100 professionals que veuran com
s’ha aprovat la seva carrera professional. Hi ha 6.100
professionals que veuran com a la fi poden tenir una possibilitat
de reconeixement de la seva aprovació i del desenvolupament
de la seva formació continua en el món de l’exercici de la seva
carrera professional. I, desgraciadament, la sanitat necessita
recursos, doblers i aquesta ha estat la nostra decisió, invertit en
hospitals, en centres de salut, en professionals i en noves
prestacions. I, com li deia, l’any que ve el pressupost serà el
doble que el que era i aquí sí que hem rebut finançament de
Madrid, i a la fi tendrem quatre nous hospitals a les Illes
Balears, l’Hospital de Menorca, l’Hospital d’Inca, l’Hospital de
Formentera i ja estarà en construcció el nou Hospital de Son
Dureta. Mai no s’havia afrontat l’esforç en hospitals, en centres
de salut, com es fa a aquesta legislatura.
I, concretament, vostès argumenten precisament que no
podem fer un nou hospital de Son Dureta perquè destruïm el
territori o vostès diuen que ja estaria fet l’hospital si haguéssim
fet el projecte de reformes que vostès tenien plantejat. La
realitat és que nosaltres sí tenim per costum complir els nostres
compromisos i entre ells hi ha el d’iniciar, perquè mai no hem
tengut un altre compromís, el nou Hospital de Son Dureta, per
les següents raons: perquè Mallorca necessita un nou hospital
de referència que estigui al nivell de qualsevol altre hospital
d’Espanya, el cost de l’hospital és de 233,5 milions d’euros, la
resta del contracte -i vull reconèixer que aquí avui s’ha dit en
aquests termes- la resta del contracte correspon al cost de
serveis no clínics que són objecte de concessió durant 30 anys.
Aquest és un sistema modern de gestió d’hospitals, que millora
el servei i que s’està utilitzant a tot Espanya, no estam
endeutant la comunitat per a aquests 30 anys perquè tanmateix
l’hospital aquests 30 anys s’hauria de mantenir exactament
igual, en canvi, estam utilitzant un sistema de contractació que
garantirà aquest servei com -insistesc- avui es fa i els donaré
exemples si volen a la contrarèplica a molts d’hospitals
d’Espanya.
Li dic més, és molt probable a vegades que en el futur i tal
vegada fins i tot vostès mateixos hagin d’utilitzar aquest
sistema per moltes altres infraestructures, tal com van les coses.
Però la pregunta és per què no es reforma l’actual Son Dureta
en lloc de fer un nou hospital a un nou emplaçament? Primer,

els professionals diuen que els principals problemes d’avui a
Son Dureta són l’espai i les instalAlacions. En segon lloc,
l’actual hospital està dissenyat per a una assistència mitjana i
llarga i poca assistència ambulatòria, el disseny del nou hospital
és tot el contrari. Amb el nou hospital davant de la reforma
tendrem un 40% més de superfície hospitalària, més sales
d’operacions i 70 noves consultes externes. Avui Son Dureta té
93 metres quadrats per llit i el nou hospital tendrà 163 metres
quadrats per llit, vostès diuen sí és veritat -bé, no sé si diuen sí,
és veritat, però és igual-, però diuen “però escolti és que el
projecte nostre ja estaria acabat i vostè és el responsable que el
nou Son Dureta no estigui acabat”. Fals, fals, no hi ha solar a
Son Dureta per fer el nou hospital sense utilitzar els edificis
existents o almanco part d’ells, de fet el projecte que diuen que
tenien de reforma utilitzava l’edifici més gran i més important
que s’havia de remodelar de baix a dalt. El seu projecte, el seu
projecte que diuen de reforma, que no era el nostre, tenia un
termini d’execució de 7 o 8 anys, amb uns riscos importants en
la seva execució i moltes molèsties per als malalts i per a tots
els professionals. El projecte nou estarà finalitzat abans que no
s’hauria fet la reforma tot i aquest retard que vostès diuen i
moltes menys molèsties.
(Aplaudiments)
En el nostre programa electoral de l’any 2003 ens vàrem
comprometre, si teníem la confiança dels ciutadans, que
nosaltres faríem un nou hospital i no faríem la reforma, és cert
que abans de les eleccions havíem defensat una altra postura,
però la vàrem canviar i en el programa electoral ens vàrem
presentar amb el compromís de fer un nou hospital, com ens
varen demanar els professionals, i no la reforma de l’actual. Per
tant, complirem el nostre compromís sense enganar ningú.
Pel que fa a la seva ubicació no hi pens perdre massa temps,
és una ubicació que guarda quasi 400 metres de protecció amb
el monestir, no destrueix res, hi ha una urbanització que està
molt més prop, el Camí dels Reis està més prop que l’hospital
i tot això crec que és fàcil de comprovar i serà fàcil de
comprovar, no hi ha cap ànim de destruir res. La resta, com
sempre, són acusacions falses que responen a campanyes
polítiques habituals, són acusacions falses i que, a més, amb tot
el respecte del món, crec que són malintencionades, perquè jo
mateix aquí, l’any passat, ja vaig pujar a aquesta tribuna i vaig
dir que no em podien fer aquestes acusacions perquè eren
falses.
De la mateixa manera no em pareix de rebut que intentem
en aquesta comunitat autònoma, com a estratègia i maniobra
política, deixar l’ombra del dubte de la corrupció generalitzada
a totes les institucions i a tots els ajuntaments de les Illes
Balears, no em sembla just. I crec que, a més de ser injust, això
perjudica tota la classe política. Em tendran sempre i ens
tendran sempre al seu costat per lluitar contra qualsevol indici
o sospita demostrada de corrupció, com no pot ser d’una altra
manera, sigui del Partit Socialista, sigui del PSM o sigui de
qualsevol altre partit polític, perquè avui desgraciadament hi ha
batles o exbatles imputats de tots els partits polítics per sospites
i no crec que vostès estiguin d’acord que aquests polítics avui
hagin de ser condemnats sense que respectem les regles del joc
i sense que respectem que la seva culpabilitat es demostri.
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Però en qualsevol cas, el que em pareix més injust de tot és
que un ministre del Govern d’Espanya pugui posar tots els
polítics de les Illes Balears en el mateix sac, me pareix una
irresponsabilitat. A les Illes Balears crec que hi ha 874
regidors, no sé quanta més gent hi deu haver que es dedica a la
política, és just que aquestes persones haguem d’aguantar que
ens posin dins un mateix sac dient que aquí hi ha moltes
Marbella, Marbella a més, ni més ni manco, Marbella, no ens
hi posam per poc, i que aquí la corrupció és generalitzada?
Vostès i nosaltres tenim l’obligació de lluitar contra aquesta
corrupció i vostè, Sra. Armengol, me tendrà no només al seu
costat sinó, si és necessari, passant-li davant amb la proposta
que farem dimarts que ve i amb totes les propostes, perquè la
proposta de dimarts que ve l’única condició que jo li posaré és
que jo vull ser el primer. Però, a més d’això, cap altra.
(Aplaudiments a la sala)
Me tendran, ens tendran al seu costat, però no crec que sigui
legítim que ens tirem pedres damunt la nostra pròpia teulada,
ho dic seriosament. Si hi ha qualcú que ha comès qualque error
l’haurà de pagar, sense cap dubte, però, per suposat, tots, de
tots els partits polítics, en el mateix sac no hi som. I les Illes
Balears afortunadament ni som Marbella ni res que se li
pareixi, per molta falta que tenguin vostès d’intentar en aquests
moments de treure aquesta estratègia política a nivell nacional,
perquè no poden contrarestar una gestió amb xifres i amb
arguments.
(Aplaudiments a la sala)
L’endeutament. Vostès diuen que tenim un endeutament que
està per damunt de la mitjana de la resta de comunitats
autònomes, tenia aquí el quadre preciós de la inversió d’euros
per alumne, significativa, però ja m’ha passat el moment, però
és igual; mirin, avui l’endeutament que vostès han reflectit aquí
en relació amb el producte interior brut és cert que és del 6,3%
a les Illes Balears, però el que vostès no han dit és que a
Catalunya és del 7,7% o a València és de l’11,5%, simplement
per tenir una dada, o a Espanya del 33, però Espanya no és
comparable. Evidentment és la primera vegada que hi ha un pla
d’estabilitat, perquè és la primera vegada que s’ha aprovat la
Llei d’estabilitat, naturalment, abans no hi havia una Llei
d’estabilitat pressupostària, la llei és nova.
(Aplaudiments a la sala i petit aldarull)
Però vostès diuen que hem endeutat per sis, per set
generacions. No, miri, nosaltres, ja ho hem dit moltes vegades
i jo no ho he de repetir, vàrem arribar i vàrem trobar un
desfasament, sobretot en sanitat; és igual, vàrem trobar unes
factures, això és un fet objectiu, que eren als calaixos i que no
es podien pagar, és igual, vostès quan varen arribar també en
varen trobar, doncs perfecte, però les vàrem trobar i les havíem
d’atendre.
Dos, l’únic endeutament, com he dit avui de matí, és el de
les carreteres i el de les carreteres correspon a un conveni i el
de les carreteres té nom i llinatges, el Conveni de Carreteres. I
els puc garantir, a més, que aquesta és una qüestió que a mi no
me preocupa excessivament. D’entrada, crec que nosaltres
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tenim molta més credibilitat que vostès amb els comptes
públics, sincerament, és una opinió, però va així.
(Remor de veus)
Però, en qualsevol cas, el que és clar és que l’any que ve
solucionarem el problema del finançament d’educació. I a més,
no tenguin cap dubte, que els pròxims governs, els que surtin
de les urnes, no tendran cap problema de finançament; a
l’inrevés, podran rebre un finançament molt millor que el que
tenim ara, fins i tot, si volguessin, per pagar l’endeutament del
Conveni de Carreteres, que no es preocupin que tanmateix el
pagaran. Per què? Perquè, naturalment, el 2007 es revisa el
sistema, però és que el 2007 haurà d’entrar en vigor el nou
Estatut d’Autonomia. I el conseller d’Economia i Hisenda ha
elaborat un estudi, que es troba a la seva disposició, on els puc
demostrar que amb el finançament que s’ha presentat a l’Estatut
d’Autonomia, a més dels 3.000 milions d’euros, que estic segur
que al final els aconseguirem, a pesar que el Sr. Antich l’altre
dia deia “quasi”, bé, quasi no, 3.000 n’hem d’aconseguir, però
bé, 3.000 milions d’euros que seran per a inversions en dèficit
d’infraestructures. Però a més milloram el nostre finançament.
Amb aquest estudi que aporta el conseller d’Economia i
Hisenda la finançació per càpita passa de 1.505 euros a 2.187
euros per càpita; és a dir, el pròxim govern d’aquesta comunitat
autònoma tendrà fins a 646 milions més d’euros de finançament
per any, només en compliment del projecte d’Estatut
d’Autonomia i naturalment amb el reconeixement
fonamentalment de la població real d’aquesta comunitat
autònoma. Per això és important l’esforç que tots hem fet per
aconseguir aprovar aquest Estatut d’Autonomia i estiguin
tranquils que els pròxims governs d’aquesta comunitat
autònoma tendran molt manco problemes, gràcies a tots, a
vostès també, amb l’aprovació d’aquest nou Estatut, problemes
de finances.
Però també vull ressaltar l’esforç de diàleg que s’ha posat
en qüestió aquí; l’esforç en el diàleg, en la concertació que hem
tengut amb patronals i amb sindicats. Ha existit aquest esforç
durant tot aquest temps a les Illes Balears, mirin, haurem
aconseguit el que ja hem aconseguit, que jo crec que hem
aconseguit coses molt importants, era impensable aconseguir
acords d’unanimitat amb els sindicats en el món de la sanitat
com hem aconseguit, o era impensable aconseguir firmar els
acords que jo mateix vaig firmar fa dos mesos, primer amb el
personal, amb els sindicats de l’educació concertada, i el mes
passat, el mes de juliol passat, amb l’educació pública, ni els
propis convenis que per primera vegada s’han aconseguit
firmar a la Conselleria de Funció Pública, d’Interior,
precisament dins aquest clima de diàleg i d’enteniment amb les
forces socials.
I és ver que fa un any els vaig dir en aquesta taula que
havíem de pactar el model econòmic de futur del turisme a les
Illes Balears i acomplint aquest compromís vàrem constituir la
Mesa del Turisme a les Illes Balears, on hi som les institucions,
els sindicats i les patronals reunits. I vostès diuen que a totes les
reunions, que sobretot la vicepresidenta i el conseller de
Turisme i el conseller d’Economia han tengut al llarg d’aquest
any i el representant del Consell de Menorca, també al llarg
d’aquest any, vostès diuen que hem fet un paperot.
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Escolti, ens poden acusar que no hem aconseguit encara
l’acord que cercàvem global, però no hem perdut el temps, els
sindicats i la patronal no s’han segut durant tot aquest any a
perdre el temps, a prendre cafè, no han estat cada quinze dies
reunits, tractant qüestions de la Mesa del Turisme perquè
vostès venguin aquí i ara els acusin per ficar-nos a tots dins un
paquet que hem anat a perdre el temps tot aquest any a la Mesa
del Turisme, això no és així, això no és cert. No hem
aconseguit l’acord global que jo perseguia, és ver i ho reconec;
ho seguirem intentant o ara o després, més tard o més aviat,
però les Illes Balears necessiten aquest pacte social per a
l’evolució del model econòmic i turístic, però de ver que ha
existit aquesta voluntat de feina.
I me permetin la broma, les reunions amb sindicats de
vegades són complicades, perquè vostès mateixos els renyen:
“Es que vengo aquí y me riñen si me hago una foto contigo, me
dicen que no me haga fotos contigo”.

Jo crec que aquestes coses no han de succeir en qualsevol
cas i crec que els ajuntaments, les institucions en general han
d’estar per damunt el color polític que els ocupen a un moment
determinat, perquè les institucions no són de ningú ni són de
cap partit polític.
I per una altra banda, vull tornar defensar la gran aposta que
feim per al transport públic de qualitat i modern. Ara resulta
que el Pla director sectorial de transports el varen fer vostès,
bé, va bé, doncs l’han fet vostès, enhorabona, jo crec que no és
així, però m’és igual, però està aprovat, vostès no el varen
aprovar, si el varen fer no sé perquè no el varen aprovar, però
avui hi ha un Pla director sectorial. Si això ha servit o si
serveix, que jo li reconegui la paternitat, perquè estiguem
d’acord amb aquest Pla director sectorial, perfecte, no tenc cap
problema; però el que vostès reconeixeran és que avui tenim un
instrument per planificar el transport com mai no havíem tengut
a les Illes Balears, doncs probablement perquè vostès ho han
fet molt bé.

(Aplaudiments a la sala)
Escoltin, “Es que me dicen que vaya con cuidado y que no
podemos hacer ahora lo que no hicimos antes”; és complicat,
de vegades vostès tampoc no ajuden que aquests pactes puguin
ser una realitat per a la seva utilització política.
(Remor de veus a la sala)
I vull desmentir rotundament que es vulgui discriminar ...
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
... que vostès diguin que nosaltres discriminam els
ajuntaments pel seu color polític. És fals, és rotundament fals,
el millor exemple que li puc posar és la línia més important
d’ajuda municipal que ha estat el Pla de desestacionalització i
me diguin vostès quin ajuntament ha estat discriminat pel seu
color polític en el Pla d’ajuda a la desestacionalització, amb
quasi una inversió de 90 milions d’euros. En qualsevol cas, cap
discriminació com la que va patir l’Ajuntament de Palma fa un
parell d’any, cap discriminació, hem hagut de fer una llei de
capitalitat precisament per a la ciutat de Palma, precisament per
vacunar l’Ajuntament de Palma d’un altre pacte que el pogués
discriminar.
(Remor de veus i aplaudiments a la sala)
Per cert, no volem discriminar ningú, però ara el Batle de
Petra ens demana 4,5 milions d’euros pel desviament del tren,
ens vol posar una multa, nosaltres no volem discriminar ningú
però que tampoc ens discriminin a nosaltres, perquè ara el
Batle de Petra ens vol posar una multa de 4,5 milions d’euros
-no deu tenir doblers i els ha de generar- perquè diuen que
vostès varen desviar el tren per Petra sense la llicència
municipal.
(Remor de veus, aldarull i alguns aplaudiments)

I encara que amb el metro a la Universitat o que amb el
soterrament de les vies del tren o amb l’estació intermodal de
la Plaça d’Espanya a Palma hem posat en marxa a les Illes
Balears la primera fase d’un transport públic modern, jo vull
tornar reconèixer que, sempre ho he dit, en política de
transport, de forma puntual, vostès sí que varen fer projectes
que eren bons a la passada legislatura. Però li vull recordar que
si aquest Pla director sectorial era seu, per què havien de fer
més estudis? Li vull recordar que fa dos anys, no sé si fa dos
anys, fa un any i mig em sembla, no ho sé, sí, fa un any i mig,
vostès, el Sr. Antich, va fer una proposta de conveni de tren
amb el Govern d’Espanya i nosaltres tot d’una vàrem dir que
ens pareixia bé, que el conveni de tren amb el Govern
d’Espanya ens pareixia una bona iniciativa. I vostès varen venir
i varen dir: sí, estam d’acord amb el Pla director sectorial, però
no volem finançar el metro de Palma. Doncs, no es finança el
metro de Palma; no volem finançar no sé què, doncs no es
finança no sé què. Ens vàrem posar d’acord amb les inversions
i vostès varen tenir la iniciativa que poguéssim fer un conveni
de transport ferroviari amb el Govern d’Espanya. Ha passat un
any i mig, han passat devuit mesos i no hem aconseguit que el
ministeri ens rebi, ni a vostès ni als nostres, és que ni tan sols
ens han rebut, i la proposta era seva, no era nostra, era del
Partit Socialista.
Miri, quan varen arribar els pressuposts de l’any passat,
probablement el Sr. Antich va veure que hauria de donar
explicacions i es va moure per ficar una partida al pressupost
que era un estudi, ja tornam tenir un estudi; escolti, si estàvem
d’acord amb el Pla director sectorial no sé per què necessitam
més estudis. La qüestió és que enguany han tornat venir els
pressuposts generals i ja ni tan sols tenim els doblers de
l’estudi, és a dir, enguany han desaparegut els doblers de
l’estudi i no tenim cap dobler, el ministeri no ens rep i no
sabem què ha passat amb aquella proposta de fer un transport,
un conveni de transport ferroviari amb l’administració.
(Aplaudiments a la sala)
I respecte del transport aeri, miri, li ho puc acceptar quasi
tot, manco que digui que és una proposta improvisada; és
impossible que sigui una proposta improvisada, i vostè mateixa
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se n’adonarà quan passat demà assisteixi probablement a la
roda de premsa que puguin donar la Fundació del Turisme de
Menorca i el Foment del Turisme de Mallorca i els presentin a
qui han encarregat l’estudi, quants mesos fa que han encarregat
l’estudi, quants mesos fa que un equip tècnic ha estat estudiant
aquesta proposta que jo vaig tenir ocasió de presentar ahir, serà
de tot menys improvisada, està pensada i és una proposta per
solucionar un problema als ciutadans.

que el mateix dia demanàvem la freqüència legal de la ràdio i
vàrem posar en marxa la ràdio d’IB3.

La Mesa del Transport Aeri li record que inclou tots els
consells i totes les institucions i hauria de ser avui l’òrgan
d’interlocució. I li record que també té moltes dificultats perquè
el Ministeri de Foment el rebi, ho dic perquè avui vostè no sé
si m’ha dit que sí o que no, no ho he entès molt bé, m’ha dit
que sí però si ho fèiem amb el Govern. A mi m’és igual com ho
facem, nosaltres l’únic que li deim al Ministeri de Foment és
que si ens dóna la partida, sense afegir ni una sola pesseta, la
partida que té pressupostada de descomptes de vols
interinsulars en el pressupost de l’any que ve, nosaltres
gestionarem amb les companyies privades aquest servei i farem
que el bitllet aeri interinsular costi 27,5 euros enfront dels 45
amb descompte o 82 euros que costa.

I sí voldria aquest consens per aprovar l’eliminació de
l’Impost de successions, la qual cosa crec que és una cosa molt
important.

(Aplaudiments a la sala)
Miri, el joc habitual, l’acusació d’utilització dels mitjans
públics de televisió i de ràdio és qualque cosa absolutament
habitual, d’entrada, a més, vostè, quan fa aquesta acusació, mai
no fa referència a la Radio i Televisió Espanyola a les Illes
Balears ni al caràcter que té la seva delegada ni al que fa la
Ràdio i Televisió Espanyola a les Illes Balears. Bé, a mi m’és
igual, jo entenc que aquestes acusacions partidistes són normals
i habituals i passen a totes les comunitats i a tots els governs on
hi ha aquest tipus d’ens; l’únic que dic és que hi ha uns
professionals que crec que s’han de respectar, perquè amb
aquestes acusacions també posen en dubte aquests
professionals, i jo crec que aquests professionals tenen dret a
demostrar que poden fer una bona televisió, una televisió
independent, una televisió que tanmateix l’audiència és qui els
haurà de jutjar i desgraciadament doncs no vostès. I si bé
reconec que les televisions sobretot, la ràdio no, però les
televisions són cares, ho reconec, no és cert que siguin més
cares que a altres comunitats autònomes i en qualsevol cas els
vull recordar que quan vostès varen governar vostès varen
intentar fer una televisió pública i no es varen posar d’acord.
Ens varen deixar un projecte de llei que era idèntic al que
nosaltres aplicat a la televisió pública de les Illes Balears, i no
el varen posar en pràctica perquè no es varen posar d’acord
entre vostès, perquè tenien ressentiment, por que un partit, en
aquest cas el PSM, s’apropiés de la televisió, i el PSOE no la
volia amollar.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Escolti, què varen fer quan no varen tenir el consens dins el
seu govern per poder aprovar la televisió pública? Doncs, el
PSM, de forma independent, va tirar pel camí d’enmig i va fer
una ràdio que es deia Som Ràdio, que era una ràdio ilAlegal,
amb una freqüència ilAlegal i que també va jugar, des del meu
punt de vista, amb uns professionals perquè se’ls feia emetre
per una freqüència que era ilAlegal. I quan nosaltres vàrem
arribar, efectivament vàrem tancar Som Ràdio, però vàrem dir

Les lleis que hem retirat, del sòl, per exemple, o de l’impost
dels cotxes de lloguer, és perquè són projectes que sempre
vàrem dir que no aprovaríem sense consens, que volíem el
consens, en aquest cas amb els usuaris, per poder aprovar i, si
no, que no els aprovaríem.

I quant a l’habitatge, també vull recordar que nosaltres hem
reduït l’Impost de transmissions patrimonials per als joves a la
meitat en aquesta comunitat autònoma; hem reduït del 7 al
3,5% l’impost de l’habitatge per als joves.
Me deixin que els digui dues coses que me preocupen, me
preocupa la pèrdua de fons europeus, la qual cosa no s’ha
mencionat aquí, però sobretot per als pagesos és important
aquesta pèrdua de fons europeus.
I també pel que fa referència a l’altre assumpte del ministre
de Justícia que hem dit ara, crec que el ministre de Justícia
s’hauria de preocupar que els jutges, els professionals de la
justícia tenguessin els mitjans adients a les Illes Balears,
precisament per poder complir amb la seva obligació i amb la
seva responsabilitat i poder perseguir tots aquells casos que
estiguin fora de la llei.
(Aplaudiments a la sala)
El pitjor que he pogut sentir és que hem perdut la producció
de Yanko i de Majòrica. Escolti, el cas de Majòrica ve
d’enrera, no ve d’ara, però no, no, Majòrica i Yanko són aquí,
Majòrica i Yanko, afortunadament, són aquí, i els doblers que
nosaltres hem invertit en Majòrica i ara en Yanko de 3 milions
d’euros és precisament per garantir, primer, que no estiguin
perjudicats tots aquests petits proveïdors que es podrien veure
afectats per una fallida d’aquestes característiques; segon, per
garantir al mateix temps els drets dels treballadors que han de
ser prioritaris, i per això hi posam 3 milions d’euros, per
protegir la marca, que la marca quedi aquí i que aquesta
capacitat d’influència és la que ens ha de servir per garantir que
la producció de Yanko, que la producció de Majòrica pugui
continuar aquí. I per cert, necessitam la colAlaboració de la
Delegació del Govern, necessitam la implicació en el tema de
Yanko, del Ministeri de Treball i Seguretat Social, sense la
implicació de la Delegació del Govern serà molt difícil que
puguem mantenir el projecte que tots volem per a aquesta
empresa. I només me permeti que li llegeixi un paràgraf d’un
informe d’UGT de l’any 2004, diu: “La decisió que prenen
algunes empreses de treure fora part de la seva producció no és
nova -això ho diu UGT a l’any 2004- i pot ser compatible amb
el manteniment o amb el creixement de l’ocupació i de
l’activitat econòmica”.
Bé, i en qualsevol cas, simplement, per acabar, vull dir que
crec que en política sobretot s’ha de ser coherents i jo entenc
que és difícil en aquests moments contrarestar segons quins
tipus d’arguments que s’han posat aquí en pràctica. Crec que
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l’exercici d’incoherència probablement més gros que he sentit
en els darrers temps és la seva postura sobre l’ecotaxa, no
l’entenc de cap manera, m’ho haurien d’explicar, però no és
possible que després de tot el que varen fer vostès amb
l’ecotaxa i ens varen dir amb l’ecotaxa ara tenguin i diguin que
l’ecotaxa va ser un error o que llevarien l’ecotaxa. Però en
qualsevol cas, com deia el Sr. Ramon, en el Diari de Sessions
de dia, crec que era 5 d’octubre del 2005, deia: “No es pot
demanar ara que són a l’oposició el que no varen fer quan
governaven”, Ramon dixit. En tot cas, estaran d’acord que no
és massa coherent criticar en aquest moment l’actual govern per
totes aquelles coses que vostès, quan varen poder i varen tenir
l’oportunitat, no varen ser capaços de solucionar i de resoldre.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Faré el possible
per contestar amb deu minuts una intervenció de més d’una
hora i mitja.
Miri, Sr. Matas, per demostrar el tarannà jo també li agraesc
el seu to del debat d’avui, curiosament molt diferent del discurs
d’investidura, es veu que s’acosten les eleccions i que per la
televisió convé sortir moderat, no va ser igual fa quatre anys o
fa tres anys i mig. Vaig començar, he començat avui horabaixa
la meva intervenció dient que vostè ahir ens va pintar un
panorama rosa, tot va bé i quan una cosa no va bé és culpa del
pacte de progrés o de Madrid, ara hauré d’afegir: o dels
consells insulars, perquè clar, ens ha volgut explicar que aquí
tot el tema de l’urbanisme, de l’ordenació del territori, ni més
ni manco que aquest paquet per a les nostres illes, això és dels
consells insulars, i per tant que vostè i el Govern no hi tenen res
a veure. Un joc malabar absurd, jo amb la reforma de l’Estatut
d’Autonomia he defensat a ultrança l’insularisme i el tenc clar
i el té clar la meva formació política; no és aquest el debat, el
debat és que és impossible parlar d’economia, parlar de model
econòmic sense parlar de territori.
El problema, Sr. Matas, és que vostè i jo no ens entenem,
parlam llenguatges diferents, probablement és lògic, vostès són
del PP i jo som d’Esquerra Unida i Els Verds, perquè, Sr.
Matas, jo reconec que vostè és un gran economista, però
permeti que jo pensi que la seva política econòmica, amb
aquesta no hi coincidesc amb quasi res. I això és el que he
intentat argumentar avui de matí i hi tornaré entrar amb el
temps que me queda avui horabaixa.
Vostè ens continua pintant un panorama idílAlic, el
creixement no és per la construcció, i ens comença a donar
xifres, vostè en sap molt més que jo i per tant evidentment
aquest tema el domina molt més, però no s’oblidi d’una cosa,
parla i el veiem per televisió, expliqui vostè al poble de les Illes
que la construcció no juga un paper important, decisiu i
fonamental a l’economia d’aquestes Illes. Si és el primer o el

segon, home, evidentment, jo ja sé que el 85% de l’economia
correspon al turisme, si jo no discutesc això, però home, és,
vivim o no vivim un bum impressionant de la construcció a un
territori que és limitat? Perquè si això passés a Castellà-La
Manxa o a l’estepa russa, doncs ni es notaria, però passa a
Eivissa i a Mallorca que tenen unes dimensions determinades.
No cerquin coses allà on no n’hi ha, la pròxima vegada posaré
un altre exemple.
(Algunes rialles i remor de veus a la sala)
Me diu que el turisme ja l’hem recuperat; bé, doncs no sé
per què necessita una mesa de diàleg social de tothom per
resoldre els problemes del turisme? Com pot dir que ja l’hem
recuperat? Clar, si parlam de dades econòmiques del moment,
de situació econòmica, doncs evident, està millor que l’any
passat, tenim una situació bona, jo li vaig dir a la meva
intervenció, però no parlam només d’això, parlam d’això i de
les generacions futures; parlam d’això i del que hem de fer de
cara al futur, aquest és el debat que m’interessa, a vostè li deu
interessar només parlar d’ahir, de despús-ahir i de passat demà,
però una persona que és responsable d’un govern, que dirigeix
un partit de la majoria que té el seu, no hi seria demés que
situàs a l’hora del debat de fons els temes de fons que té la
nostra economia i que són preocupació per a quasi tots els
pensadors i persones d’aquestes illes, com he dit abans. Vostè
no hi vol entrar, no hi entri, però jo li he de dir això.
Home, que la responsabilitat de la destrucció del territori no
és de la construcció sinó dels polítics; home, Sr. Matas, no me
prengui a mi tampoc per més beneit del que pugui ser.
Evidentment, jo no dimonitzo la construcció ni dimonitzo res,
el que passa és que evidentment que és del polític, d’això és del
que discutesc jo, de política econòmica, de si la política
econòmica que es fa prioritza una cosa o prioritza una altra,
d’això és del que parlam. Home, no me digui que la seva
política sempre ha estat afavorir l’allotjament turístic, que la
seva política sempre ha estat no afavorir el turisme residencial,
ni és la seva ni ha estat la del seu partit des de l’any 1991,
reconegut per qualsevol pensador econòmic d’aquestes illes,
des de l’any 1991, per determinades causes, es tria un model
determinat i aquest model prioritza el turisme residencial front
de l’altre. I aquest model, lògicament, du a un creixement de
l’urbanisme, a un creixement del consum del territori perquè
precisament vostès pensen que això és el millor per a la nostra
economia o per a l’economia d’alguns, però que això és el
millor.
Bé, nosaltres permeti’m que discrepi, que discrepem
d’aquesta actitud adoptada ja des de fa anys i que continuem
discrepam i que a mesura que passa el temps considerem que
la situació és més preocupant encara. Perquè, miri, Sr. Matas,
nosaltres no coincidim amb la política territorial que es fa aquí,
ni ara ni abans; nosaltres no estam d’acord amb el Pla
Territorial de Mallorca i ho hem dit aquí i ho hem dit en el
Consell de Mallorca, sinó demani als seus companys del
Consell de Mallorca, nosaltres no estam d’acord amb el Pla
Territorial d’Eivissa; nosaltres no estam d’acord amb la política
territorial que es fa. Igual que nosaltres, desenes de persones
que s’han manifestat i mobilitzat a Eivissa; igual que nosaltres,
les 36.000 persones que varen signar una ILP a la plataforma
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Salvem Mallorca, encapçalada pel GOB, per dur una iniciativa
legislativa popular a aquesta cambra.
Miri, com que a mi no m’agrada presumir, molta més gent
està en contra del model territorial que vostès defensen que la
gent que ens vota a nosaltres. Ja m’agradaria a mi que tots els
que estan en contra del seu model territorial ens votassin a
nosaltres, per tant, tan aïllats en aquest plantejament no hi
estam.
Però vostè me demana on són els inconvenients, doncs és
molt fàcil, comparin el Pla Territorial de Mallorca i el Pla
Territorial d’Eivissa amb el Pla Territorial de Menorca i sabran
on són les diferències; nosaltres apostam pel Pla Territorial de
Menorca, per un pla territorial que impedeix construir en sòl
rústic, per exemple, com també s’impedeix a Euskadi, no és
cap barbaritat, no és res de l’altre món. I per això el
desenvolupament del model econòmic, del turisme i de tot a
Menorca és diferent al desenvolupament del model econòmic
a Mallorca i a Eivissa. Això és el que argumentam, jo
comprenc que vostès estiguin en contra d’aquest model, però
això és el que argument.
I perquè precisament pensam això ens sembla tan greu que
no s’hagi duit endavant el diàleg social. I no s’ha duit endavant
el diàleg social, no s’han signat acords ni en el tema del turisme
-no, no, ja ho sap, vostè ho sap millor que jo que ho ha duit
endavant-, aquí s’ha parlat d’un pacte per l’ocupació des del
primer dia i acabarem la legislatura sense un pacte per
l’ocupació; aquí s’ha parlat de pactar el futur del turisme i ja en
parlarem. I repetesc, no és el mateix fer reunions i dialogar,
faltaria més, les èpoques en què la dreta no parlava amb els
sindicats han passat a la història, ara hi parlen molt, molt, el
problema no és parlar, el problema és arribar a acords i no
s’arriba a acords. Com altres varen ser capaços d’arribar a
acords amb la gran patronal, el dia que vostès arribin a tants
d’acords amb alguns sindicats com altres vàrem arribar amb la
CAEB, després ja parlarem de diàleg social.
Sí, ja se’n va. Bé, per no abusar, parlaré només d’algunes
coses més.
El tema de l’educació. El tema de l’educació, evidentment
que han invertit més que abans, que han fet coses, només
faltaria, però per què no es prioritza el tema del fracàs escolar,
el tema de l’abandó escolar, que aquí diem -tampoc no ho
vàrem fer, d’acord, ja està, no, no, si jo no li dic res a vostè,
home, no, perdona, és que com que parlava d’educació què he
de fer més que mirar-lo a vostè? Però si realment es vol apostar
de ver per començar a posar les bases per caminar endavant,
una de les grans preocupacions que haurien de tenir és la baixa
qualificació de la nostra mà d’obra. Aquests alAlots que
abandonen, com molt bé ha explicat vostè, els estudis perquè
els atreu guanyar cent i busques, dos-cents, bé jo amb euros
encara no m’hi entenc, però en fi, molts de duros, i se’n van
corrent, clar, quan tenen 28, 29 anys resulta que la formació
que tenen no els serveis per a res. I això és un problema humà
i personal molt greu per a ells, però sobretot és un problema
fonamental per a nosaltres i ho és més o manco segons el
sistema econòmic, el model econòmic que tenguem. Si tenim
el que tenim ara, per fer de picapedrers no importa molt, si hem
de diversificar, si hem de crear turisme de qualitat, si hem de
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potenciar l’I+D llavors és un problema greu. I aquí és on es
nota si es prioritza o si no es prioritza, què es tria i què no es
tria, i d’això és del que jo estic parlant i crec que se n’hauria de
parlar a un debat d’aquestes característiques.
I el transport, Sr. Matas, vostès, no discutirem qui va fer el
pla i qui no va fer el pla, el que és evident és que vostès el que
han fet ha estat el soterrament i tota la resta autopistes. Això no
és la priorització del tren. Miri, si vostès haguessin pensat amb
criteris de futur, abans del soterrament haguessin fet
l’electrificació del ferrocarril, que està en el seu pla. No, no ho
han fet, no ho han fet, això vendrà després, però primer han fet
el que era electoralment rendible i la resta no ho han fet.
El projecte de Son Dureta no s’oblidi mai, que va aprovar
el pacte de progrés abans, del nou Son Dureta, partint de Son
Dureta, no era un projecte del pacte de progrés, era un projecte
del pacte de progrés pactat amb el Govern del Sr. Aznar; vostès
sabran perquè els va interessar canviar-lo quan arribàs el
moment.
Miri, Sr. Matas, quan vostè parla i se n’omple la boca que
arriba a acords amb propietaris per protegir espais naturals, jo
li demanaria que un poc d’aquest interès de consens i d’acord
el tengués, per exemple, amb els propietaris d’Eivissa que
expropia per fer autopistes, què és que de vegades va bé
consensuar molt i de vegades no va gens bé consensuar? El
problema, Sr. Matas, vostè em perdonarà, però jo crec que
vostès confonen el diàleg amb la societat del que vostè sol
parlar sempre en aquesta tribuna, amb el diàleg amb
determinades societats anònimes.
I bé, podria parlar de moltes altres coses, vostè s’ha referit
molt breument a les denúncies que des d’aquí s’han fet sobre
temes de falta de transparència i falta d’honestedat
democràtica, vostè quasi no ha contestat, jo li he de dir que per
a nosaltres és una profunda preocupació, m’imagín que vostè
el que fa, esper que el que faci no sigui guardar-se les cartes per
a la rèplica darrera, quan ja no podem contestar, perquè és un
mal estil, és un mal estil, precisament per parlar de netedat
democràtica, és un mal estil.
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rosselló.
(Aldarull a la sala)
Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Matas, en
política hem de ser coherents, però ho hem de ser tots, quan
governam i quan estam a l’oposició, i si governam i estam a
l’oposició a diferents llocs, ho hem de ser en diferents llocs.
Parlàveu dels 400 i busques regidors i regidores que hi ha
en aquestes illes, efectivament, no tots, no tots tenen la culpa
que hi hagi les sospites que hi ha, però si qui té qualque
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responsabilitat l’assumeix, els altres 800 i busques en seran
lliures, però sense assumir responsabilitats contribuïu al “tots
sou iguals”, que això sí que li convé a vostè i no a nosaltres.
(Aldarull a la sala)
Per tant, apliqui-s’ho. Ja no li parl de les sospites que crea
el seu partit sobre, precisament, els cossos i forces de seguretat
de l’Estat, s’estan carregant la credibilitat de la Guàrdia Civil
i de la Policia Nacional, el Partit Popular, i ens ve a demanar
coherència política en el cas i no venir a amollar sospites? Per
favor!
(Aldarull a la sala)
Referent a l’endeutament. Bé, com que ja en parlarem en els
pressuposts, no m’hi entretendré ara per si de cas no tenc
temps.
Yanko. Els 3 milions d’euros darrers no els varen posar per
protegir la marca, la marca és l’aval d’aquests 3 milions
d’euros, els posàrem perquè els nous propietaris de Yanko
comprassin una empresa de fora que precisament ha estat el que
ha fet que la producció, la producció se n’anàs a fora i ha estat
el que ha fet que aquests propietaris decidissin dir als seus
obrers que se’ls havia acabat la feina, que tancaven. Per tant, no
digui coses que no són. I poca cosa ha fet per als treballadors
de Yanko, encara hi ha temps, per ventura és el moment de
posar fil a l’agulla i tendrà el nostre suport.
Hi ha moltes coses que ho funcionen, efectivament, Sr.
Matas, i l’oposició, sobretot al darrer debat, no li vendrà a
contar les tres o quatre floretes que fa bé.
Deia que no culpabilitzem la construcció de la destrucció
del territori, efectivament, és un problema de polítics, de
polítics com vós, per exemple, que veniu a dir que el Pla
territorial és competència del consell insular, que efectivament
les competències oficials són dels consells insulars, però hi ha
unes persones que voten, i les tres persones que governen al
consell insular no tenen vots suficients per aprovar el Pla
territorial, sinó vós, amb majoria absoluta, no haguéssiu firmat
un govern de pacte que féreu amb Unió Mallorquina que vos a
costat a certes bandes haver-lo d’explicar si no fos pel Pla
territorial i pel Pla de carreteres, perquè els seus vots són
necessaris per fer allò que vós anomenau vertebració del
territori. Nosaltres no ens queixam de la construcció, ens
queixam de la seva vertebració del territori, d’això i dels
compromisos que ha assumit amb gent que no és d’aquí, amb
gent de fora, mentre continua pendent la reforma estructural del
nostre model econòmic, i no sabem si vostè té model, perquè
no ens l’ha explicat, i només sabem el que veim, i el que veim,
Sr. Matas, és vertebració del territori, més autopistes, anuncis
de noves urbanitzacions amb aquella excusa que no teníem sòl
i contractacions d’empreses de fora, són evidències, no són
suposicions.
Referent a les xifres. Les dades d’ocupació, ahir ens vàreu
dir que a dia d’ahir, supòs que pel vostre lloc teniu dades més
recents que les nostres, a dia d’ahir hi havia 489 persones que
treballen, vàreu dir, 489.000, perdó, 489.000 persones
ocupades a dia d’ahir. Avui matí ens heu dit que es varen

regularitzar aquest any, aquest darrer any, 21.000 persones
més; per tant eren persones que vengueren aquí, segurament,
moltes d’elles treballant i es regularitzen, per tant entren dins
la llista oficial d’ocupació. Però així i tot, jo li compt aquestes
21.000 senceres, completes, suposant que ja tinguessin feina i
ara simplement passen a cotitzar a la Seguretat Social, les
comptaren a aquestes, 489.000 persones que treballen a dia
d’ahir; el 2003, la darrera xifra del darrer trimestre del 2003
eren 427.500 persones treballant, per tant des del 2003 a dia
d’ahir s’han creat 61.500 llocs de feina, comptant les 21.000
regularitzacions que hi ha hagut, comptant aquestes, 61.500
llocs de feina.
El temps aquell del pacte de progrés, que no hi havia ningú
que fes demagògia, ningú que creàs cap sospita de res, hi havia
una oposició coherent, raonable, que tot es feia, que ho
criticava tot, però d’una manera sense perdre el seny, aquells
anys, del 99 al 2003, el 99, segons les coses aquestes de la
Seguretat Social, 357.000 persones ocupades; el 2003,
427.500; del 99 al 2003 es varen crear 70.500 llocs de feina,
comptant els 21.000 seus que s’han regularitzat, li queden sis
mesos per crear 9.000 llocs de feina més i empatar.
(Aldarull a la sala)
Empatar. I així i tot, així i tot els trob molts els que s’han
creat, perquè vós, aquí dins, veniu i ens parlau de polítiques
socials i d’ocupació, però quan vos n’anau pel món a fer
conferències, anau dient coses com “els governs no han de
crear ocupació”, cerquin, si no l’han vista, la conferència que
va donar al Foro de la Nueva Economía el maig -crec- del
2004, “els governs no han de crear llocs de treball”, deia el Sr.
Matas, “i no només no ho han de fer, sinó que no ho han
d’intentar”. Clar, ell és tan demoliberal que vagi així com vagi,
mentre ell arregli els seus temes, tota la resta no importa.
A veure, però siguem seriosos. És cert que hi ha 489.000
persones que treballen, és ver que hem de parlar de la qualitat
de la feina, Sr. Matas, perquè aquest darrer any la sinistralitat
laboral ha incrementat en un 5%, i vós les teniu aquestes dades,
és una xifra certa, per tant també hi ha d’haver una preocupació
que totes aquestes persones que treballen tendran una seguretat
que qualcú ho controla, que qualcú forma qualcú, i això, de
moment, no existeix. Les xifres van per avall. I després també
hi ha d’haver alguna mesura sobre els salaris, continuam sent
els salaris més baixos de l’Estat.
Bé, llavors podria parlar dels joves, el 75% dels contractes
laborals dels joves són temporals. Els temes d’educació els
deixarem per discutir a l’hora dels pressuposts, perquè ara
discutim que hi dediquen més pressupost, és cert que hi
dediquen més pressupost, però la despesa real és bastant
semblant, eh?, només és inicialment.
També m’agradaria poder-li discutir, i això sí que
m’agradaria poder-ho fer un altre dia, si realment sou
conscients del que ens vàreu dir ahir que era el procés educatiu.
Jo voldria saber si realment sou conscients, si realment creis
que dins el sistema educatiu l’alumne és el subjecte passiu, si
realment creis que els pares poden triar els principis i els valors
de l’educació que s’han de donar als seus fills. Perquè si creis
això, estau dient que actuareu en contra de la Constitució, en
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contra de les lleis orgàniques d’aquest país, d’aquest estat que
defineixen quins principis i quins valors han de primar dins el
sistema educatiu.
Podríem parlar de moltes més coses del sistema educatiu ...
(Aldarull a la sala)
..., però no tenc temps, això ja és groc i no voldria que em
tornassin a renyar com la primera vegada.
A veure. Bé, el Pla territorial ja li he dit. No hi ha sòl, diu
que no hi ha sòl per construir, amb el Pla territorial que tenim
ara es poden crear 600.000 noves places, i vostè per a quanta
de gent vol crear habitatge? El Pla territorial de Mallorca actual
preveu 600.000 noves places, què vol dir que no hi ha sòl?
Encara en vol més que aquest sòl que ja hi ha creat perquè els
ajuntaments el puguin acabar de definir? Jo, sincerament ...
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Però, mirin, quina cosa més curiosa, senyores i senyors
diputats, ahir es va fer públic que un jutge d’Instrucció
d’Alacant ha citat com a imputat al batle d’Alacant i a dos
regidors, tots tres del Partit Popular, per delicte de tràfic
d’influències, apropiació indeguda, malversació, prevaricació,
falsedat per l’adjudicació de tres aparcaments a una mateixa
empresa. Aquesta empresa és Enrique Ortiz e hijos. Saben a qui
s’ha adjudicat aquella autopista d’Eivissa, la construcció i
l’explotació de l’autopista de l’aeroport a Eivissa, saben a qui?,
a Ortiz construcciones y proyectos, empresa del mateix Enrique
Ortiz. Enrique Ortiz també conegut per ser un dels empresaris
dels projectes d’obra a Terra Mítica, el gran projecte del Sr.
Zaplana. Madrid, Alacant, Zaplana, Villar Marín, Fomento,
Florentino Pérez, Matutes, Pedro J. Ramírez, Partit Popular,
Matas. Tot això, Sr. Matas, tot plegat va molta pudor.
(Aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:

Com que abans li he dit que parlaria de Petra i esperava que
ho féssiu vós i supòs que ho fareu a la segona intervenció, jo ho
faré aquesta. Ja m’avançaré per si de cas i, si no, que les coses
quedin ben clares. El Partit Popular sempre vol comparar Petra
amb tots els escàndols de corrupció, a Petra hi va haver una
infracció urbanística molt clara, una ferreteria que es construeix
meitat fora del sòl urbà, que amb la modificació de les normes,
a proposta d’un partit que no és del govern, que no era el PSM
de Petra, un partit de l’oposició, havia de ser urbà, i queda
urbà. Bé, aquest empresari, un ferreter, fa una infracció i
l’Ajuntament de Petra li obri un expedient, i els expedients
d’infracció urbanística, els professionals de la política saben
que duen el seu temps, per tant varen fer un expedient, però a
ells no els basta, com que l’empresari no és dels seus, l’han de
“matxacar”, si fos de Madrid o promogués una gran
urbanització ja li posaríem estora vermella, si només Michael
Cretu hi tingués un turó, una casa dalt d’un turó a Eivissa, li
faríem una llei per arreglar-li la ilAlegalitat, però ...

Sra. Armengol?
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
El primer que li he de dir, Sr. Matas, és que vostè no és de fiar,
vostè és un trampós, ja ho sabíem fa estona, però avui ho acaba
de demostrar una vegada més.
Jo li he retret unes xifres d’ocupació, li he explicat,
d’ocupació laboral al sector dels allotjaments, setembre del
2001, 51.571 treballadors; setembre del 2005, el setembre del
2001 coincideix amb l’atemptat a Nova York, pacte de progrés
governa les Illes Balears; setembre del 2005, 48.806, 1.759
treballadors més, això és d’allà on ho he tret, i sap d’on ho he
tret?, de la pàgina web del CITTIB, dia 26 del 9 del 2006,
caib.es, per tant, Sr. Matas, jo no he dit res que no sigui
rigorosament cert i rigorosament contrastat.

(Aldarull a la sala)
(Aldarull a la sala)
... com que és un empresari de Petra, que segurament no ens
vota, a aquest l’hem de “matxacar”. I venga matadura al batle
de Petra, que tothom sap com es guanya les sopes, posant
pedres una damunt l’altra perquè és paredador, però no, el batle
de Petra és un desastre, el batle de Petra. Aquesta és la gran
corrupció de Petra comparada amb les altres.
Però bé, podríem tornar a parlar dels 17 milions més que
costarà Son Espases del projecte que han decidit que no era bo
per temes de forma. O l’exemple de les autopistes d’Eivissa.
Evidències, Sra. Matas. 22 quilòmetres d’autopista que
figuraven al Conveni de carreteres per 9 milions d’euros, el
paper com mentre que té vostè diu que aquests 22 quilòmetres
valen 9 milions d’euros, per tant, cobrarà, si va als jutjats,
cobrarà 9 milions d’euros, però han passat a costar-ne 482, eh?,
sis mesos més tard de ser firmades, han passat a valer 482
perquè li han adjudicat d’explotació, de tal manera que el
manteniment d’aquests 22 quilòmetres d’autopista costaran
2.000 milions de pessetes anuals durant 25 anys. Costaran això,
molt més que tot el pressupost del consell insular per mantenir
tots els quilòmetres de carreteres de Mallorca. I faig via perquè
no em renyin.

És un tret que crida l’atenció de vostè durant totes les seves
intervencions, la trampa, la manipulació de les xifres, la
manipulació de la realitat. Un altre tret que crida molt l’atenció
de vostè, Sr. Matas, és que tot el que no va bé en aquestes illes
mai no és responsabilitat seva. Jo, durant els quatre anys
d’aquesta legislatura, com a president del Govern, mai no li he
sentit assumir cap responsabilitat sobre res en absolut del que
està succeint a les Illes Balears.
(Aldarull a la sala)
Ni sobre el model econòmic, ni sobre el model turístic, ni
sobre el model educatiu, i això que vostès han governat vint
anys aquesta comunitat autònoma, vostè no és un recent arribat,
aquí, vostès han governat vint anys aquesta comunitat
autònoma.
(Aldarull a la sala)
Jo, Sr. Matas, el veig molt obsessionat i molt preocupat pel
passat. Jo, en canvi, estic molt preocupada pel present i
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obsessionada pel futur que deixarem als nostres fills i als
nostres néts, aquesta és la preocupació del Partit Socialista, per
tant jo no li parlaré dels setze anys del govern del Partit
Popular, sinó que els parlaré d’aquesta legislatura i del futur
que deixarem als nostres fills i als nostres néts.
Miri, Sr. Matas, del discurs que hem preparat des del Grup
Parlamentari Socialista hi havia una part fonamental, perquè
per a nosaltres és fonamental, que era quina forma de govern ha
instalAlat vostè en aquesta comunitat autònoma, perquè per a
nosaltres, li ho he dit moltes vegades, les formes són igual
d’importants que el fons, i vostè aquí ha instalAlat una forma de
governar des de la prepotència, Sr. Matas. No m’ha contestat
absolutament res, però vostè, que ahir va dir que era un govern
de diàleg, només dialoga amb molts pocs en aquesta comunitat
autònoma, perquè no són igual de ciutadans els 50.000 que es
varen manifestar a Mallorca, els 20.000 que fa poc s’han
manifestat a Eivissa, els veïnats de La Real, els veïnats del Parc
de les Vies, les associacions de dones, els membres de la Mesa
Agrària, tots aquests no són ciutadans iguals que els altres a les
Illes Balears?, perquè aquests no han merescut cap atenció ni
una del seu govern que en teoria hauria de ser i vostè diu que
és dialogant.
També li he parlat d’un altre tema que ens preocupa molt,
de la manca de lleialtat institucional del seu govern cap a les
institucions que no estan governades pel Partit Popular, i no
m’ha dit absolutament res de per què els menorquins i les
menorquines han deixat de rebre 15 milions d’euros per a
serveis socials que els corresponen, expliqui’ns per què això,
expliqui’ns per què han comprat batlies com la de Pollença o
ses Salines amb doblers públics, i no expliqui quin sentit té
aquest principi democràtic que vostè defensa. Se’n va a un
poble, si pot comprar una batllia per al Partit Popular amb els
doblers que paguen tots els ciutadans de les Illes Balears, vostè
promet més inversions a aquell poble, evidentment causant
greus perjudicis en el que és l’equitat que hauria de representar
la subvenció pública, l’equitat que haurien de representar les
inversions públiques en els diferents municipis de les ILles
Balears.
Tampoc no m’ha dit res sobre una qüestió que creim
fonamental, que és que els polítics han de complir amb la
paraula donada. Vostè va prometre, i això demostra que no és
de fiar, perquè vostè va prometre, escolti bé, lliure elecció de
centre, no ho ha complit; gratuïtat de llibres de text, no ha
complit; parc central de Palma, el parc de les vies, evidentment
no ha complit; regulació del tot inclòs, no ha complit; una llei
de règim fiscal, no ha complit; un pacte social per al turisme,
no ha complit; un pacte per a la salut, no ha complit; menys
imposts va dir a la campanya electoral, ha duplicat els imposts
d’actes jurídics documentats i ha incrementat la pressió fiscal
cada any en els pressuposts; dèficit zero, ens va dir; fora
endeutament, perquè això crea problemes estructurals a
l’economia del país, 4.800 milions d’euros d’endeutament;
pacte per a l’educació, no l’ha complit; autotaxa, que l’ha
aprovada, Sr. Matas, que la té aprovada per llei, no l’ha
complida, tant de bo, tant de bo! Però vostè no és un home de
fiar, tot això ho ha promès a la ciutadania de les Illes Balears,
de tot això està acabant la legislatura i no hem vist
absolutament res.

I un altre tema fonamental que no pot despatxar d’aquesta
manera, Sra. Matas. Jo li he posat damunt la taula exemples de
situacions de corrupcions que es donen
a m o l t s
d’ajuntaments de les Illes Balears, tots governats pel Partit
Popular. Li he posat els exemples i li he citat els noms
d’aquells que estan sent investigats per la Justícia per qüestions
poc transparents en la gestió pública dels doblers. No es pot
despatxar amb una frase, Sr. Matas, i si no es fia del que jo li he
dic, li llegiré un parell de titulars de diari: “Los delitos
urbanísticos crecen en Baleares un 64%”, ses Salines, “El
consell anula el interés general de la casa de Vidal e insta a
expedientarlo”, ses Salines, “Vidal aumentó 500 euros al
celador antes de que certificara su vivienda ilegal”, “Querella
contra los 11 alcaldes que emitieron certificados falsos por los
caballistas”, “El fiscal de delitos urbanísticos denuncia al
consistorio por los bloques de Monport de Andratx. El
ayuntamiento dirigido por Hidalgo otorgó licencia de
construcción en una zona de máxima protección”, Felanitx
“Nueva querella contra la alcaldesa por autorizar un complejo
de 100 viviendas”, “El fiscal pide dos años y medio de cárcel
para el alcalde y cinco concejales de Sant Josep”, Sant Antoni,
“El juez mantiene la imputación de Marí Tur”, Estellencs “El
Tribunal Superior remite al juez de guardia una licencia
urbanística”, Calvià “Delgado ordena d’un camí ilAlegal per
una zona verda de Palmanova”, Del Olmo, batle de Santa
Margalida, “declaró que se pagaba impuesto revolucionario”.
Tot això no es pot despatxar amb una frase, Sr. Matas, tot
això necessita d’alguna explicació perquè vostè presideix el
Partit Popular que governa tots aquests ajuntaments que estan
investigats per irregularitats urbanístiques i per irregularitats en
la gestió dels doblers públics. Estic contenta que accepti la
nostra proposta i, si vostè vol, que es comenci la inspecció de
l’increment patrimonial extraordinari que nosaltres proposam
per a vostè, no tenim cap problema ni un.
(Remor de veus)
Ara bé. Aquí hi ha un tema que no pot quedar així, Sr.
Matas. Cas Bitel, sentència del Tribunal Suprem, li llegiré un
tros de la sentència.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
De l’Audiència Provincial. “Resultando que de la citada
visualización de la cinta de video, la carátula del documento
que exhibe el Sr. Matas es plenamente coincidente con la del
originariamente remitido vía correo electrónico y no con la del
presentado públicamente en el Hotel Palas Atenea”. Sentència,
sentència del Tribunal Suprem. “Ahora bien, dicho esto hay
que afirmar también que la actuación enjuiciada no puede
considerarse ética ni jurídicamente indiferente y que las
comunicaciones del querellante fueron interferidas de manera
ciertamente ilegítima”. Això es refereix a vostè, Sr. Matas,
vostè, sentència del Tribunal Suprem, queda provat que va
espiar el correu electrònic d’un adversari polític. La seva
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actuació en això, després que sortís la sentència del Tribunal
Suprem demostra la catadura moral, la baixa catadura moral
de qui presideix les Illes Balears.
(Aldarull a la sala)
I una altra cosa ha quedat molt clara durant el debat
d’aquests dies, les prioritats del seu govern, que les coneixíem.
Una obra pública desmesurada, amb infraestructures
sobredimensionades, amb macroautopistes a un territori fràgil,
Sr. Matas, i relaxació de la possibilitat de construcció privada.
Aquestes han estat les dues característiques importants de la
seva legislatura,
I vostè pot dir que això és competència dels consells
insulars, i li ha explicat molt bé la Sra. Mascaró, però és que,
a més, Sr. Matas, vostè aquí ha aprovat una llei que permetia
excepcionar l’illa d’Eivissa que pugui construir en territori
protegit, per tant no carregui als consells insular que vostè aquí,
vostè, ha votat afirmativament que a Eivissa puguem construir
en els ANEI de les muntanyes i per tot, aquesta és la seva
política urbanística, que l’han feta durant vint anys a les Illes
Balears.
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Els joves tenen problemes amb la precarietat dels
contractes, però sobretot tenen problemes en tenir un mal
sistema educatiu, i els índexs de l’educació pública i concertada
de les Illes Balears són realment preocupants, els pitjors
d’Espanya, els pitjors de tota Espanya, Sr. Matas, i això li
hauria de preocupar, i no només li hauria de preocupar en
paraules, sinó que l’hauria d’ocupar, i el seu govern per a això
no ha fet absolutament res, permeti’m-ho, però és que no ha fet
res. I li hem ofert sempre acord i diàleg, i vostès no han fet
absolutament res, fins i tot hem vist que les escoles públiques
tenien problemes de manteniment que ens han avergonyit a tota
la societat, però vostès han deixat que aquestes xifres
continuassin pujant i no han fet absolutament res.
I una altra de les qüestions que vostè diu que no té doblers
per fer, que és la gratuïtat dels llibres de text, que això, iguala
totes les famílies de les Illes Balears, li vull dir, l’Ajuntament
de Vila fa set anys que dóna llibres gratuïts als fills de ciutat de
VIla, vostè té doblers pel que vol i la seva prioritat ha estat
endeutar-se per IB3, per pagar autopistes sobredimensionades
a Eivissa que a més ens costen molt més del pressupost que és
mínimament raonable, i, en canvi, no ha tengut doblers per
millorar l’educació pública, sobretot, ni per complir una
promesa electoral com la que havia fet del trilingüisme.

(Aldarull a la sala)
IB3. No em podré estendre molt. Jo crec que és prou
evident, basta veure-la per saber que és una televisió
intervenguda políticament. La Sra. Estaràs, a més, ho defensa.
A més, tenen la baixa catadura moral de dir públicament que
amb els doblers públics el que hem de fer és fer televisions de
partits, que quan governem això és el que hem de fer, aquesta
és la seva teoria. Però és que, Sr. Matas, si vostè no vol que
sigui així, dins el debat de la reforma de l’Estatut d’Autonomia,
nosaltres vàrem proposar que el director de televisió d’IB3 fos
aprovat per una majoria qualificada d’aquest parlament, tant si
governam nosaltres com si governen vostè, vostès no ho han
acceptat i, en canvi, sí s’ha aprovat a la Llei audiovisual
espanyola, però vostès no ho han acceptat, si volien tanta
transparència, haguessin acceptat l’elecció de la directora d’IB3
per una majoria qualificada del Parlament de les Illes Balears.
Com que no tenc temps, li vull destacar els problemes reals
que preocupen els socialistes, que són els problemes reals de la
gent que viu a les Illes Balears, dels ciutadans i de les
ciutadanes de les Illes Balears, que ara a vostès ja no li
interessen, ara els considera anècdotes. Idò per a nosaltres són
els més importants, el que sent la gent que viu aquí, com se sent
la gent que viu a les nostres illes.
I li he d’explicar. A les zones turístiques hi ha molta gent
que té molts de problemes, hi ha molts de negocis que tanquen,
que ho passen molt malament, molta gent de l’oferta
complementària i de petit negoci turístic que vostè no deu haver
visitat, però que ho passen realment malament durant aquesta
legislatura. Li he d’explicar que hi ha molta gent en aquestes
illes, que és ver que tenim una taxa d’ocupació alta, i està molt
bé, ningú no qüestiona això, ara bé, hi ha molta gent que té
contractes precaris, tenim la jornada laboral més alta
d’Espanya, tenim l’estacionalitat més alta, tenim els sous més
baixos i les pensions més baixes, i això significa problemes
socials que vostè ni hi vol entrar ni li interessen, Sr. Matas.

Quant a sanitat, Sr. Matas. M’ha donat la raó en tot perquè
no m’ha rebatut res, supòs que, com a mínim, d’això sí que
n’he d’estar contenta. Vostès no han invertit en la salut pública,
un millor finançament sanitari no ha repercutit en una millor
sanitat pública a les Illes Balears. Només li diré dues coses, una
de les mentides o mitges veritats que vostè conta i per això li
dic que vostè no és de fiar.
Vostè ha dit que la salut bucodental és gratuïta per a nins de
6 a 14 anys, bé, idò, algú, qualsevol ciutadà que té un fill de 10
anys, digui-li a quin centre pot anar perquè li facin gratuïta la
salut bucodental, digui-li-ho perquè vostè ha dit que era gratuït,
bé, idò, digui’ns a quin centre poden anar perquè això sigui
gratuït.
Hospital de Son Espases, jo crec que és el més greu que ha
fet en aquesta legislatura, el més greu, perquè vostè,
voluntàriament, ha retardat quatre anys un nou hospital públic
per a les Illes Balears, condemnant la gent a la saturació que té
actualment l’Hospital de Son Dureta, i això, Sr. Matas, és molt
greu, i és una responsabilitat seva, perquè tenia un projecte fet,
d’un nou hospital a Son Dureta, molt més barat, consensuat
socialment i políticament i que hagués estat molt més ràpid. Per
tant, vostè sabrà, vostè sabrà, i només vostè, per ventura, per
ventura ni la consellera ho sap, però vostè segur que sap per
què l’hospital se n’ha anat a Son Espases, i no em digui que és
perquè no es poden fer obres, bé, les clíniques privades de
Mallorca tothom sap que s’han refet dins el seu propi solar,
però és que ara, Hospital del Mar: “Duplicará su superficie
para asumir ...
(Remor de veus a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, un poc de silenci.
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LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
“El Hospital del Mar duplicará su superficie para asumir
la creciente demanda asistencial”, evidentment amb un procés
de tirar mòduls i tornar construir, com tots els hospitals de tota
Espanya. Per tant, no ens segueixi posant excuses ridícules a la
ciutadania i digui, d’una vegada per totes la veritat, digui què
hi ha amagat dins la seva decisió exclusiva de dur l’hospital a
Son Espases.
En habitatge, Sr. Matas, un oblit molt gros del seu govern
i una altra manipulació total de xifres. Li diré, del Pla
d’habitatge que va fer el Govern Aznar, del qual vostè va ser
ministre, invertia 65 milions d’euros; el Pla d’habitatge 20052008 del Govern Zapatero, 115,46 milions d’euros, o sigui un
increment del 77% del Pla d’habitatge estatal a tota Espanya.
Però és que en el cas de les Illes Balears convé que ho mirem
bé, en el 2005 vàrem convenir la construcció mínima de 470
habitatges per a venda i 100 per a lloguer; vostès només n’han
fet el 60%, això són dades del Ministeri d’Habitatge, Sr. Matas.
I a l’any 2006 vostès han conveniat la construcció de 300
habitatges per a venda i 306 per a lloguer, a dia 31 d’agost el
seu govern només n’ha construït 49 per a venda i 16 per a
lloguer; és a dir, un poc més del 10% de compliment del
Conveni d’Habitatge, per tant, Sr. Matas, comenci a dir la
veritat als ciutadans de les Illes Balears.
(Aldarull i alguns aplaudiments a la sala)
El tema dels vols. La seva proposta de posar el preu del
bitllet a 27 euros i mig, Sr. Matas, cada vegada la diu diferent,
això és el primer que li hem de dir. Segona, no enganyi la gent,
la proposta que vostè ha explicat que faria és impossible de fer
d’aquí a l’1 de gener del 2007. Primer de tot, vostè no té la
competència per fer cap declaració d’obligació de servei públic
i a la reforma de l’Estatut d’Autonomia jo no li vaig sentir
badar la boca demanant aquesta competència. Segon, per fer
una declaració d’obligació de servei públic s’ha de fer el preu
màxim i les freqüències, ha de ser informada per la Unió
Europea; quan la Unió Europea informa positivament, després
s’ha d’obrir un espai temporal perquè les empreses puguin
decidir si volen volar a aquell preu que ha dictat la declaració
d’obligació de servei públic. Bé, després, si no hi ha cap
empresa privada que ho vulgui fer, després pot fer un concurs
públic.
Però vostè tot això ha estat vendre fum, Sr. Matas, ha estat
vendre fum, i jo li dic clar: si el que hem d’aconseguir és
millorar, és reduir el bitllet per als ciutadans aquí ens té. I li
record, Sr. Matas, vostè va ser ministre d’aquell govern que no
va pujar els descomptes aeris per als ciutadans ...
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
..., qui ha pujat els descomptes aeris és el Govern socialista
d’Espanya, que puja al 50% els descomptes.
(Remor de veus a la sala)
Sr. President, una altra qüestió que també crec que és
fonamental, vostè ahir ens va dir, i jo me’n vaig alegrar, que el
més important que havien fet en aquesta legislatura era el nou

Estatut d’Autonomia per a les Illes Balears, vostè va dir que era
el més important; bé, clar, resulta curiós que el més important
que hem fet no era al seu programa electoral sinó que era al
programa electoral dels que som a l’oposició, però bé, ens
alegram que hagi pogut ser una realitat.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Armengol, per favor.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Sí, acab tot d’una, Sr. President. Però ara vostè sembla que
n’està empegueït d’aquest acord de nou Estatut d’Autonomia
i ens conta aquí una història del règim fiscal, que té pactat no
sé què amb el tripartit de Catalunya. Primer, el tripartit, ja no
hi és a Catalunya, no sé si n’ha adonat. Una altra cosa que se
n’hauria d’adonar és que el dia 1 de novembre hi ha eleccions
a Catalunya, no sé si el senyor Piqué estarà molt content de
vostè quan sàpiga que el seu suport màxim és el tripartit, per
tant ja ens dóna guanyadors a les eleccions catalanes, li agraesc
i li faré arribar al Sr. Montilla.
(Remor de veus a la sala)
Tema de Madrid, i acab amb això, Sr. President, però crec
que és important ressaltar-ho, vostè avui ens ha dit, i jo crec
que ho ha dit bé, en diferents ocasions que, gràcies al Govern
de Madrid, en què hi ha un govern plural, un govern que entén
la pluralitat d’Espanya, un govern obert que ha apostat per
donar-nos la possibilitat del gasoducte a les Illes Balears, cosa
que no havien fet els governs del Partit Popular; que ha apostat
per més finançament sanitari a les Illes Balears, cosa que no
havien fet el Govern Aznar del qual vostè va ser ministre; que
ha apostat per fer el més important que hem fet en aquesta
legislatura, que és l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
...
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
... per tant no és discutible que ens interessa un govern
socialista a Madrid per a les Illes Balears, perquè, òbviament,
que tot això que vostè diu que és bo evidentment no ho va fer
el govern del qual vostè va formar part, el Govern Aznar, que
es caracteritzar per altres coses.
També ens ha dit que interessa que a les dues institucions
governi el mateix partit polític, per tant moltes gràcies, Sr.
Matas, per demanar el vot per al Partit Socialista de les Illes
Balears a les properes eleccions autonòmiques.
(Aldarull i alguns aplaudiments a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Armengol, per favor. Un poc de silenci.
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LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Sí, acab en dos minuts, si m’ho permeten els diputats del
Partit Popular.
Sr. Matas, vostè va participar d’aquell govern que va ser
deslleial amb les Illes Balears, que va ser deslleial com mai vist
amb les Illes Balears, a part d’enganyar la ciutadania en moltes
qüestions, com tots recordam, però clar, vostè va venir de
Madrid aquí distret i va diagnosticar la situació de les Illes
Balears i va dir que estàvem deprimits i que vostè era el nostre
antidepressiu. I jo crec, Sr. Matas, que vostè es va equivocar
amb el diagnòstic ...
(Remor de veus a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Un poc de silenci, per favor. Per favor.
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que no ha anat millor la temporada turística, bé, vostès
mateixos i s’hi s’ha de discutir mil amunt mil avall, i si
efectivament vostès creuen que el mèrit era seu i que les
circumstàncies externes varen provocar tot el que va passar a
l’època del pacte, doncs miri, hi va haver altres comunitats
autònomes que també varen patir les mateixes circumstàncies
de l’11 de setembre i les coses en aquells anys, de l’any 1999
a l’any 2003, els varen anar, sincerament, molt millor. Però
crec que no seria en aquests moments elegant en aquesta
contrarèplica entrar a discutir aquestes xifres.
Però sí que vull deixar, per exemple, que quan parl de la
reserva del 30% del sòl d’habitatge de protecció oficial, parl de
reservar, de tots els plans urbanístics que s’aprovin nous
d’acord amb el que aprovin els consells, una reserva del 30%
i que aquestes xifres donen pocs habitatges d’habitatge de
protecció oficial. És a dir, no deia res més que creia que hi
havia poques possibilitats, fins i tot reservant el 30%, de
resoldre el problema de l’habitatge, perquè la capacitat de fer
habitatges de protecció oficial era poca, no he dit res més.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
... i evidentment es va equivocar amb el diagnòstic i
evidentment, Sr. Matas, es va equivocar amb el tractament,
perquè aquí hi ha, el que passa aquí a les Illes Balears -i aquest
és el nostre diagnòstic- és que tenim un termòmetre social molt
complicat en salut pública, en educació pública, en serveis
socials, en desigualtat, que cada vegada s’accentuen més les
diferències entre els més rics i els més pobres, i aquesta és la
realitat.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Armengol, per favor. Acabi, per favor.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
I acab, Sr. President, i un termòmetre territorial molt
preocupant: a Balears, Sr. Matas, el que hi ha és una febre
urbanística, una febre especulativa, el que necessitam no és un
antidepressiu, és un antitèrmic, Sr. Matas.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats, Sr. President.
Intentaré no provocar cap situació que pugui molestar les seves
senyories amb aquesta darrera rèplica, però sí que he de
contestar una sèrie de qüestions que s’han plantejat aquí.
Jo en el debat de les xifres, sincerament crec que ja ni tan
sols s’hi ha d’entrar, és a dir, vostès mateixos, si resulta que en
aquests moments no hi ha més gent fent feina o resulta que en
aquests moments la situació econòmica no va millor o resulta

I insistir que el paper com mentre del conveni el cobrarem
sense cap dubte, el que sigui i quan li toqui al Conveni de
Carreteres, però les carreteres que es fan a un conveni es
cobren pel preu real i el que digui el contrari és que ni coneix
la resta de convenis ni ha vist mai un conveni com el de
Canàries, ni, sincerament, sabem del que parlam. El mètode
d’adjudicació són peatges a l’ombra i els peatges a l’ombra és,
precisament, un mètode de contractació que vostès també varen
utilitzar quan varen intentar fer la carretera de Manacor, que
després no la varen poder fer, però que també el volien
utilitzar, i és simplement una forma d’aconseguir finançament,
que és posar un peatge que pagues durant molts d’anys, però en
lloc que el cobri una concessionària, qui el paga és
l’administració pública. I aquest és l’únic motiu d’aquest sobre
preu famós que vostès diuen, perquè vostès el que volen, com
sempre, és deixar l’ombra per a no dir la realitat i intentar
amagar les coses.
Crec que he de deixar molt clara una qüestió que se m’ha
escapat a la primera rèplica, vostès han dit que hem de demanar
disculpes als ciutadans de Formentera perquè no vàrem
proposar a l’Estatut i per tant el Consell. No, aprofitaré per
repetir quina era la situació, nosaltres sempre hem defensat que
l’Estatut d’Autonomia no era una prioritat per als ciutadans de
les Illes Balears, creim que tampoc ho era per als ciutadans
espanyols i el que sí canvia és que a Espanya es canvien les
regles de joc i es permet a les autonomies introduir una cosa tan
important, que això sempre vàrem dir que era prioritari, com el
finançament dins els estatuts d’autonomia. I efectivament
aquesta sí que és una qüestió cabdal per a nosaltres i a més
prioritària, des del moment que a Espanya es canvien les regles
de joc i es permet que una autonomia faci una proposta en
contra dels interessos dels altres, perquè parla de finançament,
i tanmateix el pastís és un i, com s’ha demostrat ara, aquest
pastís, si qualcú se’n du un bocí més gros, o aquest meló, m’és
igual, si qualcú se’n du un bocí més gros la resta hi sortim
perjudicats -i ahir es varen presentar els pressuposts generals de
l’Estat i resulta que les úniques dues comunitats que tornam a
l’Estat més de totes les inversions que rebem són Madrid i les
Illes Balears-, ...
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(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
... i ahir, recordant temps pretèrits del Sr. Borrell, el qual va
arribar a dir que “lo que tenían que hacer en Baleares era
pagar impuestos por vivir en Baleares”, el delegat del Govern
d’aquí, de les Illes Balears, va contestar i va dir que “era
normal que Baleares aportara al fondo de suficiencia porque
éramos una comunidad rica”. I Catalunya que no és rica? I
Catalunya que no és una comunitat rica?

sí que és ser un trampós, això sí que és fer demagògia i sobretot
això és falta de rigor i d’intentar enganyar la gent.
(Aplaudiments i remor de veus a la sala)
I resulta que nosaltres hem donat suport al Pla Territorial
d’Eivissa i donam suport al Pla Territorial de Mallorca perquè
creiem que són uns bons plans territorials i perquè creiem que
són una bona eina per ordenar i limitar el creixement urbanístic.
I nosaltres som coherents i ho deim.

(Remor de veus a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
I resulta que sí aportam Madrid, sí aportam Balears i no
aporta Catalunya al fons de suficiència, acabam pagant a
Catalunya.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Acabam pagant a Catalunya i quan això és el que es posa en
joc amb la reforma dels estatuts d’autonomia aquest tema sí que
és un tema prioritari.
Segon. La proposta del Consell Insular de Formentera, que
puc anar equivocat, però la meva intuïció és que ni vostès la
duien al seu programa ni nosaltres tampoc. I és després, fa dos
anys o tres, que el Sr. Mayans fa la proposta; per tant jo no he
de demanar, no era una prioritat el Consell Insular de
Formentera quan nosaltres ens vàrem presentar a les eleccions,
és després que el diputat Sr. Mayans fa aquesta proposta, ens
va parèixer intelAligent, ens va parèixer justa, perquè
necessitàvem que Formentera tengués la pròpia institució
d’autogovern i es poguessin independitzar d’Eivissa i vàrem
donar suport a la proposta del Sr. Mayans i la vàrem introduir
a l’Estatut d’Autonomia.
Per cert, a Eivissa continuen dient que tenen una promesa
del Partit Socialista que aquest consell no entrarà en vigor a les
pròximes eleccions, que els ho han promès i que no es
preocupin perquè no s’aprovarà en termini l’Estatut
d’Autonomia en aquesta legislatura.
(Remor de veus i udolaments a la sala)

Un poquet de silenci, per favor, si són tan amables.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
I jo l’únic que els dic és que aquest mateix pla territorial
que ha elaborat Unió Mallorquina, el PSOE l’hagués aprovat si
li hagués servit per governar, nosaltres en canvi el defensam
sense cap problema.
(Alguns aplaudiments, aldarull i remor de veus a la sala)
Aquest empresari, Sra. Mascaró, aquest empresari que vostè
ha dit de Petra, s’ha oblidat de dir una cosa: que és l’home de
la regidora i que un mes abans va comprar el solar que després
es va requalificar.
(Alguns aplaudiments, udolaments, aldarull i remor de veus
a la sala)
Insistesc en el tema de la corrupció. Crec que no és just, res
de tot això que s’ha dit aquí justifica que es posi tothom en el
mateix sac, no hi ha cap justificació. I no hi ha cap justificació
perquè la justícia a les Illes Balears i els que tenen
responsabilitats a Madrid d’aquesta justícia ara girin la cara i
no vulguin afrontar la seva responsabilitat; que posin mitjans
als professionals de la justícia a les Illes Balears, perquè tots
tenim dret a estar tranquils i tots tenim dret a no estar en el
mateix sac que aquestes ombres de dubte o sospita que vostès
intenten deixar ...

Esper que no sigui cert, esper que no sigui cert.
(Remor de veus, alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Una qüestió també senzilla, a Yanko i a Majòrica les
prioritats sempre han estat les de conservar els llocs de feina.
La inversió que s’ha fet en aquestes empreses sempre ha estat
d’acord amb els sindicats i amb les patronals; sempre hem
intentat anar plegats per salvar aquesta indústria, que ens sap
greu, molt de greu, que hagi de patir aquesta situació. Però mai
no hem volgut fer un ús partidista d’aquesta situació i fins avui
totes les decisions, incloses les de posar els doblers, han estat
decisions compartides dels treballadors i dels empresaris per
salvar aquestes empreses.

La mateixa llista que vostè me fa li puc fer jo si li començ
a parlar de Calvià, sense anar més enfora, de la Sra. Nájera, del
que ha passat a Maó, del batle que tenen a Menorca i de 300
més ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diéguez, per favor, home, Sr. Diéguez.
(Remor de veus a la sala)

I resulta que tenim plans territorials que són expansius, els
agradi o no els agradi aquests plans territorials són competència
dels consells insulars; els agradi o no els agradi, l’urbanisme el
decideixen els consells insulars; els agradi o no els agradi, no
ens poden culpar a nosaltres de febre urbanística, perquè això

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
..., però no crec que aquest sigui el camí, perquè tota
aquesta gent del Partit Socialista també té dret a la presumpció
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d’innocència i tota aquesta gent no serà culpable fins que no es
demostri que les seves acusacions no eren més que calúmnies.
Per tant, crec que és normal que haguem de respectar les regles
del joc i perseguir tots plegats que aquestes coses no puguin
passar a les Illes Balears, però és injust que la classe política
s’hagi de veure sotmesa a aquesta ombra de dubte, tota
colAlectivament, o pel comportament ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diéguez, el crit a l’ordre. Sr. Diéguez, el crit a l’ordre
dues vegades, sí. Si me torna contestar el trec fora. Me sent?
Perdoni, Sr. President, m’ha sentit bé? Perquè ja està bé,
perquè l’estic advertint contínuament i vostè fa la seva i perd el
respecte a qui parla. M’ho està perdent a mi, l’està perdent a la
cambra, per favor es comporti.
Continuï, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies, Sr. President. Crec que és injust que la
classe política hagi de passar per aquesta ombra de dubte,
simplement perquè hi ha una estratègia política, i a més, me
pareix sincerament que no té cap possibilitat de prosperar. La
política es fa en el Parlament, la política es guanya amb debat
ideològic, no es guanya intentant destruir l’adversari, deixant
l’adversari fora de lloc, i vostès no tenen tampoc cap permís
per deixar l’ombra de dubte de cap responsabilitat.
Tornen parlar una altra vegada d’acusacions de fa set anys,
que han passat dues vegades pel Tribunal Suprem, han passat
per un tribunal ordinari, han passat per l’Audiència i han passat
pel Suprem, i al final la decisió judicial és de completa
exculpació, de completa i rotunda exculpació. Aquí, primer
contra la meva persona, i després contra dos pobres funcionaris
compromesos; aquí no hi ha hagut cap delicte d’espionatge ni
cap intenció ni cap responsabilitat i aquí, a més, s’ha demostrat
que no es va presentar cap document que no fos públic, que és,
si vostè llegeix un parell de línies més endavant, el que li diran.
Però el resulta és el que diu la sentència; la sentència ha estat
reiterada, reiterativa i ara vostès tornen intentar l’ombra de
dubte perquè no els interessa acceptar les regles del joc. És
igual, tan se val, la realitat és la que és.
I ningú pot fer ús d’una televisió partidista i ningú no vol
fer ús d’una televisió i d’una ràdio partidista, mai la
vicepresidenta del Govern ha dit que s’hagués de fer ús d’una
televisió partidista, l’únic que ha dit la vicepresidenta del
Govern és que havíem fet un model de televisió pública que
permetia no deixar rèmores a la gent que vengués. És a dir,
vostè s’imagina, com ha passat a molts llocs, que hi ha hagut
una funcionarització colAlectiva de segons quines televisions o
segons quina ràdio i després el govern de torn ha hagut
d’heretar aquesta funcionarització, el que volia dir la
vicepresidenta és que en aquest model no hi ha aquesta
funcionarització, és un model de gestió externa i per tant aquest
model de gestió externa s’adapta a les necessitats no polítiques
del govern de torn.
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(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Intenten faltar al rigor, sap perfectament que l’atenció
dental als joves de fins a 15 és progressiva al llarg de tota la
legislatura, ho sap perfectament.
(Remor de veus a la sala)
Per tant, sap perfectament que quan acabi aquesta
legislatura haurem complert aquest compromís d’atendre els
joves en la seva protecció, la seva salut dental. I el que jo li he
intentat dir i explicar en aquesta tribuna és que abans els joves
no tenien aquesta atenció dental, quan acabin aquesta
legislatura els joves de 6 a 15 anys tendran aquesta atenció de
protecció dental.
Miri, el nou Son Dureta, li he explicat els motius pels quals
feim un nou hospital en lloc de fer la reforma actual. Creim, i
a Astúries hi ha un exemple, que una reforma té molts més
perjudicis per als pacients, per als professionals que hi fan feina
i de temps d’execució que un nou hospital, però hi ha una raó
que a mi me pareix definitiva, que és una opció política que
nosaltres vàrem presentar al nostre programa electoral i aquest
és el programa electoral que han volgut els ciutadans de les
Illes Balears, no hem enganyat ningú, no podem fer la reforma.
(Alguns aplaudiments a la sala)
No podem fer la reforma, senzillament perquè el nostre
programa electoral deia que en lloc de fer una reforma de
l’actual Son Dureta, faríem un nou hospital.
(Remor de veus a la sala)
L’habitatge, li record que les dades són del Ministeri
d’Habitatge, això és rigor, no són les que vostè es pugui
inventar o tergiversar en aquesta ocasió, simplement per
intentar tenir un protagonisme que és pot rigorós. Li estic
donant la declaració del Ministeri d’Habitatge, on diu que a les
Illes Balears s’ha complert aquest Pla d’habitatge en un 104%.
A més, no parli del 2006, perquè vostè sap i, si no, ho hauria de
saber, que l’any d’aplicació del Pla d’habitatge és de juliol a
juliol, per tant el 2006 acaba de tot. Qui és que intenta
enganyar, qui és que és poc rigorós, Sra. Armengol?
(Remor de veus a la sala)
Miri, la proposta que vàrem fer dels bitllets dels avions en
el transport aeri és una proposta totalment possible i a més
plena de sentit comú. La declaració de servei públic l’aprova el
Consell de Ministres de l’Estat, però és una declaració que és
immediata, vostès sempre han dit -per cert jo mai no he dit que
fos dolenta, he dit que s’incomplia, que no és el mateix,
s’incompleix la declaració de servei públic actualment i ningú
reclama que s’acompleixi-, doncs bé, aquesta declaració de
servei públic entre les Illes avui ha permès fins i tot que ens
pugin el preu d’una forma unilateral des del Ministeri de
Foment, i els senyors que han anat de la Mesa de Transport de
les Illes Balears, inclòs el senyor del Consell Insular de
Menorca, doncs quan va a aquella reunió doncs es queda amb
una cara, francament, doncs ja m’explicarà la cara que li queda;
hi anam perquè ens facin un descompte i resulta que no ens fan
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cap descompte sinó que ens pugen el preu del transport aeri
d’una forma unilateral.
L’enquesta que hem fet a peu d’avió al llarg de tot l’estiu
demostra el que tothom ja sabia: que les pujades de preu han
destrossat, han fet malbé l’increment del descompte de
transport aeri que, amb molta bona voluntat, estic segur que
varen fer vostès. Per cert, el primer increment de descompte el
varen fer quan vàrem aprovar a l’any 1998 el règim especial,
que se’n recordarà, que vàrem passar al 33%. Doncs bé,
aquesta pujada de descompte ja es va demostrar, del 2000 al
2003, que no era un sistema efectiu, perquè després pujaven els
preus i de res servia que s’incrementassin els descomptes i ara
ens ha passat totalment el mateix. Jo li agraesc molt que ens
hagin pujat el descompte del transport aeri, però li dic que no
ha servit per a res, perquè, desgraciadament, els preus han pujat
més i aquest descompte no ha servit per a res, aquesta és la
realitat.
(Alguns aplaudiments i remor de veus a la sala)
Per tant, si no hi ha manifestacions ara, com les que hi
havia, per poder reclamar que això es modifiqui, hem de donar
una solució. I amb bona voluntat i assumint la nostra
responsabilitat, nosaltres som el govern de tots els ciutadans,
hem de presentar solucions, feim una proposta perquè el bitllet
pugui passar a 27,5 euros a partir del dia 1 de gener.
Simplement demanam, que esper que a un pròxim Consell de
Govern ho puguem demanar, simplement demanam, si la Mesa
de Transport ho aprova, que el Consell de Ministres anulAli el
sistema actual del descompte interinsular, és una aprovació
immediata del Consell de Ministres, si hi ha voluntat política.
I si hi ha voluntat política, ens facin la transferència del que els
costa, ni una pesseta més, i nosaltres ja garantirem als ciutadans
que el bitllet costarà 27,5 euros, i si ens equivocam nosaltres
assumirem el cost. Això és donar solucions, això sí que és
escoltar la gent i això és possible si hi ha voluntat política.
I miri, li puc admetre quasi tot, però que el gasoducte i el
cable elèctric és mèrit seu, no, no perquè em va costar molt. Em
va costar molt, va ser en vuit mesos la negociació més
important que vàrem poder aconseguir amb el vicepresident
Rato. Escolti, em sap greu; me’n vaig anar amb la presidenta
del consell, ens vàrem anar tots dos plegats, era l’agost de l’any
2003, precisament a Madrid, i vàrem aconseguir conjuntament
crec que el millor acord que s’ha aconseguit en matèria
d’energia a les Illes Balears, i era que el gasoducte i el cable
elèctric entrassin dins la planificació nacional i que ho pagassin
tots els ciutadans espanyols, en un exercici de solidaritat,
perquè érem unes illes i teníem un cost que s’havia de pagar
entre tot el sistema elèctric.
Per tant he reconegut que vostès, quan varen arribar al
Govern, no varen tornar enrere el projecte i he reconegut que
el projecte s’està executant correctament. Però, escolti, perdoni,
però el mèrit en aquest cas era del Sr. Rato i d’aquella
negociació que vàrem fer en aquell moment.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
I mai, mai no he dit que volia, dins aquesta falta de rigor,
que governassin als dos llocs, a les dues institucions el mateix

color polític. Miri, jo defens que les institucions han d’estar per
damunt del color polític que el les pugui ocupar en un moment
determinat, i crec a més que un dels principals actius i més
importants, precisament, d’aquesta legislatura ha estat el clima
de diàleg en general i de consens en assumptes que eren
importants políticament parlant, i crec també que fora de la
política hem pogut reconduir enfrontaments que s’havien
produït amb la societat civil, que havien produït fractures dins
la nostra societat, com l’enfrontament amb el sector turístic, o
amb els propietaris de finques, i crec sincerament que aquest
clima també s’ha pogut reconduir a les Illes Balears.
Crec, en general, que hem tengut i mantenim un clima
favorable de diàleg social amb patronals i sindicats, més enllà
dels acords que haguéssim volgut o que volen obtenir i que
encara no hem pogut aconseguir, però el que sí puc jo garantir
és que el diàleg social ha estat una prioritat en la nostra acció
política, ha estat una prioritat al llarg de tots aquests anys. Però
també ha estat una prioritat aquest diàleg en el Parlament, amb
els grups polítics, amb els quals hem aconseguit, també, més
acords que mai. Deia i recordava avui matí que tenint majoria
a bastament en aquest parlament per aprovar qualsevol cosa i
totes les lleis oportunes, molt poques vegades ens hem quedat
tot sols en una votació; majoritàriament hem tengut sempre i
hem aconseguit consensos importants, fins i tot amb els grups
polítics de l’oposició; miri, fins a tretze projectes de lleis s’han
aprovat, lleis sobre matèries generals, s’han aprovat amb més
del 75% del suport o la unanimitat d’aquest parlament. I un
dels exemples importants, ja que ens preocupa tant, és
precisament la Llei de conservació d’espais naturals.
A més, independentment d’aquesta majoria, insistesc que la
tònica general ha estat la d’aquesta voluntat de diàleg, i la
tònica general ha estat sempre la de tenir un tractament
respectuós institucional amb totes les institucions -Consell
Insular de Menorca, ajuntaments- que no fossin del nostre color
polític, i ningú des del Govern de les Illes Balears no ha
discriminat mai cap ajuntament ni cap consell per ser d’un altre
color polític. De fet les inversions en aquesta legislatura i les
coses que hem aconseguit, inclòs el dic de Ciutadella, les coses
que hem aconseguit per a Menorca són un balanç que parla per
si sol. Mai no hem discriminat ni Menorca ni ningú; al contrari,
si d’alguna cosa hem pecat és de abocar-nos precisament amb
Menorca i amb aquestes institucions.
(Aplaudiments)
I han estat constant les reunions polítiques amb grups
polítics, i no poden vostès deixar de reconèixer que almanco
hem intentat que aquesta via d’interlocució es produís. Jo
mateix m’he reunit fins a nou vegades amb els membres de
l’oposició, a més de la preparació de conferència de presidents
per intentar dur una postura conjunta, unànime, un front de les
Illes Balears quan anam a defensar fora d’aquí els interessos
dels ciutadans de les Illes Balears, a més de totes les reunions
que la vicepresidenta, en nom del Govern, ha mantingut amb
tots els grups polítics, per l’Estatut i fora de l’Estatut
d’Autonomia. I aquest balanç -i perdonin- és aclaparador si
recordam que el Sr. Antich només es va reunir dues vegades
amb el Sr. González Ortea, dues vegades amb el cap de
l’oposició al llarg de quatre anys de legislatura. Però també he
de reconèixer que mai cap president del Govern d’Espanya no
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havia rebut tantes vegades un president de les Illes Balears com
ho ha fet el Sr. Zapatero, i això crec que és positiu i és una cosa
que hem de reconèixer: ha estat bo i és positiu aquest canvi de
tarannà dels anteriors presidents i que, efectivament, amb el
president del Govern d’Espanya haguem pogut tenir més
contacte. Una altra cosa és el que haguem pogut aconseguir i
l’acompliment dels compromisos.

I vull demanar permís al president per sortir-me del guió, si
m’ho permet, i malgrat no hagi tengut avui ocasió de debatre
contra el meu adversari polític, que és el Sr. Sampol, que
m’hagués agradat, però sé que és un acomiadament i la Sra.
Mascaró em permetrà llegir unes línies que voldria que fossin
d’acomiadament però que estic segur que seran àmpliament
compartides pels diputats cap al Sr. Sampol.

Però l’acord estrella -és evident- d’aquesta legislatura és la
reforma de l’Estatut d’Autonomia, i crec sincerament que
aquest és el consens del qual ens podem sentir tots avui
orgullosos. Aquest nou projecte de reforma de l’Estatut
d’Autonomia ha donat una lliçó fora de les Illes Balears, perquè
ha vengut avalat per un acord que li dóna força però que també
dóna exemple, de com podem en un moment determinat posar
per damunt dels nostres interessos partidistes els interessos de
tots els ciutadans, i cedint tots, perquè hem cedit tots, vostès els
primers, hem pogut pactar aquest projecte de reforma d’Estatut
d’Autonomia, que suposa sobretot un increment de
finançament, que suposarà un reconeixement del deute històric,
aconseguir el Consell Insular de Formentera, més control
democràtic, més competències, clarificació -que és molt
important- del paper dels consells, del Govern i dels
ajuntaments; permetrà per primera vegada que facem efectiva
la transferència als ajuntaments, els grans oblidats,
competències cap als ajuntaments i dotades financerament. Una
millora de relació, sense cap dubte, amb els consells.

El Sr. Sampol crec que ha estat sempre un paradigma de
fidelitat a la seva terra, perquè més enllà de l’ideologia de
cadascú hi ha sempre un valor suprem que és la lleialtat, i Pere
Sampol, tant des d’aquesta tribuna com des de tots els llocs de
responsabilitat que ha tengut, ha estat això, un home lleial, i
aquesta lleialtat, al marge de les idees polítiques o de la seva
praxi, és un valor que crec que hem d’intentar tots copiar, que
sempre haurem de reconèixer. Lleialtat a la seva llengua, que
és també la meva; en aquest punt sempre el Sr. Sampol ha estat
un exemple indiscutible, la seva parla d’home de Montuïri ha
honorat aquesta tribuna, i la seva defensa de la nostra llengua
ha ajudat a obrir camí a través de la incomprensió, a vegades la
ignorància i a vegades els recels. Però només per això ja li
hauríem d’estar agraïts tots els ciutadans de les Illes Balears.
Lleialtat a una identitat, que Pere Sampol ha defensat per
damunt de tot, la identitat dels homes i de les dones de
Mallorca, aquesta illa que a vegades ens sembla massa petita i
altres massa gran, però que tots estimam, cadascú naturalment
a la seva manera, i per la qual Pere Sampol sempre ha fet feina
i esforç; una identitat, la mallorquina, que ell, des de les seves
respectables idees, ha volgut sempre defensar, perquè aquesta
ha estat la seva lleialtat en la defensa del seu poble. Per tant,
Pere Sampol, moltes gràcies. Lleialtat, en fi, a una manera
d’entendre la vida i la política que es podran compartir o no,
però que dins d’una trajectòria que ha estat inequívoca d’en
Pere Sampol adquireix solidesa granítica, perquè més que la
veritat absoluta, que no la té ningú, el que ens ha ensenyat en
Pere ha estat la fermesa i la coherència en la defensa i la
consecució de les pròpies idees, i aquesta fortalesa ideològica,
que no és massa freqüent en el panorama polític, li han atorgat
credibilitat, que és el valor més preuat d’un polític.

I simplement voldria en aquesta darrera intervenció i en
aquest darrer debat de l’estat de l’autonomia fer dues
puntualitzacions. Primer, que crec que aquest clima que ha estat
positiu, de voluntat, almanco, d’enteniment i de diàleg com
crec que no s’havia produït a cap altra legislatura, aquest clima
també s’hauria de veure, almanco de cara al futur, suportat per
un respecte i una lleialtat a les nostres institucions, i partesc de
la responsabilitat compartida del que és el president del Govern
i, per tant, el responsable més important. Estic convençut que
allò que hem d’aprendre i transmetre ara que acaba aquesta
legislatura precisament és el respecte a les nostres institucions
d’autogovern. Les institucions i els càrrecs institucionals no són
de ningú ni de cap partit polític, i estan per damunt de tots
nosaltres i quedaran el dia que nosaltres partim. Convendria
que al nostre pas els deixàssim més enfortits i més respectats.
És molt difícil que nosaltres facem respectar les institucions si
no les respectam.
I sense entrar en cap tipus d’acusació nominal, no crec que
siguin mai acceptables ni justificables determinades actituds, a
vegades fins i tot espectacles, o enfrontaments personals que es
donen en aquesta cambra o fora d’aquesta cambra. Crec que el
respecte no l’hauríem de perdre mai, i per molt que hi hagi
interessos partidistes en joc crec que hi ha barreres que ni fins
i tot en política no s’han de travessar. Jo crec que res no hauria
de justificar mai l’absència d’un partit polític ni en el dia de la
Constitució ni en el dia de l’Estatut d’Autonomia, 1 de març,
malgrat que es faci a Eivissa. I crec que tampoc res no justifica
ni l’absència d’aquest parlament ni de -insistesc- determinats
comportaments. Hauríem de recuperar fins i tot figures com un
tractament digne als expresidents de les nostres institucions i a
tot el que això significa.

Sèneca va deixar escrit, fa molts de segles, que la lleialtat
era una de les virtuts que glorifiquen l’ésser humà, i jo aquí vull
dir que la lleialtat de Pere Sampol a una terra, a una llengua i
a una ideologia han aportat la glòria de la llum a aquesta
cambra. Des de la discrepància política, que la tenim, sempre
m’ha merescut respecte, i en aquest moment del comiat no em
dol deixar constància d’aquesta admiració. Moltes gràcies, Sr.
Sampol. Adversaris polítics com vostè sempre són desitjables.
Tant de bo que en aquest parlament no hi manquin mai polítics
de la seva categoria.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
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Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. President del
Govern de les Illes Balears, m’ha de permetre que li doni
l’enhorabona per la forma i el fons de la seva intervenció,
l’enhorabona del balanç fet de legislatura i pels resultats
aconseguits, i l’enhorabona pel camí que heu dissenyat cap al
futur.
Però si se’m permet, Sr. President, també li he de dir que li
han posat les coses fàcils, li ho han posat fàcil, perquè cap dels
quatre portaveus que ha intervengut avui capvespre en aquesta
tribuna no serà rival seu com a candidats a la presidència de la
comunitat i per tant han pogut dir el que han volgut, han pogut
prometre el que els ha donat la gana, perquè saben que ningú
no els podrà demanar responsabilitats el dia de demà.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Però anem per feina, anem per feina. Aquest és un debat
previ a les eleccions, i com a tal l’ambient preelectoral que ja
es respira marca el seu rumb. Estam a set mesos que els
ciutadans de les Illes Balears protagonitzin el veredicte de la
nostra acció política. Els ciutadans parlaran. Ells han de parlar,
ja que les eleccions en una societat en llibertat i en un estat
social i de dret és l’autèntica festa de la democràcia, i a ells és
a qui pertoca valorar el que s’ha fet i el que s’ha deixat de fer,
i comparar entre el que s’havia promès i el que s’ha realitzat a
través de l’acció de govern de quatre anys, i avaluaran tant la
tasca del Govern com la tasca de l’oposició. Per açò el rumb
del debat està clarament diferenciat: hi ha dos models polítics
diferents que ha presentat dues perspectives diferents de la
nostra realitat.
Una perspectiva és la del govern del Partit Popular,
dedicada a presentar fets, realitzacions i acció política; i el que
heu fet, president, davant d’aquesta cambra com a
representació de tot el poble de les Illes Balears, ho heu fet
passant comptes i presentant realitzacions. Heu presentat un
model d’actuacions segures, un model en positiu que ja estava
prefigurat en aquell sí amb que us vàreu presentar a les
eleccions del 2003, un sí que era una aposta clara pel progrés,
la seguretat, el futur i la modernització de la nostra comunitat.
L’altra perspectiva és la que pretén donar l’oposició, i pel
que hem vist entenc que han desaprofitat l’ocasió de presentar
i presentar-se com a dialogants, com a persones que tenen
iniciatives que millorin la qualitat de vida o com a grups que
cerquen el millor per a la comunitat. En lloc de fer una tasca
positiva han estat apocalíptics, han sembrat catastrofisme i
anunciat les set plagues d’Egipte sobre la nostra comunitat. En
el seu discurs han coincidit tots a negar l’evidència, i
l’evidència no és altra que en aquesta legislatura s’ha governat
de veres i s’han fet millores per als ciutadans. Jo crec que és del
tot irracional negar unes proves tan evidents. El pitjor d’aquest
model és que, a més de infravalorar o menysprear la tasca del
Govern, pretén treure del mapa l’adversari al crit de guerra a
què ja ens tenen acostumats: “Tots contra el PP”. A ells els
hauríem de recordar aquella cançó de la nostra joventut, “no és
açò, companys, no és açò”, perquè malament anirà una societat
si centra tota la seva acció política en el fet d’abatre l’adversari
per qualsevol mitjà.

President, no ho oblidi mai, la nostra raó de ser pivota al
voltant de dos elements clau: primer, una actitud positiva i
constructiva davant la vida i la societat i, segon, ser conscients
que tenim enfront de nosaltres un altre model amb el qual
hauríem de complementar-nos, hauríem de ser complementaris.
Nosaltres sí pensam que ells també són necessaris en una
societat, si és que estan disposats a fer qualque cosa en positiu.
Aquí nosaltres no tenim el pacte de Tinell, nosaltres no els
volem excloure, sinó tot el contrari.
Però avui som aquí, president, per donar comptes i
presentar les realitzacions a les quals es va comprometre el
Partit Popular fa quatre anys amb els electors. És l’hora de dir
si aquell contracte que vàrem firmar, un autèntic contracte
social o contracte amb la societat, s’ha duit a terme. I açò és el
que heu fet, analitzar el que es va prometre i comparar amb el
que s’ha fet, i els resultats són els que són, malgrat que açò no
agradi a alguns grups de l’oposició, com hem pogut comprovar.
Allò important, allò important, és que les realitzacions siguin
del gust de la major part de la població de les Illes Balears.
Allò realment important és que amb aquestes realitzacions es
millorin les infraestructures, es posin els fonaments per a una
sanitat i una educació de qualitat, s’atenguin les demandes de
majors i millors serveis socials, es donin solucions a la
demanda majoritària de la població de les Illes Balears, que els
ciutadans guanyin en qualitat de vida, que es consolidin les
condicions de l’autèntic progrés, que es fomenti un creixement
econòmic i social, i que es generi un clima de satisfacció en els
habitants i visitants de les Illes Balears.
Que tot açò no agrada a alguns?; ho sentim molt. Que n’hi
ha alguns que voldrien que les Illes Balears haguessin anar
enrere?; és el seu problema. Que n’hi ha alguns que expressen
el seu desig, per no dir ràbia, perquè les coses van bé, perquè
les coses van molt bé?; idò els recoman del seu pa i del seu
disgust en facin sopes. Que n’hi alguns que no poden acceptar
que els resultats d’aquesta legislatura siguin espectaculars i que
per açò mateix tractin per tots els mitjans de criticar,
deslegitimar i sembrar la mentida i la desqualificació en la
nostra població?; és l’únic que saben fer, és l’únic que poden
fer quan els mateixos ciutadans han demostrat que ja no
confiaven en ells. Així demostren -açò sí que s’ha demostrat
avui capvespre- que tenen una vocació permanent d’oposició,
que és el seu lloc natural.
Per la vostra part, president, heu fet un “passem comptes”
amb tota regla, i ho heu fet amb claredat, amb sinceritat i amb
una actitud positiva. Continuï endavant, continuï escoltant els
consells dels ciutadans del carrer, de la majoria silenciosa.
El debat ha demostrat també l’existència de dues actituds
vitals o dues concepcions filosòfiques diferents. Una actitud
que té les seves arrels en el pensament liberal, que és el nostre;
i l’altre és un model liderat pel Partit Socialista que, vulgui o no
vulgui reconèixer-ho, té les seves arrels en la filosofia
intervencionista o el que avui s’anomena l’ideologia buenista
o contracultural. Per a tots nosaltres, els que defensam un
model de liberalisme social, el vigor de la nostra democràcia
requereix de la voluntat i de la convicció, justificada per part de
la classes política i de la ciutadania, que la cosa pública ens
incumbeix a tots. Açò implica oferir bones raons per escurçar
el distanciament entre el ciutadà comú i la democràcia per
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encoratjar-lo a assumir un compromís moral, ètic i polític cap
a la cosa pública. La ciutadania sap que l’autèntic compromís
ètic polític se sosté sobre el desenvolupament dels drets
individuals, la defensa de l’estat de dret, l’exercici del
pluralisme polític i la prevalença de l’autonomia individual, i
tot açò en un clima que garanteixi la llibertat personal.
Sr. President, aquesta comunitat amb la qual el nostre partit
està fermament compromès, les Illes Balears, és avui per avui
un dels millors models de societat oberta, liberal i tolerant que
hi ha, i és precisament en aquest marc d’obertura, de llibertat
i de tolerància on s’incardina la nostra acció política. És
precisament aquí on es produeix una perfecta sintonia entre el
Partit Popular i del Govern de la comunitat amb tots els
ciutadans.
La nostra comunitat està marcada per dues característiques,
segons el meu parer, essencials: un cosmopolitisme molt obert
i universal i una rica multiculturalitat, dos fenòmens que fan
que els esquemes del liberalisme s’enriqueixin amb aquest
continuat contacte amb altres formes de vida; dues realitats que
fan de les Illes Balears un lloc ideal per a l’actuació política
liberal, imbuïda íntimament d’un gran component social. Per
açò defensam que el pensament liberal estigui en total i
absoluta consonància amb les aspiracions de la nostra societat,
que estigui totalment impregnat d’un cert ideal ciutadà, la
defensa del qual reposa en els valors d'una dignitat individual
i social, que lamentablement massa vegades està exposada
massa vegades a les ideologies defensores dels seus
contravalors.
Òbviament, aquest esquema de pensament és afavoridor
d’un pluralisme polític i de la pluralitat cultural, però amb una
advertència, Sr. President: la mateixa pluralitat cultural pot ser
un problema i una realitat gens enriquidora quan no s’adequa
a les exigències del pluralisme democràtic liberal i no vol jugar
amb les mateixes regles de respecte i tolerància cap a la cultura
pròpia, la nostra, la de les Illes Balears. Per a mi el liberalisme
social exigeix que tothom mantengui el mateix respecte al
pluralisme, però amb un respectuós predomini dels esquemes
culturals propis de les Illes Balears, dels costums i de les
tradicions, i de les característiques que defineixen una
idiosincràsia pròpia. És necessari que hi hagi una prevalença
social de la cultura autòctona, de la nostra, arrelada a la nostra
terra i amb elements perfectament incorporats de les cultures
clàssiques d’Europa i, sobretot, de la Mediterrània. I vull deixar
les coses clares: que tothom entengui aquestes paraules només
com a un desig perquè, en successives onades migratòries, es
mantengui un respecte total i absolut a la cultura de la
comunitat autònoma que els ha rebut i els ha ben rebut, i que
dins el respecte d’aquest pluralisme individual, s’afavoreixi al
màxim la integració dels nou vinguts. Per tant, com a integrants
d'una societat plural com la balear, defensam que tots els éssers
humans sense excepció, són subjectes de dret iguals davant la
llei.
President, la fermesa en les nostres conviccions ens ha de
dur a liderar totes aquelles iniciatives que suposin una
plasmació del liberalisme social en l'acció política i en l'acció
de govern; una acció política que abasti tots els camps
d'actuació, tots els terrenys de la producció intelAlectual,
material i artística de la persona.
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President, vostè sap que passa amb freqüència que els
espais socials que queden buits en una acció de govern són
apropiats de forma immediata per -si se’m permet dir-ho- els
“okupas” interessats, amb l’objectiu d'utilitzar-los per complir
les seves finalitats. És tracta d’una tàctica d’utilitzar colAlectius
com a simples instruments per aconseguir finalitats no sempre
confessables.
Per açò, ens alegra que tot açò i més hagi merescut la vostra
atenció; res no ha quedat fora de l’atenció del govern que vós
presidiu. Tot açò i molt més ha merescut l'acció d'aquest
Parlament, que ha legislat en tots aquests camps amb la finalitat
de garantir un correcte funcionament de la societat.
Atès que el vostre govern no ha deixat espais socials
abandonats a la seva sort, crec que s’han de destacar tres
característiques que defineixen l’acció de govern durant tota la
legislatura: claredat en els plantejaments i les realitzacions,
fermesa en les conviccions i un autèntic lideratge social. I
aquestes tres característiques s’envolten d’un compromís ferm
amb la veritat, perquè a diferència d’altres, i diguin el que
diguin, el Partit Popular és el partit de la veritat, i diem la
veritat sempre, fins i tot quan no ens convé.
Amb aquest compromís de veritat vos animam, Sr.
President, a seguir pel camí que heu emprès, ja que cap
persona, cap camp en el qual pot actuar en llibertat la persona
no han quedat al marge de la vostra actuació de govern. Per
tant, que ningú no vegi en els nostres programes, projectes o
actuacions l’elaboració d’un llistat capritxós, sinó la
conseqüència de l’aplicació d’aquesta ideologia que imbueix
tot el nostre tarannà i tota la nostra forma de ser, aquest
liberalisme social que impregna l’acció de govern que vos
presidiu. I no s’ha de confondre amb aquesta filosofia que ara
anomenam “buenista”, que fa del relativisme la norma
suprema, per això, president, en aquests quatre anys s’ha
demostrat que, en beure de les aigües d’aquest liberalisme
social, el progrés de les Illes Balears ha marcat un abans i un
després una vegada coneguda l’experiència del quadrienni
perdut d’aquell pacte ineficient que només tenia un lligam, un
únic lligam que els aglutinàs: el fet d’anar tots junts contra el
Partit Popular. Aquell pacte, que jo avui ja l’anomen el FAP,
o front antipopular, és l’únic element de cohesió que tenen.
Sr. President, l’efectivitat en la vostra acció de govern
durant aquests quatre anys ha estat la millor vacuna -no ho
dubti-, ha estat la millor vacuna social contra qualsevol
temptació de reeditar aquells vells esquemes pactistes
experimentats durant l’anterior quadrienni. Però, i què faran els
del FAP, és a dir els del front antipopular fins a les eleccions?
Com intentaran fer-se un lloc sota el sol? Jo crec que avui la
cosa ha quedat clara, president, el guió ja està escrit, el guió ja
està escrit, no ens han d’agafar amb el peu canviat, perquè ja
està escrit, i fa temps. Els interessa dir que tot s’ha fet
malament, desprestigiar l’acció de govern del Partit Popular, i,
per això, no li capi cap dubte, no estalviaran cap tipus de
mètode o cap tipus d’entrebanc, per no ser més grosser.
Supòs que no li ve de nou que li digui que ens acusaran a
tots que el govern del PP és un govern que afavoreix la
corrupció; que les obres que es fan per fer hospitals atempten
contra la natura i contra tot; que les carreteres, el tren o el
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metro són una ferida a la nostra geografia; que els serveis són
insuficients; que estam malbaratant els doblers. El guió està
escrit, tot està escrit i, òbviament, tot està escrit en negre, com
és el seu caràcter i la seva acció política, negativa, pessimista
i depriment.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Li vull fer una advertència, mentre vostè té l’obligació de
passar comptes, té l’obligació de passar comptes i presentar
realitzacions, els altres no tenen més feina que destruir el que
puguin i tractar de criticar-ho tot. President, vagi alerta perquè
no hi ha pitjor enemic que aquell que està desorientat perquè ha
perdut el seu referent i el seu referent ideològic.
El PSOE, com a principal grup de l’oposició, va per on li
marquen les consignes de Madrid, ara ataca per aquí, ara ataca
per allà, i tothom a les seves ordres, sempre alerta al cornetí
bufat per Pepiño, Blanco, per més senyes, i com que són
conscients que varen perdre el temps, ara es troben enfrescats
en la recerca del temps perdut tractant de refer una altra vegada
el pacte, però alerta ara des de Madrid els han dit que s’estimen
més que hi vagin tots sols, que sigui postelectoral. Ja
començam a veure conseqüències. Tenen clar que la suma l’han
de fer després, ells continuen aspirant i confiant en reeditar el
pacte d’esquerres i, si és possible, fer-ho sense la participació
d’Unió Mallorquina. Quin és el problema? És que el drama,
avui per avui, d’aquesta comunitat, i no me’n alegr, però el
drama d’aquesta comunitat és que el Partit Socialista només té
un camí per arribar al govern, i és pactar amb tots els partits
perquè per ells mateixos no poden aspirar a tenir la majoria
suficient.
Per això, en la meva opinió, crec que estan equivocats quan,
en lloc de presentar propostes positives només es defineixen en
negatiu com aglutinadors d’un vot cap al Partit Popular. No
volen aprendre dels errors, encara no han après que la societat
moderna ja no es mou per la dinàmica esquerra o dreta, la
majoria silenciosa fuig de la inestabilitat, no ho dubti, fuig i no
li agrada el renou ni l'aldarull, no es deixa enganar per les
campanyes orquestrades, cerca estabilitat i seguretat i tria els
grups que li faciliten la vida, li solucionen els problemes i li
ofereixen elements que el despreocupen de la vida quotidiana.
President, com ja he dit, el Partit Socialista a les Illes viu de
les consignes rebudes de Madrid, aplicant el principi militar
obedecer sin preguntar, miri, li diré més coses, ja han rebut
ordres -això és una novetat, eh?-, ja han rebut ordres que entre
mitjan març i mitjan abril han de mobilitzar tots els partits
d’esquerra que han de formar el futur pacte o bloc per fer una
gran manifestació, encara no saben què han de posar a la
pancarta, però ja tenen la pancarta, de moment s’espera que la
resta de grups polítics facin els seus suggeriments, ja hi ha dues
consignes rebudes de Madrid. Primera consigna: corrupció;
segona consigna: destrucció de la natura. Tracten així de
desprestigiar la tasca del govern del Partit Popular, reduint tota
la feina de dotació d’infraestructures a una simple motivació de
destrucció de la natura i de corrupció, tracten de desviar
l’atenció dels ciutadans per tal que no venguin o no vegin tot
allò que ha fet el Govern del Partit Popular, perquè la
comparació amb el període del pacte els deixa en clara
evidència.

Recordin, president i tot el Grup Parlamentari Popular,
recordem bé, entre dia 15 de març i dia 15 d’abril hi haurà una
gran manifestació, i volen que sigui sonada, ja hi ha converses
per dur-la a terme, com he dit ja tenen la pancarta, falta només
posar les lletres, falta concretar el lema, és a dir, falta fer els
rodolins que s’han de cantar a aquesta manifestació, però tot
arribarà. Tenen fins i tot el nombre, un va dir: 100.000; l’altre
li contesta: home, no siguis exagerat, amb 80.000 en sortirem
bé. Tot això ja està preparat. I és que les consignes són les
consignes, i és clar, per als d’esquerres si no hi ha manifestació
prèvia no hi pot haver unes eleccions ordenades. Una cosa i
l’altra són imprescindibles.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Miri, president, estic convençut que al llarg del propers set
mesos només escoltarem en boca del FAP, front antipopular,
falsedats, mentides institucionalitzades i un cúmul de
desqualificacions. Però ho han de tenir clar, perquè aquesta
forma d’entendre la política és la mateixa que va definir el
màxim marxista de la història, Karl Marx?, no, Groucho Marx,
quan deia, i ho diré en castellà: “la política es el arte de buscar
problemas”, només cerquen problemes, “encontrarlos”, els
troben, “hacer un diagnóstico falso”, és el que fan, “y aplicar
después remedios equivocados”. Això és el que fan, i hem de
reconèixer que aquesta actuació que fa el FAP, la fa molt bé, en
sap, i a posta per això he dit el que he dit, tenen vocació
d’oposició permanent.
Per això, president, no faci cas de les desqualificacions, no
perdi el temps en desmentits, vostè i nosaltres al que és nostre,
a l’acció de govern. Si em permet li tornaré donar un consell
que ja li he donat altres vegades, un consell que ja és clàssic a
aquestes intervencions: no hi ha major veritat que la veritat dels
fets i de les actuacions; i la veritat dels fets i de les actuacions
són fotografiables, són fotografiables, es poden anar a veure i
se’n pot fer la fotografia, els fets es toquen i es veuen com hem
dit abans, i per moltes campanyes orquestrades que intentin dur
a terme fins a les eleccions, el ciutadà veurà els hospitals, la
reducció de les llistes d’espera, el metro, les carreteres segures,
la potenciació del tren, les reserves naturals, la defensa de la
Serra de Tramuntana, i així un etcètera, etcètera, etcètera.
Tot això i molt més és el nostre bagatge, aquests són els
fruits del seu govern, a aquest darrer debat de legislatura, vos
vull també recordar, president, allò que ja vaig dir al debat
d’investidura, quan aquell 26 de juny de 2003 renaixia
l’esperança vaig donar-vos l’enhorabona pel missatge en
positiu que havíeu donat al poble de les Illes balears, aquell sí
rotund amb el qual vos vàreu presentar a les eleccions, és avui
una veritat en lletres majúscules. Per això avui, a més de
veritat, a la nostra comunitat aquell sí rotund que es va donar
s’ha concretat en tenir una societat oberta al món i sense
complexos, a una economia que havia estat malmesa
anteriorment que ha recuperat el temps d’esplendor amb uns
indicis de creixement envejables, s’ha recuperat la xifra dels
nostres clients, principals fonts de riquesa dins el món turístic,
s’han fonamentat els llocs de feina, mig milió de persones estan
ocupades i l’atur es troba en els índexs més baixos, s’ha duit a
terme en matèria de medi ambient i entorn natural una acció
decidida molt superior a experiències passades, nosaltres no
som com altres, res per fora i vermells per dins, nosaltres feim

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / Fascicle 3 / 26, 27 i 28 de setembre del 2006

medi ambient i polítiques actives de preservació, d’espais
naturals i d’entorn natural.
I tot això s’ha fet amb una vigilància exhaustiva, un
compliment rigorós i una exigència que vos heu marcat a tot el
govern del compliment del nostre programa. S’han fet, més que
mai, unes comunicacions ràpides i segures, que són la garantia
de cohesió territorial, la construcció del metro, la potenciació
del tren, hem agafat el tren del futur, s’ha fomentat l’habitatge
per als joves, la Hipoteca Jove, ja en vàreu parlar ahir, no es
tracta ara de fer jo aquí, una altra vegada un repàs de totes
aquelles actuacions que vos ens vàreu presentar. Podríem parlar
molt àmpliament, en aquest moment i a aquest debat,
d’educació i del sistema de foment de la qualitat, com és la
posada en marxa del trilingüisme, els reforços de més de 2.000
professors, la potenciació de la formació professional,
l’extensió dels estudis universitaris i una xarxa de centres
educatius envejable, com mai s’havia fet. Reducció d’impostos,
inclou la supressió de successions entre pares i fills i una gestió
eficient de recursos públics.
Sr. President, per acabar aquesta enumeració ràpida feim
nostra sense cap tipus de reserva la visió de l’estat de
l’autonomia que vos ens heu presentar. Però bé, vull fer una
menció específica a dos compromisos que a aquestes alçades de
la legislatura ens obliguen a tots. Primer, preservar l’acord
institucional en relació amb la reforma de l’Estatut, que es va
assolir a aquesta cambra, i si se’m permet aquí una breu
disquisició de la qual jo en som un modest partícip, per haver
estat el coordinador de la ponència parlamentària, una ponència
on hi va haver discrepàncies, on hi va haver dies que semblava
que tot se n’anava en orris, però que el seny i la responsabilitat
de tots sense exclusió fa que avui més que mai, no és que facem
un acte de fe, sinó un compromís ferm per defensar les
mateixes postures que varen sortir per unanimitat. I aquest
acord, l’han de fer extensiu i vostè s’ha compromès també al
Congrés dels Diputats.
I en segon terme, una altra qüestió que volia destacar és
aquesta millora del transport aeri, la qual ha estat ben rebuda
per les Illes, per totes les Illes, perquè és injust que els
ciutadans de les Illes Balears tenguin un sobrecost pel fet de
viure a les Illes, en aquest cas, mal anomenades principalment
menors. És del tot just que el preu dels nostres bitllets tenguin
una compensació però que aquesta compensació no es vegi
malmesa per increments que no es poden controlar des d’una
acció pública. Per tant, benvinguda sigui aquesta mesura i que
sàpiga que té el nostre reconeixement.
Aquell sí, rotund i clar, amb aquell llapis de fuster que
simbolitzaren la presentació com a candidat, avui president,
orgullós podeu dir que ho heu fet realitat, ja no són un símbol
aquell llapis, són una realitat i, a més a més, són una realitat
amb la perfecció i el detall de la feina del fuster, segura,
detallista, servicial, dirigida a tothom, eficaç i sobretot amb un
sentit apassionat de servei a la comunitat, a tota la comunitat,
a tots els ciutadans i ciutadanes sense exclusió. Una acció que
se situa molt per damunt de les lluites partidistes, dels
missatges negatius dels de sempre i de l’acció destructiva i
derrotista dels que ja tingueren una ocasió i la perderen per la
seva ineficàcia o la manca de seny.

5537

Per tot açò, president, el poble de les Illes Balears agrairà
al vostre govern aquesta acció en positiu i premiarà, no ho posi
en dubte, la vostra eficàcia en la gestió dels assumptes de la
nostra comunitat. Aquest compromís que vau assolir en aquest
mateix Parlament, ara fa tres anys i mig, avui heu pogut venir
per rendir uns comptes clars, uns comptes que els ciutadans
jutjaran i no tenc cap mica de dubte que l’examen el passarem
amb nota.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Huguet. Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Jaume Matas i Palou):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Unes paraules de cortesia per al representat, el portaveu del
Grup Parlamentari Popular, per donar les gràcies pel seu
discurs, però sobretot pel suport al llarg de tota aquesta
legislatura i naturalment per les seves paraules. Crec que el
Grup Parlamentari Popular és una peça clau de la feina, de la
gestió que hem fet al llarg d’aquests quatre anys en el Govern
de les Illes Balears.
I a mi només me queda agrair a tots els parlamentaris, a tots
els diputats i diputades, tota la feina que hem fet i que hem de
fer fins aquest final de legislatura. Recordar que l’activitat ha
estat intensa, recordar que darrera de la feina de gestió de
l’executiu hi ha també una feina molt important del legislatiu,
sense la qual hagués estat impossible aquest projecte que
conjuntament vàrem comprometre davant tots els ciutadans de
les Illes Balears.
Fins a 56 projectes de llei, si les coses van bé, s’hauran
aprovat, seran una realitat al llarg d’aquests quatre anys. Molta
feina, feina que es tradueix a millorar la qualitat de vida, les
condicions dels nostres ciutadans i a intentar solucionar els seus
problemes.
Per tot això, moltíssimes gràcies, senyores i senyors diputats
del Grup Parlamentari Popular.
(Aplaudiments a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, se suspèn la sessió, a les 21.30
en aquests moments. I com saben, tots els grups podran
presentar les propostes de resolució davant la Mesa de la
cambra fins trenta minuts després d’haver conclòs el debat. Per
tant, jo diria que fins a les deu, deu i cinc, fins a les deu i cinc
poden presentar tots vostès les propostes de resolució.
S’aixeca la sessió. Demà començam a les onze.

DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
DLPM 770-1987

Fq.Con.núm. 33/27

VI legislatura

Any 2006

Núm. 111/Fascicle 4

Presidència
del Molt Honorable Sr. Pere Rotger i Llabrés
Sessió celebrada els dies 26, 27 i 28 de setembre del 2006
Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Debat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.

Fascicle 1

5542

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / Fascicle 4 / 26, 27 i 28 de setembre del 2006

EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui.
Per defensar les seves propostes té la paraula el Sr. Miquel
Nadal.
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta que en la
tramitació de la proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, actualment en estudi a les Corts Generals
de l’Estat, serà especialment positiu respectar al màxim la
voluntat dels ciutadans de les Illes Balears, expressada a
través de l’acord d’una gran majoria dels diputats en la seva
aprovació en aquesta cambra.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta que, si bé
l’actual proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears és una passa endavant per a la nostra comunitat,
que millora la nostra situació econòmica i política, encara
queden aspectes tant en matèria de finançament, de
competències i de relacions institucionals que s’han de
continuar treballant per arribar a una solució definitiva que
sigui realment satisfactòria per a tots.
3. El Parlament de les Illes Balears insta les diferents
institucions competents a finançar i escometre amb la major
celeritat el soterrament del Passeig Marítim de Palma, entre
el Molinar i el Moll Vell.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que una de les
actuacions més importants a l’hora d’assegurar una xarxa
viària suficient, que faciliti no tan sols els accessos a Palma
sinó també la connexió entre diferents instalAlacions
estratègiques de la nostra comunitat, és una alternativa a la
saturació existent de la via de cintura, amb projectes de l’estil
de l’antic segon cinturó. Per això, resulta imprescindible
agilitar al màxim la seva realització per part de les
administracions competents en el seu finançament i en la seva
execució.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i enfortir una tasca decidida per
minvar la saturació que pateixen els punts d’assistència
sanitaris, especialment a la ciutat de Palma.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a agilitar al màxim totes
aquelles mesures que assegurin la nostra autonomia
energètica, amb esment especial a les connexions de cable i
gas amb la península, així com a garantir en tot moment i sota
qualsevol circumstància una òptima qualitat en el servei
energètic que reben les empreses i els ciutadans.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la tasca de millora de les
comunicacions entre els diferents municipis de les nostres illes
a través del transport colAlectiu, tant per carretera com per
ferrocarril.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar propostes alternatives d’abaratiment

del transport aeri i marítim que incloguin tant les connexions
entre illes com les connexions amb la península.
9. El Parlament de les Illes Balears manifesta que
qualsevol mesura que elimini la lliure competència entre
companyies en matèria de transport aeri i marítim provocarà
un perjudici econòmic directe als ciutadans de les Illes
Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a establir tots aquells mecanismes legals que siguin
necessaris per posar en marxa, amb la major celeritat, una
gestió compartida de les instalAlacions aeroportuàries,
actualment gestionades en exclusiva per AENA.
11. El Parlament de les Illes Balears manifesta que, tot i
l’esforç dut a terme els darrers anys, encara no existeix a la
nostra comunitat una veritable llibertat d’elecció de centre
educatiu, per la qual cosa insta el Govern de les Illes Balears
a continuar amb aquesta tasca fins fer realitat aquesta
possibilitat.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar l’actual Decret 52/2006 per fomentar
la competència en llengua estrangera, assegurant en tot
moment l’existència de recursos humans i tècnics per a la seva
aplicació, el respecte escrupolós a la normalització lingüística
i la igualtat dels alumnes independentment del seu centre
escolar.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la presència de la llengua catalana
als horaris de màxima audiència de la programació tant de la
ràdio com de la televisió autonòmica, ja sigui amb programes
de producció pròpia com amb les emissions de pelAlícules o
sèries.
14. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions de les Illes Balears, i també les institucions
d’àmbit estatal, a establir els fonaments d’un gran pacte
polític en matèria d’immigració. Aquest pacte, sense perjudici
d’altres criteris, haurà de treballar els aspectes d’acollida de
les persones immigrades, de cooperació econòmica i
d’enfortiment dels models democràtics a les zones emissores,
de donar poder de decisió política a aquelles institucions
responsables de la despesa pública derivada dels fluxos
migratoris i de controlar de manera rigorosa les nostres
fronteres.
15. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions de les Illes Balears a establir els fonaments d’un
gran pacte polític en matèria d’ordenació del territori i
d’urbanisme. Aquest gran pacte, sense perjudici d’altres
criteris, s’haurà de fonamentar en el paper essencial dels
diferents plans territorials i en els objectius d’aconseguir una
òptima protecció ambiental, recuperar zones degradades i
reconvertir, per la qual cosa és necessària l’aprovació d’un
reglament de reconversió, mantenir la construcció en
paràmetres sostenibles, establir un paquet de mesures que
afavoreixin la contenció en el preu de l’habitatge i l’adaptació
de totes les administracions públiques a la normativa
territorial i urbanística vigent.
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16. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions de les Illes Balears a establir els fonaments d’un
gran pacte polític en matèria de llengua, per evitar que
aquesta sigui, de manera permanent, objecte de polèmica
política, pacte que s’haurà de fonamentar en el respecte al
procés de normalització lingüística i en la indiscutible unitat
de la llengua catalana.
17. El Parlament de les Illes Balears manifesta que bona
part de la riquesa cultural de les Illes Balears radica en el
respecte a les diferents identitats i sentiments de cadascuna de
les illes que les formen, expressades a través dels governs
respectius, els consells.
18. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions de les Illes Balears i també el sector empresarial
i les organitzacions representatives dels treballadors a establir
els fonaments d’un gran pacte polític en matèria de model
econòmic, pacte que, sense perjudici d’altres criteris, s’haurà
de fonamentar en la necessitat d’establir mecanismes per
recuperar la competitivitat de la nostra economia, per establir
fórmules que afavoreixin les sinèrgies entre els diferents
sectors productius, per garantir un creixement econòmic
sostingut i sostenible, per promocionar el nostre patrimoni
històric i cultural, el nostre comerç i la nostra indústria
tradicionals i per assegurar l’establiment de mesures
econòmiques i fiscals que afavoreixin la modernització del
nostre teixit econòmic.
EL SR. NADAL I BUADES:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Unió Mallorquina
ha presentat un total de 18 propostes de resolució a aquest
debat i totes elles van en el sentit del manifestat en el debat
durant el dia d’ahir. Hi ha tota una sèrie de propostes de
resolució que vénen a garantir, a demanar que per part de les
Corts Generals de l’Estat, és a dir, que el Congrés dels Diputats
respecti la voluntat dels ciutadans de les Illes manifestada en
aquest parlament. Si el nostre estatut ha tengut el suport dels
tres grups de govern, dels tres grups majoritaris, de Partit
Socialista Obrer Espanyol, de Partit Popular i d’Unió
Mallorquina és just que, per part de l’Estat espanyol, per part
de les Corts, no es modifiqui aquest text que vàrem proposar
sense que hi hagi un consens per part del Parlament de les Illes,
no seria bo que s’emprassin majories absolutes o majories
diferents de les que han obtingut aquest consens per variar el
que ha estat la voluntat dels ciutadans de les Illes.
Si bé, a la segona proposta de resolució, també es diu que
es podrien millorar aspectes com el del finançament. Les
propostes de resolució 3 i 4 es refereixen a millores de la xarxa
viària a l’illa de Mallorca, especialment un tema que des
d’Unió Mallorquina consideram molt important i que tant
l’Ajuntament de Palma com el Govern, i igualment el Partit
Popular i Unió Mallorquina, varen mantenir als seus programes
electorals i és escometre a la major celeritat possible el
soterrament del Passeig Marítim entre el Molinar i el Moll Vell.
Basta anar o intentar entrar a Palma, a les hores puntes per
l’autovia de Llevant o per la via de cintura per veure que hi ha
una saturació que hem d’aconseguir entre tots que se solucioni.
A altres indrets, amb el soterrament que és tècnicament factible
s’ha aconseguit, i sobretot el que seria important és que els
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vehicles pesats i els cotxes que van a més velocitat poguessin
anar soterrats i, en canvi els turistes que volen gaudir de la Seu
o del Parc de la Mar puguin anar per dalt.
La proposta de resolució 5 és mantenir els esforços per
poder evitar o disminuir la saturació que pateixen els punts
d’assistència sanitària sobretot a la ciutat de Palma, que com
que es concentra una part important de la població a la ciutat de
Palma més el fet de l’arribada de moltes persones, de molts
d’immigrants a la ciutat de Palma, fa que els nostres punts
d’assistència sanitària no puguin donar resposta a les
necessitats que tenen en aquest moment.
A la proposta 6 proposam no només garantir l’autonomia
energètica, com ja va dir ahir el president de les Illes Balears,
que, gràcies a un pacte en el qual varen participar la presidenta
d’Unió Mallorquina i la presidenta del PP, en aquell cas amb
el Govern de l’Estat, s’ha garantit ja en aquest moment la
suficiència energètica, sinó que hem d’intentar garantir la
qualitat dels serveis. A Unió Mallorquina ens preocupa que
cada vegada s’estiguin reduint més les plantilles de l’empresa
privada que s’encarrega del subministrament energètic a les
Illes. Quan hi ha problemes al subministrament, i són
problemes a grans àrees, intervenen molt ràpidament, però els
problemes dels particulars, quan un cau un transformador, quan
cau una línia que dóna servei a sis o set persones, el temps de
resposta és molt llarg, perquè predominen els interessos
econòmics o la rendibilitat econòmica d’aquesta empresa i no
la garantia del servei. Pensam que el tema del subministrament
energètic a les nostres illes és un tema tan i tan important que
hauríem d’exigir que hi hagi un mínim de qualitat i que aquesta
qualitat del subministrament es pugui garantir.
També demanam que es continuï la tasca de millora de les
comunicacions entre els diferents pobles de l’illa, tant per tren
com per carretera, veiem que aquesta a més és una proposta
que coincideix amb altres grups i des d’Unió Mallorquina
estaríem disposats a transaccionar, si fos possible, aquesta
proposta.
La número 8 demana que el Govern estudiï alternatives al
transport aeri i marítim, ahir o fa dos dies, el president Matas
ens va fer una proposta que pensam que és bona, però que
segurament és insuficient, des d’Unió Mallorquina
manifestarem el nostre suport a aquesta proposta, però creiem
que podríem anar un poc més enllà.
Creiem, a la proposta 9, que s’haurien d’intentar formules
perquè no sigui una sola empresa la que s’encarregui d’això,
sinó que hi pugui haver concurrència, que la competència per
a un partit lliberal com Unió Mallorquina és molt important i
que acaba beneficiant directament els ciutadans de les illes.
A la número 10 solAlicitam establir mecanismes legals
perquè s’accelerin les gestions per tenir una gestió compartida
de les instalAlacions aeroportuàries, Barcelona i Madrid estan
en aquest moment en plenes negociacions perquè els aeroports
puguin ser gestionats per les comunitats autònomes i creiem
que ara és un moment estratègic de poder aconseguir aquesta
gestió compartida entre Govern, consells i ajuntaments.
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Instam, a la número 11, a continuar fent feina per arribar a
aconseguir allò que era un objectiu o una promesa electoral,
tant del Partit Popular com d’Unió Mallorquina, de la lliure
elecció de centre, pensam que quan a un pare li poses una llista
de deu escoles perquè triï i li dónes la sisena, no és lliure
elecció de centre, els pares acaben marcant sis caselles per no
quedar-se sense, però la lliure elecció és que pugui triar el
primer o el segon, com a màxim.
Pensam que hem de posar mesures per millorar el decret de
trilingüisme, l’anomenat decret de trilingüisme. I insistim en els
quatre grans pactes que vàrem proposar en el debat, ahir a
aquesta cambra, en matèries tan importants com llengua,
territori, immigració i model econòmic, i les propostes 14, 15,
16, 17 i 18 són en aquest sentit.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nadal. Per a fixació de posicions el
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la paraula.
Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
per fixar la posició respecte de les propostes de resolució que
presenta Unió Mallorquina hem de dir que nosaltres, el nostre
grup donarà suport a quatre propostes, tenint en compte que a
aquestes a les quals votarem favorablement, són propostes al
nostre entendre molt genèriques, són molt poc concretes, sense
gaire compromís, perquè pràcticament no parlen ni d’un
pressupost concret per destinar-hi, ni tampoc d’una
temporalitat, i en aquest sentit, tot i ser genèriques, ens semblen
bé.

Concretament a la 1, sobre l’Estatut, nosaltres entenem que
aquest estatut efectivament és la voluntat de la majoria dels
ciutadans, nosaltres, el nostre grup creiem que encara s’hauria
de millorar en el Congrés dels Diputats i, per això, evidentment
ens abstendrem, perquè creiem que s’ha d’intentar encara
millorar-lo.
També en el tema de decret de trilingüisme, així com també
en el tema d’IB3, ens sembla una mica, si més no, curiós que
un partit nacionalista no sigui més dràstic amb el tema de la
llengua, nosaltres creiem que el decret de trilingüisme que va
en detriment del català, el que s’ha de fer és un nou decret que
realment configuri que la possibilitat del trilingüisme estigui a
l’abast de tots els escolars de les Illes Balears i sobretot que no
vagi en detriment del català. Nosaltres creiem que aquesta
proposta de resolució és excessivament ambigua perquè dóna
per entès que el considera positiu d’entrada, a l’actual.
També entenem que incrementar la llengua catalana a IB3,
no ho sé, nosaltres hem defensat i no tenim cap mania per ferho una altra vegada més, per defensar que sigui en català tota
la seva programació, evidentment entenem que una televisió i
una ràdio pròpia ha de tenir aquest element com a bàsic, amb
la qual cosa no entenem aquesta ambigüitat d’Unió
Mallorquina en aquest àmbit.
Respecte a la resolució 17, no l’entenem gaire perquè no
sabem que si el que vostès volen és que es consideri que el
govern dels consells són una riquesa cultural a preservar,
perquè nosaltres això ho qüestionam, és a dir, respecte de la
diversitat de cada una de les illes, es demostra amb les
actuacions concretes de cada institució, i amb la normativa, la
legislació, però amb aquesta proposta de resolució pareix que
el que s’ha de preservar és el govern del consell, en aquest cas,
supòs que sobretot el govern de Mallorca. A nosaltres
evidentment ens sembla una proposta de resolució
absolutament fora de joc.

Ens sembla bé, per exemple, la 2 que és millorar tot allò
que faci referència a l’Estatut, entenem que efectivament, i així
ho vàrem dir en el seu moment i en el debat que es va fer a
aquesta cambra, que s’havia de millorar aquest estatut, també
entenem que millorar la situació dels punts sanitaris és un
aspecte si més no positiu.

La 18, ens pareix increïble que aquesta resolució es plantegi
al final de legislatura quan han tengut tota la legislatura per ferho, amb un pacte PP-UM, i ara ens vengui al final a dir coses
molt guapes.

Entenem a la proposta de resolució número 7 a la qual
nosaltres donarem suport, si realment ho hem entès bé, que es
tracta de millorar el transport colAlectiu, entenem que es tracta
no de fer més carreteres, que ja tenim la xarxa viària més
extensa pràcticament de tot Europa, sinó de millorar el
transport colAlectiu per carretera, això significa posar aquelles
mesures per tal de millorar tot allò que són les concessions
d’autobús, etc. Si va en aquesta línia li donarem suport, si
evidentment significa fer més carreteres el nostre vot serà
contrari, esper que després em contesti el portaveu.

Entrant a les de no, i per ser breu, a 7 propostes de resolució
votarem que no. El tema del soterrament del Passeig Marítim
i el segon cinturó ens sembla que no solucionen el problema de
la gran densitat de trànsit a Palma, al contrari, l’empitjora, el
tema del trànsit i les necessitats del trànsit no s’arreglen fent
segons cinturons, no s’arreglen fent soterraments d’aquest
tipus, perquè precisament el que és fa es incrementar el fluix i
el nombre de cotxes, amb la qual cosa passarà el mateix que a
Madrid, segon, tercer, quart cinturó, fins quan? Nosaltres allò
que volem són plans de mobilitat de transport públic i a més
són obres caríssimes, amb un elevat pressupost, enorme, que va
en detriment precisament d’apostar pel transport públic.

També tot el que sigui estudiar alternatives per abaratir el
transport aeri i marítim també ens sembla positiu i, per tant,
donarem suport, com dic, a aquestes quatre propostes de
resolució.
Dir també, i més que referir-me al número concret, ens
abstendrem a set de les propostes que fa Unió Mallorquina.

La proposta de resolució 6, autonomia energètica, també
ens sembla que per ventura s’han equivocat, volia dir
competència energètica o subministrament, perquè és una
contradicció dir, ara que s’ha aconseguit una autonomia
energètica, vol més connexions amb la península, és a dir,
teòricament haurien de defensar que una autonomia energètica
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fos que
les Illes Balears poguessin ser autònomes
energèticament i el que és fa són noves connexions no només
amb la península, sinó amb Europa per consumir més energia,
més cable, més gasoducte, més i més energia, amb la qual cosa
nosaltres evidentment no estam en aquesta línia.
En temes d’educació, evidentment la lliure selecció de
centre, nosaltres creiem que és un tema que, tot i que estaria
molt bé, creiem que és una proposta que no es pot dur
endavant. I acab.
I després ens presenta quatre, quatre, si no m’equivoc, grans
pactes. A nosaltres ens sembla que dur propostes de resolució
a final de legislatura, un partit o un grup parlamentari que ha
governat, que ha donat suport al Govern del Partit Popular i
governa al Consell Insular de Mallorca, ens parli d’un gran
pacte per a la immigració, ara?, i tota la legislatura què han fet?
Nosaltres no entenem, a més a part que és una proposta de
resolució, entenem, molt ampla, molt poc clara i molt ambigua,
no entenem perquè no s’ha fet abans; un gran pacte polític amb
l’ordenació del territori, perdoni, però té nassos, eh?, té nassos
que després d’haver fet un pla territorial de Mallorca que
incrementa el creixement amb més del 7%, per altra banda un
pla director sectorial de carreteres que és l’eix fonamental, són
les venes del creixement urbanístic i de l’ordenació del territori,
ens vengui aquí a dir que s’han de fer construccions amb
paràmetres sostenibles, nosaltres creiem que això realment,
almenys a nosaltres, ens sembla absolutament, no només fora
de joc, sinó que fan electoralisme pur i dur i que els és igual
l’ordenació del territori, han tengut moltes oportunitats en
aquesta legislatura per ordenar el territori, a més, fins i tot el Sr.
Matas els ho va dir, que els consells insulars hi tenien
competència, per tant Unió Mallorquina hagués pogut fer
paràmetres sostenibles de creixement, el medi ambient, tot això
que ara l’interessa tant.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Rosselló, per favor.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Vaig acabant. Ens sembla absolutament increïble.
I per acabar, pacte per la llengua, ara?, quan n’han fet
precisament un motiu de confrontació el Partit Popular, de la
llengua catalana, un motiu de confrontació política? Ens sembla
que ara dur pactes d’aquest tipus està fora de lloc i només
responen, com dic, i torn a repetir, a un tema purament
electoral i per això nosaltres votarem en contra.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Pel PSM, la Sra. Maria
Antònia Vadell té la paraula.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Nosaltres votarem una sèrie de propostes de resolució que ha

5545

presentat el Grup Mixt, votarem favorablement, i a altres
votarem en contra i evidentment hi haurà qualque abstenció.
Fent un repàs molt breu i molt ràpid per totes les propostes
que ha presentat el Grup Mixt dir que les dues primeres que fan
referència a l’Estatut, creiem que la primera es contradiu en
certa manera amb la segona, perquè per una part diu que s’ha
de respectar la voluntat dels ciutadans majoritaris, i jo no sé si
el Grup Mixt és un grup majoritari o no, però en tot cas ho
deixarem estar així, però sí diu que per una part s’ha de
respectar la voluntat de la cambra, i després a la segona diu que
s’ha de continuar treballant per millorar el redactat, la veritat és
que no ho entenem. De totes maneres, nosaltres a la primera
trobam que és una cotilla a l’Estatut, per tant, no hi podem
donar suport, tot i que no votarem en contra, ens hi abstendrem,
i a la segona, ens hauria agradat més que també hi hagués afegit
els aspectes que no acaben d’estar ben definits, ens hauria
agradat que hi hagués afegit la llengua, però així i tot creiem
que s’ha de continuar treballant per millorar el text que va sortir
d’aquesta cambra.
Quant a les infraestructures, sobre les quals vostè fa dues
propostes, ens abstendrem a la primera, perquè pretendre
prioritzar una obra com el soterrament del Passeig Marítim,
crec que ara no estam en aquests moments, vull dir, no vol dir
que no sigui una proposta de futur interessant, però en aquest
moment creim que la comunitat té altres prioritats abans de fer
una obra caríssima i de molta dificultat d’execució. I, en canvi,
a la següent, a la qual vostès demanen fer una segona via de
cintura, nosaltres evidentment, hem dit per activa i per passiva
que hi ha altres alternatives, no haver de fer una infraestructura
tan impactant com aquesta, i per tant, li votarem que no.
A la número 5 de sanitat, evidentment que sí, estam
totalment d’acord. A la número 6, ens abstendrem perquè creim
que s’han de prioritzar i s’han de fomentar energies netes i
saturar de cable i gas creiem que és un poc excessiu.
I en les de transport coincidim amb vostè i crec que allò que
sí s’ha de potenciar és el transport colAlectiu, fins i tot, nosaltres
duim qualque proposta en el sentit de potenciar el transport per
ferrocarril. I també votarem que sí a la de proposar alternatives
per abaratir el transport aeri i marítim.
Ara també un petit comentari a la número 9, vostès diuen
que el Parlament manifesta que qualsevol mesura que elimini
la lliure competència provocarà un perjudici econòmic, la
veritat és que no hi estam d’acord. Nosaltres entenem, i tal
vegada ens equivocam, però entenem, que això és com dir que
qualsevol declaració d’obligació de servei públic és perjudicial.
Entenem que qualsevol no és perjudicial, aquesta que hi ha sí,
aquesta que hi ha actualment sí, i segurament si s’hagués fet
una altra declaració, un altre tipus de declaració o si s’hagués
fet ben feta no seria perjudicial, per tant a aquesta no la podem
compartir amb vostès.
Compartim que s’ha de posar en marxa la gestió compartida
dels ports i aeroports, però no obstant això, a les propostes que
vostè fa sobre llengua i cultura no podem compartir la
constatació que vostè diu que s’han fet esforços per dur a terme
la lliure elecció de centre. Nosaltres creiem que no s’han fet
esforços, simplement el que ha fet el Govern ha estat potenciar

5546

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / Fascicle 4 / 26, 27 i 28 de setembre del 2006

l’educació privada i, per tant, no hi estam d’acord. I tampoc no
estam d’acord que s’ha de millorar l’actual decret de
trilingüisme, nosaltres creiem que s’ha de retirar, simplement
retirar, per tant, tampoc no li donarem suport.
Sí a incrementar la presència de la llengua catalana, tot i
que la nostra aspiració és que siguin una ràdio i una televisió
totalment en català, però, vaja, tampoc no ens podem negar que
es millori i que es vagi avançant, ja que vàrem començar de tan
enrera, però el límit i l’horitzó que pretenem no és aquest, tot
i que estam d’acord que es vagi incrementant.
I quant als pactes que vostè proposa, la veritat és que a final
de legislatura poques condicions hi ha per fer pactes, i tot i que
estam d’acord que s’haguessin pogut fer pactes i que es
poguessin fer sobretot en els temes d’immigració, el tema
d’immigració és un tema suficientment greu i preocupant com
perquè es facin grans pactes i crec que és una realitat que hem
d’assumir i que hem d’estar preparats, no per frenar-ho, perquè
això és impossible frenar-ho, sinó simplement hem d’estar
preparats pel que vengui, per tant, hi ha d’haver unes mesures
que estiguin d’acord per assumir aquesta realitat i per poder
donar una acollida suficient i digne a les persones que venguin.
Ara, quant a matèria de la llengua, la veritat és que també
el pacte s’hagués pogut fer a principi de legislatura, com
nosaltres hem anat reclamant tota aquesta legislatura i tal
vegada no s’hagués sofert el retrocés que s’ha sofert. I quant al
model econòmic també entenem que s’hagués pogut fer i tal
vegada en el futur encara hi som una mica a temps, ara, amb
allò que no estam en absolut d’acord és que vostès pretenguin
fer un pacte per l’ordenació del territori i l’urbanisme, el Pla
territorial era una bona ocasió per poder pactar l’ordenació
territorial i l’urbanisme, i no ho varen fer. Vostès ja el tenen al
pacte, el tenen amb el Partit Popular, per tant, no venguin ara,
si ja tenen el pacte amb el Partit Popular, que ja està
pràcticament executat i sentenciat, per què volen fer pactes amb
altres institucions i amb altres forces polítiques?, jo crec que
aquella frase que diu per les seves obres les coneixereu,
lamentablement per les seves obres els hem conegut, i la veritat
és que no ens han satisfet aquestes obres que han fet amb els
pactes per l’urbanisme i per l’ordenació territorial.
Les altres que no he comentat, vol dir que hi estam d’acord.
Moltes gràcies.

resposta a les necessitats de congestió que té la ciutat de Palma,
per tant, ens abstendríem.
A la 4, votaríem que no, nosaltres creiem que fa falta un
estudi i així està previst en el futur conveni, per fer els estudis
necessaris per saber quina és la millor solució també per
solucionar aquests accessos a Palma que efectivament sabem
que hi ha problemes, sabem que determinades estan
colAlapsades, però creiem que el soterrament tal com es
presenta en aquesta proposta de resolució no donaria solució,
almenys en el nostre entendre, el que entenem que seria la
millor solució per a aquestes illes.
La 5, saturació dels centres sanitaris, evidentment, però no
només dels centres sanitaris, creiem que ha augmentat la
població que acudeix a aquests centres, per tant, creiem que
s’han de posar més recursos.
A la 6 també votaríem a favor, agilitar les mesures per
aconseguir l’autonomia energètica, creiem que és bo per a les
nostres illes.
La 7, fomentar el transport, li ho han dit abans, nosaltres per
carreteres creiem que està prou fomentat en aquests moments,
creim, però parlen vostès també de ferrocarril, per tant, li
donaríem suport tenint en compte que creiem o esperam que es
refereixin també, quan parlen de carreteres, a les xarxes
secundàries, no a fer més autopistes, i per tant, li donaríem
suport.
Amb la 8, abaratiment del transport aeri i marítim també hi
estam d’acord, tendrà el nostre suport.
La 9, quan afirma taxativament que qualsevol mesura
provocarà un perjudici econòmic, nosaltres no creiem que això
pugui ser així, segons com es faci, com li deien abans, tal com
està en aquests moments efectivament sí, però es poden fer
d’altres maneres, per tant, faríem una abstenció a la 9.
La 10, estaríem d’acord a demanar la gestió compartida de
les instalAlacions aeroportuàries.
Quant a la llibertat de centre nosaltres creiem que és una
qüestió molt més complicada que dur una proposta de resolució
aquí, nosaltres entenem que elecció de centre n’hi ha, el
problema és un altre, per tant, faríem una abstenció.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Rado.
LA SRA. RADO I FERRANDO:
Gràcies, president. Per manifestar el posicionament del
Grup Socialista a aquestes propostes de resolució del Grup
Mixt comentaríem que a la número 1 votaríem positivament,
evidentment estam d’acord amb respectar la voluntat dels
ciutadans i de les ciutadanes. Al 2 efectivament queden
aspectes per acordar, per tant també votaríem a favor. A la 3,
que ens parla de soterrament del Passeig Marítim, aquí faríem
una abstenció, no creiem que s’hagin fet els estudis necessaris
per saber que aquesta és la millor solució i la que donarà

A la 12 vostès parlen de competència en llengua estrangera,
mantenim que es refereixen al decret de trilingüisme, no creiem
que s’ha de millorar, creiem que directament s’ha de retirar i
s’ha de fer una altra proposta que realment serveixi perquè els
nostre infants puguin estudiar altres idiomes i tots aquests
alumnes amb igualtat de condicions, no com està en aquests
moments.
A la 13 li diríem que per a un partit nacionalista aquesta
proposta la trobam poc ambiciosa, només demanen la presència
incrementada de la llengua catalana en horaris de màxima
audiència, nosaltres creiem que no en horari de màxima
audiència, sinó durant totes les hores de programació s’ha
d’incrementar la presència de la llengua catalana, votarem que
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sí, però ens hauria agradat, com li deia, que haguessin estat una
mica més valents.
Amb la 14, com no hi hem d’estar d’acord? Un gran pacte
polític en matèria d’immigració, l’ha proposat ja el Sr.
Zapatero, vostès també el proposen, per tant, a mi m’agradaria,
nosaltres li donarem suport, però que vostès intentessin
convèncer per a això als seus socis i tal vegada sí que podríem
arribar a aquest pacte per la immigració.
La 16 -perquè de la 15 en parlaré més tard-, un gran pacte
polític en matèria de llengua, evidentment, com no hi hem
d’estar d’acord?, creiem que ja s’hauria d’haver fet, no podem
emprar la llengua per agredir-nos uns als altres, creiem que
això s’ha fet durant aquesta legislatura i que no es pot continuar
amb aquest procés.
La 17 li votaria que sí, però li demanaria que fes una
correcció, creiem que les illes no tenen sentiments, creim que
això ho hauria de..., són les persones que tenen sentiments, per
tant, suposam que ha estat una errada, “les Illes Balears
radiquen al respecte les diferents identitats i sentiments de cada
una de les illes”, crec que seria bo que ho rectificàs, votarem
que sí.
A la 18 no es pot dir que no, però vostès aquí plantegen tota
una sèrie de qüestions, com li deien abans també, a finals de
legislatura, que no dubtam que és una proposta que podria estar
bé, hauria estat bé a principi de legislatura i que s’haguessin
començat a fer passes en aquest sentit, ara és una mica tard,
però de totes maneres li votarem afirmativament.
M’he deixat la 15, perquè crec que mereix una atenció
especial, encara que tengui molt poc temps, crec que aquesta
proposta de resolució és un vertader exercici de desmemòria,
per no dir una altra cosa, o una mica un monument a la
incongruència. Sr. Nadal, un pacte polític en matèria de territori
quan vostès acaben d’aprovar, juntament amb els seus socis de
govern, el Partit Popular, un pla territorial on hem demanat -i
vostè ho sap molt bé- en diferents ocasions comissions de
seguiment per denunciar determinades qüestions, i vostès no
han tengut en cap moment la intenció de fer un pacte amb altres
grups que no fos el Partit Popular, vostès han aprovat aquest
pla territorial perquè han volgut, l’han aprovat amb els seus
socis de govern perquè així ho tenien pactat. Ara no els queda
més remei que assumir les conseqüències d’aquest pacte, que
ni atura la construcció, ni atura l’increment de població, ni
protegeix, ni totes aquestes coses que vostè ens du aquí. Ho
hagués pogut fer d’una altra manera, aquest pla territorial
l’hagués pogut aprovar amb altres forces polítiques; la seva
opció no va ser aquesta, va ser fer-ho amb el Partit Popular i
ara, Sr. Nadal, s’haurà d’atendre a les conseqüències. Votarem,
evidentment, que no a aquesta proposta de resolució número
15.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Rado. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Carme Feliu.
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LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Nadal li he de donar l’enhorabona, perquè la veritat és que la
majoria d’aquestes propostes de resolució sense cap dubte
contribueixen a millorar la gestió i la política general d’aquest
govern, n’estic convençuda.
Li he de dir que nosaltres també volem assegurar i volem
millorar també, i justament en això estam treballant i és prou
evident, la xarxa..., volem una xarxa viària eficient i volem
també millorar les comunicacions. Jo crec que és prou evident
aquesta voluntat del Govern, que l’ha manifestada durant tots
aquests anys.
No tenim cap dubte, Sr. Nadal, que nosaltres som, i sempre
ho hem estat i ho serem, respectuosos amb la voluntat de tots
els ciutadans d’aquestes illes en temes de l’Estatut i en
qualsevol altre tema; sempre el Partit Popular ha estat
respectuós amb la voluntat del poble, sempre, i no tengui cap
dubte que en el tema de l’Estatut no podia ser d’una altra
manera que també ho fóssim.
També volem millorar l’assistència sanitària, i és prou
evident aquesta intenció d’aquest govern perquè són constants
les accions i actuacions que està duent a terme la Conselleria de
Sanitat per tal d’acabar amb la saturació, acabar amb les llistes
d’espera i acabar amb tota la problemàtica que envolta la
sanitat, amb la qual cosa també vull que tengui ben clar que
nosaltres estam d’acord amb el fet que s’ha de millorar i
justament treballam per a això.
Per descomptat és molt important també per a nosaltres el
tema del subministrament energètic. És realment important,
també, i ja ho va deixar prou clar ahir el president,
l’abaratiment del transport aeri, i a més va proposar una
actuació molt concreta, que vostès hi estaran més o menys
d’acord, consideraran que soluciona o no soluciona el problema
però, de fet, és una proposta completa a aquest abaratiment que
vostès proposen del transport aeri.
No tengui cap dubte que nosaltres -i ho va deixar ben clar
ahir el president i el nostre portaveu ho ha dit de forma insistent
moltes vegades- no volem mai que la llengua sigui objecte de
polèmica política, de cap de les maneres nosaltres no ho volem
i crec que no se’ns pot acusar del fet que el Partit Popular hagi
estat el que hagi incitat el tema de la llengua com a polèmica
política. De cap de maneres, amb la qual cosa també estam
d’acord amb aquesta proposició.
No estam d’acord amb els punts 11 i 12 perquè nosaltres
consideram que sí que s’està respectant i sí que s’està fent una
feina extraordinària per part de la Conselleria d’Educació per
tal d’assegurar aquesta llibertat d’elecció de centre. Sr. Nadal,
que de 100 pares només n’hagin quedat 4 fora, és ver que no és
el cent per cent, però jo crec que una xifra bastant elevada, i
encara la conselleria continua fent feina per aconseguir el cent
per cent. Jo crec que la tasca que ha duit a terme la Conselleria
d’Educació de tot el Govern ha estat prou eficient i prou clara
quant a l’interès de garantir aquesta llibertat d’elecció de
centre.
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I quant al decret de llengua estrangera tampoc no li votarem
a favor, perquè segurament entendrà que nosaltres consideram
que l’esforç que s’ha fet i la implicació que s’està duent per
part de tots els centres escolar en aquest tema de la llengua
estrangera ens du per bon camí i ens du a animar-nos que, allò
que s’ha fet, s’ha fet bé fins ara.
Per la qual cosa, Sr. Nadal, de 18 proposicions no de llei,
de 18 proposicions de resolució que ha presentat, n’hi
acceptarem 16 i aquestes dues no les podem acceptar.
Gràcies.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar
en marxa les recomanacions fetes pel Defensor del Poble per
tal d’evitar l’acumulació d’alumnes d’origen immigrant als
mateixos centres educatius i la proposició no de llei aprovada
en aquest parlament.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer
inversions en infraestructures esportives dels centres educatius
públics en la mateixa mesura que ho fa a centres concertats.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’un nou centre de secundària a Sant Antoni de
Portmany.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Feliu.
Passam al debat de les propostes del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, RGE núm. 8327/06. Per defensar
aquestes propostes té la paraula el Sr. Ramon.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
a la pràctica la proposició no de llei aprovada en aquest
parlament sobre la gratuïtat dels llibres de text.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar, en colAlaboració amb els consells insulars i els
ajuntaments, un pla estratègic per cobrir les necessitats de
l’educació del tram de 0 a 3 anys.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla d’actuació, amb un pressupost i una
temporalització concreta, per actuar davant l’alt nivell de
fracàs escolar de la nostra comunitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compliment a l’acord unànime d’aquest parlament en relació
a la creació del Consorci del Pati de sa Lluna, que haurien de
formar el mateix govern, així com el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament d’Alaior, per a la salvaguarda,
rehabilitació i posada en valor del conjunt format per
l’Església de Sant Diego i el Convent, conegut com Pati de sa
Lluna.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar el traspàs de les competències en la gestió dels
centres culturals, tals com els museus, els arxius i les
biblioteques, a cadascun dels consells insulars, amb l’objectiu
de completar el traspàs de les competències en matèria de
cultura.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
reforma i l’ampliació del colAlegi públic Vara de Rey de Sant
Antoni de Portmany.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
implementar plans de convivència i de resolució de conflictes
a tots els centres escolars públics de les Illes
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre urgentement les mesures necessàries per aturar
l’increment de la sinistralitat laboral a la nostra comunitat.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar definitivament als projectes d’autovia Inca-Manacor
i del segón cinturó de Palma.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar definitivament al projecte d’un nou hospital a Son
Espases i recuperar l’anterior projecte de Son Dureta.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar al projecte de connexió elèctrica a través del cable.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
liderar la negociació d’un pacte per l’ocupació, en compliment
de la moció sobre un nou impuls a les polítiques laborals a les
Illes Balears, aprovada per aquest parlament, i de nombrosos
acords de la Mesa del Diàleg Social.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i aprovar el més aviat possible el Pla Director de
l’economia social.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prioritzar la construcció de noves vies fèrries perquè el tren
arribi a Alcúdia i a Cala Rajada.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prioritzar la construcció del nou Conservatori de Música de
Menorca, per donar solució a la falta d’espai i de condicions
adequades de l’actual ubicació del referit conservatori.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remodelar i ampliar d’una manera integral l’Hospital de Can
Misses a Eivissa, per tal d’adeqüar un hospital que ja té més
de 20 anys a les noves necessitats.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció del segon colAlegi públic d’Alaior.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre al Parlament el projecte de llei de l’alcohol.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació del colAlegi públic de Sant Lluís.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre al Parlament el Pla Integral de la Immigració.
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24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla d’acció a curt i mig termini, amb pressuposts
concrets, per fomentar les energies renovables i l’estalvi
energètic com a eix bàsic de la política energètica de les Illes
Balears.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en un màxim de 6 mesos els plans de gestió de les
zones declarades LIC i ZEPA de la Xarxa Natura 2000 per
poder disposar d’una eina eficaç per protegir la biodiversitat.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el president a
retirar les seves afirmacions sobre el fet que la Llei estatal
4/89, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna
silvestres és intervencionista i confiscadora de la propietat
privada.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear, en un termini de 6 mesos, l’Agència de Seguretat
Alimentària de les Illes Balears com a un vertader organisme
autònom i amb personalitat jurídica pròpia, i amb la
participació de tots els agents i les organitzacions implicades.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla concret per reduir la sinistralitat a les
carreteres.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconsiderar el model audiovisual d’IB3, i fer una televisió i
una ràdio realment objectives i plurals i amb gestió pública.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla de regulació del tot inclòs.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retirar el projecte de construcció d’un dic exterior al port de
Ciutadella i a reduir la prevista dàrsena esportiva a Cala en
Busquets a l'única reordenació i adequació de la zona, per
evitar així l’impacte negatiu, de caràcter ambiental, econòmic,
social i cultural, que tindria el macroprojecte per al futur de
Ciutadella de Menorca.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
cessament de la directora general de l’ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears per incompetencia manifesta
i actuacions contràries als principis fundacionals de l’ens, així
com la retirada dels seus càrrecs a aquells professionals que
han estat condemnats per la falsedat de les seves informacions.
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evitar els abocaments contaminants que es produeixen tant a
Evissa com a Mallorca.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fer-se càrrec dels sobrecostos generats als ciutadans de
Formentera per la necessitat de traslladar els residus urbans
a l’illa d’Eivissa.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre al Parlament el projecte de llei previst a la D. T. 7º del
projecte de reforma de l’Estatut d’Autonomia en relació al
Consell de Formentera.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retirar el contenciós amb el Govern central en relació a l’antic
conveni de carreteres, que quedà resolt a causa dels
incompliments per part del Govern.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
expedientar la concessionària de les obres de l’autovia de
l’areoport d’Eivissa per l’abocament de gran quantitat de
materials procedents de les obres a la zona perifèrica de
protecció del parc natural de Ses Salines, així com a evitar
nous abocaments fora de les zones autoritzades.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
respectar escrupolosament els drets dels propietaris afectats
per les expropiacions de les obres de les carreteres.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retornar als consells insulars les competències transferides i
els compromisos assumits que s’estant usurpant, per moltes
diverses maneres, par part del Govern.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retirar la Targeta Verda i a dissoldre la Fundació Illes Balears
Sostenibles.
43. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Govern ha estat incapaç d’elaborar una legislació del sòl que
posi ordre en el desgavell legislatiu en matèria urbanística i
que asseguri l’ús racional i les finalitats socials del sòl
susceptible d’urbanitzar.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar compliment als objectius del Pla estatal d’habitatge i a
implementar polítiques pròpies tendents a facilitar l’accés a
l’habitatge.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
demostrar la solidaritat de Balears acollint menors immigrants
procedents d’altres comunitats.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
practicar polítiques de colAlaboració institucional renunciant
a la confrontació partidista i a la discriminació.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
respectar els compromisos pressupostaris en matèria de
cooperació.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el President del
Govern a assumir responsabilitats polítiques pels casos
MAPAU i BITEL.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar de manera urgent un pla de millora de les
depuradores, dels colAlectors i dels emissaris dependents del
Govern, amb una dotació econòmica suficient i, sobretot,

47. El Parlament de les Illes Balears rebutja la utilització
de fons públics per part del Govern per afavorir negocis
privats.
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48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar a la utilització de la Llei d’acompanyament per
introduir modificacions legislatives o la creació de noves
empreses o organismes públics, saltant-se la tramitació
parlamentària ordinària.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
recuperar el caràcter i la gestió pública a les residències
sociosanitàries previstes.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de residus
perillosos de les Illes Balears per tal de concretar la gestió de
totes les fraccions d’aquests residus.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
complir i millorar els plans de gestió dels espais naturals
protegits i tots els mecanismes de participació (juntes
rectores), de seguiment i de vigilància.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
substituir l’actual decret de trilingüisme i a presentar un nou
decret destinat a tota la població escolar de les Illes Balears,
i que no vagi en detriment de la nostra llengua.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer
un pla de mesures a curt i a mig termini per evitar les
conseqüències del canvi climàtic a les nostres illes (mesures
urbanístiques, infraestructures portuàries, mesures de
prevenció i foment d’actuacions concretes a nivell energètic).
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
resoldre en el termini més breu possible els problemes de
seguretat i de salut pública que presenta actualment l’estació
intermodal de Palma inaugurada fa pocs dies pel president Sr.
Matas.
EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President. El nostre grup és un dels més
modests, presenta 54 propostes de resolució; haurien de ser 55,
perquè no sé per quin motiu administratiu ha caigut la del parc
de les vies, però ja votarem la dels altres grups. Així i tot una
certa reflexió que ens feim és la utilitat, al final del debat, de
venir a presentar totes aquestes propostes de resolució, sobretot
si tenim en compte que ni tan sols les que s’aproven per
unanimitat moltes vegades no es duen a terme.
Així jo volia referir-me, en primer lloc, a aquelles sis
propostes de resolució que tornam a portar aquí tot i que l’any
passat ja s’aprovaren, però no s’han desenvolupat. La primera
d’elles feia referència al consorci del Pati de sa Lluna d’Alaior;
ja venia d’un altre acord parlamentari i a hores d’ara estam
igual: no s’ha dut a terme i la reiteram amb molt poca
confiança. La número 14 fa referència a sinistralitat laboral;
també es va aprovar l’any passat, i estam en la mateixa situació
pel que fa a actuacions i estam en una situació pitjor pel que fa
a la sinistralitat, pròpiament, que està augmentant. Una altra,
que està enumerada aquí com a número 18, pacte per
l’ocupació, reiteradament proposat, reiteradament aprovat, però
no es du a terme. Com la següent, Pla director de l’economia
social, també portat pel nostre grup l’any passat i no s’ha fet

absolutament res, estam igual. Potser la que és més sagnant:
Llei de l’alcohol, promesa no sé quantes vegades; es reclamava
del govern del pacte la passada legislatura i estam igual; serà
aquest diàleg, aquestes converses amb els sectors, amb els
sectors que tenen poder i que diuen que no es presenti, el que
fa que la llei d’alcohol no s’hagi presentat. Una última, referent
al Pla d’immigració i la seva remissió per a debat a aquest
parlament; sembla ser que a aquest govern no li agrada que els
plans es debatin en el Parlament i continua sense remetre per al
debat aquest pla d’immigració.
Altres propostes que ja venien de l’any passat, però que
hem considerat convenient reiterar-les. En aquest cas no hi va
haver aprovació majoritària, però volem continuar insistint, ho
volem dir: gratuïtat de llibres de text; supòs que no hi haurà cap
problema perquè s’aprovi i s’executi, perquè el Sr. Matas va dir
que aquest govern complia estrictament els programes
electorals, i si anava en el programa electoral supòs que aquí,
des del Grup Parlamentari Popular, votaran això sense cap
problema i exigiran el Govern a dur-ho a terme. També la
número 2, educació de 0 a 3 anys, és repetició de l’any passat,
no s’ha fet res, estam igual. La número 5, traspàs de les
competències de gestió de centres culturals als consells
insulars, aquí crec que no estam igual, crec que estam pitjor,
perquè a la llei que s’està tramitant del sistema bibliotecari
pensen llevar competències als consells insulars. La número 6,
Conservatori de Música de Menorca, la reiteram; estava
presentada l’any passat i la tornam a presentar, tot i que no
tenim massa confiança en el fet que això vagi endavant.
Hem volgut mantenir-ne també una de l’any passat encara
que, suposadament, una part d’aquesta proposició estigui
resolta, i dic suposadament perquè no ens acabam de fiar dels
anuncis en un sentit o l’altre: demanam la retirada definitiva de
l’autovia Inca-Manacor i del segon cinturó de Palma. Sobre
l’autovia Inca-Manacor no hi ha hagut mai un pronunciament
en aquest parlament en contra; tot al contrari, l’any passat ho
duguérem aquí també i des de la majoria no acceptaren aquest
pronunciament; per tant pensam que seria bo que hi hagués el
pronunciament del Parlament que donàs oficialitat -diguem-nea la renúncia a l’autovia Inca-Manacor.
La número 16 és una altra de la qual fa molt de temps que
se’n parla en aquest parlament i que els diversos grups de
l’oposició duim; posam exactament la mateixa de l’any passat:
davant el fracàs absolut, absolut, d’aquest govern a l’hora
d’iniciar el nou hospital de referència, davant la legislatura
perduda i davant les més que sospites que la ubicació de Son
Espases només correspon a interessos especulatius, demanam
l’Hospital de Son Dureta a Son Dureta i la renúncia a Son
Espases.
Tornam demanar que no hi hagi cable elèctric; pensam que
amb el gasoducte per al subministrament d’energia
convencional és suficient, no necessitam també el cable
elèctric.
Tornam demanar el tren que arribi a Alcúdia i a Cala
Rajada, perquè no s’ha fet, com s’ha dit reiteradament, no s’ha
fet un quilòmetre més de via; demanam que es facin aquestes
continuacions.
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Demanam una altra vegada -i també això comença a ser
molt recurrent- l’Hospital de Can Misses a Eivissa; Hospital de
Can Misses, anuncis una mica fantasmagòrics que es faria un
nou hospital, a una banda a Eivissa es diu que es farà un nou
hospital, aquí que ho estudiarem; continuam estudiant i acabarà
la legislatura sense cap projecte de reforma integral, i és un
hospital que té -pensam nosaltres- moltes possibilitats de
condicionar-se i d’ampliar-se a la mateixa ubicació, però no hi
ha cap programa d’actuació. En tot cas es fan petites actuacions
inconnexes.
Més coses que ja dèiem. Plans de gestió de LIC i ZEPA. El
Sr. Conseller de Medi Ambient sol presumir de les hectàrees,
bàsicament marines, que ha posat a la Xarxa Natura 2000; el
que no diu és que sobre aquestes zones, sobre aquestes
hectàrees, no hi ha cap tipus de gestió ni cap tipus real de
protecció.
Repetíem també que cada vegada és més necessari
solAlicitar la rectificació del Sr. President, de les seves
afirmacions que la Llei 4/89 és confiscatòria; crec que després
de les confiscacions i expropiacions salvatges que s’han fet
com no s’havien fet mai des del Govern de les Illes Balears en
el tema de les autopistes, seria bo -ja sé que no és cosa seva
rectificar- seria bona una rectificació sobre la suposada llei
confiscatòria, la 4/89, de protecció del territori.
Seguretat alimentària, continuam demanant-la. Ja se
m’encén el llum, això va molt de pressa.
Bé, sobre educació en presentam diverses genèriques. Una
que fa referència al decret de trilingüisme, aquest decret que ha
enfrontat tota la comunitat educativa. En un altre demanam que
s’estudiï el fracàs escolar; demanam que es faci cas de les
peticions del Defensor del Poble en relació a l’acumulació
d’alumnes immigrants a determinats centres. Demanam plans
de convivència i de resolució de conflictes als centres.
Demanam també alguna inversió territorialitzada, unes poques
de les moltes que m’han fet arribar diversos sectors, que són, en
el cas de Menorca, segon colAlegi d’Alaior i ampliació del de
Sant Lluís, i en el cas d’Eivissa nou centre de secundària a Sant
Antoni i ampliació del colAlegi Vara de Rey també de Sant
Antoni. I una altra que té un caràcter general, encara que surt
d’una situació territorial concreta: que es tracti amb igualtat, en
relació a les instalAlacions esportives, els centres públics, amb
igualtat, que els centres privats concertats, perquè es fan
inversions per part del Govern de les Illes Balears molt
importants a centres privats i no es fan les mateixes pel que fa
als centres públics.
De carreteres i transports algunes coses... Demanam un pla
contra la sinistralitat, hem demanat reiteradament que es creàs
una comissió i sempre se’ns diu que no. Demanam, per una
qüestió elemental de lleialtat institucional, també, i s’està
anunciant un nou conveni de carreteres, que es retiri el
contenciós contra el Govern central pel vell conveni de
carreteres, que el va incomplir aquest govern. Demanam que a
les obres de les autovies d’Eivissa s’acabin ja i se sancionin els
abocaments dins la zona perifèrica de protecció del parc de Ses
Salines, i que no es tornin a fer més abocaments i que es duguin
allà on toca. Demanam respectar els drets dels propietaris
afectats per les expropiacions. Demanam també que l’estació
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soterrada de Palma -ara passant a un altre tema, el de
transports- que es faci en condicions i no el nyap per tal
d’inaugurar molt ràpidament.
D’IB3 demanam que sigui una televisió pública i plural.
L’any passat ja demanàvem que fossin cessats aquells
professionals que estan condemnats per campanyes
difamadores. Demanam, en compliment de la mateixa llei, el
cessament de la directora general d’IB3 per incapacitat
manifesta en el tema econòmic i per no respectar els principis
de la televisió pública.
Unes resolucions que van en el sentit de solidaritat,
d’acolliment d’immigrants; també de respectar els
compromisos de cooperació.
Depuradores. Aquest estiu ha estat impressionant, a
Mallorca i sobretot a Eivissa, les depuradores vessant, els
emissaris rebentant i carreteres, ports, platges plens de
porqueria de les depuradores. Un pla específic ben dotat per
posar en condicions les depuradores, els emissaris i els
colAlectors.
Dues qüestions en relació a Formentera. El trasllat de
residus; el trasllat de residus s’ha de resoldre des del Govern de
les Illes Balears, estam d’acord, i demanar subvenció a Madrid,
que l’hauria de donar. Però els ciutadans de Formentera no han
de continuar pagant molt més que qualsevol altre perquè han de
traslladar els residus a fora, els han de traslladar a Eivissa. Que
el Govern balear resolgui això i que es demani ajuda a Madrid,
però que ho resolgui qui en té la responsabilitat, que entenem
que és el Govern de les Illes Balears. I també que es remeti ja
al Parlament la llei que ha d’entrar en vigor al mateix temps
que l’Estatut d’Autonomia, de transferències i de dotació
d’aquestes transferències al Consell de Formentera; no pot ser
que ja estigui avançada la tramitació en el Congrés de l’Estatut
d’Autonomia i no hagi entrat en aquest parlament la Llei de
Formentera. També a les competències pròpies del consells
insulars en matèria...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Ramon, per favor.
EL SR. RAMON I JUAN:
Sí, Sr. President, acab ja.
...en matèria de seguretat..., de serveis socials, usurpades i
recuperades per part del Govern de les Illes Balears que les
gestiona a través d’una fundació que és només del Govern
balear, i compromisos econòmics concrets que no es
compleixen per part del Govern de les Illes Balears, molt
especialment en referència a Menorca per castigar l’illa de
Menorca.
No tenc temps de parlar de totes. Voldria dir únicament una
cosa en relació al que serien els temes de corrupció. Volem
reprovar, deixar-ho ben clar, el president del Govern de les
Illes Balears pel cas MAPAU i BITEL. No pot ser, perquè se
salvi a la pròrroga i de penal de ser imputat, que encara
presumeixi, a un lloc on hi ha fets provats, que hi ha
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malversació de fons, que s’envien persones que no són
funcionaris a Argentina i que fan informes per captar vots, per
dir simplement allò primer. I en el cas BITEL, que encara no
s’hagin demanat disculpes pel fet claríssimament provat
d’espiar el Sr. Quetglas, i que el Sr. Quetglas...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Ramon, per favor, si és tan amable...
EL SR. RAMON I JUAN:
...ja no està amb nosaltres i ja no podrà rebre mai les
excuses que li deuen des de fa moltíssim temps per part del
president de les Illes Balears.

la part de Menorca sí és partit de Govern però la de Mallorca
també es partit del no-, idò si hem arribat a un acord i si aquells
partits que no han arribat a un acord han manifestat que només
era per un tema però que l’acord era possible, jo crec que això
és positiu.
Nosaltres des d’Unió Mallorquina donarem suport, perquè
no podria ser d’una altra manera, a la gratuïtat dels llibres de
text perquè ens pareix una bona iniciativa. Donarem suport a
establir un pla estratègic per cobrir les necessitats de l’educació
de 0 a 3 anys. Donarem suport al fet d’instar el Govern per
realitzar les transferències en matèria de centres culturals com
museus, arxius i biblioteques, que és una proposta de resolució
reiterativa al llarg de la història d’aquest parlament; jo crec que
si feim una anàlisi de totes les vegades i de tots els anys, els
distints grups les han anat proposant.

Molts gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Per a fixació de posicions, pel Grup Parlamentari
Mixt el Sr. Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Ramon, nosaltres, de les propostes de resolució que ha
presentat Esquerra Unida, n’hi votarem a favor 16, 16
propostes de resolució a favor, i li dic això perquè nosaltres no
emprarem la tècnica que vostès, i per ventura qualcun altre
partit, empren de ser sempre el partit del no, de sempre anar en
contra de tot i de veure-ho tot amb un aspecte que pareix més
existencialista, un aspecte negatiu de totes les coses. Nosaltres
creim que vostès han presentat propostes que es poden votar a
favor, que són propostes constructives, i que milloren la
situació, d’aprovar-se i de complir-se, la situació a la nostra
comunitat.
Jo no entenc com la Sra. Rosselló diu que no vol un pacte
de la immigració i que ara no és el moment de proposar-lo, i
vostès presenten una proposició no de llei, a la qual nosaltres
hi donarem suport, que demana un pacte sobre la immigració.
Jo crec que aquest seria un d’aquells aspectes on podríem
arribar a una transacció, i sigui en el darrer minut o sigui
pensant en properes legislatures, si tots els grups, tots els
representants dels ciutadans de les Illes fóssim qualque vegada
capaços de posar-nos d’acord en qualque tema, milloraria en
molt la situació dels ciutadans de les Illes. Per ventura els
quatre temes no pot ser?, ho puc entendre; per ventura vostès
en tema de territori sempre estaran tan allunyats de nosaltres
que serà impossible arribar a un acord?, ho puc entendre
perfectament, però per ventura en temes com immigració o en
temes com llengua podríem arribar a acords, per què no?
Jo des d’Unió Mallorquina pens que hem de continuar fent
esforços, que el consens, el tarannà, les converses, els acords,
els pactes són positius per a tots els ciutadans i tots no hem de
deixar de fer esforços per aconseguir-ho. Crec que en temes
com l’Estatut hem aconseguit un consens molt ampli, molt
ampli, per ventura no amb tots els partits de govern, però quasi
amb tots els partits de govern -hi ha partits que, com que tenen
una part a Menorca i una part a Eivissa i una part a Mallorca,

Donarem suport a la d’implementar uns plans de
convivència i resolució de conflictes en els centres escolars.
Donarem suport a prendre mesures urgents per aturar
l’increment de la sinistralitat. Donarem suport a les polítiques
d’ocupació, a la proposta que vostès diuen; a instar la
continuació del tren prioritzant les noves línies perquè arribi
fins a Alcúdia o a Cala Rajada.
Donarem suport a una proposta que vostès em diuen que no
hem d’arribar a un acord, o posen excuses de mal pagador per
no arribar a un pacte, a un gran pacte en aquest parlament en
matèria d’immigració, i vostès en presenten una que diu: “El
Parlament insta el Govern a remetre un pla integral de la
immigració”. És que han de fer un pla de la immigració sense
comptar amb el suport de tots els grups?, és que volen un pla de
la immigració per poder criticar el Govern? No seria millor ser
capaços entre tots de posar-nos d’acord, encara que fos per
aquest tema? I no només en aquest parlament de les Illes
Balears, sinó a tot l’Estat espanyol que és un bon problema. Jo
parlava l’altre dia a Madrid amb el Sr. Mardones i és que
aquest és un problema molt important que tendrem a tota
Espanya si no es prenen mesures, i han de ser mesures que
fugin de tota demagògia, han de ser pactes que es facin amb
coherència, amb responsabilitat.
Donarem suport als compromisos pressupostaris en matèria
de cooperació, perquè una part molt important per resoldre els
problemes en matèria d’immigració és fer una bona cooperació
als països emissors, que no signifiqui simplement fer almoina
sinó intentar crear riquesa en els països emissors perquè la
immigració no sigui necessària.
Com no podia ser d’una altra manera donarem suport a
respectar el dret dels propietaris, evidentment, com a partit
liberal així ho pensa. I donarem suport a instar el Govern a
donar compliment al Pla d’habitatge i a la colAlaboració
institucional.
I les altres propostes a les quals no donarem suport és
perquè..., bé, són un poc..., manifestar quina és la política que
faria Esquerra Unida, que és molt respectable i que nosaltres
respectam, però que els ciutadans no els donaren la
responsabilitat d’haver de governar i d’haver de prendre les
decisions.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / Fascicle 4 / 26, 27 i 28 de setembre del 2006

Moltes gràcies.
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renovables, l’estalvi energètic i l’elaboració del plans de gestió
de les zones LIC i ZEPA.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari PSM té la
paraula el Sr. Riudavets.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
jo he de començar la meva intervenció respecte a les propostes
de resolució del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
dient que coincidim en gairebé la totalitat de les seves
formulacions. Això em satisfà i he de dir que, de fet, algunes de
les propostes són similars, i fins i tot qualcuna en concret
idèntica, a les presentades pel nostre grup parlamentari.
Simplement podria acabar aquí gairebé la meva intervenció,
perquè no crec que sigui necessari estendre’m a detallar una per
una, però crec oportú fer algunes consideracions generals.
Estam d’acord, i així també ho exigim nosaltres, amb la
necessitat de dur a la pràctica aquesta promesa electoral
incomplerta de la gratuïtat dels llibre de text, i estam d’acord
amb la urgència, urgència cada vegada més certa, cada vegada
més manifestada, cada vegada més coneguda que aquest govern
actuï en tot el que fa referència a l’etapa educativa de 0 a 3
anys. Vostès parlen d’un pla estratègic; nosaltres parlam de
recuperar i fer efectiu el Pla d’ordenació de l’educació infantil
de 0 a 3 anys, un pla que ja existeix, un pla posat en marxa per
l’anterior govern, però que aquest govern ha liquidat
absolutament. És a dir que la feina està feta, les directrius
estaven fetes, hi havia els fons, s’havia posat en marxa i ja
s’havien rebut transferències a ajuntaments en l’aplicació
d’aquest pla. El que passa és que aquest govern el va paralitzar,
el va desfer i ha demostrat la seva manca de voluntat política de
dur a la pràctica qualsevol actuació en aquest aspecte. Creim
que açò és bo que quedi clar.
Coincidim també en el fet que cal deixar-se de retòriques,
moltes retòriques, i actuar, no només parlar i pontificar, actuar
per fer front a l’alt índex de fracàs escolar a les Illes Balears.
De moment només hem vist congressos, reunions, declaracions,
bones intencions -o males intencions, segons com es miri-, però
cap actuació.
Com també estam d’acord respecte als museus i arxius de
titularitat estatal, que han de veure transferida la seva gestió,
que és l’únic que encara és competència..., de moment és
competència del Govern. Hem de veure transferida la seva
gestió als consells insulars.
Respecte a les propostes que fan referència a educació
tindran totes elles, totes, el nostre suport. Són, igual que les que
presentam nosaltres, un intent per redreçar la política educativa
d’aquest govern, una política de gestos i no de realitzacions,
una política clarament adreçada a tot el que és cerimònia i
propaganda i en absolut adreçada a fer front a les necessitats
reals de l’educació a les Illes Balears.
Pel que fa referència al medi ambient, també rebran el
nostre suport totes i cadascuna de les propostes que vostès han
presentat, Sr. Ramon. Estam d’acord a fomentar les energies

Coincidim, així mateix, amb tot el que fa referència a la
necessària regulació del tot inclòs, a la necessitat que IB3 deixi
de ser una caixa de propaganda i de ressonància governamental
i a l’absoluta inutilitat de la Targeta Verda, i no m’estenc més,
etcètera.
Com ja he dit, tenim una àmplia coincidència amb les
propostes, també amb les que són més específiques de les illes
d’Eivissa i Menorca. Però sí vull deixar clara una discrepància
i no és una discrepància menor, a la seva proposta número 31,
la qual fa referència al Port de Ciutadella, no donarem suport
a aquesta proposta. He de deixar ben clar que la proposta de
ports, la proposta de nou port, nou dic, és una proposta del
Consell Insular de Menorca, assumida posteriorment pel
Govern de les Illes Balears i també, a contracor, per força i
amb la boca petita, també assumida per l’Ajuntament de
Ciutadella; és una proposta feta pel pacte progressista PSOEPSM que governa el consell insular i que té la virtualitat
d’impedir qualsevol especulació urbanística, que sí
acompanyava propostes anteriors; que no suposa cap consum
del territori, no implica haver de realitzar cap nova xarxa
viària; s’ubica en sòl urbanitzable, no desenvolupat, però
urbanitzable; manté i preserva el Port de Ciutadella en el seu
estat actual; possibilita una reordenació a favor de les barques
tradicionals de pesca i afavoreix un creixement sostenible de
l’activitat econòmica. I soluciona, i això és molt important, el
perill que les freqüents rissagues estiuenques suposaven i
suposen per al trànsit de passatgers.
No me vull estendre més en aquest tema, jo crec que la
responsabilitat política dels que governam, l’esforç de consens,
la sostinguda voluntat d’arribar a solucions han possibilitat un
acord que enterra d’una vegada per totes una polèmica de
dècades i que dóna una resposta definitiva, equilibrada i
sostenible a un problema que s’havia enverinat ja fa molts
d’anys. És un acord que han assumit tots els partits polítics de
Menorca, tots menys vostès, menys Esquerra Unida, Esquerra
de Menorca, encara tenim l’esperança que s’hi sumi perquè
crec que és un bon projecte. El Consell Insular de Menorca, en
aquest aspecte, mereix la nostra felicitació per la proposta i per
l’acord aconseguit i, per tant, Sr. Ramon, serà l’única proposta
de resolució del seu grup parlamentari que votarem en contra.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull
començar la meva intervenció anunciant que de les 54
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds el meu grup, el Grup Parlamentari
Socialista, donarà suport a totes exceptuant-ne dues, la número
17, relativa a renunciar al projecte de connexió elèctrica a
través del cable, i la número 31, sobre la retirada del projecte

5554

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / Fascicle 4 / 26, 27 i 28 de setembre del 2006

de construcció d’un dic exterior al Port de Ciutadella. Com he
dit, no donarem suport a la proposta de resolució número 17,
ja que, si bé des del meu grup sempre s’ha defensat de manera
prioritària el gasoducte i no el cable, entenem que és necessari
garantir el subministrament elèctric a la nostra comunitat, i per
açò, si aquesta garantia passa per la connexió elèctrica a través
del cable, no podem renunciar a aquest projecte.
I pel que fa a la proposta de resolució número 31, el Grup
Parlamentari Socialista la votarà en contra perquè l’actual
projecte de construcció d’un dic exterior al Port de Ciutadella
i d’una dàrsena esportiva a Cala en Busquets és un projecte
consensuat, fruit d’un acord entre les diferents institucions.
Entrant ara a l’anàlisi de la resta de propostes de resolució
presentades pel Grup Esquerra Unida i Els Verds, he de dir, en
primer lloc, tal i com ja vaig fer en el debat de l’any, perquè me
va tocar posicionar-me també en relació amb aquestes
propostes de resolució i, com ha dit el portaveu d’Esquerra
Unida i Els Verds, n’hi ha algunes que estan repetides, ja que
fins i tot varen ser aprovades i no han estat assumides pel
Govern, que trobem un grup de propostes de resolució en
relació amb el qual en un estat democràtic i de dret no
s’haurien ni de plantejar, però una vegada més evidenciam,
com, desgraciadament, el Govern de les Illes Balears no
compleix les obligacions que li són exigides en virtut de
resolucions emanades d’aquest propi Parlament, el qual obliga
a fer aquest tipus de propostes òbvies que, amb un govern
responsable i respectuós amb la resta d’institucions i poders
públics, no serien necessàries.
Ara bé, de totes maneres, vist el que hem vist aquest estiu
passat amb les convocatòries de plens extraordinaris irregulars,
i vist que anys rera any, sembla ser que per una coherència
política, ja que és una conducta reiterada i habitual, el Partit
Popular incompleix sistemàticament les decisions d’aquest
Parlament. I coincidim també amb el portaveu d’Esquerra
Unida i Els Verds, crec que poc èxit tendran aquestes propostes
de resolució encara que siguin encertades.
I en aquest sentit em referiré a la gratuïtat dels llibres de
text, proposició no de llei aprovada per aquest Parlament; a
liderar la negociació d’un pacte per l’ocupació, moció aprovada
per aquest Parlament i proposta de resolució aprovada en el
debat de l’any passat, i la creació d’un consorci en el Pati de sa
Lluna d'Alaior en relació amb l’acord unànime també d’aquest
Parlament i proposta de resolució també aprovada en el debat
de l’any passat.
Un altre grup de propostes presentades per Esquerra Unida
i Els Verds recullen l’incompliment per part del Govern
d’altres obligacions que també li són exigibles, com ara la no
utilització de la llei d’acompanyament per introduir
modificacions legislatives o creació de noves empreses o
organismes públics, obviant la preceptiva tramitació
parlamentària; practicar polítiques de colAlaboració institucional
renunciant a la confrontació partidista i a la discriminació i la
no utilització de fons públics per part del Govern per afavorir
negocis privats. O obligacions com prendre urgentment les
mesures necessàries per aturar l’increment de la sinistralitat
laboral, proposta de resolució aprovada també en el debat de
l’any passat; fer una televisió i ràdio públiques realment

objectives i plurals; respectar escrupolosament el dret dels
propietaris afectats per les expropiacions de les obres de les
carreteres; no usurpar als consells insulars competències
transferides i compromisos assumits; resoldre amb brevetat els
problemes de seguretat i de salut pública que presenta l’actual
estació intermodal de Palma, inaugurada fa pocs dies pel
president del Govern; o assumir, que no assumir, com diu el
text de la proposta de resolució número 46, responsabilitats
polítiques pels casos MAPAU i BITEL.
La resta de propostes de resolució presentades a les quals
donam suport es refereixen, relatives a diferents àrees, com
educació i cultura, esport, medi ambient, sanitat, habitatge,
consum, immigració, turisme, infraestructures, etcètera, a
actuacions que desitjablement un bon govern i un govern eficaç
i eficient hauria de dur a terme en benefici de tots els ciutadans,
com ara elaborar un pla estratègic per cobrir les necessitats
educatives de l’educació del tram de 0 a 3 anys; presentar un
pla d’actuació en relació amb l’alt nivell de fracàs escolar de la
nostra comunitat; invertir en infraestructures esportives dels
centres educatives públics; elaborar i aprovar un pla director de
l’economia social, també proposta de resolució aprovada en el
debat de l’any passat; prioritzar la construcció de noves vies
fèrries perquè el tren arribi a Alcúdia i a Cala Rajada; renunciar
definitivament als projectes d’autovia d’Inca-Manacor i del
segon cinturó de Palma; renunciar definitivament al projecte
d’un nou hospital a Son Espases i recuperar l’anterior projecte
de Son Dureta; remodelar i ampliar, d’una manera integral,
l’Hospital de Can Misses a Eivissa; remetre al Parlament el
Projecte de llei de l’alcohol, proposta de resolució també
aprovada en el debat de l’any passat; elaborar un pla d’actuació
per fomentar les energies renovables; fer-se càrrecs dels
sobrecosts generats als ciutadans de Formentera per la
necessitat de traslladar els residus -aquí també hem detectat un
error, ens imaginam que és un error d’escriptura-, de residus,
que no residents, com diu la proposició número 35, urbans, a
l’illa d’Eivissa.
I tota la resta de les propostes de resolució que, evidentment
ja estic fora de temps, no tenc temps ara per referir-me a elles
d’una en una, però, com ja he anunciat, les donarem suport.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Camps. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Tadeo.
EL SR. TADEO I FLORIT:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Me
posicionaré sobre les 54 propostes que presenta el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds i primer de tot, Sr.
Ramon, dir-li que, si accepta dues transaccions, seran 15 les
propostes que li acceptarem: són la 4, la 6, 7, 11, 12, 13, 18,
20, 23, 33, 34, 37 i 40. I les dues transaccions que li proposam
són a les propostes números 14 i 44; la 14, la qual fa referència
a sinistralitat laboral, un tema prou debatut en aquest
Parlament, trob que l’esforç que ha fet el Govern i
concretament la Conselleria de Treball i Formació en aquest
sentit és clar mai no serà suficient, això ja ho sabem, però fins
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i tot en dotació pressupostària sempre s’ha anat incrementant,
i per tant la transacció consideram que hauria de ser que quedàs
redactada dient “Instar el Govern a seguir prenent les mesures
necessàries”; perquè consideram que la feina es fa, és un tema
que és molt difícil, que mai no s’hi dedicaran prou recursos per
molts que se n’hi dediquin, però el que està clar és que aquest
govern ha duplicat, en els pressuposts de l’any 2004 ja va més
que duplicar el pressupost que tenia per aquest concepte, els
darrers pressuposts del pacte de progrés de l’any 2003.
Igualment, pel que fa referència a la proposta número 44,
sobre el Pla estatal d’habitatge, també li diem el mateix,
“Seguir donar compliment als objectius del Pla estatal
d’habitatge”, perquè consideram que es dóna compliment a
aquesta proposta, torn a repetir, número 44.
Amb referència a les que li he comentat que votarem que sí,
aquí s’ha fet referència a una sèrie de propostes, com és el
consorci del Pati de sa Lluna de l’Ajuntament del municipi
d’Alaior, a Menorca. El Grup del Partit Popular ha demostrat,
d’una manera molt clara i molt ferma que està d’acord amb la
rehabilitació i, com no, amb la compra, perquè així ja ho va fer
del Pati de sa Lluna i per això va dedicar 918.000 euros a la
compra. És precisament, torn a repetir, un Govern del Partit
Popular qui va realitzar la compra i en aquest moment,
senzillament, s’està a l’espera que s’han demanat uns fons
europeus per a la seva rehabilitació. I el que hi ha cert de tot
açò és que l’Ajuntament d’Alaior, governat pel Partit
Socialista, amb suport d’Esquerra Unida, no ha fet quant, o no
va fer res en el seu moment per al Pati de sa Lluna. A la
legislatura anterior, quan governava el pacte de progrés, el Sr.
Antich, de paraula, s’havia compromès a la compra del Pati de
sa Lluna, no ho va fer; va ser amb l’arribada del Partit Popular
que es va realitzar aquesta compra de la qual podran gaudir tots
els ciutadans del municipi d’Alaior de Menorca.
Després també hi ha les propostes 7, 11 i 12 que van
referides a inversions en infraestructures educatives. Nosaltres
aquí votarem que sí, no tan sols perquè les hagi posat el seu
grup damunt la taula o aquí, en aquest debat d’avui,
senzillament perquè van en la línia d’actuació del Govern, del
Govern de Jaume Matas, un govern que està totalment
involucrat, que està totalment invertint en infraestructures
educatives, incrementant el pressupost en un 63% i d’aquest
pressupost un 74% va a l’educació pública. El Govern actual ha
invertit i haurà invertit 164 milions d’euros en inversions en
infraestructures educatives, enfront, senzillament, dels 64
milions que va fer el pacte de progrés, i tenint en compte que
no hi ha cap finançació addicional des del Govern de l’Estat,
des de Madrid.
Igualment un esforç en despesa corrent, aquest Govern, el
Govern de Jaume Matas hi haurà posat 20.000 nous professors,
un increment de plantilla molt important enfront dels 7.400 que
va posar el pacte de progrés.
També s’ha comentat aquí el tema d’una segona escola en
el municipi d’Alaior. Aquesta segona escola del municipi
d’Alaior haurien de saber, senyors diputats, que senzillament
no hi ha el projecte fet, millor dit, el projecte està fet, però per
culpa dels governants de l’Ajuntament d’Alaior, aquest projecte
s’ha de modificar, perquè no té, no va posar el solar, va voler
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que es fes el projecte damunt un solar que encara no estava en
una situació adequada. Quan el solar ha estat en una situació
adequada, resulta que el projecte no és vàlid, per tant, per
incompetència dels que governen aquell municipi, torn a
repetir, Partit Socialista amb el suport, precisament, d’Esquerra
Unida, el projecte de moment no es pot posar en marxa. El que
està clar és que hi haurà una inversió en aquell municipi al
respecte de 2 milions d’euros.
També, la proposta número 18, també li donarem suport,
també prou debatut, pacte per l’ocupació.
També el pla integral d’immigració, així com també un
tema que ha sortit darrerament en premsa de l’acolliment de
menors immigrats procedents d’altres comunitats autònomes,
també hi estam a favor, també li votarem a favor.
La resta de les propostes, és impossible entrar a detallar
cada una o argumentar perquè el nostre vot en contra de
cadascuna d’aquestes propostes. El que sí me fa gràcia i és
curiós és la proposta número 31, el dic de Ciutadella. El dic de
Ciutadella a ningú li ha de quedar cap dubte que ha estat
gràcies al Partit Popular de Menorca, qui ha empès perquè es
faci un dic a Ciutadella, que és bo no tan sols per a Ciutadella
sinó per a tota Menorca, ha estat el Partit Popular. Aquí ara
surten partits que hi han estat en contra, PSOE i PSM, de fer un
dic a Ciutadella, sistemàticament en contra, han estat totalment
en contra. I qui fa la inversió és el Govern balear, 67 milions
d’euros per al dic de Ciutadella. I han hagut d’acceptar aquest
dic per un tema probablement electoralista, perquè no el volien,
i de cara a les pròximes eleccions no sé com es podran
presentar o com valoraran açò unes formacions que ara es
presentaran conjuntament, com puguin ser PSM i Els Verds. És
curiós que al dia d’avui haguem de veure el posicionament que
hi ha hagut aquí damunt per part del Sr. Riudavets referent al
dic de Ciutadella. El dic de Ciutadella ha estat gràcies al Partit
Popular.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Passam a les 107 propostes del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, RGE núm. 8325. Per defensar-les té la
paraula el Sr. Riudavets.
1. El Parlament de les Illes Balears proclama que les Illes
Balears són una realitat nacional i insta el Govern de les Illes
Balears a assumir i defensar aquesta concepció.
2. El Parlament de les Illes Balears proclama que la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, ha de tenir la
mateixa consideració, a tots els efectes, que la llengua
castellana.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dotar de personal i recursos suficients, així com a
solucionar les mancances en infraestructures, a
l’administració de justícia de les Illes Balears.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar la transferència, amb la dotació
adequada, de la gestió de l’administració de justícia de les
Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar l’immediat acompliment del Règim
Especial de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a aplicar immediatament el Règim Especial de les Illes
Balears en tots els aspectes que contempla.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar l’actual declaració d’obligatorietat de
servei públic del transport aeri a fi i efecte que contempli un
abaratiment de les tarifes, augment de freqüències, inclusió
dels vols a la península, a més de preveure un increment
suficient de la dotació pressupostària per tal de fer efectiva
aquesta declaració.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a transferir la titularitat de les infraestructures
culturals que són encara de titularitat estatal i insta el Govern
de les Illes Balears a reclamar la seva transferència.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a compensar el dèficit històric d’inversions públiques
a les Illes Balears pel que fa a transport públic.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que el Pla d’infraestructures ferroviàries contempli les
inversions necessàries, a les Illes Balears, per tal de
possibilitar el desenvolupament del Pla de Transport
Ferroviari.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acompanyar les lleis i decrets que afectin
l’àmbit competencial i d’actuació municipal de la dotació
econòmica necessària per a la seva aplicació.
12. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
compromís amb la unitat de la llengua catalana i insta el
Govern de les Illes Balears a defensar aquesta unitat en tots
els àmbits on es posi en perill.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no utilitzar la qüestió lingüística com a eina de
política partidista.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir la defensa i promoció de la llengua
catalana com un objectiu primordial de la seva actuació.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el Decret 52/2006, de mesures per
fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar un decret de foment de les llengües
estrangeres entre l’alumnat de les illes Balears, consensuat
amb la comunitat educativa i que, en cap cas suposi un
retrocés de l’ensenyament de la llengua catalana.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir estrictament i sense cap excepció el
Decret 92/1997 que regula l’ús en l’ensenyament de i en la
llengua catalana.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les passes oportunes per tal que les
emissions d’IB3 siguin íntegrament en llengua catalana.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar pel compliment de la Llei de comerç pel
que fa als drets lingüístics dels ciutadans.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar negociacions amb la resta de comunitats
de parla catalana de l’Estat espanyol a fi de signar convenis
de colAlaboració per a la promoció exterior de la nostra
llengua i cultura.
24. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment de la resolució relativa a revisió del mapa
escolar, derivada del debat sobre l’orientació política general
del Govern de les Illes Balears de l’any 2003, i insta el Govern
al seu compliment.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la Llei de normalització lingüística.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el professorat de suport i el
personal auxiliar dels centres educatius sostinguts amb fons
públics amb la finalitat de fer efectiu el dret a l’educació dels
alumnes que presenten necessitats educatives específiques.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les actuacions oportunes per
comprometre tots els ciutadans de les Illes Balears, qualsevol
que sigui la seva llengua habitual, en la salvaguarda i extensió
de la llengua catalana.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar la dotació de personal als centres
educatius per fer possible una educació de qualitat,
integradora i compensadora de desigualtats, tot reforçant la
meritòria tasca dels docents.

15. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Govern de les Illes Balears, tot menyspreant la participació
cívica, no ha convocat el Consell Social de la Llengua
Catalana en cap ocasió durant la present legislatura i insta a
convocar-lo amb la màxima urgència.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa i amb urgència un pla
d’actuació de prevenció i resolució dels conflictes als centres
escolars.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a variar la composició de l’Observatori de la
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Convivència Escolar, tot donant més participació a la
comunitat educativa.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiva l’aplicació del Pla d’ordenació de
l’educació infantil 0-3 anys, destinant els recursos suficients
adreçats als ajuntaments de les Illes Balears per a la creació,
ampliació i millora dels centres d’educació infantil.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar i ampliar amb mesures reals i
efectives els plans d’acollida adreçats a l’alumnat immigrant.
31. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment per part del Govern de les Illes Balears de la
principal promesa electoral: la lliure elecció de centre.
32. El Parlament de les Illes Balears constata que el procés
d’admissió d’alumnes posat en marxa durant aquesta
legislatura ha provocat greus discriminacions entre l’alumnat
de les Illes Balears.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir un repartiment equitatiu de l’alumnat
entre tots els centres sostinguts amb fons públics.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar l’ordre de foment de places escolars en
centres concertats sostinguts amb fons públic.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir de concertar en un futur aules de
batxillerat a centres concertats.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a subvencionar el transport escolar de l’alumnat
que s’ha de desplaçar de localitat per poder realitzar estudis
de batxiller i formació professional.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i posar en marxa un pla específic de
difusió de l’excelAlent tasca pedagògica que es realitza als
centres públics d’ensenyament i de revalorització social de
l’ensenyament públic.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir vies efectives de participació de la
comunitat educativa.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa mesures efectives contra el
fracàs escolar i l’abandonament d’estudis.
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42. El Parlament de les Illes Balears constata que el
projecte de construcció del nou hospital de referència de Son
Espases suposa un retard injustificable en la seva posada en
marxa i un innecessari augment de la despesa pública.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a dissoldre
GESMA i integrar-lo dins l'ib-salut.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar els hospitals de personal sanitari suficient
per atendre els pacients i per evitar al màxim el desviament
d’usuaris a serveis privats.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Decret 87/2005 amb la finalitat
que la prestació sanitària en matèria de salut bucodental a la
població d’entre 6 i 15 anys sigui efectiva en un termini màxim
de dos anys.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els Centres d’Atenció a
Drogodependents (CAD) així com a incrementar el personal i
els recursos dels existents.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els recursos i programes adreçats
a menors infractors, les seves famílies i la seva relació amb
l’entorn.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els programes de prevenció de
maltractament i abusos a menors, i els recursos per al
tractament i rehabilitació dels infants.
49. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Pla d’immigració tot incorporant
objectius, actuacions temporalitzades i un increment de la
dotació econòmica.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament programes i projectes
per aconseguir la plena integració social de les persones
immigrants amb la colAlaboració dels consells insulars i dels
ajuntaments.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament, el Pla contra la
pobresa i l’exclusió social per al seu debat i aprovació final.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar significativament els programes
socio-educatius adreçats a alumnes amb risc d’exclusió
escolar.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que redueixin
la precarietat laboral dels treballadors.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir el compromís electoral de gratuïtat dels
llibres de text.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport efectiu i immediat a les empreses
d’economia social de les Illes Balears.
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55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incrementar el complement de residència pels
funcionaris públics de l’administració de l’Estat a les Illes
Balears.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el suport tècnic i econòmic a les
cooperatives agràries de les Illes Balears.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un major suport a la pesca i a
l’agricultura, i en especial als sectors lleter i carni de les Illes
Balears.
58. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actuació del
Govern de les Illes Balears en la pèrdua de tres milions
d’euros que han facilitat l’objectiu de l’empresari de Yanko de
tancament de l’empresa.
59. El Parlament de les Illes Balears constata la
improvisació del Govern de les Illes Balears en l’execució del
projecte de soterrament de les vies a l’estació de Palma,
inaugurant una estació provisional sense tenir les condicions
de seguretat i salubritat obligatòries.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la normativa de seguretat en matèria
ferroviària a l’estació provisional soterrada de Palma.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar les mesures correctores necessàries per
tal d’evitar l’acumulació de gasos, olors i pols a l’estació
provisional soterrada de Palma.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a procedir a l’electrificació de les línies de
ferrocarril abans de finalitzar les obres de l’estació definitiva
de Palma.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instaurar un servei de BUS gratuït entre
l’estació provisional del tren de Palma fins a la Plaça
d’Espanya mentre durin les obres de l’estació definitiva.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l’Ajuntament de Palma a la creació del Parc de
les Vies, un autèntic parc urbà (predominantment per als
vianants amb pas transversal de vehicles a determinats punts)
des de Son Fuster fins al Parc de Ses Estacions a l’espai
alliberat pel soterrament de les vies al seu pas per Palma.
65. El Parlament de les Illes Balears constata el
malbaratament de fons públics que duu a terme el Govern de
les Illes Balears amb el sistema de finançament per a la
construcció d’autopistes.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir els límits del parc natural de Llevant
a la superfície existent fins a desembre de 2003 aplicant
criteris de valors mediambientals.

67. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar a l’àmbit del PORN la totalitat de
l’espai geogràfic de la Serra de Tramuntana.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a declarar Ses Fontanelles parc natural.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar la Llei de ports per tal que la
planificació global de les infrastructures portuàries, que són
competència de l’autoritat autònoma, es regulin mitjançant un
pla director sectorial de ports esportius.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a recuperar el dret de pas per a totes les zones de
domini públic al litoral de les Illes Balears.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a desistir de l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan
per les conseqüències negatives que aquesta ampliació
suposaria: consum de sòl agrícola productiu, greu impacte
mediambiental, augment de la pressió urbanística, etc.
72. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una moratòria per a l’activitat turística
anomenada “tot inclòs” per tal de posteriorment regular-la.
73. El Parlament de les Illes Balears reprova la deixadesa
del Govern de les Illes Balears en la vigilància de la qualitat
de l’oferta turística.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebutjar el canvi d’ús dels hotels obsolets en
habitatges.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir, amb la dotació adequada, la gestió
del Museu de Menorca i la Biblioteca Pública de Maó al
Consell Insular de Menorca.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al Pla d’Educació Infantil 0-3
anys elaborat i posat en marxa pel Consell Insular de
Menorca.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al Pla de Normalització
Lingüística del Consell Insular de Menorca.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar absolut suport al Consell Insular de
Menorca en l’aplicació del Pla Territorial de l’illa.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació immediata del consorci per a la
rehabilitació del conjunt arquitectònic format per l’Església de
Sant Diego i el convent, conegut com el Pati de sa Lluna del
municipi d’Alaior.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no utilitzar de forma partidista el procés iniciat
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per declarar un parc nacional a la costa nord de l’Illa de
Menorca.

Reglament del Parlament, tot negant la informació a la qual
tenen dret els grups parlamentaris per realitzar la seva tasca.

81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar l’ús del topònim Eivissa en la
promoció turística de les Illes Balears.

92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a respectar l’activitat parlamentària renunciant
als seus constants intents de manipulació d’aquesta per
interessos partidistes.

82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revitalitzar els estudis tècnics pertinents per tal
que l’Hospital de Can Misses pugui gaudir dels serveis
sanitaris, d’aparcament i logístics que li manquen, aprofitant
l’edifici i l’emplaçament actuals.
83. El Parlament de les Illes Balears constata que els
projectes de les ampliacions de les carreteres Eivissa-Sant
Antoni i Eivissa-Aeroport han suposat un malbaratament de
diners públics, un consum desmesurat de territori i una manca
de respecte envers els drets dels ciutadans d’Eivissa.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l’Autoritat Portuària de les Balears a desistir de
l’ampliació del port d’Eivissa i a negociar una proposta
definitiva amb l’Ajuntament d’Eivissa, tot respectant el criteri
de reordenar l’espai intern del port actualment, sense dur a
terme noves instalAlacions fora de l’espai usat, avui dia, per a
trànsit de passatgers i de mercaderies.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir l’àmbit del parc natural de Cala
d’Hort a la superfície existent fins el desembre de 2003.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir de la tramitació de cap port esportiu de
nova construcció a l’illa d’Eivissa.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al manteniment del CP Sa Graduada, Ciutat
d’Eivissa, com a un centre d’ensenyament d’una línia, al
marge de la futura obertura del colAlegi al carrer de Vicent
Serra.
88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un pla de transport públic i de
mobilitat sostenible a l’àmbit d’Eivissa, i a negociar amb el
Ministeri de Foment el finançament necessari per a la seva
execució.
89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de dinamització lingüística per
a l’illa d’Eivissa, especialment orientat als nuclis d’Eivissa,
Sant Antoni i Santa Eulària.
90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el cas d’aprovació en el Congrés de
Diputats de la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, traspassi immediatament i de forma íntegra les
competències que el nou Estatut fixi com a pròpies dels
consells insulars.
91. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Govern de les Illes Balears incompleix reiteradament el

93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actuar amb lleialtat institucional i en
conseqüència a deixar de discriminar els consells insulars i
ajuntaments que són governats per grups polítics distints als
que li donen suport parlamentari.
94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a respectar l’àmbit competencial del Consell
Insular de Menorca, tot actuant amb lleialtat institucional.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar els recursos públics amb seny i
sempre posant els interessos generals dels ciutadans per sobre
dels particulars i partidistes.
96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no donar cap mena de suport a associacions o
entitats que defensin postulats racistes, homòfobs i sexistes, o
que, en general, preconitzen qualsevol discriminació per raons
de raça, religió, orientació sexual, etc.
97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir les seves responsabilitats per evitar la
degradació de la vida política i per recuperar la confiança
dels ciutadans en les institucions.
98. El Parlament de les Illes Balears constata el
desmesurat endeutament provocat pel Govern de les Illes
Balears i la gran hipoteca que suposa sobre els futurs
pressupostos generals de la CAIB durant molts anys.
99. El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de
les Illes Balears per la pràctica de l’amiguisme en la
contractació de personal a les empreses públiques.
100. El Parlament de les Illes Balears reprova la
consellera d’Immigració i Cooperació de les Illes Balears per
la contractació ilAlegal de la seva cap de gabinet.
101. El Parlament de les Illes Balears reprova la directora
d’IB3 pel sectarisme i la manipulació constants que practiquen
les emissores de ràdio i televisió públiques de les Illes Balears.
102. El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern
de les Illes Balears pel malbaratament de recursos públics a la
RTVIB.
103. El Parlament de les Illes Balears insta el president de
les Illes Balears a assumir responsabilitats polítiques per l’ús
immoral i antijurídic del correu electrònic dels adversaris
polítics.
104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a actuar decididament, amb totes les mesures
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al seu abast, contra la corrupció que s’ha posat en evidència
a nombrosos municipis de les Illes Balears governats pel Partit
Popular.
105. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d’una comissió d’investigació parlamentària per investigar el
sobrecost i l’adjudicació de les obres de construcció de
l’autopista Eivissa-Sant Antoni i Eivissa-aeroport.
106. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d’una comissió d’investigació parlamentària per investigar
l’adquisició de terrenys al voltant de Son Espases abans
d’iniciar-se el concurs i el procediment d’adjudicació del nou
hospital.
107. El Parlament de les Illes Balears insta les Corts
Generals a modificar la Llei general del Poder Judicial per
evitar que càrrecs públics siguin jutjats per magistrats
proposats pels mateixos càrrecs públics.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Aquest dic de Ciutadella ha estat gràcies al Consell Insular de
Menorca, el dic que protegia l’especulació, que destrossava el
territori era el dic del Partit Popular.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Riudavets, se centri.

possibilitat, no l’esperança, perquè ens coneixem tots, la
possibilitat que aquesta proposta ja no fos necessària, però la
reforma de l’Estatut en aquest aspecte ha estat minsa i poc
agosarada i, en conseqüència, no ha incorporat aquesta
definició, que sí, per exemple, ha fet Andalusia. Així, el nostre
grup parlamentari segueix defensant avui aquí que les Illes
Balears, per la seva història, les seves tradicions i fins i tot per
la seva geografia formen una clara realitat nacional. Només
afegir que els que ara neguen açò són els mateixos que a l’any
1983 no varen acceptar que ni tan sols érem una nacionalitat
històrica i ara, mirau per on, d’açò se n’omplen la boca. Estic
tan segur que avui aquesta proposta serà rebutjada, estic segur
d’açò, com també estic segur que d’aquí un temps els que ara
ho consideren un anatema, s’hi sumaran i també se n’ompliran
la boca i, si no, temps al temps.
La segona proposta de resolució intenta, una vegada més,
reparar una injustícia, que la curtor de mires del Partit Popular
va impedir que fos assumida a la reforma de l’Estatut, em
referesc a l’equiparació de les dues llengües oficials de les Illes
Balears. És una injustícia i sobretot una aberració de la lògica
que la llengua catalana que, a més d’oficial, és la pròpia de les
Illes Balears es mantengui a hores d’ara en un estatus inferior
a la llengua castellana. Demanam simplement igualtat,
equiparació, demanam que finalitzi la discriminació contra els
catalanoparlants.
No podré estendre’m tant amb la resta de propostes, però
aquestes són importants perquè configuren l’essència del nostre
poble. Intentaré ser més breu, no em queda més remei amb la
resta.

(Remor de veus a la sala)
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Perdoni, Sr. President. Han de comprendre que m’ho havien
posat en “bandeja”.
Una vegada, i ja és la quarta, he de defensar des d’aquesta
tribuna les propostes de resolució del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista. Són 100 propostes que evidentment no
podré detallar, n’intentaré fer una valoració global. Però
sincerament estic convençut que aquestes 107 propostes
configuren un veritable programa d’actuació, una veritable
nova forma de governar, des dels principis, des de
l’acompliment de la legalitat, des de l’honestedat i des del
respecte als drets individuals i colAlectius dels ciutadans de les
Illes Balears.
Entrem en matèria, quatre són els eixos que donen
coherència i relacionen aquestes propostes, eixos que fan
referència a la nostra identitat com a poble, malmesa per aquest
govern; a les polítiques sectorials desgavellades i generadores
d’una enorme hipoteca econòmica que ha duit a terme aquest
govern; a la necessària lleialtat institucional que ha triturat
aquest govern i, finalment, a la necessària regeneració de la
vida política després de tres anys i escacs d’aquest govern.
Em permetran que em deturi un moment en les dues
primeres propostes de resolució. Any rera any presentam el
mateix text, demanant que aquest Parlament proclami la realitat
nacional que conformen les Illes Balears. Enguany hi havia la

Però començaré fent un breu esment al règim especial de les
Illes Balears. En el seu discurs el president Matas ens deia,
despús-ahir, i ahir ho va tornar dir, que s’hauria de reintroduir
en el nou Estatut l’esmena del règim econòmic i fiscal. Només
recordar-li al Sr. Matas i a tots els diputats del Partit Popular
que l’únic grup que no va votar que s’eliminés de la proposta
d’Estatut va ser el PSM, per tant ara posen panys calents a la
ferida que vostès mateixos van fer. I el nostre grup ha defensat
l’aplicació del REB, amb independència del color del Govern
de Madrid, ho defensàvem abans i ho seguim defensant ara.
Com també, com tornam defensar una millora de l’actual
declaració d’obligació de servei públic del transport aeri, ho
hem fet des d’un principi, ho hem fet sempre i no hem deixat de
fer-ho, malgrat que els que abans deien que aquesta declaració
era meravellosa, me referesc al Partit Popular, ara hagin vingut
a les nostres i diguin que no ho és tant. Cal millorar la
declaració abaratint les tarifes, augmentant les freqüències,
incloent els vols a la península i sobretot reservant partida en
els pressuposts de l’Estat per fer-la possible.
No me correspon a mi analitzar la proposta efectista que el
Sr. Matas va fer sobre aquest tema, simplement vull recordar
que si ell, en la seva etapa de ministre o ja com a president de
les Illes Balears, quan els seus governaven encara a Madrid,
hagués fet una bona declaració, la seva proposta de fa dos dies
hagués estat absolutament innecessària. Veurem en què acaba
tot, però molta por em fa que l’únic que s’aconseguirà és el que
el Sr. Matas pretenia, un titular de diari. Però mentrestant la
declaració d’obligació de servei públic és competència del
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Govern de l’Estat i a ell hem de reclamar. Esper que el Partit
Popular, qui va votar a favor l’any passat, enguany no hi voti en
contra.
Passem a una altra temàtica, la nostra llengua, la llengua
catalana. Són 12 les propostes que presentam al respecte, 12,
i totes elles adreçades a reconduir la situació de retrocés,
d’abandó i d’hostilitat envers la nostra llengua que ha propiciat
aquest govern durant aquests darrers anys. Ens deia el Sr.
Matas que ell estava d’acord a no fer partidisme amb les
qüestions lingüístiques i ho deia el màxim responsable que, per
interessos partidistes, mai com en aquesta legislatura s’hagi
atacat en tots els àmbits la llengua catalana. Des de la promoció
d’allò que ells anomenen bilingüisme i que no és altra cosa que
un intent d’enfonsar els avanços en la normalització, fins a
aquest darrer engendrament pedagògic, el decret de
trilingüisme, que, sota l’excusa d’aprendre una llengua
estrangera, té com a única intenció, intenció inconfessada, fer
retrocedir el català a l’àmbit allà on més s’havia avançat, en
l’ensenyament.
Per açò les nostres propostes van des de qüestions tan
òbvies com l’exigència que el Govern respecti la Llei de
normalització lingüística, açò ni ho hauríem de demanar que es
respecti una llei, però ho hem de fer perquè no la respecten;
que es convoqui el Consell Social de la Llengua Catalana; que
es deroguin les mesures de castellanització, totes les que s’han
fet durant tres anys.
Entrem a fer un breu repàs a polítiques sectorials. Abordam
en aquest camp tots i cadascun dels aspectes de l’actuació
d’aquest govern que han generat indefensió, sentiment
d’abandó, crispació, de tot hi ha hagut, no els puc enumerar
totes, però em referesc a propostes que exigeixen actuacions
reals i efectives, més enllà de la pura propaganda en el tema
d’educació. Actuacions per fer desaparèixer la violència a les
aules; per donar valoració social a l’ensenyament públic que
aquest govern ha fet abaixar; per afrontar el fracàs escolar; per
afrontar l’abandó d’estudis; per recuperar el suport a l’educació
infantil de 0 a 3 anys; cal donar més participació a la comunitat
educativa; cal augmentar i fer més efectius els programes
socioeducatius adreçats als alumnes amb risc escolar. Tot açò
són actuacions que havia posat en marxa l’anterior govern i que
aquest govern ha hivernat o liquidat, per tant demanam que es
recuperin.
Bé, l’altre dia, la setmana passada el Partit Popular va
rebutjar una moció del nostre grup que demanava augmentar la
participació de la comunitat educativa dins l’Observatori per la
Convivència Escolar; avui obre el diari i me trob que sembla
ser que s’ho han repensat i que ara diuen que sí que
augmentaran la participació de la comunitat educativa. Avui,
senyores i senyors del Partit Popular, tenen l’oportunitat de
demostrar que el que diuen els diaris no són mentides, que açò
és cert i votar a favor de la nostra proposta número 28, la qual
torna demanar exactament el mateix que van votar en contra la
setmana passada i que avui el conseller diu que sí que faran.
Ara veurem si són coherents, si tenen paraula o simplement
enganyen la gent damunt el diari.
En un altre ordre de coses, demanam més inversió efectiva
en la sanitat pública, per evitar el desviament dels usuaris als
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serveis privats. Demanam la sempre demorada integració de
GESMA dins l’INSALUD, demanam que el Pla d’immigració
sigui qualque cosa més que una declaració de bones intencions
i inclogui objectius, actuacions temporalitzades i un increment
de la dotació pressupostària. Demanam que es presenti d’una
vegada el Pla contra la pobresa i l’exclusió social, etcètera,
podria seguir perquè en tenim moltes en aquest camp de salut
i serveis socials.
Sobre obres públiques, una solució urgent en el desgavell
que ha suposat la posada en marxa, sense condicions de
l’estació provisional soterrada de Palma, amb perjudicis
evidents per als usuaris i treballadors. Demanam també la
creació del Parc de les Vies, una clara i justa reivindicació
ciutadana que mereix ser atesa.
Respecte del medi ambient, una pinzellada global, totes les
nostres propostes, i n’hi ha moltes, van en la línia d’augmentar
la protecció dels espais naturals, totes elles. I açò sí, no ho vull
deixar de dir, instam el Govern de l’Estat a recuperar el dret de
pas a totes les zones de domini públic en el litoral de les Illes
Balears, inclosa la zona ocupada per una determinada piscina
que tots coneixem molt bé.
No m’allargaré més, amb el tot inclòs, en comerç, infinitat
de propostes en aquest sentit.
Parlem ara, amb el que me queda de temps, de lleialtat
institucional, perquè si una cosa ha caracteritzat aquest govern
és la utilització del poder per als seus interessos partidistes.
Açò s’ha traduït en un constant i persistent intent de sabotejar
les iniciatives de les institucions que no són governades pel
Partit Popular o els seus aliats polítics i, fins i tot, qualque
vegada, ni els aliats polítics se n’han alliberat. Han intentat
ofegar-les econòmicament, han interferit en els seus àmbits
competencials, han actuat sense cap mena de respecte a la
voluntat popular, açò ha passat amb molts ajuntaments, però el
cas més sagnant va referència al Consell Insular de Menorca,
una veritable obsessió en aquests moments per al Partit
Popular.
Des del Govern de les Illes Balears s’ha actuat sense la més
mínima lleialtat, s’ha discriminat econòmicament a Menorca;
s’ha creat una xarxa paralAlela de contrapoder; s’ha alliberat
amb contractes laborals de distintes conselleries nombrosos
militants del Partit Popular que es dediquen a fer tasques de
partit. S’han dit mentides, s’ha creat crispació, perquè una cosa
està clara, l’oposició en el Consell de Menorca no ha estat el
Partit Popular, l’oposició ha estat el Govern de les Illes
Balears. I açò és una perversió del joc democràtic, un frau a la
voluntat popular, una mostra clara que per sobre de
declaracions aparentment ben intencionades, Sr. Matas, va
gosar dir aquí que el seu Govern havia estat el Govern del
diàleg amb les altres institucions, el que ha estat és una mostra
clara que farien qualsevol cosa per mantenir-se en el poder i
per conquerir-lo allà on no el tenen, ni el tindran, afegiria jo.
Per tot açò, són diverses les nostres propostes de resolució
instant el Govern a actuar amb la responsabilitat i amb la
lleialtat mínimes exigibles a un govern digne, respectuós amb
les institucions i convençut que les formes en política també
són importants i molt.

5562

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / Fascicle 4 / 26, 27 i 28 de setembre del 2006

Però sens dubte açò enllaça perfectament amb el darrer eix
que conforma les nostres propostes de resolució, ja prest
acabaré, em referesc a la necessària regeneració de la vida
política. Els tres anys i escacs d’aquest govern han fet
necessària, imprescindible, inajornable aquesta regeneració.
Demanam que aquest Parlament reprovi les tàctiques sectàries,
antidemocràtiques, vulneradores de la legalitat que ha duit a
terme aquest govern.
Demanam que el Parlament de les Illes Balears reprovi la
directora d’IB3 pel sectarisme, la manipulació, que és la tònica
general de les emissions de la televisió autonòmica.
Demanam que el president de les Illes Balears assumeixi
responsabilitats polítiques pel que ha assenyalat ja la justícia,
per l’ús immoral i antijurídic del correu dels seus adversaris
polítics, que no sigui un delicte no lleva que no ho hagin
considerat un delicte, de moment, no lleva que sigui un fet
provat que ha comès un acte immoral i antijurídic.
Demanam així mateix la reprovació de la consellera
d’Immigració, per la contractació ilAlegal de la seva cap de
gabinet, ni més ni menys.
Però, a més, demanam que en el si d’aquest Parlament es
creïn dues comissions d’investigació, una per investigar sobre
el cost i l’adjudicació de ...
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Diputat.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
... de les obres de construcció de les autopistes d’Eivissa i
una altra comissió d’investigació que investigui el procés per
a l’adquisició dels terrenys a Son Espases. Ahir mateix la
nostra portaveu va deixar molt clara la foscor, els aspectes
tèrbols que hi ha en aquest procés. Calen comissions
d’investigació, i si nio hi ha res estrany, res no sortirà. Si voten
en contra vol dir que tenen por de treure els pedaços bruts, que
segur que hi són.
Regenerar la vida política suposa fer un esforç per la
transparència, l’honestedat i el respecte a la legalitat, tot allò
que aquest govern no ha tengut ni ha volgut tenir.
En definitiva, ja acab. 107 propostes de resolució per a una
nova acció de govern, per a un exercici de la política net i lliure
de corrupcions, per una relació harmònica amb les institucions
i sens dubtes perquè el Govern, aquest govern que han elegit
els ciutadans, i no ho oblidam, per una vegada actuï en interès
del dret d’aquests ciutadans.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions, en primer
lloc el Grup Parlamentari Mixt, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Fer una
valoració, fins i tot una fixació de posicions sobre 107
propostes de resolució en cinc minuts, creguin-me que és quasi
impossible.
Des d’Unió Mallorquina donarem suport a 45 de les 107
propostes de resolució que s’han presentat. Segurament
nosaltres veim en el perfil, a la visió general de totes aquestes
propostes de resolució, dos caires, dos sentits, supòs que les
tasques de govern o la responsabilitat de govern li donen un
sentit a unes, que seran les que votarem afirmativament, i, en
canvi, les que són més de visió negativa, de partit del no, de
sempre estar en contra no podran comptar amb el nostre suport
perquè manifesten una visió distinta del que és la nostra illa de
Mallorca.
Vull començar per la primera. Jo entenc i respect quina és
la visió del Partit Socialista de Mallorca i que creguin que la
realitat nacional de les Illes Balears sigui d’una determinada
manera, però nosaltres, Unió Mallorquina, creim que la gent se
sent de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, i són
ells, els mallorquins, els menorquins, els eivissencs i els
formenterencs, els que són una realitat nacional, i que
respectant les nostres diferències feim un projecte comú, anam
i som capaços de posar-nos d’acord per tenir unes coses que
ens uneixen, però mantenint les nostres peculiaritats, mantenint
un govern propi de cadascuna de els nostres illes, que són els
consells.
Des d’Unió Mallorquina donarem suport a les 2, 3, 4, 5 i 6,
creim que la nostra llengua ha de tenir la mateixa consideració
que té la llengua castellana, evident, així s’ha de fer; creim que
s’ha de dotar dels suficients recursos l’administració de Justícia
de les Illes Balears perquè pugui fer la seva feina i que quan es
reclamin les transferències, les de justícia o qualsevol altres que
puguin venir al futur, han de venir ben dotades, no hem de
repetir casos com els d’ensenyament, d’educació o de sanitat,
que després queden absolutament insuficients per les coses que
hem de fer en aquestes illes. Creim que si les illes Canàries
tenen un règim especial, un règim fiscal que compensa la
insularitat, no s’entén per què les Illes Balears no l’han de tenir,
i per això donarem suport als punts 5 i 6.
Creim que s’ha de transferir la titularitat d’aquestes
infraestructures culturals que encara queden per transferir, i fa
anys que ja ho venim reclamant, tant el seu grup com el nostre.
Creim que s’ha de compensar el dèficit històric, evidentment.
Creim que s’ha d’instar el Govern a fer un pla
d’infraestructures ferroviàries que contempli les inversions que
són necessàries, evidentment. Creim que hem d’instar el
Govern a acompanyar les lleis i els decrets que facin en l’àmbit
que afecti la competència municipal, que han de venir amb la
dotació suficient per dur les competències, però crec que això
és un defecte que existeix en cascada, en escala, el Govern fa
transferències als governs autònoms i no els dóna la suficient
dotació, els governs autònoms fan transferències als consells i
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no els donen la suficient dotació o l’escatimen o després els
donen a través de noves lleis, els confereixen noves obligacions
i noves responsabilitats de la seva competència, i no vénen
acompanyades de la suficient dotació. Quan hi hagi un sistema
econòmic on cadascú tengui la suficient dotació amb recursos
propis per assumir les seves responsabilitats, tots aquests
problemes s’hauran solucionat.
Donarem suport a aquesta proposta, que crec que podria ser
objecte d’una transacció, però que, independentment de si fos
o no una transacció, que es refereix, la núm. 12, a la unitat de
la llengua, crec que hauríem de ser capaços de fer, i tothom ho
diu, però després no sé què passa, però no s’aconsegueix en la
realitat, de fer un gran pacte per a la llengua, que la llengua no
fos una arma per tirar-nos en cara quan venguin les eleccions,
que ningú no pogués utilitzar aquest tema per aconseguir
avantatge electoral.
Donarem suport, com no podia ser d’una altra manera,
perquè la votàrem i la complim, a la Llei de normalització
lingüística.
Donarem suport a instar el Govern que faci les actuacions
necessàries perquè l’ús de la llengua habitual, de la nostra
llengua, es vagi estenent.
Donarem suport que no s’utilitzi la qüestió lingüística com
a eina partidista, bé, en definitiva, ja li dic, donarem suport a la
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
25, 27, 29, 31, 36, 37, 39, 41, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
60, 61, 62, 70, 71, 90, 95 i 96.
I no tenc més temps per poder donar l’explicació, la
justificació per quin motiu ho feim.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Bon dia, senyores i senyors diputats. Sr. President. Per retre
compte de quin és el posicionament del nostre grup, Esquerra
Unida i Els Verds, respecte de les propostes de resolució
presentades pel Grup PSM-Entesa Nacionalista.
Nosaltres ens abstendrem a una i votarem a favor a totes les
altres, per tant, serà fàcil la meva intervenció, avui. Ens
abstendrem a la 87 per una raó. Miri, en aquests moments hi ha
una negociació entre el Govern de les Illes i l’Ajuntament de
Vila sobre la utilització de l’Escola Graduada, i jo no crec que
el Parlament hagi d’interferir en aquest moment aquesta
negociació, perquè tal vegada l’Ajuntament de Vila pensa que
és millor utilitzar l’Escola Graduada per a altres activitats
culturals, no ho sé en aquest moment. Per tant, nosaltres
mateixos estam implicats a l’Ajuntament de Vila que està amb
aquestes negociacions i no ens sembla adequat ficar-nos enmig.
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Per la resta, senzillament, crec que a part que han fet una
feinada, com és costum del Grup PSM en aquesta tasca de les
resolucions i molt especialment del Sr. Riudavets, que fa una
feinada fent resolucions, que desgraciadament li passa el mateix
que a les nostres, que moltes vegades les hi voten i després no
les compleixen, però això sol ser habitual, evidentment és una
relació extensa de propostes que tenen com a objectiu marcar
per on anirien les línies generals de l’actuació del govern
segons el criteri que ells pensen i com que coincidim en quasi
tot, votam evidentment les transferències de Justícia, el
plantejament que es fa del transport aeri, em sembla ajustat,
perquè no és que estiguem en contra que s’arregli d’aquesta
forma, però si ho demanam des de fa no sé quants d’anys, el
problema és que no ens han de vendre motos a darrera hora,
sinó que hem de veure com queda.
El tema de la llengua, sense cap dubte, en fi, ha estat una
batalla donada fins al darrer moment en el tema de l’Estatut
d’Autonomia en aquesta tribuna i que no va ser possible
introduir, jo crec que aquest és un dels elements on es veu més
clarament que entre el que diuen i el que fan, el Partit Popular,
hi ha una diferència substancial, com la convocatòria del
Consell Social de la Llengua, determinades coses d’aquestes de
les quals se n’omplen la boca de dir que per a ells això no és un
problema, que no fan guerra, que no sé què, que no sé què més,
però després amb els fets les coses són diferents.
Sense cap dubte totes les que fan referència al tema
d’ensenyament i de sanitat, que van en la mateixa línia, que és
el reforçament del que és públic, la necessitat d’enfortir uns
serveis públics d’ensenyament i de sanitat per a la nostra
comunitat autònoma, ens sembla especialment encertada la
menció del 0 a 3 anys, que és una de les grans assignatures
pendents d’aquesta comunitat autònoma, els temes de la
immigració, coses que han quedat penjades i que s’han promès
mil de vegades, com el Pla contra la pobresa i l’exclusió social.
Sense cap dubte, totes aquestes propostes que fan referència
al tema de donar suport a l’economia social, lluitar contra la
sinistralitat laboral, contra la precarietat, etc., etc. En temes
d’agricultura, cooperatives agrícoles. Després hi ha els temes
de caire mediambiental en general, el tema de transports,
ferrocarril és fonamental, em sembla molt encertat i
conseqüent, per una banda es demana que l’Estat aporti el que
realment ha d’aportar amb aquest tema, perquè és de justícia i
em sembla negatiu que per exemple en els pressuposts
d’enguany ja no hi hagi cap partida sobre aquest tema, i a la
vegada es plantegen les coses com s’han de plantejar. Vaig
tenir ocasió ahir de fer referència a aquest mateix tema, s’ha
començat la casa per la teulada, s’havia de començar per
l’electrificació, no pel soterrament d’unes línies que després
s’hauran de canviar perquè tanmateix fan un fum que no hi ha
qui l’aguanti i perquè, a més, és complicadíssim soterrar gasoil,
no està vist enlloc, per tant, si realment s’aposta en criteris de
futur i no en criteris electoralistes, primer es comença per
l’electrificació i després es fa la resta, no?, si parlam de
soterrament, si ara dius, du el tren a Manacor, bé el tren a
Manacor pot anar amb gasoil, ara si vols fer un plantejament de
soterrament, fes primer l’electrificació, i fixa’t ja s’ha acabat,
això.
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El tema del parc de les vies sense cap dubte, repetir el que
ha dit el meu company Miquel Ramon, nosaltres aquesta
esmena l’havíem de presentar també, però per un error
burocràtic se’ns ha traspaperada; sense cap dubte tot el referit
a espais naturals; i sense cap dubte coincidesc plenament amb
les paraules del Sr. Riudavets sobre el tema de la regeneració
de la vida democràtica, consider que un dels elements més
decebedors, més greus del debat que visquérem ahir, és la poca
importància, la poca rellevància que des de la Presidència del
Govern es dóna a aquests temes, com si fossin temes menors,
com si no fossin importants, quan resulta que la taca de
corrupció s’estén a la nostra comunitat autònoma i a la vegada
és un segell que s’estén al País Valencià, s’estén a Madrid,
s’estén a geografies on els governs populars estan en el poder,
per tant parlam d’un tema fonamental que, en fi, és lògic i molt
correcte que sigui l’argument de resolucions.
Res més, moltes gràcies.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Crespí, té la paraula.

obrir un debat i tots hem tengut responsabilitats, jo mateix, per
això ho dic, en matèria educativa i, per tant, tots haurem
contribuït que això funcioni bé o malament, jo defugiria el fet
de criticar uns o uns altres, tenim un problema i hauríem de
trobar fórmules intelAligents i adequades al nostre sistema per
resoldre’l.
Miri. Ahir, em sembla, la Unió Europea va iniciar els
tràmits perquè Bulgària i Romania s’integrin a la Unió
Europea. Bé. La Unió Europea, el nivell de ciutadania entre 20
i 24 anys que ha completat el batxiller o un cicle formatiu de
nivell mitjà, és a dir, el tant per cent de població entre 20 i 24
anys, són joves, és el nostre potencial, a Europa, a l’Europa
dels vint-i-cinc, és el 77,3%, el 77,3%, més de tres quartes parts
tenen aquest nivell formatiu, nivell formatiu que implica un
valor de la societat, un capital humà. Espanya només té un
61,3, Balears només un 46,1, 30 punts per davall de la mitjana
europea dels vint-i-cinc. I Romania i Bulgària, la percepció que
nosaltres tenim és que pobrets, bé idò Bulgària té un 76,8% de
la població amb aquest nivell formatiu, i Romania un 75,2. Què
vol dir això? Això vol dir un capital humà que en el moment en
què aquests països entrin a la Unió Europea tendran mobilitat,
i nosaltres volem dir que hem de controlar la immigració, a
Europa no s’immigra, Europa es mou, i allà on hi haurà feina
la gent hi anirà, i sobretot si nosaltres no tenim, com deien
l’altre dia els mitjans de comunicació, capacitat per cobrir
aquests llocs de feina.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Gràcies, Sr. President. Hi ha una àmplia coincidència amb
les propostes que du avui el PSM-Entesa Nacionalista, 91 de
les seves propostes les votarem a favor, en votarem també
alguna, no hi estam d’acord, amb 4 no estam d’acord, i a unes
altres els proposarem una transacció que després detallaré.
Per què aquesta coincidència? Agafant les darreres paraules
del diputat que m’ha precedit, nosaltres creim que és
imprescindible produir una regeneració de la vida política, allò
que de vegades ens arriba de la ciutadania, que diu “els polítics
són tots iguals”, i no vol dir que tots siguem iguals perquè som
meravellosos, sinó tot el contrari, és una cosa que ens hauria de
doldre. Pertanyem a un colAlectiu mal valorat per la ciutadania
i si, damunt, els casos de corrupció demostren que aquesta mala
valoració té una motivació econòmica, jo crec que el tema és
greu i, per tant, nosaltres donarem suport a les seves propostes
en aquest sentit. Volia posar aquest element en primer lloc,
perquè crec que és una de les tares de pot tenir si l’estructura de
govern de la societat es distancia d’aquesta societat a la qual
governa, els resultats tots sabem on ens acondueixen.
I el segon tema a què volia fer referència en la nostra
coincidència, em permetran que no detalli el contingut de les
propostes perquè 107 esmenes són molt males de llegir aquí,
amb el temps que tenim, és el tema de l’educació. L’altre dia i
en privat, per aquí fora, em deia un conseller del Govern del
Partit Popular, no precisament ocupat en temes de tipus social,
que ell trobava que el principal problema d’aquesta comunitat
era l’educació o, com a mínim, el resultat de l’educació. Jo
coincidesc amb ell, hi coincidesc, i no és un problema només
de doblers, aquest, és un problema de dissenyar aquelles
estratègies que puguin resoldre allò que no ens funciona, i no
és un problema de trobar responsables, perquè aquí podem

Per tant, nosaltres coincidim amb totes les mesures i moltes
més que en podríem fet. Nosaltres pensam que el que hem de
fer és conjuntament reflexionar i eliminar determinats llocs
comuns a la discussió de centres públics i centres concertats, el
fracàs escolar es produeix a uns i als altres, a tots dos, i a tots
dos els hem de resoldre, tal vegada més a uns que no a altres,
però a tots dos els hem de resoldre.
I pas a les transaccions. Perdoni, Sr. President, però veig
que el rellotge ha fet més via de la que em pensava.
Nosaltres li proposam transaccions a la proposta núm. 33,
que suposam que es refereix al repartiment equitatiu de
l’alumnat estranger, i no ho diu, perquè l’alumnat es distribueix
d’acord amb la legislació que marca uns límits, i els pares tenen
el lliure dret d’elegir i, per tant, els centres no poden limitar
això. Es pot canviar la llei, però de moment supòs que aquesta
l’accepta. Molt bé.
A la 86 el que voldríem és que només es fes referència a la
suspensió dels ports esportius que en aquest moment es
tramiten fins a l’aprovació d’un pla director sectorial. Prohibirlos tots ad infinitum no ens sembla una mesura raonable,
sempre s’ha de deixar la possibilitat que d’una manera raonable
es pugui resoldre el tema.
La 88, fixi’s que es un poc redundant amb unes altres que
vostès tenen i que parlen del dèficit històric en infraestructures
de transport. Per tant, nosaltres li demanaríem suprimir en
aquesta, concretament, des de la paraula “Eivissa”, després
d’”Eivissa” suprimir el que ve a continuació, perquè seria un
tracte diferent a l’illa d’Eivissa i no a les altres, i vostès tenen
una altra esmena, ara no me la faci cercar, perquè el president
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em treurà de fora que fa referència al dèficit global
d’infraestructures, a la qual sí li donarem suport.
I a la 89, el que supòs que volen dir és “dinamitzar la
normalització lingüística”, no dinamitzen altra activitat de la
llengua que no sigui la normalització lingüística. La 89. “La
dinamització lingüística”, se suposa que dinamitzen la
normalització lingüística, eh?
Bé, i aquesta és la nostra proposta de transacció. Moltes
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Crespí. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Puj a aquesta tribuna per
defensar el posicionament del Grup Parlamentari Popular
respecte de les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Per qüestions de temps, evidentment, no he de fer de forma
telegràfica, no entraré a discutir totes i cadascuna de les
posicions respecte del rebuig de les 107 qüestions que avui el
PSM ens planteja aquí, i sí ho faré en una.
El rebuig del Grup Parlamentari Popular a les propostes que
avui ha presentat el PSM són fruit de diverses circumstàncies,
en primer lloc, perquè moltes d’aquestes qüestions que avui
planteja aquest grup parlamentari ja han estat debatudes aquí,
vostès ja saben quin és el posicionament del grup parlamentari
al respecte i, en conseqüència, entenem que són directament
incompatibles amb l’acció de govern del Grup Parlamentari
Popular.
En segon lloc, les rebutjam per coherència i, en definitiva,
perquè no són compatibles amb el nostre programa electoral.
En tercer lloc, perquè algunes qüestions de les que es
plantegen ja es fan o estan ja programades, i una especialment,
i a aquesta em vull referir, i és a la primera, perquè, com vostès
saben, vostès i nosaltres tenim una forma diferent d’entendre el
que nosaltres entenem que és una única realitat nacional i que
es diu Espanya.
No obstant això, i malgrat la distància que ens separa al
Partit Popular i al PSM, li he de dir que entenem que hem estat
raonablement generosos amb l’acceptació de diferents
propostes de resolució, i el balanç és el següent: li hem acceptat
un total de 32 propostes i li oferirem 3 transaccions. En
conseqüència, el balanç es pot convertir en 33 propostes de
resolució acceptades pel Grup Parlamentari Popular.
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coherència, i en segon lloc perquè la reclamació de la gestió de
transferències en matèria de Justícia és una qüestió que el Grup
Parlamentari Popular així ho ve demanant, i vostès ja saben que
ho venim fent. A les 5 i 6, perquè evidentment entenem que el
règim especial de Balears és objecte directe de compliment,
amb això estam d’acord. I a la 7 li oferiré la transacció següent,
allà on diu, on acaba, “de l’Estat”, afegir el següent: “a assumir
les propostes de la Mesa del Transport, a fi d’abaratir les
tarifes, augmentar les freqüències, inclusió de vols amb la
Península, a més de preveure un increment suficient de la
dotació pressupostària per tal de fer efectiva la declaració de
servei públic”. En qualsevol cas, després de la meva
intervenció la hi passaré per escrit perquè en tengui un millor
coneixement.
A la 8 i la 9, que fan referència a inversions de l’Estat,
també els donam suport, per coherència i perquè entenem que
és necessari i perquè nosaltres també aportam dins de les
nostres propostes similars o semblants, pràcticament iguals.
Les 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20 i 23, relacionades totes
directament amb la nostra llengua, ho feim per una qüestió de
responsabilitat. Entenem que és necessari i imprescindible
defensar la nostra llengua a tots i cadascun dels seus àmbits,
complir la Llei de normalització lingüística i promoure el seu
coneixement a tots els seus àmbits.
La 25 també l’acceptam, creim que és important
incrementar el professorat i cobrir mancances i deficiències. La
28 que fa referència a l’observatori, també la hi acceptam. I la
número 30 també, no pot ser d’una altra manera; el Partit
Popular també és sensible davant d’una nova realitat que és la
realitat de la immigració. Crec que és important reforçar les
mesures respecte als plans d’acollida i especialment de
l’alumnat immigrant.
A la 37 i a la 38 també tenen vostè i el seu grup el nostre
vot afirmatiu. La número 39 també li acceptarem, entenem que
el fracàs escolar i els índex i els indicadors de fracàs escolar
han de veure’s directament reduïts, i entenem que aquest és el
compromís de la Conselleria d’Educació, i donar suport
precisament a aquesta proposta per ratificar efectivament
aquest compromís.
A la número 40 també li direm que sí. A la 47 i la 48 també
tendran, vostè i el seu grup, el nostre vot afirmatiu perquè
entenem que la protecció del menor i principalment dels seus
drets són béns jurídics especialment necessitats d’una zelosa i
d’una ambiciosa protecció. A la 51 -sense entrar en detalls-, a
la 52, la 53 i la 54 també els direm que sí. La 55, que fa
referència al plus d’insularitat no pot ser d’altra manera que el
Grup Parlamentari Popular no doni suport a aquesta proposta;
entenem que és necessari acabar definitivament amb una
situació injusta i absolutament insostenible.
I a la número 57 li oferiríem una transacció. La transacció
seria la següent: allà on diu “a donar”, nosaltres...

Les transaccions es refereixen a les propostes núm. 7, 57 i
74.

(Intervenció inaudible)

I entraré, amb el poc temps que tenc, a argumentar el vot
afirmatiu. A les 3 i 4 li donam suport, en primer lloc per

...efectivament, li proposaríem “a continuar donant”.
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A la número 74 també faríem el mateix, com li he avançat,
o sigui, proposaríem una transacció i quedaria redactada de la
següent forma i manera, si a vostè li pareix bé: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a regular
el canvi d’ús dels hotels obsolets en habitatges d’acord amb la
Mesa de Turisme”.
Respecte a la 79 també ho farem; fa referència a la
rehabilitació i principalment a la creació del consorci per a la
rehabilitació de l’església de Sant Diego i el Pati de la Lluna a
Alaior. I respecte a la 87 també li donarem suport, maldament
hi hagi grups parlamentaris com Esquerra Unida que s’ha
abstingut en aquesta qüestió. Nosaltres, per una qüestió de
coherència i perquè donam suport, efectivament, a l’acció de
govern del Consell Insular d’Eivissa i Formentera respecte a la
declaració de bé d’interès cultural de Sa Graduada, hem de dir,
evidentment, que sí d’una forma ferma i rotunda a aquesta
proposició.
I per acabar li diré que la 90 i la 96 també trobaran el suport
del Grup Parlamentari Popular.

4. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la present
legislatura s’ha caracteritzat per l’enfrontament del Govern de
les Illes Balears amb els ciutadans de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a liderar la negociació d’un pacte per l’ocupació,
en compliment de la moció sobre un nou impuls a les
polítiques laborals a les Illes Balears, aprovada per aquest
parlament, i de nombrosos acords de la Mesa de Diàleg
Social, i que encara no ha complert.
6. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern
de les Illes Balears no ha aconseguit articular el pacte per un
nou model turístic anunciat pel president en el debat de la
comunitat del 2005.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar de forma immediata una proposta de
finançament suficient per al futur Consell de Formentera,
consensuada amb l’ajuntament d’aquesta illa i que compti
amb el suport de tots els grups parlamentaris.

Moltes gràcies.
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Jerez.
Començam ara el debat de les propostes del Grup
Parlamentari Socialista, i per defensar-les i en nom del grup té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar.
1. El Parlament de les Illes Balears condemna l’actitud del
president del Govern de les Illes Balears, Molt Hble. Jaume
Matas i Palou, d’espiar el correu electrònic dels seus
adversaris polítics, tal i com va confirmar el Tribunal Suprem
per immoral, ilAlegítima, antijurídica i falta d’ètica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a encapçalar immediatament un procés de
regeneració política, per tal de fer desaparèixer les actuals
pràctiques corruptes i recuperar la confiança de la ciutadania
envers les institucions.
3. El Parlament de les Illes Balears, preocupat per les
afirmacions de la Fiscalia General de l’Estat al seu informe
anual, on diu, en referència a les Illes Balears, que: “Las
cuestiones de recalificación del suelo, licitaciones de grandes
y pequeñas obras públicas, autorizaciones y licencias
urbanísticas conllevan en muchas ocasiones tal repercusión
económica..., que favorecen el desarrollo de conductas
corruptas tanto directamente por los responsables de la gestión
urbanista como indirectamente por complacencia u omisión de
quienes deberían vigilar que las mismas no se produzcan”,
insta el Govern de les Illes Balears a actuar immediatament i
contundent per eliminar aquestes pràctiques corruptes entre
les institucions de les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el model
audiovisual d’IB3 és un model imposat, sense consens,
partidista i sense pluralisme. A més, el que és més greu, un
model audiovisual intervingut políticament, tal i com ho va
demostrar la reunió secreta del passat mes de juliol entre el
president Matas i la cúpula directiva d’IB3 del PP, denunciada
per un mitjà de comunicació.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè en els pressuposts del 2007 s’inclogui una
partida suficient per garantir que el preu del bitllet d’avió
entre illes sigui d’un màxim de 27,50 euros, tenint en compte
que el Govern de l’Estat aporta els recursos corresponents al
50% del descompte als residents.
10. El Parlament de les Illes Balears constata la
ineficiència del Govern de les Illes Balears en incomplir
sistemàticament les resolucions que aprova aquest parlament.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir les resolucions que s’aprovin en aquest
parlament com a conseqüència d’aquest debat i totes les que
ja es van aprovar en debats anteriors.
12. El Parlament de les Illes Balears lamenta l’actitud del
president i del Govern de les Illes Balears per incomplir el
mandat del Parlament en relació a la gratuïtat dels llibres de
text i el compromís públic de desembre passat d’invertir
150.000 euros en ajudes a la compra de llibres de text per a
aquest curs.
13. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
les Illes Balears la destitució de la directora d’IB3 per la seva
gestió tan nefasta i que tant perjudica econòmicament,
culturalment i democràticament les Illes Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears constata i condemna
el constant desmantellament del sector públic en benefici de les
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empreses privades desenvolupat pel Govern de les Illes
Balears.

d’aplicació i els recursos econòmics i de personal que s’hi
destinaran.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir l’equilibri financer entre els consells
insulars en matèria de benestar social establert per la
corresponent llei de transferències.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una comissió no permanent en el si del
Parlament de les Illes Balears, per tal d’abordar de manera
rigorosa l’abandonament prematur de l’escolarització i la
promoció dels estudis de formació professional i dels estudis
universitaris a la nostra comunitat autònoma. Aquesta
comissió establirà els contactes necessaris amb els agents
econòmics i socials per recollir la seva opinió i el seu
compromís.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir de manera immediata amb les
obligacions contretes en el conveni que en matèria de
transport públic signà el 2003 amb el Consell Insular de
Menorca.
17. El Parlament de les Illes Balears rebutja el
nomenament de delegats insulars del Govern de les Illes
Balears i les seves empreses públiques a Menorca en totes les
matèries en què el consell té competències transferides.
18. El Parlament de les Illes Balears constata que la
Targeta Verda no ha complert els objectius prevists i anunciats
quan fou presentada pel president del Govern de les Illes
Balears.
19. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment al que marca la Llei
orgànica de mesures contra la violència de gènere que
corresponen a les comunitats autònomes.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, en un termini de tres mesos, la
creació de l’observatori de la publicitat no sexista, a fi que la
imatge de la dona no es vegi degradada als diferents mitjans
de comunicació.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a programar campanyes trimestrals i dirigides
a diferents colAlectius, a fi de sensibilitzar la ciutadania davant
la violència cap a les dones, i les doti als pressuposts del 2007.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d’igualtat d’oportunitats amb
l’objectiu d’evitar discriminacions salarials i altres condicions
laborals discriminatòries entre homes i dones, i que haurà de
presentar al Parlament abans d’acabar l’any.
23. El Parlament de les Illes Balears acorda crear una
comissió no permanent d’estudi de les causes de l’elevat índex
de fracàs, absentisme i abandó escolar, per tal d’elaborar un
conjunt de mesures urgents per reduir aquests elements
negatius del nostre sistema educatiu per al proper curs.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de treballadors socials els centres
educatius de les Illes on es donin taxes elevades de fracàs,
absentisme i abandó escolar als pressuposts del 2007.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’un pla estratègic per reduir el
fracàs escolar, que inclogui un pla pedagògic per millorar
l’ensenyament de les matemàtiques i la competència en
lecto-escriptura. El pla haurà de fer constar un cronograma

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries en relació a
l’admissió d’alumnes, tant en el període ordinari com durant
tot el curs escolar per tal d’assegurar que el repartiment dels
alumnes estrangers entre centres públics i centres concertats
es farà de manera equitativa, corregint-se les actuals
desigualtats.
28. El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de
les Illes Balears per l’aprovació del decret sobre mesures per
fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres
per discriminatori, per anar en contra de la normalització del
català i per afavorir determinats centres concertats en
detriment de tota la resta de centres.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un programa de millora de
l’ensenyament de les llengües estrangeres a tots els centres
educatius públics de les Illes Balears, que contempli mesures
pedagògiques, organitzatives i de recursos humans i materials.
30. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la
política educativa del Govern de les Illes Balears ha creat
greus diferencies entre l’escola pública i l’escola privada.
31. El Parlament de les Illes Balears lamenta la degradació
que pateixen les escoletes infantils, tal i com va denunciar la
degana de la Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes
Balears al conseller d’Educació i Cultura.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, en el termini de tres mesos, la
normativa que reguli els centres d’educació infantil públics i
privats, en l’etapa 0-3 anys, i a habilitar els recursos
econòmics necessaris per incrementar l’oferta públic a les
nostres illes.
33. El Parlament de les Illes Balears condemna el retrocés
que ha experimentat la normalització de la llengua catalana
com a conseqüència de la política del Govern de les Illes
Balears en aquesta matèria.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears elaborar, en el termini de tres mesos, un mapa
escolar que contempli les zones i les centres d’especial
necessitat i que estableixi els criteris de prioritat en la
intervenció.
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35. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la
Conselleria d’Educació i Cultura desatén les necessitats de
manteniment i reforma dels centres públics mentre
subvenciona la construcció d’aules a centres privats.
36. El Parlament de les Illes Balears lamenta la poca
atenció que la Conselleria d’Educació i Cultura dedica als
alumnes amb necessitats educatives especials, alhora que
l’insta a incrementar el nombre d’especialistes en pedagogia
terapèutica, audició i llenguatge i atenció a la diversitat.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de partida pressupostària en el 2007 el
Pla de convivència dels centres educatius.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les actuacions pertinents a fi de donar
complida resposta a les demandes del Defensor del Poble en
relació a l’escolarització equitativa d’immigrants i alumnes
amb necessitats educatives especifiques entre les escoles
públiques i concertades, en definitiva sostingudes amb fons
públics.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un pla per afavorir millores a les
zones de concentració de població immigrada per tal d’evitar
la guetització, fomentant inversions en les infraestructures dels
barris en procés de degradació, així com intervenció de
caràcter integral dins els barris en què es detectin problemes
d’interculturalitat, i que el doti als pressuposts del 2007.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a abandonar el model audiovisual partidista i
ruïnós en que ha convertit la RTVIB, IB3.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a deixar de tapar la senyal de TV3 en les
emissions de la lliga de futbol.
42. El Parlament de les Illes Balears lamenta la mala
gestió econòmica d’IB3, que en un sol trimestre ha esgotat la
partida pressupostària de tot l’any i ha autoritzat una
ampliació de pressupost de 30 milions d’euros, amb la qual
cosa el cost de l’ens arribarà als 100 milions d’euros, cosa que
significa un endeutament de gairebé el 50% del seu pressupost.
43. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Govern de les Illes Balears ha estat incapaç d’aportar
informació contrastada i sistematitzada en relació a cap
actuació per evitar els efectes negatius de la generalització del
tot inclòs.
44. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Govern de les Illes Balears no ha dut a terme les campanyes de
promoció pròpies adreçades als mercats emissors per a la
captació de turisme individual i independent.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla de competitivitat de
l’oferta complementaria que impulsi i ajudi les empreses a
adaptar-se a les exigències de la demanda turística actual i
prevegi la seva dotació per al 2007.

46. El Parlament de les Illes Balears lamenta que durant la
present legislatura el Govern de les Illes Balears no ha dut a
terme ni un sol esponjament.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear i dotar pressupostàriament un fons per a
la millora de les zones turístiques i la posada en valor dels
recursos i la realització d’infraestructures que permetin la
creació de nous productes turístics i la diversificació real de
l’oferta existent als pressuposts del 2007.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear immediatament el centre de referència en
recerques turístiques amb la Universitat com impulsor del
projecte.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar d’una partida extraordinària de 6
milions d’euros per a accions urgents les estacions
depuradores d’aigües residuals i per establir convenis amb els
ajuntaments, per tal d’evitar les fallides del procés de recollida
i depuració com les que han tingut lloc el proppassat estiu als
pressuposts del 2007.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme totes les actuacions necessàries per
tal de colAlaborar amb la Sociedad Pública de Alquiler per
fomentar el lloguer d’habitatges a les Illes Balears el 2007.
51. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el
Govern de les Illes Balears no hagi revisat i actualitzat,
d’acord amb la realitat socioeconòmica de les Illes Balears,
els criteris i requisits exigibles per optar a l’adjudicació
d’habitatges de promoció pública.
52.
El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment del Govern de les Illes Balears de les polítiques
sobre habitatge previstes al I Pla d’Habitatge de les Illes
Balears.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir tots els objectius establerts al conveni
signat amb el Ministerio de la Vivienda, per tal de
desenvolupar el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.
54. El Parlament de les Illes Balears lamenta el fracàs del
Govern de les Illes Balears en relació a la seva política de sòl,
després haver retirat del tràmit parlamentari el Projecte de llei
del sòl i l’habitatge de les Illes Balears.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les actuacions necessàries per tal
d’evitar l’increment del preu del sòl per a la construcció
d’habitatges.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar amb polítiques decidides el lloguer
d’habitatges per tal que aquest règim d’ocupació d’habitatges
sigui una alternativa real a la compra per a la població, als
pressuposts del 2007.
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57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb tots els municipis de les Illes
Balears per tal de rehabilitar i reactivar la vida als barris del
nucli central de les poblacions, duent a terme polítiques que
incentivin l’ocupació, bé en règim de lloguer, bé en règim de
compravenda, dels habitatges buits que existeixen en aquests
barris, als pressuposts del 2007.
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joves la possibilitat d’obtenir un crèdit hipotecari avalat pel
Govern de les Illes Balears.
68. El Parlament de les Illes Balears lamenta que, com a
conseqüència de la política del Govern de les Illes Balears, el
preu dels habitatges s’hagi incrementat de forma vertiginosa.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar sòl públic a disposició per a la
construcció d’habitatges protegits i ho prevegi als pressuposts
del 2007.

69. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el
Govern de les Illes Balears no desenvolupa polítiques eficaces
en matèria de consum, dirigides a millorar els hàbits
alimentaris del ciutadans, per tal de prevenir l’obesitat i el
sobrepès, amb especial atenció durant l’etapa infantil i juvenil.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure als pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears el finançament suficient per tal
d’executar les mesures previstes al I Pla d’habitatge de les
Illes Balears 2004-2008.

70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les campanyes d’informació al
consumidor necessàries per tal de donar compliment als drets
dels ciutadans de les Illes Balears en matèria de consum, als
pressuposts del 2007.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la construcció d’habitatges de
promoció pública fins arribar a una oferta de la mateixa
xifrada en un percentatge significatiu de la demanda existent,
segons les dades del registre de solAlicitants d’habitatge de
promoció pública de l’IBAVI.

71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar una llei per regular el consum de
begudes alcohòliques i espirituoses abans del final d’aquest
període de sessions.

61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un cens dels habitatges buits existents
a les Illes Balears i establir els convenis necessaris per tal de
mobilitzar-los per introduir-los en el mercat de lloguer a preus
assequibles.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear habitatges de promoció pública destinats
a joves menors de 35 anys i a famílies monoparentals, per
accedir-hi en règim de lloguer a preu taxat d’entre 180 i i
300 i.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear habitatge de promoció pública destinat a
joves menors de 35 anys i a famílies monoparentals, per
accedir-hi en règim de venda a preu taxat d’entre 100.000 i
i 150.000 i.
64. El Parlament de les Illes Balears lamenta el fracàs de
la Hipoteca Jove com a mesura eficaç d’ajuda als joves per
accedir a un habitatge.
65. El Parlament de les Illes Balears lamenta el tracte
diferenciat que el Govern de les Illes Balears fa entre uns tipus
de joves, que reuneixen els requisits per poder contractar una
Hipoteca Jove, i uns altres que no poden accedir-hi.
66. El Parlament de les Illes Balears lamenta que els joves
de les Illes Balears amb més dificultat per poder accedir a un
habitatge obtenen menys ajudes per part del Govern de les
Illes Balears.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar les condicions i els requisits de la
Hipoteca Jove, amb l’objecte d’ampliar a un major nombre de

72. Una vegada constatat el fracàs del Govern per portar
a terme el seu projecte de nou hospital a Son Espases, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar ja la construcció del nou hospital al solar
actual de Son Dureta tal com estava previst i acceptat per tots
els partits al seu moment.
73. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment del pressupost de Sanitat que obliga el Govern
a endeutar-se a llarg termini.
74. El Parlament de les Illes Balears denuncia
l’incompliment per part del Govern de les Illes Balears de fer
efectius els drets sanitaris dels ciutadans que figuren a la Llei
de salut 5/2003.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears de forma immediata a adequar el nombre de
metges de família, pediatres, infermeres i demés personal dels
centres de salut, per poder garantir una adequada atenció
sanitària a l’augment de població.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa de forma immediata un pla
d’assistència al podòleg per als diabètics de les Illes Balears.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir i posar en marxa el centre de salut
mental, ubicat fora de l’Hospital de Can Misses, en el municipi
d’Eivissa.
78. El Parlament de les Illes Balears lamenta que malgrat
l’aprovació del decret i del nomenament del defensor de
l’usuari, no estigui en marxa i no tengui una atenció directa al
públic.
79. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el
president del Govern de les Illes Balears falti a la veritat quan
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diu que els joves de 6 a 15 anys gaudiran d’assistència
odontològica pública quan només són els de 6 i 7 anys que la
tenen avui, i els de 15 anys no la tendran fins el 2014.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que a partir d’ara totes les places residencials
siguin públiques el cent per cent.
81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les noves places creades a centres
ocupacionals a distints pobles i ciutats de les Illes Balears
siguin el cent per cent públiques.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les noves places creades a centres d’estades
diürnes a distints pobles i ciutats de les Illes Balears siguin el
cent per cent públiques.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les noves places creades a habitatges
assistencials a distints pobles i ciutats de les Illes Balears
siguin el cent per cent públiques.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear noves places a habitatges tutelats a
distints pobles i ciutats de les Illes Balears, que aquestes siguin
el cent per cent públics.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar de forma immediata els tres mesos
de rehabilitació constant per als malalts de Parkinson a tot
l’any.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar al cent per cent el centre de Maó per
a discapacitats psíquics, per tal que l’associació ASINPROS
pugui reestructurar el centre ocupacional Bintaufa.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no pressionar més financerament els
ajuntaments perquè assumeixin despeses importants pel que fa
referència a la construcció de residències i centres de dia, atès
que això hipoteca severament els pressupostos municipals.
88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla que marqui prioritats i
desenvolupi a la nostra comunitat tot allò que afecta la Llei
estatal de dependència, la quarta pota de l’estat del benestar.
89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les iniciatives socials que
contemplen integrar els discapacitats en un mercat laboral
adient (l’atur afecta un 80% dels discapacitats) amb l’objectiu
de reduir l’atur a la meitat al 2007.
90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un protocol d’actuació que coordini
totes les institucions (Govern, consells, centres de salut,
policies, jutjats, etc.), que agiliti totes les passes
administratives i burocràtiques per tal que aquestes actuacions
siguin ràpides i efectives, per minorar les conseqüències

lacerants de les agressions als menors, i dotar-ho als
pressuposts del 2007.
91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es doti una línia pressupostària als
pressuposts del 2007 que ajudi els discapacitats físics i
psíquics per tal d’adequar el seu habitatge habitual a les seves
necessitats.
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament en aquesta legislatura
l’oficina d’emancipació dels joves, que té com a principal
objectiu ajudar els joves en matèria de treball, habitatge i
formació, i facilitar ajuts per a l’accés a l’habitatge.
93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament en aquesta legislatura
un borsí de treball especial per a menors de 35 anys.
94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un pla, mitjançant les conselleries
de Treball i Formació i Educació i Cultura, a fi que els joves
de les nostres illes puguin entrar al mercat laboral amb
contractes específics, que els permeti finalitzar els seus estudis,
i el doti als pressuposts del 2007.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre urgentment les mesures necessàries per
aturar l’increment de la sinistralitat laboral a la nostra
comunitat.
96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral i dotar aquests programes en els
pressuposts del 2007.
97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que redueixin
la precarietat laboral dels treballadors i els doti als
pressuposts del 2007.
98. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’acció per l’ocupació femenina en
el marc del Pla d’Ocupació de les Illes Balears, i que el doti
als pressuposts del 2007.
99. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un programa de recerca en
colAlaboració amb universitats i altres institucions per
fomentar noves indústries que permetin la seva instalAlació a
les nostres illes i dotar-ho als pressuposts del 2007.
100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a elaborar un pla de modernització de les
empreses a través de l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit
de la formació, la investigació, la producció, la
comercialització, la promoció, la informació i la legislació
internacional, i dotar-ho als pressuposts del 2007.
101. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a elaborar un pla per tal d’impulsar la
indústria artesana en la millora de la seva comercialització,
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posant un especial èmfasi amb la seva presència en el sector
turístic com el nostre i dotar-ho als pressuposts del 2007.
102. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a elaborar un pla estratègic del sector
industrial que freni el procés de deslocalització industrial que
s’està produint a les Illes, i dotar-ho als pressuposts del 2007.
103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a incrementar les ajudes econòmiques als
centres tecnològics, fonamentals en la formació de capital
humà i millora de la producció als pressuposts per al 2007.
104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a desenvolupar un pla d’alfabetització digital
dirigit a la societat, objectiu bàsic del qual és apropar les
noves tecnologies, i dotar-ho als pressuposts del 2007.
105. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a elaborar un pla d’impuls al comerç urbà
que permeti la seva dinamització al centre dels pobles i les
ciutats i dotar-ho als pressuposts del 2007.
106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a elaborar un pla de formació atenent les
necessitats del sector del comerç, per millorar la preparació
dels treballadors i propietaris.
107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a reforçar de forma immediata les inspeccions
destinades a combatre l’intrusisme i la competència deslleial
en el comerç i dotar-ho als pressuposts del 2007.
108. El Parlament de les Illes Balears denuncia
l’incompliment per part de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca de les resolucions i els acords del Parlament, i insta a
donar-los compliment en benefici del sector primari de les Illes
Balears.
109. El Parlament de les Illes Balears denúncia que la
Conselleria d’Agricultura malgasti els recursos en estudis,
justament al final de la legislatura, i insta el Govern de les
Illes Balears a destinar els recursos a mesures estructurals per
incrementar l’eficiència del sector primari.
110. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la
normativa redactada per la Conselleria d’Interior ha empobrit
els ajuntaments de les Illes Balears en imposar-los noves
obligacions sense compensació econòmica.
111. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a frenar l’“enxufisme” tant a les
administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
com a les empreses públiques.
112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a colAlaborar amb el RCD Mallorca i
l’Ajuntament de Palma a consensuar un pla de remodelació de
l’ONO Estadi (Son Moix).
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113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a elaborar i aprovar el més aviat possible el
Pla Director de l’Economia Social.
114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a fomentar la preinstalAlació d’equips tèrmics
a les noves edificacions a través de subvencions i a tots els
edificis públics, en els pressuposts del 2007.
115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a incrementar notablement les auditories
energètiques per detectar les situacions de dilapidació
energètica i proposar solucions, oferint ajudes per a la seva
aplicació.
116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar el progressiu soterrament de les
línies aèries.
117. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a introduir a tots els edificis públics, al 2007,
la ilAluminació eficient per aconseguir una menor despesa
energètica.
118. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i a l’Ajuntament de Palma a la creació del
Parc de les Vies, a fi i efecte que sigui un autèntic parc urbà
(predominantment per als vianants i amb pas transversal de
vehicles a determinats punts) des de Son Fuster fins al Parc de
Ses Estacions.
EL SR. ALOMAR I MATEU:
Moltes gràcies, Sr. President. Aquest debat l’hauria d’haver
duit l’amic i company Xisco Quetglas. Vagin aquestes primeres
paraules com un record sentit cap a ell.
El Grup Socialista ha presentat 118 propostes de resolució.
Com comprendran serà difícil que les pugui defensar una per
una i per tant em permetran que faci una defensa genèrica del
que són les propostes de resolució i, sobretot, que expliqui quin
és el sentit i les qüestions que ens preocupen i que les inspiren.
El president de la comunitat va presentar aquest debat com
un debat de balanç, com és lògic de balanç de la legislatura, i
tot debat de balanç sempre té un problema, que és que es troben
molt aviat els incompliments, i aquestes propostes nostres van
dirigides en bona part a incompliments manifests del Govern de
les Illes Balears durant aquesta legislatura. Incompliments en
relació al seu programa electoral, incompliments en relació a
mandats d’aquest mateix parlament, i incompliments en relació
a propostes que havia fet el mateix govern.
Destaquen, o destaquem nosaltres, dins aquesta llarga
relació l’incompliment de la gratuïtat dels llibres de text,
incompliment de mesures contra la violència de gènere que
desenvolupa la llei orgànica i que correspon a les comunitats
autònomes aplicar-les, incompliment de les demandes del
Defensor del Poble en relació a l’escolarització equitativa
d’immigrants i d’alumnes amb necessitats educatives
específiques..., en fi, una llarga llista, com deia,
d’incompliments.
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La portaveu del nostre grup ahir deia que aquest govern era
un govern de mans foradades, però també jo diria que és un
govern de mans buides en polítiques socials, i sobretot de mans
buides en capacitat de diàleg, i dins aquesta llarga llista
d’incompliments que deia en destacam dos, dos en el sentit de
les paraules que deia anteriorment: un, el pacte per l’ocupació
i, un altre, el pacte per un model turístic. Els dos són un
exemple, és a dir, aquesta incapacitat d’aconseguit aquests dos
pactes promesos és un exemple clar del que nosaltres dèiem
ahir, que el Govern només dialoga o només arriba a acords amb
aquells que pensen com ell, però és incapaç d’arribar a acords
amb aquell que no pensa com ell.

adossat i l’acaba a la planta noble d’un palau; és molt diferent
la valoració que pugui fer aquesta persona de la valoració que
pugui fer una persona del carrer, una persona, un home o una
dona, propietària d’un petit comerç, un treballador o una
treballadora d’hostaleria, una persona que du els seus fills a
l’escola pública o que utilitza la sanitat pública, perquè dirien
que aquesta legislatura de mans foradades en economia, de
mans buides en polítiques socials, ha ignorat i continua
ignorant gran quantitat de persones. En canvi ha beneficiat unes
poques, i això també ho denunciàvem; denunciàvem aquesta
situació en el debat d’ahir i ho denunciam també a les propostes
de resolució.

Però també en serveix aquesta falta d’acord sobre un model
turístic per fer una reflexió sobre una altra qüestió, i és la
segona qüestió que ens preocupa en aquestes propostes de
resolució, que és la situació econòmica d’aquestes illes durant
aquesta legislatura, legislatura de grans xifres però legislatura
de poca feina en el que són els problemes estructurals de
sempre. I no és casualitat que no s’arribi a una acord d’un
model turístic a la mesa de diàleg, no és casualitat perquè la
qüestió essencial que s’està debatent en aquesta mesa és el
canvi d’ús d’hotels en apartaments, el canvi d’ús d’hotels en
apartaments que implicaria la pèrdua de llocs de feina i de
moltes empreses. Perquè, agradi o no agradi als senyors del PP
i al Govern, aquesta legislatura i aquest govern hauran estat o
seran els fossers del que és el model tradicional de turisme
d’allotjament, i en canvi són els promotors del que és el turisme
immobiliari, i aquesta és la qüestió que ahir vàrem plantejar i
que vàrem voler posar damunt la taula i que avui volem tornar
posar damunt la taula amb propostes de resolució. És més, jo
els diria que aquest govern va aprofitar la crisi generada l’11 de
setembre de l’any 2001 per poder impulsar de forma com mai
no s’havia vist un model urbanístic i un model de
desenvolupament immobiliari. I quan ahir criticàvem que els
perjudicats són els hotels i el turisme tradicional donàvem
xifres molt concretes, i avui en vull donar unes altres perquè sé
que el conseller, que en aquest moment és absent, està una mica
picat; idò perquè es piqui una mica més li diré que l’ocupació
hotelera del setembre del 2005 és 6 punts més baixa que
l’ocupació hotelera del setembre del 2001. És a dir, aquesta
legislatura ha estat i continua essent la ruïna del turisme
tradicional i del turisme hoteler.

Però la conseqüència més directa i que ens preocupa
d’aquesta situació, d’aquesta forma de fer d’aquest govern,
d’aquest estil de política de governar per a uns pocs o en
benefici d’uns pocs, és que de forma evident s’ha perdut o
s’estan perdent i s’estan destruint els valors que haurien
d’inspirar qualsevol activitat política. S’està fent política en
minúscula i s’estan perdent els valors de la política en
majúscula.

Ens preocupa, i així ho expressam a les propostes de
resolució, la falta d’inversions en millora del producte turístic,
la falta d’inversions del Govern en modernització del comerç,
la falta d’inversió en diversificació de l’economia i del mateix
producte turístic, i la falta d’inversions en investigació i en
I+D. Pensam que les noves tecnologies han de ser una
oportunitat per a aquestes illes, han de ser una oportunitat de
futur per a aquesta comunitat i, en canvi, el balanç de la
legislatura és que continuam estant a la cua de les inversions en
investigació i en I+D.

Clar, aquesta legislatura no seria completa sense aquesta
esfera, aquest, diguem, altaveu que és l’IB3. Plantejam davant
d’IB3 no només la seva falta de transparència i seu el
partidisme, sinó la mala gestió. Ens preocupa i la condemnam
i demanam de forma explícita la dimissió de la directora.

Però per ventura el tema que més simbolitza i que més
preocupa el Grup Socialista del balanç d’aquesta legislatura és
que ha estat una legislatura o està essent una legislatura amb
una total manca d’atenció a les necessitats reals de les persones.
I, clar, quan es fa un balanç és molt diferent, com deia ahir un
articulista d’un diari, és molt diferent veure’l..., o el balanç que
pugui fer aquella persona que ha començat la legislatura a un

Denunciam, s’ha denunciat i tornam a denunciar a les
propostes de resolució el cas BITEL. Un company fa uns dies
recordava l’exemple del president Nixon. A mi em pareixia un
exemple assenyat. El president Nixon no va ser jutjat, no va ser
condemnat, simplement va ser descobert, que és el pitjor que li
pot passar a un espia, que el descobreixin, i va assumir
responsabilitats polítiques, va assumir unes responsabilitats
polítiques dimitint de president. Aquí el que nosaltres estam
plantejant és la falta d’assumpció de responsabilitats polítiques
davant d’un cas tan flagrant com el cas BITEL i amb una
resolució o una sentència del Suprem tan clara i amb els termes
en què es parla. Nosaltres, per tant, demanam al president del
Govern que assumeixi responsabilitats polítiques davant del cas
BITEL.
Preocupa també de forma clara tota la problemàtica, la
trama la voltant de la requalificació del sòl, que en parla la
Fiscalia General i que diu que afavoreix la requalificació de
sòl, la licitació d’obra pública afavoreix l’aparició de conductes
corruptes. Ens preocupa i així ho plantejam a les propostes de
resolució.

Però per ventura allò que situa millor aquest govern, situa
millor la posició ideològica d’aquest govern són les seves
polítiques en educació, el discurs del president en aquest debat
era aclaridor del que pensa en aquesta matèria aquest govern i
quina és la seva posició ideològica, però també, conjuntament
amb l’educació, per ventura és el tractament de la llengua; la
llengua, que han convertit en una arma de confrontació política,
han estat incapaços fins i tot d’aplicar la Llei de normalització.
Si el president em permet i em deixa un minut jo els voldria
fer una reflexió, contar una petita història o anècdota per
acabar. Existeix Liébana, que es una població de Cantàbria; és
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famosa perquè hi va existir el beat de Liébana. El beat de
Liébana va ser el que va teoritzar en el seu moment, devers el
segle VIII, el que era la reconquesta. La reconquesta fins a
aquell moment havia estat una batalla, una guerra per quatre
gallines, diríem, i per quatre quartons que podia tenir un moro
o un cristià. A Liébana el beat, conjuntament amb el monarca
Alfons III, va teoritzar el que era la reconquesta, va teoritzar el
que era l’esperit nacional d’un estat unit. Cinc segles després en
aquesta terra existia Ramon Llull; Ramon Llull era un esperit
liberal, un esperit universal. El president Matas i vostès estan
més a prop de Liébana que de Ramon Llull.
Moltes gràcies.
(Aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo
demanaria que aquest debat de propostes de resolució en futurs
anys es canviés, perquè, 118 propostes de resolució, ni tan sols
em donaria temps -ho he provat- en els cinc minuts que tenc de
dir-les d’una en una: un, dos, tres..., i així comptant no seria
capaç de comptar-les totes.
Nosaltres, des d’Unió Mallorquina donarem suport a una
gran quantitat de propostes de resolució que ha presentat el
PSOE, el Partit Socialista Obrer Espanyol: la 2, la 5, la 9, l’11,
la 15, la19, la 20, la 21, la 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 37,
39, 41, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 67, 75, 76, 85,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 112, 114, 115, 116 i 117. Donam
suport a totes aquelles propostes que creim que són una
proposta en positiu i que aporten qualque cosa com a resultat
del debat que es va fer aquests dos dies. No votam a favor de
totes aquelles propostes que entenem que pugui fer el Partit
Socialista Obrer Espanyol de crítica a la política que ha fet el
Govern i que parlen de lamentar, de condemnar, que no estam
d’acord... A totes aquestes propostes han d’entendre que, tot i
respectant la seva postura, no els podem donar suport.
A més vull manifestar, ja que estam en aquest cas, que
acceptaríem la transacció que ens han proposat de parlar de
sentiments de persones i no de sentiments d’illes.
He de dir que votarem a favor, com no podia ser d’una altra
manera i perquè a més estam d’acord i farem en el futur
propostes en aquest sentit, d’encapçalar un procés de
regeneració política per tal que els ciutadans recuperin la
confiança. Però crec que això no hauria de quedar en paraules
dites en un moment, en un parlament, per llançar crítiques a un
partit i a l’altra, sinó que crec que hauria de ser un exemple que
féssim tots a totes les institucions. Jo crec que en el Consell de
Mallorca donam, amb el reglament que tenim en el Consell de
Mallorca, donam exemple, perquè no només tenim un registre
de béns i d’activitats, sinó que hi ha un control més rigorós de
la situació personal de les persones que formen part del Consell
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de Mallorca. Jo li he de dir que des d’Unió Mallorquina estam
disposats a posar-nos al capdavant de qualsevol iniciativa que
es prengui en aquest sentit perquè crec que seria molt bo per als
ciutadans de les Illes, però no s’ha de quedar en un mer debat,
aprofitat el debat de l’estat de la comunitat.
Estam d’acord que el Govern hauria de liderar un pacte, la
negociació d’un pacte per l’ocupació.
Estam d’acord i votarem a favor a la seva proposta referida
al preu dels bitllets aeris; el president del Govern de les Illes
Balears ens va sorprendre dimarts amb una proposta, jo no diria
innovadora, perquè en certa mesura ens atribuïm una part,
almenys, de la seva paternitat, però que si s’aconsegueix
l’objectiu que hi hagi els vols entre illes amb un preu de 27 o
30 euros i amb freqüències suficients, benvinguda sigui aquesta
iniciativa i nosaltres li donarem suport.
Estic d’acord amb vostè que si aprovam propostes de
resolució en aquest debat s’haurien de complir. El que no sé és
si aprovant 107, o 108, o 118 cada grup, no ho sé..., per ventura
hauríem de canviar aquest debat, o si l’hem de fer amb més
profunditat haurem de donar més temps a tots els grups perquè
pugui defensar, debatre, discutir, aportar idees sobre cada una
de les propostes de resolució que s’hi presenten. Votarem que
sí a allò de restablir l’equilibri financer als consells insulars,
evidentment hi votarem que sí i hi estam absolutament d’acord.
Votarem que sí al compliment del marquen les lleis i
especialment la llei orgànica de mesures contra la violència de
gènere, com no podria ser d’una altra manera; i volem instar el
Govern que en el termini que vostès plantegen es creï
l’observatori per a la publicitat, perquè no doni una imatge que
degrada la dona, hi estam totalment d’acord.
En definitiva, donarem suport a les propostes que -ja se
m’encén el llum vermell- que li he mencionat anteriorment i
que no tenc temps de fixar-ne la posició. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
he de dir que votarem a favor de gairebé totes les propostes de
resolució que ha presentat el Partit Socialista. Únicament a
dues d’elles ens abstendrem, concretament a la 93 i a la 102.
Concretament la 93 consideram que posar un borsí de
treball especial per a menors de 35 anys en aquest cas concret
no veim molt clar que es pugui fer i sobretot fer-ho abans de la
finalització d’aquesta legislatura, tot i que és un tema que, com
deim, que tampoc no té una importància, una transcendència
fonamental.
I, en segon lloc, a la 112 entenem que allò de la
colAlaboració amb el Reial Club Mallorca i l’Ajuntament de
Palma per consensuar un pla de remodelació de l’estadi de Son
Moix nosaltres en aquest moment, tenint en compte en primer
que sempre hem defensat que la institució que ha de decidir
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respecte a aquest tema de Son Moix hauria de ser l’Ajuntament
de Palma, que és aquell que, a més, n’és el titular; que per altra
banda i tenint en compte els projectes que du endavant aquell
que ara presideix el Mallorca, nosaltres almanco ens preocupen
els seus grans projectes urbanístics i creim que, en aquest cas
concret, a nosaltres l’abstenció ens pareix molt més prudent.
També plantejam una transacció, concretament a la 114.
Potser que sigui també un aclariment: allà on diu que es pretén
que es fomenti per part del Govern de les Illes Balears la
preinstalAlació d’equips tèrmics a noves edificacions a través de
subvencions, nosaltres plantejaríem que digués “equips solars
tèrmics”. Entenem que impulsar l’energia solar tèrmica en
aquest sentit és molt important; a més és més barat, és més
eficient a nivell energètic i també a nivell ambiental, i per això
proposaríem aquesta transacció.
Entrant ja en el tema (...), nosaltres he de dir que la gran
majoria, com dic, excepte aquestes tres, ens semblen molt
assenyades les propostes de resolució que presenta el Partit
Socialista. Creim que s’han de fer un parell de blocs que molt
breument vull esmentar.
En primer lloc, tot allò referit a la regeneració política i de
les formes democràtiques és un aspecte bàsic. És un aspecte
bàsic perquè estam parlant de la màxima institució
parlamentària, la màxima institució de la democràcia
institucional, i consideram que aquesta legislatura hi ha hagut
realment una pèrdua, un retrocés envers els valors democràtics
i institucionals bàsics i, sobretot, l’assumpció de
responsabilitats polítiques per part del Govern. Aquí s’ha
confós el que és la responsabilitat, diríem, dels jutjats, que és
un tema que s’ha de fer, però la responsabilitat política.
Nosaltres consideram que aquí venim a parlar de política i el
Govern és el primer que precisament ha d’assumir-ne aquestes
responsabilitats. I per altra banda el que no es pot admetre de
cap manera són, com dic, retrocessos democràtics a nivell
institucional i actituds fins i tot com la del president Matas, que
ni tan sols en un moment tan important com és ara, que no ha
demanat ni tan sols no només disculpes sinó que no ha acceptat
que va espiar, va espiar, així de clar, un correu electrònic privat
i que ara desgraciadament, una vegada que el diputat,
precisament el Sr. Xisco Quetglas, no hi és, ni tan sols a títol
pòstum no ha demanat disculpes. Jo crec que en aquest sentit
demostra el poc tarannà que hi ha en aquest sentit a nivell ètic.
Per altra banda creim també molt assenyat el tema que
plantegen les propostes de resolució d’eliminar les pràctiques
corruptes de la manera de funcionar. No és cert que tots siguin
iguals; aquí hi ha hagut un intent de voler precisament, com dic,
no assumir responsabilitats polítiques. També creim que la
proposta de resolució que diu o que planteja que no hi ha
d’haver confrontació amb la ciutadania nosaltres creim que és
un aspecte fonamental, i en aquest sentit creim que també hi ha
hagut un retrocés de cara al que és escoltar a una part, com a
mínim, dels ciutadans.
Hem de dir que les propostes de resolució que es fan envers
ja a les propostes concretes nosaltres creim que també -ja dicsón assenyades perquè efectivament hi ha hagut molts
d’incompliments per part del Govern; s’ha venut molt de fum
i a l`hora de propostes concretes, accions concretes en l’àmbit

educatiu, en l’àmbit de comerç, en l’àmbit de turisme, en tema
de medi ambient, en tema d’habitatge, en tema d’indústria i
altres, realment no les hem vistes d’una manera clara. Supòs
que el fet de posar IB3, d’impulsar IB3 com un model
audiovisual al servei del Partit Popular i sobretot, com diu una
proposta de resolució, d’invertir o d’haver gastat els doblers en
molt poc temps, supòs que és l’intent clar de voler vendre
moltes coses però que en realitat l’acció de govern no s’ha vist
amb una acció concreta que vagi i redundi en benefici dels
ciutadans.
Per això, només podem dir que estam d’acord amb tot el
que suposi impulsar accions concretes com planteja el Partit
Socialista a les propostes de resolució, en tots els àmbits que
evidentment no tenc temps per poder dir, però que amb totes
elles nosaltres estaríem d’acord.
Consideram que el tema d’habitatge és un tema
importantíssim, així s’inclou en aquestes propostes de
resolució, i, ja per acabar, creiem és que el Partit Socialista
amb les propostes de resolució que ha plantejat el que pretén és
precisament normalitzar no només una activitat democràtica i
institucional, sinó sobretot normalitzar que els governs estan
per treballar, per fer propostes, hi pot haver discrepàncies
polítiques evidentment perquè cada un té model, però que hi ha
d’haver actuacions clares, concretes i en tots els àmbits que
preocupen els ciutadans. Aquí el que preocupa, com dic, és fer
gran publicitat, és vendre molt de fum i és fer Laberinto de
pasiones perquè es veu que la gent no mira IB3 i el que han de
fer és vendre molt d’opis per totes les illes perquè la gent miri
"culebrons". Nosaltres evidentment els "culebrons" i les vendes
de fum no ens agraden i per això, creiem que aquestes
propostes de resolució estan dins la línia del que és un
parlament.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Grup PSM- Entesa
Nacionalista, Sr. Riudavets té la paraula.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
tant en la lectura prèvia de les propostes de resolució del Grup
Socialista com fa un moment escoltant el Sr. Celestí Alomar, en
l’exposició de la defensa hem observat des del nostre grup
parlamentari una ampla i clara coincidència amb les propostes
del Grup Socialista i les propostes presentades per nosaltres.
Per això seré breu en la meva intervenció, perquè crec que no
és necessari detallar una per una, i a més és impossible, les
propostes que votarem favorablement, només faré esment a les
línies generals que possibiliten aquesta coincidència.
A la intervenció de defensa de les propostes del nostre grup
vam presentar quatre grans eixos que les conformaven, tres dels
quals també conformen al nostre parer les propostes del grup
socialista. Em referesc a un redreçament de la política sectorial,
la política concreta de cada una de les conselleries, a la lleialtat
institucional que hauria d’informar tots els actes, per dignitat
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només, per dignitat ja bastaria, tots els actes d’aquest govern,
i la necessària, inajornable, urgent regeneració de la vida
política que aquest govern ha duit a les clavegueres. És evident,
llavors, que donarem suport, donarem suport i només ho dic a
tall d’exemple, a les propostes adreçades a acabar amb la
violència de gènere, a actuar amb mesures urgents contra el
fracàs escolar, l’abandó d’estudis, l’absentisme escolar, a
potenciar l’escola pública, a recuperar l’atenció a les escoletes
infantils, a la distribució equitativa de l’alumnat immigrant
entre centres concertats i públics, etc. Totes elles, per altra part,
eren incloses també dins les nostres mateixes propostes de
resolució, per tant la coincidència és evident.
Deixin-me fer, però, una reflexió sobre el tema. Mentre els
grups de l’oposició estam preocupats, molt preocupats per la
situació de l’educació a les nostres illes, aquí dalt va pujar el
president del Govern a vendre’ns mates a terra de meravelles,
tot funciona, tot va bé, en aquests mateixos moments, en aquest
mateix moment falten mestres a gairebé tots els centres de les
Illes Balears, no s’han cobert les places necessàries, en aquests
mateixos moments hi ha alumnes a Palma sense escolaritzar i
som a finals de setembre, en aquests mateixos moments hi ha
més violència a les aules, han crescut durant els darrers tres
anys, exponencialment i absolutament, els expedients escolars,
en aquests mateixos moments hi ha poca participació de la
comunitat educativa, en aquests mateixos moments, en aquests
mateixos moments un senyor president del govern puja aquí
dalt a dir que els alumnes han de ser subjectes passius, i això és
una vergonya, i ho hem de saber tots que això és una vergonya.
Però bé, entram a un altre tema, si parlam de lleialtat
institucional no hi pot haver cap dubte que estam d’acord que
s’ha de restablir l’equilibri financer entre els consells insulars,
que aquest govern conscientment i fredament ha trencat, per
què?, per perjudicar el Consell Insular de Menorca, amb quina
motivació?, que el governen forces progressistes amb les quals
ells no estan d’acord, discriminació a la carta per interessos
partidistes. El mateix podem dir sobre la proposta referida al
conveni sobre el transport públic a l’illa de Menorca. Una altra
discriminació perquè governen els que no són dels seus, però
bé ja estam acostumats a aquestes malifetes del govern Matas.
Entram a una altra temàtica, donarem suport, Sr. Alomar,
senyors del Grup Socialista, a totes les mesures adreçades a la
necessària regeneració de la vida política, tots els grups hem
coincidit, des de la proposta que fa referència al constant
incompliment per part del Govern de les propostes aprovades
en aquest parlament, a vegades pens que tot és una cerimònia,
aprovam coses que el Govern després no compleix
sistemàticament, a la nefasta gestió de la directora d’IB3, tots
sabem en què s’ha convertit IB3, en una caixa amb el 50% de
grolleria i en una caixa amb el 50% de propaganda del govern
popular i del Partit Popular.
També donarem suport que una vegada per totes el Govern
de les Illes Balears i el Sr. Matas, en concret, assumeixi la seva
responsabilitat política pels fets lamentables, vergonyosos,
d’espionatge a adversaris polítics, que d’una vegada assumeixi
responsabilitats polítiques, que estigui ben clar que el Tribunal
Suprem -i torn a repetir- va dir -que no hi estam d’acord,
veurem que diu el Constitucional-, que això no és un delicte, va
dir que no era delicte, però també va dir, que era comprovat
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que havia espiat, per tant, que assumeixi responsabilitats
polítiques d’una vegada.
Coincidim també, naturalment, amb la proposta genèrica de
regenerar la vida política, nosaltres hem concretat més, hem
demanat reprovacions i hem fet propostes concretes, però amb
la seva proposta genèrica hi coincidim en el cent per cent.
No m’estendré més, no els vull avorrir, ni em vull avorrir jo
mateix, rallant més de suport i de coincidències. Simplement
afegir que la filosofia en general, perquè ara em referiré a una
discrepància, de les propostes socialistes coincideix en general
amb el nostre grup parlamentari. A veure, dels tres eixos en un
no hi han entrat i jo ho lament, i ho he dir aquí dalt per ser just
amb jo mateix, i just amb aquesta cambra, la identitat del nostre
poble. Lament que Andalusia, senyors del Grup Socialista,
vostès assumeixin que és Andalusia una realitat nacional i no
ho assumeixin per a les Illes Balears. Això ho lament. Lament
així mateix que no facin un incís en la concessió nacional de les
Illes Balears dins el seu “daçò”, que crec que en el fons ho
pensen, però tal vegada no els convé, però bé, així estam.
I ara una discrepància concreta amb una proposta de
resolució. La proposta núm. 9, que els confés, senyors del grup
socialista que no l’entenc gens, demanen vostès que sigui el
Govern de les Illes Balears que posi els doblers per al
descompte, per baixar el preu als 27 euros. Això és el que posa
literalment, a veure, jo no sé si ho fan vostès per posar en
contradiccions el president Matas, que ja em sembla bé, o si ho
fan vostès per posar-lo en evidència, que també em sembla
perfecte, però estic convençut que si vostès sabessin que això
s’havia de votar no l’haguessin posada, que l’han posada només
perquè saben que la votaran en contra i per posar en
contradicció, perquè si no, què suposaria això? Suposaria que
la insularitat hauria de ser finançada pels mateixos ciutadans de
les Illes Balears, suposaria que la compensació o la insularitat
amb els vols, que fins i tot la Constitució planteja que és, a
veure, que és una competència, un deure de l’Estat, es buidaria
de contingut, suposaria que els ciutadans de les Illes Balears
haurien de pagar amb els seus impostos l’abaratiment dels vols.
No és així, és l’Estat que els ha de compensar, és l’Estat que ha
de compensar la insularitat, és l’Estat que té el deure de donar
suport, vull dir, de posar en funcionament com Déu mana la
declaració d’obligacions de servei públic per abaratir els vols,
augmentar freqüències i tot el que sigui necessari. No podem
fer que els ciutadans de les Illes Balears paguin dues vegades
el cost de la insularitat. No m’agrada que em felicitin per aquest
costat, però la raó és la raó, sigui qui sigui qui em feliciti.
Però, en tot cas, jo estic convençut que el Grup Socialista
allò que volia era posar en contradiccions al Govern Matas,
però, sincerament, estic convençut que si s’hagués sabut que
hi havia la més mínima possibilitat que es votàs a favor no
s’hagués incorporat, i nosaltres, per coherència i perquè ningú
no ens ho pugui retreure en un futur, serem coherents amb allò
que sempre hem dit i hi votarem en contra.
Només per acabar, les coincidències que he vist entre tots
els grups de l’oposició em fan pensar que la creixent corrupció,
que l’ús partidista de les institucions, que la falta de democràcia
que ha posat en marxa aquest govern i la manca de polítiques
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sectorials, sobretot socials, no són una anècdota, són ja la
categoria i aquesta categoria és diu Partit Popular.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari Popular, té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Munar.
EL SR. MUNAR I CARDELL:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Alomar, a mi també m’hauria agradat que ho defensàs el Sr.
Quetglas, sobretot perquè voldria dir que està físicament entre
nosaltres, perquè espiritualment hi és i entre altres coses perquè
tampoc no m’agrada debatre amb vostè per una qüestió
purament d’amistat. Però aquí estam per defensar cada un els
seus postulats polítics i nosaltres els n’acceptarem quinze a sis,
i els transaccionarem 6, que més no fa, són 25% de les seves
propostes, que són el 25% de sentit comú i de construcció de
discurs en positiu que coincideix amb el 25% del que vostès
aporten a aquest parlament amb persones físiques.
La número 11 l’acceptarem perquè complir resolucions és
una cosa que s’ha de fer per imperatiu legal, la 16 ho feim
perquè el conveni de transport públic amb el Consell Insular de
Menorca no demostra més que l’esperit de seguir transitant pel
bon gust fins i tot, amb els que estan teòricament a l’altra part.
Els transaccionarem la número 19, si vostès accepten en lloc
d’“a donar”, “seguir donant”. Els transaccionarem la 22, si aquí
on diuen vostès “en acabar l’any”, accepten en lloc de “l’any”,
“acabar la legislatura”.
Els acceptarem la 37 perquè efectivament dotar d’una
partida pressupostària per a una convivència de centres
educatius, crec que el conseller ja ho té previst i crec que ho ha
anunciat o ho anunciarà, però en qualsevol cas és una proposta
molt constructiva que ens sembla bé.

Transaccionaríem la 75 i la 76, si quan vostès diuen ...,
eliminar “de forma immediata”, nosaltres eliminaríem aquest
“de forma immediata”, a les dues parts. I amb la 89, quan parla
de l’atur dels discapacitats i del mercat laboral, naturalment hi
hem d’estar sempre d’acord. La 95 i la 96, prendre mesures per
a l’increment, sobre el tema de la sinistralitat laboral, són temes
que el Govern i el conseller en particular, tenen una especial
sensibilitat i, per tant, com que s’està treballant en aquest tema,
ens sembla molt adequat.
I la 104, també naturalment allò de l’alfabetització digital
és una proposta de futur i ens té al seu costat. Això són els sí i
les transaccions, dels no hi ha tres o quatre feixos. El del mal
gust directament, les quatre o cinc primeres, en són un exemple.
Un altre és una allau de propostes de coses que ja s’estan fent
i que, per tant, voldrien dir que anam per darrera els
esdeveniments, i això no va en la nostra forma de pensar. I un
altre senalló són aquelles que dimanen del desconeixement
institucional, administratiu o d’inviabilitat econòmica, les pots
fer quan estàs a l’oposició.
I per acabar dues reflexions, a la 116, que veig que ningú no
hi fa esment, vostès proposen que soterrem les línies aèries, jo
sé i els dic si vostès es plantegen si això ho hagués dit qualcú
del Partit Popular, des de cateto, incult, ignorant, incapaç,
demanarien la seva destitució; jo em dedic a dir-los, seguint el
paradigma d’ahir del nostre president, d’elegir la dignitat i
l’elegància, dins el bell estil de parlamentar, que accept que és
un error.
I, en segon lloc, vostès que particularment, alguns almenys,
són d’elegància innata i de formació intelAlectual quasi
ilAlustrada, poden ser quasi grollers cercant la calúmnia i el mal
gust com a estratègia. I per acabar, dir-los que del vist a les
seves propostes, la conseqüència demolidora és que vostès
reposen la seva estratègia damunt un model de supervivència,
i el govern del president Matas, fa temps que transita envers
d’un model d’excelAlència.
Gràcies.

La 48, crear un centre de referència en recerques turístiques,
incloent la Universitat com a impulsora, creiem que és una
bona proposta, que crec que també ja s’està pràcticament duent
a terme. I les 53, 55, 56, 57, 58 i 59, no vull fer mal a la Sra.
Camps, perquè quan l’oposició parla bé pareix que es posen
més nerviosos, però, efectivament, són molt acurades, molt
positives i en algun cas perillosament confrontades amb el seu
ministeri perquè vostè ens proposa, entre altres coses, allò del
lloguer i allò de la rehabilitació, i vostè sap que el ministeri, al
Govern balear, el s’ha carregat amb totes les de la llei en el
tema, però en qualsevol cas li ajudarem per tal que entre vostè
i nosaltres convencem al ministeri perquè es posi al seu lloc i
conegui un poc la nostra realitat.
Transaccionarem la 62 i la 63, si en lloc de posar les xifres
que vostès posen, nosaltres estam disposats a posar “segons el
preu proposat pel ministeri”, és a dir, serem submisos a allò que
digui el ministeri, crec que ja no podem ser més constructius en
aquest cas.
La 70, naturalment també l’acceptarem perquè el tema del
consum és un tema que crec que ens té a tots molt clars.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Munar. Passarem ara a debatre les
propostes del Grup Parlamentari Popular i per defensar-les té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Oliver.
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu acord
que a la reforma de l’Estatut d’Autonomia que s’està tramitant
a les Corts Generals s’inclogui la regulació d’un règim
especial per a les Illes Balears que reconegui el fet específic i
diferencial de la pluriinsularitat. En tot cas, es regularà una
reserva d'inversions de caràcter fiscal amb la finalitat de
compensar els problemes de discontinuïtat territorial i
promoure activitats generadores d'ocupació que incrementin
la productivitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a negociar el traspàs de les
competències en matèria d’administració de Justícia a les Illes
Balears amb la dotació pressupostària suficient, que
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garanteixi l’adequada prestació dels serveis i permeti palAliar
el dèficit d’infraestructures existent.
3. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a la proposta d’un nou model de transport aeri entre illes
efectuada pel president del Govern, i insta el Ministeri de
Foment a anulAlar l’actual sistema de descomptes per a
residents en el vols interinsulars i a transferir la quantitat
prevista per al 2007 (18.736.500i, segons el mateix ministeri)
a la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
d’articular el nou model, que suposarà una baixada en el preu
dels bitllets, l’augment de les freqüències de vol, l’ampliació
d’aquests beneficis a tots els ciutadans i la dinamització de
l’activitat econòmica i social a les Illes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Menorca
i l’Ajuntament de Ciutadella a agilitar els tràmits
corresponents per dur endavant, a la major brevetat possible,
les obres de construcció del nou dic exterior del Port de
Ciutadella.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat, d’acord amb allò que disposa l’article 10 de la Llei
30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes
Balears, a signar amb el Govern de les Illes Balears un
conveni que doni suport financer per desenvolupar el Pla de
transport ferroviari inclòs en el Pla director de transports de
les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a prendre en consideració el “Model de sistema
aeroportuari que reclama la societat balear per als aeroports
de les Illes Balears” consensuat pel Comitè assessor en
matèria de co-gestió aeroportuària de les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prorrogar els convenis formalitzats amb les
entitats financeres per dur endavant la Hipoteca Jove durant
un any més, fins el 31 de desembre del 2007, i demana al
Govern de l’Estat que prengui mesures com aquesta perquè el
colAlectiu de joves pugui gaudir, el més aviat possible, d’un
habitatge en propietat.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a derogar l’Ordre del Ministerio de Vivienda
2784/2006, de 27 de juliol, per la qual es determinen les
condicions i els requisits de rehabilitació aïllada per millorar
les condicions d’accessibilitat, sostenibilitat i seguretat
estructural en el programa 2006 del Pla estatal 2005/2008,
publicada en el BOE núm. 218 de 12 de setembre, mitjançant
la qual es redueixen les ajudes per rehabilitació i suposa una
important reducció de les ajudes rebudes fins ara pels
ciutadans de les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la Llei 25/1988, de 13 de juliol, de
modificació del règim legal de les taxes estatals i locals de
reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter
públic, per establir una bonificació del 85% sobre l’import de
la taxa corresponen a la tarifa C.1 prevista a l’article 49 de la
llei, en la utilització del domini públic aeroportuari per part de
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les administracions públiques, directament o indirectament, en
el desenvolupament d’activitats de promoció de fires,
congressos o esdeveniments.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a retirar el mapa de districtes industrials presentat a les
comunitats autònomes el passat 19 d’octubre pel Ministeri
d’Indústria, que ha de servir per al disseny de futures
polítiques de planificació i ajudes al sector industrial, que
deixa fora bona part dels sectors industrials de les Illes
Balears i no té en compte la nostra insularitat.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a realitzar una política activa en la defensa del comerç
tradicional i la igualtat d’oportunitats entre grans i petits
establiments, en la negociació que en aquests moments s’està
desenvolupant a Europa per a la elaboració d’una directiva de
serveis europea, rebutjant les disposicions que estableixen la
liberalització total del comerç i els serveis, i a més prohibeix
les segones llicències autonòmiques de comerç.
12. El Parlament de les Illes Balears insta i reitera al
Govern de l’Estat Espanyol a complir i fer efectiu l’acord del
Consell de Ministres del passat 29 d’abril del 2005 sobre la
modificació de les quanties de la indemnització per residència
del personal al servei de l’Administració Central de l’Estat
destinat a la nostra comunitat autònoma.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol que dins els pressupostos generals de l’Estat
s’inclogui una previsió pressupostària que garanteixi als
membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat el gaudi
de les mateixes avantatges insulars que els destinats a les Illes
Canàries.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure dins els pressupostos corresponents a
l’exercici del 2007 un augment de la partida pressupostària
destinada al finançament del Fons de Cooperació Municipal.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el Programa per al foment de la
competència lingüística en llengües estrangeres, tant ara com
en futures convocatòries, i a continuar treballant en el model
trilingüe que s’ha posat en marxa recentment i que ha tingut
una gran acollida per part de la societat balear, conscients de
la importància de formar ciutadans que puguin
desenvolupar-se normalment en el context de la progressiva
integració de la nostra societat en el marc comunitari.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, en cas que no es constitueixi el Patronat de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó abans de final d’any, emprendre
les accions necessàries adreçades a reivindicar i garantir els
drets que la comunitat autònoma de les Illes Balears té sobre
els esmentats arxius
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar incrementant l’esforç pressupostari
i a adoptar noves mesures destinades a la conciliació de la
vida laboral i familiar.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar i promoure l’oferta formativa laboral
dirigida indistintament a desocupats i treballadors en actiu i
a incrementar les accions dirigides a la millora de la
qualificació professional i a la inserció laboral dels joves fins
a trenta anys.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els recursos destinats a la
prevenció de riscs laborals amb el objectiu de reduir la
sinistralitat amb més efectivitat, així com a incrementar la
investigació d’accidents lleus i el control de les empreses amb
índexs de sinistralitat superiors a la mitjana del sector al qual
pertanyen.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè dugui a terme les gestions necessàries
amb el Ministeri d’Educació per agilitar els tràmits de
reconeixement i homologació dels títols formatius dels
immigrants, i a establir els convenis amb les universitats
públiques de les Illes Balears per afavorir ajudes per a la
continuació d’estudis entre la població immigrant.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar les accions per lluitar contra
l’assetjament escolar (bullying).
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a firmar un conveni de
cessió de les instalAlacions esportives ubicades a l’aeroport de
Son Bonet i dels terrenys que limiten amb aquestes, per tal de
disposar de més i millors instalAlacions.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a desenvolupar, sense més demora, el projecte de
Parador de Turisme del Llatzaret a l’illa de Menorca, d’acord
amb els estudis que s’han elaborat a l’efecte.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la Llei d’arrendaments urbans pel que fa a
la definició del lloguer de temporada, a causa de les seves
conseqüències dins l’àmbit de la comercialització turística i el
seu solapament en la legislació i competències turístiques.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a realitzar la distribució de les ajudes i els fons
econòmics vinculats en el Plans de dinamització del producte
turístic, i la transferència dels fons corresponents a la
promoció turística, en base a criteris de territorialització.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incloure el municipi de Palma de Mallorca, en el
Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las
infraestructuras Turísticas (FOMIT).
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir un finançament sanitari suficient per fer
front a la despesa sanitària que es genera amb l’increment de
la població immigrant .
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir una quantitat del Fons Tecnològic per al

període 2007-2013 que sigui proporcional al pes econòmic de
les Illes Balears i rebutjar el 0,1% proposat per el Ministeri
d’Economia i Hisenda, i que aquest fons sigui gestionat pel
Govern de les Illes Balears.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir un finançament del fons FEDE, per al
període 2007-2013 que sigui proporcional al pes econòmic de
les Illes Balears i especialment a les seves necessitats, i que
aquest fons sigui gestionat pel Govern de les Illes Balears.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir que la proposta del nou model de
finançament autonòmic a què es va comprometre la
vicepresidenta del Govern central a presentar el mes
d’octubre, entri en vigor l’any 2007, previ el debat i el
consens en el Consell de Política Fiscal i Financera.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir que els pressupostos generals del Govern de
l’Estat per a l’any 2007, tinguin en compte la disposició
transitòria vuitena , d’inversions públiques i increment de la
població, que figura al text de proposta de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per aquest
Parlament el 13 de juny del 2006.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar, juntament amb el Ministeri de
Medi Ambient i amb el consens general de la comunitat
científica, totes les accions necessàries per a fer possible el
projecte de reintroducció del Vell Marí a les Illes Balears.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar el programa de qualitat de les aigües
de bany amb una acció que permeti millorar la neteja de les
platges en el període de baixa temporada turística, respectant
sempre els criteris ecològics en l’execució d’aquestes
accions.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complementar les actuacions en matèria de
lluita contra les plagues amb noves iniciatives compatibles
amb la conservació, com una actuació imprescindible per a
garantir una adequada gestió de les nostres zones forestals i
garantir que la superfície de repoblació forestal anual mai
no sigui inferior a la superfície forestal arborada cremada,
com una eina imprescindible en la lluita contra l’erosió .
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tramitar i aprovar dins aquesta legislatura el
decret que, desenvolupant la mesura legal ja aprovada,
permeti cobrar als camps de golf per l’ús de l’aigua reciclada
provinent de les depuradores del Govern.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l
’Estat a fer efectiu el més aviat possible i amb la dotació
pressupostari suficient, el traspàs del Centre d’Interpretació i
Parc Nacional marítim terrestre de Cabrera, en compliment de
la sentencia del Tribunal Constitucional que atribueix aquesta
competència a les comunitat autònomes.
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37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a executar en els terminis prevists les obres de sa
Costera i les dessaladores de Andratx i Alcúdia a Mallorca,
Santa Eulària del Riu a Eivissa i Ciutadella de Menorca, com
a fonts de proveïment d’aigua de gran importància per poder
alleujar l’explotació dels aqüífers.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un programa integral de recuperació
i foment de les races autòctones animals de les Illes Balears
que contempli, d’entre altres, la creació d’una unitat
administrativa que realitzi la gestió administrativa, mesures de
divulgació de les races a les escoles, mesures de foment als
criadors i a les associacions de criadors, edició de
publicacions i convenis de suport per a la millora de la gestió
dels llibres genealògics.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un programa de mesures que millorin
la comercialització dels nostres productes agraris de qualitat,
amb la finalitat d’aconseguir una major rendibilitat del nostre
sector primari, i que s’estudií la possibilitat d’aprovar noves
denominacions de qualitat, amb les conseqüents campanyes de
promoció i difusió d’aquests productes.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè durant 2006 declari la reserva marina del
Llevant de Mallorca, tan reclamada pel sector pesquer, en les
aigües interiors de la península d’Artà, i faci gestions perquè
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació declari reserva
marina l’àrea contigua ubicada en aigües de la seva
competència, respectant-se els mètodes pesquers professionals
i recreatius tradicionals i sostenibles.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a participar en el finançament de la construcció del nou
hospital de referència de les Illes Balears.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els tràmits necessaris que permetin
aconseguir finançament estatal per als programes
d’Assistència bucodental infantil (PADI) i el Programa
d’assistència bucodental a majors.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir optimitzant els recursos existents a la
sanitat pública balear, a fi que tos els usuaris siguin atesos el
més aviat possible, sense que arribin a complir-se els terminis
prevists al Decret de garantia de demora.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a respectar els compromisos adquirits amb el Govern
de les Illes Balears en matèria de serveis socials, i donar
compliment al conveni de colAlaboració entre el Ministeri de
Treball i Afers Socials i la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la construcció de centres de serveis socials
d’atenció especialitzada, de 9 de març del 2004.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la creació, la dotació i l’obertura del Museu Pintor
Puget, ubicat a la ciutat d’Eivissa, Patrimoni de la Humanitat,
així com a la construcció, la dotació i l’obertura d’una
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biblioteca pública de la xarxa de biblioteques de l’Estat en el
terreny ofert pel Consell Insular d’Eivissa i Formentera a la
mateixa ciutat.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a habilitar una partida pressupostària adient als
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2007 a fi de
construir, dotar de mitjans i posar en funcionament les
següents infraestructures a l’illa d’Eivissa:
- Seu dels Jutjats a la ciutat d’Eivissa.
- Comissaria de Policia a la ciutat d’Eivissa.
- Comissaria de Policia al municipi de Sant Antoni de
Portmany.
- Caserna de la Guàrdia Civil al municipi de Sant Joan de
Labritja.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat que els esmentats pressuposts generals de
l’Estat contemplin la partida pressupostària adient per invertir
en la millora de les infraestructures i la seguretat de l’aeroport
d’Eivissa.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a habilitar una partida pressupostària adient als
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2007 a fi de poder
complir definitivament amb el compromís per a l’adquisició
dels terrenys anomenats ses Feixes i es Pratet de ses monges,
a la ciutat d’Eivissa, Allà dins, al municipi de Sant Joan de
Labritja, i Can Marí, a l’illa de Formentera.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a habilitar una partida pressupostària adient als
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2007 a fi de
construir, dotar de mitjans i posar en funcionament les
següents infraestructures a l’illa de Formentera:
- Jutjats de Primera Instància i Instrucció.
- Caserna de la Guàrdia Civil a Formentera.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears, insta el
Govern de l’Estat a dur a terme l’ampliació del Port de la
Savina a l’illa de Formentera per tal de millorar la seva
seguretat i operativitat.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dur a terme una nova delimitació de costes que
respecti la voluntat dels ciutadans de l’illa de Formentera.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer-se càrrec del cànon de transferència del Pla
director de residus d’Eivissa i Formentera, d’acord amb la
voluntat manifestada conjuntament pel Consell d’Eivissa i
Formentera i l’Ajuntament de Formentera.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, des del
Grup Parlamentari Popular demanam el seu suport perquè a la
reforma de l’Estatut d’Autonomia s’inclogui la regulació d’un
règim especial per a les Illes Balears que reconegui el fet
específic i diferencial de la pluriinsularitat. I demanam també
el seu suport per al traspàs de les competències en matèria de
justícia, també demanam el seu suport a la proposta d’un model
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de transport aeri entre illes efectuada pel president del Govern,
que suposarà una baixada dels preus dels bitllets, l’augment de
freqüències de vols i l’ampliació d’aquests vols.
Demanam també que s’insti el Govern de l’Estat i el Govern
de les Illes Balears, juntament amb el Consell de Menorca i
amb l’Ajuntament de Ciutadella perquè agilitin les obres de
construcció del nou dic del port de Ciutadella, i instam el
Govern de l’Estat perquè signi un conveni que doni suport
financer per al desenvolupament del Pla de transport ferroviari
inclòs dins el Pla director de transports de les Illes Balears.
Instam també el Govern de l’Estat a prendre en
consideració el model del sistema aeroportuari consensuat pel
comitè assessor en matèria de cogestió aeroportuària.
Demanam també al Govern de les Illes Balears que prorrogui
la Hipoteca Jove durant un any, fins el desembre del 2007.
Instam al Govern de l’Estat que no redueixi les ajudes per a la
rehabilitació d’habitatges i que estableixi una bonificació del
85% sobre l’import de la taxa corresponent a la tarifa C1 a la
utilització de domini públic aeroportuari pel que fa al
desenvolupament d’activitats de promoció de fires i congressos.
Demanam també al Govern de l’Estat que retiri el mapa de
districtes industrials presentat a les comunitats autònomes el
passat 19 d’octubre pel Ministeri d’Indústria i que deixa fora
bona part dels sectors industrials de les Illes Balears i que, a
més, no té en compte la nostra insularitat. I demanam també al
Govern de l’Estat que realitzi una política activa en defensa del
comerç tradicional i la igualtat d’oportunitats entre grans i
petits establiments rebutjant l’elaboració d’una directiva de
serveis europea que estableix la liberalització total del comerç
i dels serveis.
I demanam també a l’Estat espanyol que compleixi i faci
efectiu l’acord del Consell de Ministres del passat dia 29
d’abril de la indemnització per residència del personal de
l’Estat destinat a la nostra comunitat autònoma. I, en el mateix
sentit, li demanam també que els membres dels cossos i forces
de seguretat de l’Estat gaudeixin dels mateixos avantatges
insulars que gaudeixen els que estan destinats a les Illes
Canàries.
Demanam al Govern de les Illes Balears que augmenti la
partida pressupostària destinada al finançament del Fons de
Cooperació Municipal, i demanam també al Govern que
continuï treballant amb el model trilingüe que s’ha posat en
marxa recentment. I al Govern de les Illes Balears li demanam
que en cas que no es constitueixi el Patronat de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó abans de finalitzar aquest any, emprengui les
accions necessàries adreçades a reivindicar i garantir els drets
que la nostra comunitat autònoma que té sobre aquests
esmentats arxius.
Demanam també al nostre govern que continuï incrementant
l’esforç per a la conciliació de la vida laboral i familiar, i a
ampliar i promoure ofertes de formació laboral, a la millora de
la qualificació professional i també de la inserció laboral dels
joves, i que incrementi els recursos destinats a la prevenció de
riscs laborals amb l’objectiu de reduir la sinistralitat més
efectivament.

Demanam també al Govern de les Illes Balears que
juntament amb el Ministeri d’Educació agiliti els tràmits de
reconeixement i homologació dels títols formatius dels
immigrants. I li demanam també que cedeixi les instalAlacions
esportives ubicades a l’aeroport de Son Bonet. Li demanam
també que desenvolupi el projecte de parador de turisme de
Llatzaret a la illa de Menorca, i que modifiqui la Llei
d’arrendaments urbans pel que fa a la definició de lloguer de
temporada.
Al mateix temps, demanam també al Govern de l’Estat que
la distribució de les ajudes de dinamització de producte turístic
i la promoció turística sigui en base a criteris de territorialitat.
I instam el Govern de l’Estat que inclogui el municipi de Palma
dins el FOMIT. També li demanam que garanteixi el
finançament sanitari suficient per fer front a la despesa sanitària
que es genera amb l’increment de la població immigrant.
Li demanam també al Govern de l’Estat que les ajudes de
fons tecnològic per al període 2007-2013 sigui proporcional al
pes econòmic que tenen les Illes Balears. I en la mateixa línia
també pel que fa a les ajudes del fons FEDER.
Al Govern de l’Estat li demanam també que el nou model
de finançament autonòmic, al qual es va comprometre la
vicepresidenta del Govern central a presentar aquest mes
d’octubre, entri en vigor l’any 2007. I li demanam que als
pressuposts generals de l’Estat tengui en compte la disposició
transitòria vuitena d’inversions públiques i increment de la
població que figura en el text de proposta de reforma de
l’Estatut d’Autonomia.
Instam el Govern de les nostres illes que juntament amb el
Ministeri de Medi Ambient facin possible el projecte de
reintroducció del vell marí a les Illes Balears, i al Govern de les
nostres illes li demanam que ampliï el programa de qualitat de
les aigües de bany i que complementi les actuacions en matèria
de lluita contra les plagues per garantir una adequada gestió de
les nostres zones forestals. I instam el Govern de les Illes
Balears perquè cobri en els camps de golf per l’ús de l’aigua
reciclada que fa provinent de les depuradores del Govern.
I demanam al Govern de l’Estat que faci efectiva la
transferència del Centre d’Interpretació i Parc Nacional
Marítim Terrestre de Cabrera. Demanam també al Govern de
l’Estat que executi en els terminis prevists les obres de sa
Costera, les dessaladores d’Andratx, d’Alcúdia, de Santa
Eulàlia i també de Ciutadella. I al nostre govern, al Govern de
les Illes, que aprovi un pla integral de recuperació i foment de
les races autòctones, animals de les Illes Balears i un programa
de mesures de millora de comercialització dels nostres
productes agraris de qualitat.
I també instam el Govern de les Illes Balears perquè durant
aquest 2006 declari la reserva marina del Llevant de Mallorca.
Al Govern de l’Estat li demanam que participi en el
finançament de la construcció del nou hospital de referència de
les Illes Balears. Al Govern de les Illes Balears li demanam que
financiï, que aconsegueixi, si és possible, finançament estatal
per als programes d’assistència bucodental infantil i també per
als majors.
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I al Govern de les nostres illes li demanam que a la sanitat
pública balear els usuaris siguin atesos sempre el més aviat
possible, i donar compliment al conveni de colAlaboració entre
el Ministeri de Treball i la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a la construcció de centres de serveis socials
atenció especialitzada. I a l’Estat li demanam també que
contempli la creació del Museu Pintor Puget ubicat a la ciutat
d’Eivissa, la construcció de dotació de l’obertura de la
Biblioteca Pública dins la xarxa de biblioteques de l’Estat,
també a Eivissa, i que hi hagi una partida pressupostària als
pressuposts, valgui la redundància, de l’Estat per a l’any 2007,
per poder fer front a la seu dels jutjats d’Eivissa, a la
comissaria de policia d’Eivissa i de Sant Antoni i també a la
caserna de la Guàrdia Civil en el municipi de Sant Joan, i que
també contempli la millora de les infraestructures i seguretat de
l’aeroport d’Eivissa. I que, en aquests mateixos pressuposts del
2007 estatals també hi hagi una partida per a l’adquisició dels
terrenys anomenats ses Feixes i es Pratet de ses Monges, a
Eivissa, Allà dins, a Sant Joan de Labritja, i Can Marí, a l’illa
de Formentera.
I li demanam també que hi hagi una partida pressupostària
per atendre necessitats a Formentera com són els jutjats de
primera instància i també la caserna de la Guàrdia Civil a
Formentera. I que es contempli també l’ampliació del port de
La Savina a l’illa de Formentera per tal de millorar la seva
seguretat i operativitat.
I al Govern de l’Estat li demanam també, senyores i senyors
diputats, que dugui a terme una nova delimitació de costes a la
illa de Formentera i instam, per acabar, senyores i senyors
diputats, l’Estat a fer-se càrrec del cànon de transferència del
Pla director de residus sòlids d’Eivissa i Formentera.
Per a totes aquestes propostes, senyores i senyors diputats,
els demanam el seu suport.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions, en primer
lloc, Grup Parlamentari Mixt, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per fixar
posicions des d’Unió Mallorquina. Unió Mallorquina no votarà
en contra de cap de les propostes de resolució proposades pel
Grup Popular. Ens abstendrem a les 4, 23, 46, 47, 48 ,49 i 50
perquè són qüestions que afecten Menorca, Eivissa o
Formentera, i que respectam la postura que des d’aquestes illes
puguin dir, i l’única a què també ens abstendrem i que es
refereix a un altre tema és la número 30.
Nosaltres, ja ho vàrem dir ahir al debat i pensàvem que així
ho pensava el president del Govern, som partidaris d’un sistema
fiscal a les illes similar al que té Canàries, és a dir, que es vegin
compensades les Illes com es veuen compensades les Illes
Canàries per l’esforç fiscal que suposa la insularitat, però aquí
parla de compromisos, que per ventura és que els han adoptat,
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els coneixen, però la resta dels ciutadans no els coneixem i que,
per tant, no els podem donar suport. Nosaltres ens hi
abstendrem i votarem a favor a les altres proposicions.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
les propostes de resolució del Grup Parlamentari del Partit
Popular a nosaltres ens duen a una profunda reflexió, breu però
també clara. Més de 35 de les propostes de resolució de les 50
són per demanar doblers al Govern de l’Estat o per demanar
que el Govern de l’Estat faci determinades actuacions, si tantes
coses i tantes actuacions importants depenen de Madrid, poc
governa el Govern de les Illes Balears, perquè poc pes polític
té ja que deixa pràcticament tot en demandes, com dic, a
Madrid i al Govern central.
Demana molt i sobretot el que demana són doblers,
nosaltres creiem que això és per després fer amb aquest doblers
el que ells volen, precisament, en canvi, les altres propostes de
resolució que van adreçades al que són les actuacions del
Govern de les Illes Balears ni hi ha cap doblers, no hi ha cap
pressupost, no hi ha cap temporalitat, l’únic que hi ha és
continuarem, millorarem, farem, però no hi ha en absolut
actuacions concretes. Nosaltres creiem que això és molt poc
responsable pel que suposa que realment allò que feim són
propostes de resolució del Parlament, perdó, del Parlament de
les Illes Balears i per tant, el Govern de les Illes Balears és el
que més s’ha d’implicar en les polítiques d’aquesta comunitat,
sense llevar evidentment que també s’ha de reclamar o s’ha de
fer que la normativa a nivell estatal es compleixi.
I després també sobretot crida l’atenció que es demanen
coses que quan el Sr. Matas -que no hi és mai a aquestes coses,
com que ja ha fet el debat desapareix d’aquest parlament-, era
ministre, no va dur a terme, això com a mínim dur a una
profunda reflexió que en tan poc temps no hi ha massa més
cosa que dir.
Entrant a les qüestions de les propostes de resolució
concretes, dir que el nostre grup donarà suport, és a dir,
votarem a favor de 18 propostes de resolució, perquè entenem
que, tot i que la gran majoria són per fer o implicar l’Estat,
nosaltres estam d’acord a demanar una regulació del règim
especial per a les Illes Balears, amb transferències adequades
de justícia, amb un conveni o pla de transport ferroviari hi
estam d’acord, tot i que veim amb tristesa, amb tristesa per dirho de qualque manera, perquè si ho deim com pertoca, les
competències en el tema ferroviari les tenen des de l’any 1996,
les té el Govern de les Illes Balears, i no hi ha cap compromís
ferma de fer actuacions en ampliar les vies existents, i només
diuen que si Madrid ens dóna els doblers val, si no, no feim res,
això a nosaltres ens sembla absolutament una irresponsabilitat
tremenda.
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Per altra banda, també estam d’acord a augmentar la partida
pressupostària destinada al Fons de Cooperació Municipal, amb
el parador de turisme (...) a Menorca, etcètera.
Però curiosament també, me permetran dir que, tot i que hi
estam d’acord, pel que fa al Govern de les Illes Balears només
és ampliar i promoure l’oferta formativa laboral, agilitar tràmits
de reconeixement i homologació del títol formatiu
d’immigrants, millorar aigües de banys, programa integral de
recuperació i foment de les races autòctones, tot són qüestions
diríem que estan bé i que nosaltres hi votarem a favor. Però,
com dic, no hi ha un compromís ferma, real, concret, amb
pressupost a la mà, en temporalització i sobretot amb polítiques
clares.
Dir també, abans d’entrar a les abstencions i a les que no,
que proposam al Grup Parlamentari Popular, transaccionar
quatre propostes de resolució, concretament la número 22, la
qual fa referència a les instalAlacions esportives ubicades a Son
Boned, nosaltres proposaríem afegir que es remetés tot el que
són aquestes instalAlacions a l’Ajuntament de Marratxí, perquè
consideram que hi ha una vella demanda d’aquest ajuntament.
A la número 37, proposaríem també que se separassin les
dues propostes, per una part, sa Costera, anàs diferenciada com
a proposta de resolució de les dessaladores. Entenem que sa
Costera nosaltres hi estaríem d’acord, amb les dessaladores què
vol que li digui, si el Sr. Matas les va pressupostar, va dir que
les faria i encara no les han fet, i ara demana els doblers a
Madrid? Ens sembla absolutament increïble, sense entrar en
què calentaban el planeta quan s’anava a València el Sr.
Matas, en canvi aquí no se calienta el planeta, perquè resulta
que aquí, el contrari, són necessàries. Demanaríem, per tant, si
és possible que nosaltres en aquest cas, votaríem a favor de sa
Costera, com dic, i votaríem que no a les dessaladores.
A la número 41, proposaríem també una transacció, que on
diu “El finançament del nou hospital de referència a les Illes
Balears” es posàs “Son Dureta”, i en aquest nosaltres votaríem
a favor, si no, votarem en contra.
Respecte de les abstencions, breument dir que nosaltres ens
abstenim a 22 de les seves propostes de resolució, perquè
entenem que, una vegada més, el que es fa és victimisme, és
lamentable que s’hagi de fer sempre, demanar al Govern de
l’Estat, al Govern de l’Estat sí que se li demanen doblers, plans,
qüestions concretes, és realment increïble, jo diria que la
política quasi la fa Madrid, segons les seves propostes. I a més,
modificar lleis que els van bé per dur endavant les seves
polítiques i els seus interessos, no els interessos dels ciutadans
de la comunitat autònoma, sinó precisament els seus. I nosaltres
en aquest sentit, evidentment, ens abstenim en una sèrie, que no
diré quines, perquè supòs que vostès ja ho tenen.
Per altra banda també, altres que fan referència a propostes
de resolució del que hauria de ser el Govern de les Illes
Balears, ens sembla que nosaltres moltes coses ja s’han dit per
part del portaveu del Partit Socialista, que vostès moltes
propostes que fan aquí només han estat bones intencions, però
que a l’hora de la realitat no, per tant incrementar pressupost i
mesures per conciliar la vida laboral i familiar, quan

pràcticament han fet molt poques coses, ens sembla una mica
com a mínim només voler quedar.
I acabant amb les que sí que hi votarem en contra,
concretament 8, és perquè consideram que hi ha qüestions que
nosaltres no hi podem en absolut estar a favor, perquè, com
sempre, entren dins qüestions, com per exemple el punt número
1, que introduïa modificacions a l’Estatut, que inclogui la
regulació d’un règim especial, quan aquí ja s’ha discutit, quan
vostès han defensat aquest acord d’una manera tan ferma, que
ara diguin que volen introduir aquest tipus de coses, a nosaltres
ens sembla que, si més no, entren en una contradicció molt
gran.
També el Conveni de residències sociosanitàries nosaltres
no hi estam en absolut d’acord.
Fer més obres, com el Port de sa Savina a Formentera, o
ampliar l’aeroport d’Eivissa tampoc ens semblen que estigui en
la línia del que nosaltres hem plantejat.
I com dic, i per acabar, aquestes propostes de resolució que
presenta el Grup Parlamentari del Partit Popular una vegada
més es fan, com dic, la gran majoria, per a senzillament
parèixer que Madrid ens ha abandonat, però el que demostren
és la ineficàcia d’un govern del Partit Popular que al llarg
d’aquesta legislatura ha estat incapaç de fer actuacions, com
dic, concretes per millorar la situació en general de les nostres
Illes i que després, al darrer, pareix que si qualque cosa no s’ha
fet és perquè la culpa la té Madrid. A nosaltres senzillament ens
sembla això lamentable i tot i com dic, donar suport a totes
aquestes propostes, que concretament són 18, creim que s’ho
haurien de fer mirar.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, voldria destacar l’enorme generositat que ha tengut
el Partit Socialista de Mallorca, PSM-Entesa Nacionalista, amb
l’aprovació o en donar suport a un 70% de les propostes de
resolució que ha presentat el Partit Popular. Aquest partit, el
PSM-Entesa Nacionalista, que alguns diputats o alguns
portaveus insisteixen en anomenar el partit del no, resulta que
donarà suport a un 70% de les propostes del PP.
Efectivament, el PSM diu que no a algunes coses, diu que
no als abusos, a la destrucció, a la corrupció, a la malversació
i a les polítiques negatives que es fan contra aquest país. Per
tant, dir que no estam d’acord amb algunes d’aquestes
propostes, 6 concretament hi votarem no, concretament a la 15,
perquè no estam d’acord amb el model trilingüe que ha
impulsat el Partit Popular; la 37, no estam d’acord que es
construeixi la dessaladora d’Alcúdia, podríem estar d’acord
amb una part d’aquesta proposta, però no estam d’acord amb
la totalitat, per tant crec que està justificat que la dessaladora
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d’Alcúdia, amb una bona gestió i planificació dels recursos
hídrics de la zona, no importaria que es fes. No compartim la
43, ja que amb recursos públics s’afavoreix la sanitat privada.
No compartim la 44, perquè creim que els recursos públics
s’han de dedicar a serveis públics. I la 49, tampoc no
compartim que s’han de delimitar les zones de domini públic
amb criteris, el senyor portaveu no ho ha dit això, però la
proposta escrita sí que ho diu, no s’han de delimitar les zones
de domini públic amb criteris de voluntat dels propietaris, sinó
que s’han de delimitar amb criteris de servei públic. Tampoc no
compartim la número 50, perquè creim que el cànon de
transferència l’ha de pagar la comunitat autònoma.
Després, hi ha una sèrie de proposicions a les quals ens
abstendrem, són 9 concretament, perquè les fórmules no són
clares, hi podríem estar d’acord en uns certs aspectes, però no
les compartim en la seva totalitat. La número 3, creim que la
fórmula que proposa el Partit Popular per fer un nou model de
transport aeri entre illes no és clara i creim que és de difícil
execució; nosaltres sempre hem reclamat que hi hagi un
transport aeri adaptat a les necessitats de les Illes, amb unes
freqüències de vols i uns preus assequibles, però creim que la
fórmula que proposa el Partit Popular no és gens clara ni està
prou madura per poder-se dur a terme i perquè sigui efectiva.
La número 7, creim que, no hi votam en contra, però ens hi
abstenim, perquè la Hipoteca Jove creim que no és la fórmula
ideal per resoldre els problemes d’habitatge dels joves, ja que
no arriba a tots ells i en discrimina una bona quantitat i sobretot
la classe més necessitada.
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d’acord amb totes, optarem per una abstenció global
d’aquestes.
La resta, la majoria de les propostes que fa el Partit Popular
reclamen recursos de l’Estat i els reclamen per palAliar un
dèficit històric en inversions, que tots coneixem. Jo crec que
aquí l’únic que vull ressaltar és la incoherència del PP, que
pareix que només són reivindicatius quan a Madrid no
governen ells, però el PSM sí que és coherent i el PSM des de
sempre ha reivindicat que hi hagi uns recursos i un finançament
just per a la nostra comunitat i ha reclamat, des de sempre, el
traspàs de competències per assolir un màxim nivell
d’autogovern. Són reivindicacions històriques el traspàs de
competències d’administració de justícia, el compliment del
REB, en matèria de ferrocarril, el reconeixement de la
pluriinsularitat i la reclamació de la cogestió de les
instalAlacions aeroportuàries. En definitiva, assolir un major
finançament de les competències transferides, tant sanitàries
com en educació, com totes les que hi ha, per corregir aquest
dèficit històric de la balança fiscal de les Illes Balears.
Crec que és significatiu que el PSM hagi fet aquest gest de
generositat per donar suport a un total de 35 propostes de
resolució del Partit Popular, les quals suposen un 70% de totes
les que ha presentat el Partit Popular. Per tant, esperam que així
com el Partit Popular ha reclamat que hi hagi un reconeixement
a la generositat del PSM en l’aprovació d’algunes de les seves,
que el Partit Popular també reconegui un esforç per part del
PSM per aprovar-ne un 70% de les seves.
Moltes gràcies.

A la número 16, tot i que no estam d’acord amb el
tractament que l’Estatut de Catalunya dóna a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, creim que no és assumible el llenguatge que
s’empra a la proposta de resolució que fa. Entenem que una
amenaça no és un bon camí per aconseguir acords, per tant ens
abstenim pel to emprat a la resolució que presenten per escrit.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Costa.
LA SRA. COSTA I SERRA:

A la número 17 no hi podem votar a favor, perquè no sabem
quines noves mesures impulsen per conciliar la vida laboral i
familiar, la veritat és que les velles ens han decebut i per tant,
sense conèixer les noves, ens és difícil donar-los suport.

I a la 42, entenem que és una proposta totalment
electoralista i tampoc no tendrà el nostre suport.

Gràcies, Sr. President. El Grup Popular ens presenta
aquestes 50 propostes, que jo qualificaria de cíniques
resolucions o d’una gran pantomima, com a punt i final al debat
que va encetar el president Matas ara fa dos dies. I per tant el
meu grup no caurà en la trampa de contestar sí, no, no sap, no
contesta, com si estiguéssim davant d’una travessa futbolística,
i no consumirem aquests breus minuts sense parlar del
contingut polític de les propostes i d’aquest debat. Però sí vull
mencionar i ressaltar que de 50 propostes, més del 62% de les
propostes del Grup Popular no depenen d’aquest govern ni del
president Matas, per tant no es comprometen absolutament a
res, cap compromís. Una, ho he de dir, és molt original, perquè
depèn del tripartit de Catalunya, ja no reclamam al Govern de
l’Estat, n’hi ha una que depèn fins i tot d’un altre govern, fins
i tot d’un altre parlament autonòmic; i 17 demanen al Govern
de les Illes Balears continuar sent tan magnífic o fins i tot
arriben a repetir fil per randa el mateix redactat d’anys enrera,
com són les propostes que venen de la Conselleria de Treball,
haguessin pogut dissimular i almenys canviar l’estil en la
redacció.

A les 46 i 47 sí que podríem estar d’acord amb algunes de
les coses que es reclamen, però com que les mesclen i no estam

Però bé, la nostra votació i intervenció, per tant, és
conseqüència també d’aquesta nota final que donam a

A la número 30, bé, tampoc no podem donar suport a un
model que no coneixem. Està clar que la proposta del PSM és
el concert econòmic i sense conèixer els compromisos als quals
s’ha arribat amb el vicepresident del Govern central ens és molt
complicat també poder donar suport a una cosa que
desconeixem.
A la número 41, nosaltres estaríem d’acord amb el
finançament de Madrid al nou Son Dureta si les obres es fessin
a Son Dureta, el que passa és que, com que tampoc no sabem
les intencions del Partit Popular i sospitam que no és
precisament a Son Dureta que volen construir l’hospital, per
tant tampoc no li podem donar suport.
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l’actuació d’aquest govern i a les propostes del Partit Popular
en aquest final de legislatura, un 0 a l’interès general i un 10
per a la protecció de determinats interessos particulars. Per això
hem triat i votarem sí a sis propostes que les triam precisament
com a símbol del nostre compromís amb aquesta comunitat i
amb aquestes illes, com poden ser el traspàs de competència en
justícia, el Port de Ciutadella, la cogestió dels aeroports, el plus
d’insularitat, el parador de Menorca o el Museu Puget i la
Biblioteca d’Eivissa. Però no volem fer comparses d’aquesta
farsa instant coses que ja hauria d’haver fet aquest govern des
de fa temps a un final de legislatura molt pobra quant al balanç
de la seva gestió. I com dic, no serem comparses de propostes,
evidentment que tothom hi pot estar d’acord, com és la
conciliació de la vida laboral i familiar, la reintroducció a les
nostres illes del vell marí, etcètera.
I nosaltres, com deia, votarem sí com a símbol a aquestes
sis propostes que he mencionat abans i, a més, perquè insten el
Govern de l’Estat, sí, ho han sentit bé, hem triat les propostes
allà on s’insta el Govern de l’Estat, perquè nosaltres defensam
el mateix aquí, en aquesta comunitat i defensam el mateix
davant el Govern de l’Estat, no com les propostes del Partit
Popular que quan se’n van, per exemple, a Madrid a defensar
un Estatut demanen perdó al Sr. Rajoy, i ara no podem entendre
com es pot tenir l’atreviment o la barra política de presentar
una proposta, com és la número 1, demanant un règim fiscal per
a les Illes Balears, quan a l’any 1998 vostès mateixos ho van
proposar i vostès mateixos ho van retirar fent marxa enrera.
Com es pot tenir l’atreviment polític amb aquesta proposta
número 1 quan en el debat de fa dues setmanes en el Congrés
dels Diputats, el president d’aquesta comunitat demanava perdó
al Sr. Rajoy per voler més autonomia i tornava a fer marxa
enrera en la seva proposta inicial. Aquest govern i aquest
president, amb aquestes propostes, realment són els de la marxa
enrera en el tema de l’Estatut.
Però ara no sabem perquè els ha donat aquesta eufòria de
propostes que depenen fins i tot d’altres comunitats i demanen
i diuen que ja tenen el suport, segons vostès, del tripartit català;
jo pregunt: s’està parlant del mateix tripartit que jo conec, on
hi ha un còctel Molotov, segons vostès, de comunistes,
independentistes i socialistes venuts?
Per últim, i respecte d’aquest tema, crec que no es pot ser
ni més cínic ni més deslleial, amb l’Estatut d’Autonomia, i aquí
se’ns fan unes propostes concretes, jo crec que el primer que
s’ha de fer és cercar el consens d’aquesta cambra, d’aquest
Parlament i dels grups polítics, i crec que el meu grup si
qualque cosa ha estat amb la tramitació de l’Estatut
d’Autonomia ha estat profundament lleial. Però jo diria que
vostès són deslleials fins i tot amb el seu propi partit, perquè
abans de tenir el suport de Rajoy o de Piqué el senyor president
els clava un punyal i sembla que ho pacte, segons diu ell, jo no
sé si és cert o no, amb independentistes d’Esquerra
Republicana.

quin model es durà endavant per rebaixar el preu del bitllet i es
demana l’únic que al dia d’avui tenim clar, que és el 50% del
descompte dels residents, que això sí que ja està pressupostat
en els pressuposts generals de l’Estat del 2007. I amb tots els
meus respectes, en la gestió dels doblers del transport aeri
vostès, senyors del Partit Popular, en són un perill, un perill
polític, perquè cada vegada que han tocat el tema del transport
aeri ha anat a pitjor. El Partit Popular va fer una declaració
d’obligació de servei públic i van pujar els preus; el Partit
Popular en el seu dia es va negar i estava en contra de fer un
concurs públic i ara ho defensen, encara que amb la boca petita,
o no sé ja si dir sense boca, perquè crida l’atenció que la seva
proposta de transport aeri, la número 3, no diu ni paraula,
repetesc, no diu ni paraula sobre les dues propostes principals
del president Matas de fa dos dies, va prometre bitllets a 27
euros i fer un concurs públic per aconseguir-ho. La meva
pregunta és: per què això no està redactat així en aquesta
proposta de transport aeri? Significa això que també vostès han
donat marxa enrera en aquest tema?
Però el meu grup serà molt més clar amb el transport aeri:
tenim el 50% garantit del descompte per residents, quasi 19
milions d’euros, i aquests ja hi són; jo ara demanaria al Grup
Popular, ...
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Costa, vagi acabant per favor, si és tan amable, es passa
de dos minuts i mig.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Sí, acab ja. ... que concreti quina serà la quantitat
econòmica que aportarà als imminents pressuposts del Govern
de l’any que ve? Que ens diguin una xifra concreta, ho esperam
amb ansietat, perquè l’1 de gener de l’any que ve serem els
primers a reclamar bitllets a 27 euros.
Però com que crec que aquest debat ha acabat sent bastant
surrealista i al final s’ha convertit en veure si els titulars d’un
any superen els de l’any anterior, ja només els ha faltat fer una
proposta, i acab, Sr. President, ja directament haguessin pogut
proposar que els bitllets d’avió siguin gratuïts, i no es pensin
que això és una broma, perquè fins i tot els puc donar la solució
perquè això sigui factible, potser sigui la proposta més atrevida,
però la més fàcil ...

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Costa, per favor, si és tan amable, acabi.
LA SRA. COSTA I SERRA:

I finalment, respecte de la proposta sobre el transport aeri,
la número 3, jo diria una cosa fonamental: qualsevol semblança
entre el que va dir el senyor president fa dos dies en el seu
discurs i la proposta de transport aeri número 3 és pura
casualitat; demanen que l’Estat ingressi a la comunitat els
18.700.000 euros del 50% dels residents. No sabem encara

Acab, Sr. President. ... la més fàcil d’acomplir: reduir al
50% l’endeutament d’IB3, tots els ciutadans de les Illes Balears
volarien gratis en aquesta comunitat.
Gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Passam a votar les propostes 16 i 42. Passam a votació.

EL SR. PRESIDENT:

30 vots a favor; 16 en contra; 6 abstencions.

Senyores i senyors portaveus, ara els donarem el llistat de
com es faran les votacions perquè els tenguin i els repassin i, si
hi ha cap dubte. Farem un recés d’un minutet, només perquè
tenguin temps de mirar-lo. Ho facin arribar a tots els portaveus,
si són tan amables.
Sí, les transaccions ara les ho donarem, i aposta vull que ho
repassin, són a la darrera pàgina de cada full de cada proposta
de resolució.
Per favor, es volen reunir amb el Vicepresident segon de la
cambra.

Passam a votar les propostes 11, 13, 21, 32, 34 i 35. Passam
a votació.
34 vots a favor; 1 en contra; 18 abstencions.
Passam a votar les propostes números 8, 10, 24, 25, 26, 29
i 31. Passam a votació.
34 a favor; 16 en contra; 3 abstencions.
Passam a votar la proposta número 6. Passam a votació.
50 vots a favor; cap en contra; 3 abstencions.

Quan els portaveus m’ho diguin començarem. Estam
d’acord? Un momentet, Sra. Rosselló? Esperam? Bé.
Senyores i senyores diputats passarem a les votacions, si els
sembla bé. El primer bloc seran les presentades pel Grup
Parlamentari Popular, per tant procedim a votar la proposta 46.
Passam a votació.

Passam a votar les propostes números 3 i 7. Passam a
votació.
30 a favor; 19 en contra; 3 abstencions.
Votam les propostes 15 i 44. Passam a votació.

(Remor de veus)

31 vots a favor; 22 en contra; cap abstenció.

No va bé? Ho tornarem provar. Passam a votació.

Votam la proposta número 9. Passam a votació.

29 vots a favor; cap en contra; 24 abstencions.

34 a favor; 3 en contra; 16 abstencions.

Passam a votar la proposta número 49. Passam a votació.

Votam la proposta número 1. Passam a votació.

29 a favor; 3 en contra; 21 abstencions.

34 vots a favor; 19 en contra; cap abstenció.

Passam a votar la proposta número 50. Passam a votació.

Passam a votar la proposta número 43. Passam a votació.

29 a favor; 19 en contra; 5 abstencions.

34 a favor; 3 en contra; 16 abstencions.

Passam a votar la proposta número 47. Passam a votació.

Votam les propostes números 5, 14, 18, 19, 20, 33, 39 i 40.
Passam a votació.

31 a favor; cap en contra; 21 abstencions.
37 vots a favor, cap en contra, 16 abstencions.
Passam a votar la proposta número 48. Passam a votació.
Votam les propostes 27, 28, 36 i 38. Passam a votació.
29 a favor; 3 en contra; 21 abstencions.
37 vots a favor, 16 en contra, cap abstenció.
Passam a votar la proposta número 4. Passam a votació.
Les propostes 2, 12 i 45 s’aproven per unanimitat.
48 vots a favor; 3 en contra; 2 abstencions.
Passam a votar la proposta número 30. Passam a votació.

I ara passam a votar la proposta 41 que és transaccionada.
S’accepten per ...?

32 a favor; 16 en contra; 5 abstencions.

Sí?

Passam a votar la proposta número 23. Passam a votació.

EL SR. OLIVER I MUT:

51 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

No acceptam cap de les tres transaccions, president.

Passam a votar la proposta número 17. Passam a votació.

EL SR. PRESIDENT:

31 vots a favor; cap en contra; 22 abstencions.
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Bé. Hi ha votacions diferents, per tant les votarem per
separat.
Senyores i senyors diputats, votam la 41.
31 vots a favor, 19 en contra, 3 abstencions.

sessions”. Igualment, la mateixa proposta la faríem a la 75, on
ens demanen eliminar “de forma immediata”, nosaltres els
proposaríem “abans de proper període de sessions”. I a la 76,
exactament igual, “de forma immediata” canviar-ho per “proper
període de sessions”. Les 61 i 63 no les acceptaríem. I la 114,
n’hi ha una d’Esquerra Unida i Els Verds i l’acceptam.

Votam la 37. Passam a votació.

EL SR. PRESIDENT:

31 vots a favor, 22 en contra, cap abstenció.

Molt bé. Sr. Munar?

Votam la 22. Passam a votació.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

34 vots a favor, 3 en contra, 16 abstencions.
Ara, senyores i senyors diputats, votarem les propostes del
Grup Socialista. Votarem les següents: núm. 3, 4, 7, 8, 17, 18,
19, 29, perdonin, torn a repetir, no 19, sinó 29, 40, 42, 52, 60,
71, 77, 86, 113 i 118. Passam a votació.

Gràcies, president. Només acceptarem la 19, les altres, per
raons òbvies, no.
EL SR. PRESIDENT:
D’acord. Així, la 19 queda aprovada per unanimitat. I
votaríem en un bloc les 22, 62, 63, 75 i 76. Passam a votació.

22 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions.
24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.
Passam a votació les propostes núm. 16, 53 i 70.
51 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.
Votam la 64. Passam a votació.
19 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions.
Votam les núm. 1, 6, 10, 12, 13, 14, 27, 28, 30, 34, 35, 36,
38, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 108, 109, 110 i 111. Passam a votació.

Ara, senyors diputats, votam la darrera, la 114. Passam a
votació.
24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.
Passam a votar les propostes del PSM. Començam per la
87. Passam a votació.
32 vots a favor, 16 en contra, 5 abstencions.
Votam la 72. Passam a votació.

22 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.
6 vots a favor, 27 en contra, 18 abstencions.
Votam les propostes núm. 93 i 112. Passam a votació.
Votam la 84. Passam a votació. Proposta 84.
21 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions.
17 vots a favor, 34 en contra, 2 abstencions.
Votam la 9. Passam a votació.
21 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció.
Votam les núm. 2, 5, 156, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33,
39, 41, 47, 49, 50, 61, 67, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 115, 116, 117. Passam a
votació.

Votam les núm. 21, 24, 45, 46, 63, 64, 75, 76, 77, 78, 80,
81, 82, 83, 85, 93, 94, 105 i 107. Passam a votació.
22 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions.
Votam les propostes núm. 30, 51 i 79. Passam a votació.
51 vots a favor, cap en contra, 2 abstencions.

24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.
Les que diré queden aprovades per unanimitat: números 11,
37, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 89, 95, 96 i 104.

Ara hi ha tres propostes transaccionades: les 86, 88 i 89. Sr.
Riudavets?
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

I ara passam a les transaccionades. En principi, la 19. Sr.
Alomar?

Sí, Sr. President, acceptam les transaccions a la 88 i a la 89
i no acceptam la de la proposta 86.

EL SR. ALOMAR I MATEU:
EL SR. PRESIDENT:
Sí, gràcies, Sr. President. La 19 l’acceptaríem; a la 22 ens
proposen canviar la paraula “any” per “legislatura”, nosaltres
li faríem la proposta que sigui “abans del proper període de
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D’acord. Senyores i senyors, passam a la votació de la 86.
S’ha aturat? Tornam a començar. Passam a votació la proposta
86.
6 vots a favor, 29 en contra, 18 abstencions.
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No s’accepta, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
No s’accepta, idò passam a votar la núm. 33. Passam a
votació.

Ara votam la 88 i la 89.
6 vots a favor, 47 en contra, cap abstenció.
22 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions.
Votam la proposta 71. Passam a votació.
Votam la núm. 1. Passam a votació.
8 vots a favor, 45 en contra, cap abstenció.
6 vots a favor, 47 en contra, cap abstenció.
Votam les propostes núm. 15, 32, 34, 35, 42, 43, 44, 49, 58,
59, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104 i 106. Passam a votació.
22 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.
Hi ha dues transaccions més: la 7 i la 74.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Votam les propostes núm. 2, 11, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29,
31, 36, 41, 50, 56, 60, 61, 62, 70 i 95. Passam a votació.
24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.
Totes les propostes que ara diré són aprovades per
unanimitat: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 25,
37, 38, 39, 40, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 90 i 96.
I, ara sí, Sr. Jerez, passam a la 57, on hi ha una transacció.
Sr. Riudavets?

No acceptam les transaccions.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
EL SR. PRESIDENT:
No s’accepta, Sr. President.
No s’accepten. Així, votarem conjuntament la 7 i la 74.
Passam a votació.

EL SR. PRESIDENT:

22 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.

Per tant, senyores i senyors diputats, passam a votar la 57.

EL SR. JEREZ I JUAN:

24 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció.

Sr. President, li deman la paraula.

Senyores i senyors diputats, passam a votar les propostes
del Grup Mixt.

EL SR. PRESIDENT:
Passam a votar la proposta núm. 1.
Digui.
47 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Passam a votació la proposta núm. 9.
Li hem fet també una transacció al PSM a la proposta 57,
que no ha anomenat.

32 vots a favor, 6 en contra, 15 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Proposta núm. 12. Passam a votació

És que encara no ha arribat el seu torn.

3 vots a favor, 47 en contra, 3 abstencions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Votam les propostes núm. 10, 13, 17 i 18. Passam a votació.

Perdó.

49 vots a favor, 2 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votam la núm. 3. Passam a votació.

Ara hi arribarem. Moltes gràcies, Sr. Jerez, ara arribarà.

31 vots a favor, 2 en contra, 20 abstencions.

Estam a la proposta 33. Hi ha transacció també.

Passam a votar la núm. 6.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

47 vots a favor, 3 en contra, 3 abstencions.
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Proposta 11. Passam a votació.
2 vots a favor, 35 en contra, 16 abstencions.
Votam les núm. 4 i 15. Passam a votació.
30 vots a favor, 22 en contra, cap abstenció.
Votam les propostes 14 i 16. Passam a votació.
50 vots a favor, 3 en contra, cap abstenció.
Les propostes núm. 2, 5, 7 i 8 queden aprovades per
unanimitat.
Ara passam a votar les propostes d’Esquerra Unida i Els
Verds. Començam per la proposta núm. 31. Passam a votació.
4 vots a favor, 47 en contra, 2 abstencions.
Votam les propostes 3, 8, 19, 21, 30, 35, 36, 39 i 51.
Passam a votació.
22 vots a favor, 28 en contra, 2 abstencions.
Votam les propostes 4, 6, 7, 11, 12 i 37. Passam a votació.
50 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.
Votam la proposta núm. 17. Passam a votació.
3 vots a favor, 47 en contra, 3 abstencions.
Passam a votar les propostes números 9, 10, 15, 16, 22, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 32, 38, 42, 43, 46, 48, 49, 50 i 52. Passam
a votació.
22 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.
Votam les propostes núm. 1, 2, 5, 41, 45, 47, 53 i 54.
Passam a votació.
24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.
Les propostes 13, 18, 20, 23, 33, 34 i 40 queden aprovades
per unanimitat.
I ara tenim dues transaccions, la 14 i la 44. Sr. Ramon?
EL SR. RAMON I JUAN:
No s’accepten, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Idò passarem a votar la 14 i la 44 conjuntament. Passam a
votació.
24 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.
Senyores i senyors diputats, acabades les votacions,
s’aixeca la sessió.
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Ordre de Publicació

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B)
Apartat 17:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 de setembre del 2006, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 3700/06, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a foment de l'agricultura
i la ramaderia ecològiques. (BOPIB núm. 133 de 19 de maig
del 2006).

Apartats 9, 10, 15, 16, 22, 24-29, 32, 38, 42, 43, 46, 48-50
i 52:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La votació obtengué el resultat següent:
Apartats 1 i 3-5:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Apartats 1, 2, 5, 14, 41, 44, 45, 47, 53 i 54:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Apartat 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.5. INFORMACIÓ

2.3. TEXTOS REBUTJATS

Ordre de Publicació

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 de setembre del 2006, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 4495/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subministrament d'energia elèctrica als municipis de
Capdepera i Artà. (BOPIB núm. 134 de 26 de maig del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2992/06, de l'esport de les Illes Balears.
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de setembre del 2006,
procedí a dictaminar el projecte de llei esmentat, publicat al
BOPIB núm. 130, de 28 d'abril del 2006.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 8323/06, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relatives al debat sobre l'orientació política general
del Govern de les Illes Balears. (Mesa de dia 27 de setembre
del 2006).
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RGE núm. 8324/06, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relatives al debat sobre l'orientació política general
del Govern de les Illes Balears. (Mesa de dia 27 de setembre
del 2006).
RGE núm. 8325/06, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern de les Illes Balears. (Mesa de dia
27 de setembre del 2006).
RGE núm. 8326/06, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relatives al debat sobre l'orientació política general del
Govern de les Illes Balears. (Mesa de dia 27 de setembre del
2006).
RGE núm. 8327/06, presentada pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.
(Mesa de dia 27 de setembre del 2006).
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les propostes de resolució
següents, derivades del debat sobre l'orientació política general
del Govern de les Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu acord
que a la reforma de l’Estatut d’Autonomia que s’està tramitant
a les Corts Generals s’inclogui la regulació d’un règim especial
per a les Illes Balears que reconegui el fet específic i
diferencial de la pluriinsularitat. En tot cas, es regularà una
reserva d'inversions de caràcter fiscal amb la finalitat de
compensar els problemes de discontinuïtat territorial i
promoure activitats generadores d'ocupació que incrementin la
productivitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a negociar el traspàs de les
competències en matèria d’administració de Justícia a les Illes
Balears amb la dotació pressupostària suficient, que garanteixi
l’adequada prestació dels serveis i permeti palAliar el dèficit
d’infraestructures existent.
3. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a la proposta d’un nou model de transport aeri entre illes
efectuada pel president del Govern, i insta el Ministeri de
Foment a anulAlar l’actual sistema de descomptes per a
residents en el vols interinsulars i a transferir la quantitat
prevista per al 2007 (18.736.500i, segons el mateix ministeri)
a la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d’articular
el nou model, que suposarà una baixada en el preu dels bitllets,
l’augment de les freqüències de vol, l’ampliació d’aquests
beneficis a tots els ciutadans i la dinamització de l’activitat
econòmica i social a les Illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Menorca
i l’Ajuntament de Ciutadella a agilitar els tràmits corresponents
per dur endavant, a la major brevetat possible, les obres de
construcció del nou dic exterior del Port de Ciutadella.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat, d’acord amb allò que disposa l’article 10 de la Llei
30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears,
a signar amb el Govern de les Illes Balears un conveni que doni
suport financer per desenvolupar el Pla de transport ferroviari
inclòs en el Pla director de transports de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a prendre en consideració el “Model de sistema
aeroportuari que reclama la societat balear per als aeroports de
les Illes Balears” consensuat pel Comitè assessor en matèria de
co-gestió aeroportuària de les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prorrogar els convenis formalitzats amb les
entitats financeres per dur endavant la Hipoteca Jove durant un
any més, fins el 31 de desembre del 2007, i demana al Govern
de l’Estat que prengui mesures com aquesta perquè el colAlectiu
de joves pugui gaudir, el més aviat possible, d’un habitatge en
propietat.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a derogar l’Ordre del Ministerio de Vivienda
2784/2006, de 27 de juliol, per la qual es determinen les
condicions i els requisits de rehabilitació aïllada per millorar
les condicions d’accessibilitat, sostenibilitat i seguretat
estructural en el programa 2006 del Pla estatal 2005/2008,
publicada en el BOE núm. 218 de 12 de setembre, mitjançant
la qual es redueixen les ajudes per rehabilitació i suposa una
important reducció de les ajudes rebudes fins ara pels ciutadans
de les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la Llei 25/1988, de 13 de juliol, de
modificació del règim legal de les taxes estatals i locals de
reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic,
per establir una bonificació del 85% sobre l’import de la taxa
corresponen a la tarifa C.1 prevista a l’article 49 de la llei, en
la utilització del domini públic aeroportuari per part de les
administracions públiques, directament o indirectament, en el
desenvolupament d’activitats de promoció de fires, congressos
o esdeveniments.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a retirar el mapa de districtes industrials presentat a les
comunitats autònomes el passat 19 d’octubre pel Ministeri
d’Indústria, que ha de servir per al disseny de futures polítiques
de planificació i ajudes al sector industrial, que deixa fora bona
part dels sectors industrials de les Illes Balears i no té en
compte la nostra insularitat.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a realitzar una política activa en la defensa del comerç
tradicional i la igualtat d’oportunitats entre grans i petits
establiments, en la negociació que en aquests moments s’està
desenvolupant a Europa per a la elaboració d’una directiva de
serveis europea, rebutjant les disposicions que estableixen la
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liberalització total del comerç i els serveis, i a més prohibeix
les segones llicències autonòmiques de comerç.

públiques de les Illes Balears per afavorir ajudes per a la
continuació d’estudis entre la població immigrant.

12. El Parlament de les Illes Balears insta i reitera al
Govern de l’Estat Espanyol a complir i fer efectiu l’acord del
Consell de Ministres del passat 29 d’abril del 2005 sobre la
modificació de les quanties de la indemnització per residència
del personal al servei de l’Administració Central de l’Estat
destinat a la nostra comunitat autònoma.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar les accions per lluitar contra
l’assetjament escolar (bullying).

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat Espanyol que dins els pressupostos generals de l’Estat
s’inclogui una previsió pressupostària que garanteixi als
membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat el gaudi de
les mateixes avantatges insulars que els destinats a les Illes
Canàries.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure dins els pressupostos corresponents a
l’exercici del 2007 un augment de la partida pressupostària
destinada al finançament del Fons de Cooperació Municipal.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el Programa per al foment de la
competència lingüística en llengües estrangeres, tant ara com en
futures convocatòries, i a continuar treballant en el model
trilingüe que s’ha posat en marxa recentment i que ha tingut
una gran acollida per part de la societat balear, conscients de la
importància de formar ciutadans que puguin desenvolupar-se
normalment en el context de la progressiva integració de la
nostra societat en el marc comunitari.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, en cas que no es constitueixi el Patronat de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó abans de final d’any, emprendre
les accions necessàries adreçades a reivindicar i garantir els
drets que la comunitat autònoma de les Illes Balears té sobre els
esmentats arxius
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar incrementant l’esforç pressupostari i
a adoptar noves mesures destinades a la conciliació de la vida
laboral i familiar.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar i promoure l’oferta formativa laboral
dirigida indistintament a desocupats i treballadors en actiu i a
incrementar les accions dirigides a la millora de la qualificació
professional i a la inserció laboral dels joves fins a trenta anys.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els recursos destinats a la prevenció
de riscs laborals amb el objectiu de reduir la sinistralitat amb
més efectivitat, així com a incrementar la investigació
d’accidents lleus i el control de les empreses amb índexs de
sinistralitat superiors a la mitjana del sector al qual pertanyen.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè dugui a terme les gestions necessàries amb
el Ministeri d’Educació per agilitar els tràmits de
reconeixement i homologació dels títols formatius dels
immigrants, i a establir els convenis amb les universitats

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a firmar un conveni de
cessió de les instalAlacions esportives ubicades a l’aeroport de
Son Bonet i dels terrenys que limiten amb aquestes, per tal de
disposar de més i millors instalAlacions.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a desenvolupar, sense més demora, el projecte de
Parador de Turisme del Llatzaret a l’illa de Menorca, d’acord
amb els estudis que s’han elaborat a l’efecte.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la Llei d’arrendaments urbans pel que fa a
la definició del lloguer de temporada, a causa de les seves
conseqüències dins l’àmbit de la comercialització turística i el
seu solapament en la legislació i competències turístiques.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a realitzar la distribució de les ajudes i els fons
econòmics vinculats en el Plans de dinamització del producte
turístic, i la transferència dels fons corresponents a la promoció
turística, en base a criteris de territorialització.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incloure el municipi de Palma de Mallorca, en el
Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las
infraestructuras Turísticas (FOMIT).
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir un finançament sanitari suficient per fer front
a la despesa sanitària que es genera amb l’increment de la
població immigrant .
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir una quantitat del Fons Tecnològic per al
període 2007-2013 que sigui proporcional al pes econòmic de
les Illes Balears i rebutjar el 0,1% proposat per el Ministeri
d’Economia i Hisenda, i que aquest fons sigui gestionat pel
Govern de les Illes Balears.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir un finançament del fons FEDE, per al període
2007-2013 que sigui proporcional al pes econòmic de les Illes
Balears i especialment a les seves necessitats, i que aquest fons
sigui gestionat pel Govern de les Illes Balears.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir que la proposta del nou model de finançament
autonòmic a què es va comprometre la vicepresidenta del
Govern central a presentar el mes d’octubre, entri en vigor
l’any 2007, previ el debat i el consens en el Consell de Política
Fiscal i Financera.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir que els pressupostos generals del Govern de
l’Estat per a l’any 2007, tinguin en compte la disposició
transitòria vuitena , d’inversions públiques i increment de la
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població, que figura al text de proposta de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per aquest Parlament
el 13 de juny del 2006.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar, juntament amb el Ministeri de
Medi Ambient i amb el consens general de la comunitat
científica, totes les accions necessàries per a fer possible el
projecte de reintroducció del Vell Marí a les Illes Balears.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar el programa de qualitat de les aigües de
bany amb una acció que permeti millorar la neteja de les
platges en el període de baixa temporada turística, respectant
sempre els criteris ecològics en l’execució d’aquestes accions.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complementar les actuacions en matèria de
lluita contra les plagues amb noves iniciatives compatibles
amb la conservació, com una actuació imprescindible per a
garantir una adequada gestió de les nostres zones forestals i
garantir que la superfície de repoblació forestal anual mai no
sigui inferior a la superfície forestal arborada cremada, com
una eina imprescindible en la lluita contra l’erosió .
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tramitar i aprovar dins aquesta legislatura el
decret que, desenvolupant la mesura legal ja aprovada, permeti
cobrar als camps de golf per l’ús de l’aigua reciclada provinent
de les depuradores del Govern.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l
’Estat a fer efectiu el més aviat possible i amb la dotació
pressupostari suficient, el traspàs del Centre d’Interpretació i
Parc Nacional marítim terrestre de Cabrera, en compliment de
la sentencia del Tribunal Constitucional que atribueix aquesta
competència a les comunitat autònomes.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a executar en els terminis prevists les obres de sa
Costera i les dessaladores de Andratx i Alcúdia a Mallorca,
Santa Eulària del Riu a Eivissa i Ciutadella de Menorca, com
a fonts de proveïment d’aigua de gran importància per poder
alleujar l’explotació dels aqüífers.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un programa integral de recuperació i
foment de les races autòctones animals de les Illes Balears que
contempli, d’entre altres, la creació d’una unitat administrativa
que realitzi la gestió administrativa, mesures de divulgació de
les races a les escoles, mesures de foment als criadors i a les
associacions de criadors, edició de publicacions i convenis de
suport per a la millora de la gestió dels llibres genealògics.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un programa de mesures que millorin la
comercialització dels nostres productes agraris de qualitat, amb
la finalitat d’aconseguir una major rendibilitat del nostre sector
primari, i que s’estudií la possibilitat d’aprovar noves
denominacions de qualitat, amb les conseqüents campanyes de
promoció i difusió d’aquests productes.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè durant 2006 declari la reserva marina del
Llevant de Mallorca, tan reclamada pel sector pesquer, en les
aigües interiors de la península d’Artà, i faci gestions perquè el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació declari reserva
marina l’àrea contigua ubicada en aigües de la seva
competència, respectant-se els mètodes pesquers professionals
i recreatius tradicionals i sostenibles.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a participar en el finançament de la construcció del nou
hospital de referència de les Illes Balears.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els tràmits necessaris que permetin
aconseguir finançament estatal per als programes d’Assistència
bucodental infantil (PADI) i el Programa d’assistència
bucodental a majors.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir optimitzant els recursos existents a la
sanitat pública balear, a fi que tos els usuaris siguin atesos el
més aviat possible, sense que arribin a complir-se els terminis
prevists al Decret de garantia de demora.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a respectar els compromisos adquirits amb el Govern de
les Illes Balears en matèria de serveis socials, i donar
compliment al conveni de colAlaboració entre el Ministeri de
Treball i Afers Socials i la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per a la construcció de centres de serveis socials
d’atenció especialitzada, de 9 de març del 2004.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la creació, la dotació i l’obertura del Museu Pintor
Puget, ubicat a la ciutat d’Eivissa, Patrimoni de la Humanitat,
així com a la construcció, la dotació i l’obertura d’una
biblioteca pública de la xarxa de biblioteques de l’Estat en el
terreny ofert pel Consell Insular d’Eivissa i Formentera a la
mateixa ciutat.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a habilitar una partida pressupostària adient als
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2007 a fi de
construir, dotar de mitjans i posar en funcionament les següents
infraestructures a l’illa d’Eivissa:
- Seu dels Jutjats a la ciutat d’Eivissa.
- Comissaria de Policia a la ciutat d’Eivissa.
- Comissaria de Policia al municipi de Sant Antoni de
Portmany.
- Caserna de la Guàrdia Civil al municipi de Sant Joan de
Labritja.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat que els esmentats pressuposts generals de
l’Estat contemplin la partida pressupostària adient per invertir
en la millora de les infraestructures i la seguretat de l’aeroport
d’Eivissa.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a habilitar una partida pressupostària adient als
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2007 a fi de poder
complir definitivament amb el compromís per a l’adquisició
dels terrenys anomenats ses Feixes i es Pratet de ses monges, a

BOPIB núm. 150 - 6 d'octubre del 2006

6395

la ciutat d’Eivissa, Allà dins, al municipi de Sant Joan de
Labritja, i Can Marí, a l’illa de Formentera.

contundent per eliminar aquestes pràctiques corruptes entre les
institucions de les Illes Balears.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a habilitar una partida pressupostària adient als
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2007 a fi de
construir, dotar de mitjans i posar en funcionament les següents
infraestructures a l’illa de Formentera:
- Jutjats de Primera Instància i Instrucció.
- Caserna de la Guàrdia Civil a Formentera.

4. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la present
legislatura s’ha caracteritzat per l’enfrontament del Govern de
les Illes Balears amb els ciutadans de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Així mateix, el Parlament de les Illes Balears, insta el
Govern de l’Estat a dur a terme l’ampliació del Port de la
Savina a l’illa de Formentera per tal de millorar la seva
seguretat i operativitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a liderar la negociació d’un pacte per l’ocupació,
en compliment de la moció sobre un nou impuls a les polítiques
laborals a les Illes Balears, aprovada per aquest parlament, i de
nombrosos acords de la Mesa de Diàleg Social, i que encara no
ha complert.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dur a terme una nova delimitació de costes que
respecti la voluntat dels ciutadans de l’illa de Formentera.

6. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern
de les Illes Balears no ha aconseguit articular el pacte per un
nou model turístic anunciat pel president en el debat de la
comunitat del 2005.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer-se càrrec del cànon de transferència del Pla
director de residus d’Eivissa i Formentera, d’acord amb la
voluntat manifestada conjuntament pel Consell d’Eivissa i
Formentera i l’Ajuntament de Formentera.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar de forma immediata una proposta de
finançament suficient per al futur Consell de Formentera,
consensuada amb l’ajuntament d’aquesta illa i que compti amb
el suport de tots els grups parlamentaris.

Palma, a 27 de setembre del 2006.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el model
audiovisual d’IB3 és un model imposat, sense consens,
partidista i sense pluralisme. A més, el que és més greu, un
model audiovisual intervingut políticament, tal i com ho va
demostrar la reunió secreta del passat mes de juliol entre el
president Matas i la cúpula directiva d’IB3 del PP, denunciada
per un mitjà de comunicació.

B)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta les propostes de resolució
següents, derivades del debat sobre l'orientació política general
del Govern de les Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears condemna l’actitud del
president del Govern de les Illes Balears, Molt Hble. Jaume
Matas i Palou, d’espiar el correu electrònic dels seus adversaris
polítics, tal i com va confirmar el Tribunal Suprem per
immoral, ilAlegítima, antijurídica i falta d’ètica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a encapçalar immediatament un procés de
regeneració política, per tal de fer desaparèixer les actuals
pràctiques corruptes i recuperar la confiança de la ciutadania
envers les institucions.
3. El Parlament de les Illes Balears, preocupat per les
afirmacions de la Fiscalia General de l’Estat al seu informe
anual, on diu, en referència a les Illes Balears, que: “Las
cuestiones de recalificación del suelo, licitaciones de grandes
y pequeñas obras públicas, autorizaciones y licencias
urbanísticas conllevan en muchas ocasiones tal repercusión
económica..., que favorecen el desarrollo de conductas
corruptas tanto directamente por los responsables de la gestión
urbanista como indirectamente por complacencia u omisión de
quienes deberían vigilar que las mismas no se produzcan”, insta
el Govern de les Illes Balears a actuar immediatament i

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè en els pressuposts del 2007 s’inclogui una
partida suficient per garantir que el preu del bitllet d’avió entre
illes sigui d’un màxim de 27,50 euros, tenint en compte que el
Govern de l’Estat aporta els recursos corresponents al 50% del
descompte als residents.
10. El Parlament de les Illes Balears constata la ineficiència
del Govern de les Illes Balears en incomplir sistemàticament
les resolucions que aprova aquest parlament.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir les resolucions que s’aprovin en aquest
parlament com a conseqüència d’aquest debat i totes les que ja
es van aprovar en debats anteriors.
12. El Parlament de les Illes Balears lamenta l’actitud del
president i del Govern de les Illes Balears per incomplir el
mandat del Parlament en relació a la gratuïtat dels llibres de
text i el compromís públic de desembre passat d’invertir
150.000 euros en ajudes a la compra de llibres de text per a
aquest curs.
13. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
les Illes Balears la destitució de la directora d’IB3 per la seva
gestió tan nefasta i que tant perjudica econòmicament,
culturalment i democràticament les Illes Balears.
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14. El Parlament de les Illes Balears constata i condemna el
constant desmantellament del sector públic en benefici de les
empreses privades desenvolupat pel Govern de les Illes
Balears.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir l’equilibri financer entre els consells
insulars en matèria de benestar social establert per la
corresponent llei de transferències.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir de manera immediata amb les
obligacions contretes en el conveni que en matèria de transport
públic signà el 2003 amb el Consell Insular de Menorca.
17. El Parlament de les Illes Balears rebutja el nomenament
de delegats insulars del Govern de les Illes Balears i les seves
empreses públiques a Menorca en totes les matèries en què el
consell té competències transferides.
18. El Parlament de les Illes Balears constata que la Targeta
Verda no ha complert els objectius prevists i anunciats quan
fou presentada pel president del Govern de les Illes Balears.
19. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment al que marca la Llei orgànica
de mesures contra la violència de gènere que corresponen a les
comunitats autònomes.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, en un termini de tres mesos, la creació
de l’observatori de la publicitat no sexista, a fi que la imatge de
la dona no es vegi degradada als diferents mitjans de
comunicació.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a programar campanyes trimestrals i dirigides a
diferents colAlectius, a fi de sensibilitzar la ciutadania davant la
violència cap a les dones, i les doti als pressuposts del 2007.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d’igualtat d’oportunitats amb
l’objectiu d’evitar discriminacions salarials i altres condicions
laborals discriminatòries entre homes i dones, i que haurà de
presentar al Parlament abans d’acabar l’any.
23. El Parlament de les Illes Balears acorda crear una
comissió no permanent d’estudi de les causes de l’elevat índex
de fracàs, absentisme i abandó escolar, per tal d’elaborar un
conjunt de mesures urgents per reduir aquests elements
negatius del nostre sistema educatiu per al proper curs.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de treballadors socials els centres
educatius de les Illes on es donin taxes elevades de fracàs,
absentisme i abandó escolar als pressuposts del 2007.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’un pla estratègic per reduir el
fracàs escolar, que inclogui un pla pedagògic per millorar
l’ensenyament de les matemàtiques i la competència en
lecto-escriptura. El pla haurà de fer constar un cronograma
d’aplicació i els recursos econòmics i de personal que s’hi
destinaran.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una comissió no permanent en el si del
Parlament de les Illes Balears, per tal d’abordar de manera
rigorosa l’abandonament prematur de l’escolarització i la
promoció dels estudis de formació professional i dels estudis
universitaris a la nostra comunitat autònoma. Aquesta comissió
establirà els contactes necessaris amb els agents econòmics i
socials per recollir la seva opinió i el seu compromís.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries en relació a
l’admissió d’alumnes, tant en el període ordinari com durant tot
el curs escolar per tal d’assegurar que el repartiment dels
alumnes estrangers entre centres públics i centres concertats es
farà de manera equitativa, corregint-se les actuals desigualtats.
28. El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de
les Illes Balears per l’aprovació del decret sobre mesures per
fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres per
discriminatori, per anar en contra de la normalització del català
i per afavorir determinats centres concertats en detriment de
tota la resta de centres.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un programa de millora de
l’ensenyament de les llengües estrangeres a tots els centres
educatius públics de les Illes Balears, que contempli mesures
pedagògiques, organitzatives i de recursos humans i materials.
30. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la política
educativa del Govern de les Illes Balears ha creat greus
diferencies entre l’escola pública i l’escola privada.
31. El Parlament de les Illes Balears lamenta la degradació
que pateixen les escoletes infantils, tal i com va denunciar la
degana de la Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes
Balears al conseller d’Educació i Cultura.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, en el termini de tres mesos, la
normativa que reguli els centres d’educació infantil públics i
privats, en l’etapa 0-3 anys, i a habilitar els recursos econòmics
necessaris per incrementar l’oferta públic a les nostres illes.
33. El Parlament de les Illes Balears condemna el retrocés
que ha experimentat la normalització de la llengua catalana
com a conseqüència de la política del Govern de les Illes
Balears en aquesta matèria.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears elaborar, en el termini de tres mesos, un mapa
escolar que contempli les zones i les centres d’especial
necessitat i que estableixi els criteris de prioritat en la
intervenció.
35. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la
Conselleria d’Educació i Cultura desatén les necessitats de
manteniment i reforma dels centres públics mentre subvenciona
la construcció d’aules a centres privats.
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36. El Parlament de les Illes Balears lamenta la poca atenció
que la Conselleria d’Educació i Cultura dedica als alumnes amb
necessitats educatives especials, alhora que l’insta a
incrementar el nombre d’especialistes en pedagogia terapèutica,
audició i llenguatge i atenció a la diversitat.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de partida pressupostària en el 2007 el Pla
de convivència dels centres educatius.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les actuacions pertinents a fi de donar
complida resposta a les demandes del Defensor del Poble en
relació a l’escolarització equitativa d’immigrants i alumnes
amb necessitats educatives especifiques entre les escoles
públiques i concertades, en definitiva sostingudes amb fons
públics.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un pla per afavorir millores a les
zones de concentració de població immigrada per tal d’evitar
la guetització, fomentant inversions en les infraestructures dels
barris en procés de degradació, així com intervenció de
caràcter integral dins els barris en què es detectin problemes
d’interculturalitat, i que el doti als pressuposts del 2007.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a abandonar el model audiovisual partidista i
ruïnós en que ha convertit la RTVIB, IB3.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a deixar de tapar la senyal de TV3 en les
emissions de la lliga de futbol.
42. El Parlament de les Illes Balears lamenta la mala gestió
econòmica d’IB3, que en un sol trimestre ha esgotat la partida
pressupostària de tot l’any i ha autoritzat una ampliació de
pressupost de 30 milions d’euros, amb la qual cosa el cost de
l’ens arribarà als 100 milions d’euros, cosa que significa un
endeutament de gairebé el 50% del seu pressupost.
43. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears ha estat incapaç d’aportar informació
contrastada i sistematitzada en relació a cap actuació per evitar
els efectes negatius de la generalització del tot inclòs.
44. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears no ha dut a terme les campanyes de
promoció pròpies adreçades als mercats emissors per a la
captació de turisme individual i independent.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla de competitivitat de
l’oferta complementaria que impulsi i ajudi les empreses a
adaptar-se a les exigències de la demanda turística actual i
prevegi la seva dotació per al 2007.
46. El Parlament de les Illes Balears lamenta que durant la
present legislatura el Govern de les Illes Balears no ha dut a
terme ni un sol esponjament.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear i dotar pressupostàriament un fons per a la
millora de les zones turístiques i la posada en valor dels
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recursos i la realització d’infraestructures que permetin la
creació de nous productes turístics i la diversificació real de
l’oferta existent als pressuposts del 2007.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear immediatament el centre de referència en
recerques turístiques amb la Universitat com impulsor del
projecte.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar d’una partida extraordinària de 6 milions
d’euros per a accions urgents les estacions depuradores
d’aigües residuals i per establir convenis amb els ajuntaments,
per tal d’evitar les fallides del procés de recollida i depuració
com les que han tingut lloc el proppassat estiu als pressuposts
del 2007.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme totes les actuacions necessàries per
tal de colAlaborar amb la Sociedad Pública de Alquiler per
fomentar el lloguer d’habitatges a les Illes Balears el 2007.
51. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern
de les Illes Balears no hagi revisat i actualitzat, d’acord amb la
realitat socioeconòmica de les Illes Balears, els criteris i
requisits exigibles per optar a l’adjudicació d’habitatges de
promoció pública.
52.
El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment del Govern de les Illes Balears de les polítiques
sobre habitatge previstes al I Pla d’Habitatge de les Illes
Balears.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir tots els objectius establerts al conveni
signat amb el Ministerio de la Vivienda, per tal de
desenvolupar el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.
54. El Parlament de les Illes Balears lamenta el fracàs del
Govern de les Illes Balears en relació a la seva política de sòl,
després haver retirat del tràmit parlamentari el Projecte de llei
del sòl i l’habitatge de les Illes Balears.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les actuacions necessàries per tal
d’evitar l’increment del preu del sòl per a la construcció
d’habitatges.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar amb polítiques decidides el lloguer
d’habitatges per tal que aquest règim d’ocupació d’habitatges
sigui una alternativa real a la compra per a la població, als
pressuposts del 2007.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb tots els municipis de les Illes
Balears per tal de rehabilitar i reactivar la vida als barris del
nucli central de les poblacions, duent a terme polítiques que
incentivin l’ocupació, bé en règim de lloguer, bé en règim de
compravenda, dels habitatges buits que existeixen en aquests
barris, als pressuposts del 2007.
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58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar sòl públic a disposició per a la construcció
d’habitatges protegits i ho prevegi als pressuposts del 2007.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure als pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears el finançament suficient per tal
d’executar les mesures previstes al I Pla d’habitatge de les Illes
Balears 2004-2008.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la construcció d’habitatges de
promoció pública fins arribar a una oferta de la mateixa xifrada
en un percentatge significatiu de la demanda existent, segons
les dades del registre de solAlicitants d’habitatge de promoció
pública de l’IBAVI.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un cens dels habitatges buits existents
a les Illes Balears i establir els convenis necessaris per tal de
mobilitzar-los per introduir-los en el mercat de lloguer a preus
assequibles.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear habitatges de promoció pública destinats
a joves menors de 35 anys i a famílies monoparentals, per
accedir-hi en règim de lloguer a preu taxat d’entre 180 i i 300
i.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear habitatge de promoció pública destinat a
joves menors de 35 anys i a famílies monoparentals, per
accedir-hi en règim de venda a preu taxat d’entre 100.000 i i
150.000 i.
64. El Parlament de les Illes Balears lamenta el fracàs de la
Hipoteca Jove com a mesura eficaç d’ajuda als joves per
accedir a un habitatge.
65. El Parlament de les Illes Balears lamenta el tracte
diferenciat que el Govern de les Illes Balears fa entre uns tipus
de joves, que reuneixen els requisits per poder contractar una
Hipoteca Jove, i uns altres que no poden accedir-hi.
66. El Parlament de les Illes Balears lamenta que els joves
de les Illes Balears amb més dificultat per poder accedir a un
habitatge obtenen menys ajudes per part del Govern de les Illes
Balears.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar les condicions i els requisits de la
Hipoteca Jove, amb l’objecte d’ampliar a un major nombre de
joves la possibilitat d’obtenir un crèdit hipotecari avalat pel
Govern de les Illes Balears.
68. El Parlament de les Illes Balears lamenta que, com a
conseqüència de la política del Govern de les Illes Balears, el
preu dels habitatges s’hagi incrementat de forma vertiginosa.
69. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern
de les Illes Balears no desenvolupa polítiques eficaces en
matèria de consum, dirigides a millorar els hàbits alimentaris
del ciutadans, per tal de prevenir l’obesitat i el sobrepès, amb
especial atenció durant l’etapa infantil i juvenil.

70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les campanyes d’informació al
consumidor necessàries per tal de donar compliment als drets
dels ciutadans de les Illes Balears en matèria de consum, als
pressuposts del 2007.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar una llei per regular el consum de
begudes alcohòliques i espirituoses abans del final d’aquest
període de sessions.
72. Una vegada constatat el fracàs del Govern per portar a
terme el seu projecte de nou hospital a Son Espases, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar ja la construcció del nou hospital al solar
actual de Son Dureta tal com estava previst i acceptat per tots
els partits al seu moment.
73. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment del pressupost de Sanitat que obliga el Govern
a endeutar-se a llarg termini.
74. El Parlament de les Illes Balears denuncia
l’incompliment per part del Govern de les Illes Balears de fer
efectius els drets sanitaris dels ciutadans que figuren a la Llei
de salut 5/2003.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears de forma immediata a adequar el nombre de
metges de família, pediatres, infermeres i demés personal dels
centres de salut, per poder garantir una adequada atenció
sanitària a l’augment de població.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa de forma immediata un pla
d’assistència al podòleg per als diabètics de les Illes Balears.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir i posar en marxa el centre de salut
mental, ubicat fora de l’Hospital de Can Misses, en el municipi
d’Eivissa.
78. El Parlament de les Illes Balears lamenta que malgrat
l’aprovació del decret i del nomenament del defensor de
l’usuari, no estigui en marxa i no tengui una atenció directa al
públic.
79. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el
president del Govern de les Illes Balears falti a la veritat quan
diu que els joves de 6 a 15 anys gaudiran d’assistència
odontològica pública quan només són els de 6 i 7 anys que la
tenen avui, i els de 15 anys no la tendran fins el 2014.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que a partir d’ara totes les places residencials
siguin públiques el cent per cent.
81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les noves places creades a centres
ocupacionals a distints pobles i ciutats de les Illes Balears
siguin el cent per cent públiques.
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82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les noves places creades a centres d’estades
diürnes a distints pobles i ciutats de les Illes Balears siguin el
cent per cent públiques.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les noves places creades a habitatges
assistencials a distints pobles i ciutats de les Illes Balears siguin
el cent per cent públiques.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear noves places a habitatges tutelats a distints
pobles i ciutats de les Illes Balears, que aquestes siguin el cent
per cent públics.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar de forma immediata els tres mesos de
rehabilitació constant per als malalts de Parkinson a tot l’any.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar al cent per cent el centre de Maó per a
discapacitats psíquics, per tal que l’associació ASINPROS
pugui reestructurar el centre ocupacional Bintaufa.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no pressionar més financerament els ajuntaments
perquè assumeixin despeses importants pel que fa referència a
la construcció de residències i centres de dia, atès que això
hipoteca severament els pressupostos municipals.
88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla que marqui prioritats i
desenvolupi a la nostra comunitat tot allò que afecta la Llei
estatal de dependència, la quarta pota de l’estat del benestar.
89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les iniciatives socials que
contemplen integrar els discapacitats en un mercat laboral
adient (l’atur afecta un 80% dels discapacitats) amb l’objectiu
de reduir l’atur a la meitat al 2007.
90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un protocol d’actuació que coordini totes
les institucions (Govern, consells, centres de salut, policies,
jutjats, etc.), que agiliti totes les passes administratives i
burocràtiques per tal que aquestes actuacions siguin ràpides i
efectives, per minorar les conseqüències lacerants de les
agressions als menors, i dotar-ho als pressuposts del 2007.
91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es doti una línia pressupostària als pressuposts
del 2007 que ajudi els discapacitats físics i psíquics per tal
d’adequar el seu habitatge habitual a les seves necessitats.
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament en aquesta legislatura
l’oficina d’emancipació dels joves, que té com a principal
objectiu ajudar els joves en matèria de treball, habitatge i
formació, i facilitar ajuts per a l’accés a l’habitatge.
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93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament en aquesta legislatura un
borsí de treball especial per a menors de 35 anys.
94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un pla, mitjançant les conselleries de
Treball i Formació i Educació i Cultura, a fi que els joves de
les nostres illes puguin entrar al mercat laboral amb contractes
específics, que els permeti finalitzar els seus estudis, i el doti
als pressuposts del 2007.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre urgentment les mesures necessàries per
aturar l’increment de la sinistralitat laboral a la nostra
comunitat.
96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral i dotar aquests programes en els pressuposts
del 2007.
97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que redueixin
la precarietat laboral dels treballadors i els doti als pressuposts
del 2007.
98. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’acció per l’ocupació femenina en el
marc del Pla d’Ocupació de les Illes Balears, i que el doti als
pressuposts del 2007.
99. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un programa de recerca en colAlaboració
amb universitats i altres institucions per fomentar noves
indústries que permetin la seva instalAlació a les nostres illes i
dotar-ho als pressuposts del 2007.
100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de modernització de les
empreses a través de l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit de
la formació, la investigació, la producció, la comercialització,
la promoció, la informació i la legislació internacional, i
dotar-ho als pressuposts del 2007.
101. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla per tal d’impulsar la indústria
artesana en la millora de la seva comercialització, posant un
especial èmfasi amb la seva presència en el sector turístic com
el nostre i dotar-ho als pressuposts del 2007.
102. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla estratègic del sector industrial
que freni el procés de deslocalització industrial que s’està
produint a les Illes, i dotar-ho als pressuposts del 2007.
103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les ajudes econòmiques als centres
tecnològics, fonamentals en la formació de capital humà i
millora de la producció als pressuposts per al 2007.
104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un pla d’alfabetització digital
dirigit a la societat, objectiu bàsic del qual és apropar les noves
tecnologies, i dotar-ho als pressuposts del 2007.
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105. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d’impuls al comerç urbà que
permeti la seva dinamització al centre dels pobles i les ciutats
i dotar-ho als pressuposts del 2007.

117. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir a tots els edificis públics, al 2007, la
ilAluminació eficient per aconseguir una menor despesa
energètica.

106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de formació atenent les
necessitats del sector del comerç, per millorar la preparació
dels treballadors i propietaris.

118. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i a l’Ajuntament de Palma a la creació del Parc de
les Vies, a fi i efecte que sigui un autèntic parc urbà
(predominantment per als vianants i amb pas transversal de
vehicles a determinats punts) des de Son Fuster fins al Parc de
Ses Estacions.

107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar de forma immediata les inspeccions
destinades a combatre l’intrusisme i la competència deslleial en
el comerç i dotar-ho als pressuposts del 2007.
108. El Parlament de les Illes Balears denuncia
l’incompliment per part de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
de les resolucions i els acords del Parlament, i insta a donar-los
compliment en benefici del sector primari de les Illes Balears.

Palma, a 27 de setembre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

109. El Parlament de les Illes Balears denúncia que la
Conselleria d’Agricultura malgasti els recursos en estudis,
justament al final de la legislatura, i insta el Govern de les Illes
Balears a destinar els recursos a mesures estructurals per
incrementar l’eficiència del sector primari.

D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta les propostes
de resolució següents, derivades del debat sobre l'orientació
política general del Govern de les Illes Balears.

110. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la
normativa redactada per la Conselleria d’Interior ha empobrit
els ajuntaments de les Illes Balears en imposar-los noves
obligacions sense compensació econòmica.

1. El Parlament de les Illes Balears proclama que les Illes
Balears són una realitat nacional i insta el Govern de les Illes
Balears a assumir i defensar aquesta concepció.

111. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a frenar l’“enxufisme” tant a les administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears com a les empreses
públiques.
112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb el RCD Mallorca i l’Ajuntament
de Palma a consensuar un pla de remodelació de l’ONO Estadi
(Son Moix).
113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i aprovar el més aviat possible el Pla
Director de l’Economia Social.
114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la preinstalAlació d’equips tèrmics a les
noves edificacions a través de subvencions i a tots els edificis
públics, en els pressuposts del 2007.
115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar notablement les auditories
energètiques per detectar les situacions de dilapidació
energètica i proposar solucions, oferint ajudes per a la seva
aplicació.
116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el progressiu soterrament de les línies
aèries.

2. El Parlament de les Illes Balears proclama que la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, ha de tenir la mateixa
consideració, a tots els efectes, que la llengua castellana.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dotar de personal i recursos suficients, així com a
solucionar les mancances en infraestructures, a l’administració
de justícia de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar la transferència, amb la dotació
adequada, de la gestió de l’administració de justícia de les Illes
Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar l’immediat acompliment del Règim
Especial de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a aplicar immediatament el Règim Especial de les Illes
Balears en tots els aspectes que contempla.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar l’actual declaració d’obligatorietat de servei
públic del transport aeri a fi i efecte que contempli un
abaratiment de les tarifes, augment de freqüències, inclusió dels
vols a la península, a més de preveure un increment suficient de
la dotació pressupostària per tal de fer efectiva aquesta
declaració.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a transferir la titularitat de les infraestructures culturals
que són encara de titularitat estatal i insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar la seva transferència.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a compensar el dèficit històric d’inversions públiques a
les Illes Balears pel que fa a transport públic.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar pel compliment de la Llei de comerç pel
que fa als drets lingüístics dels ciutadans.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que el Pla d’infraestructures ferroviàries contempli les
inversions necessàries, a les Illes Balears, per tal de possibilitar
el desenvolupament del Pla de Transport Ferroviari.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar negociacions amb la resta de comunitats
de parla catalana de l’Estat espanyol a fi de signar convenis de
colAlaboració per a la promoció exterior de la nostra llengua i
cultura.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acompanyar les lleis i decrets que afectin l’àmbit
competencial i d’actuació municipal de la dotació econòmica
necessària per a la seva aplicació.
12. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
compromís amb la unitat de la llengua catalana i insta el
Govern de les Illes Balears a defensar aquesta unitat en tots els
àmbits on es posi en perill.

24. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment de la resolució relativa a revisió del mapa
escolar, derivada del debat sobre l’orientació política general
del Govern de les Illes Balears de l’any 2003, i insta el Govern
al seu compliment.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la Llei de normalització lingüística.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el professorat de suport i el personal
auxiliar dels centres educatius sostinguts amb fons públics amb
la finalitat de fer efectiu el dret a l’educació dels alumnes que
presenten necessitats educatives específiques.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les actuacions oportunes per
comprometre tots els ciutadans de les Illes Balears, qualsevol
que sigui la seva llengua habitual, en la salvaguarda i extensió
de la llengua catalana.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar la dotació de personal als centres
educatius per fer possible una educació de qualitat, integradora
i compensadora de desigualtats, tot reforçant la meritòria tasca
dels docents.

15. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears, tot menyspreant la participació cívica, no
ha convocat el Consell Social de la Llengua Catalana en cap
ocasió durant la present legislatura i insta a convocar-lo amb la
màxima urgència.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa i amb urgència un pla d’actuació
de prevenció i resolució dels conflictes als centres escolars.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no utilitzar la qüestió lingüística com a eina de
política partidista.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir la defensa i promoció de la llengua
catalana com un objectiu primordial de la seva actuació.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el Decret 52/2006, de mesures per
fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar un decret de foment de les llengües
estrangeres entre l’alumnat de les illes Balears, consensuat amb
la comunitat educativa i que, en cap cas suposi un retrocés de
l’ensenyament de la llengua catalana.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir estrictament i sense cap excepció el
Decret 92/1997 que regula l’ús en l’ensenyament de i en la
llengua catalana.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les passes oportunes per tal que les emissions
d’IB3 siguin íntegrament en llengua catalana.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a variar la composició de l’Observatori de la
Convivència Escolar, tot donant més participació a la comunitat
educativa.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiva l’aplicació del Pla d’ordenació de
l’educació infantil 0-3 anys, destinant els recursos suficients
adreçats als ajuntaments de les Illes Balears per a la creació,
ampliació i millora dels centres d’educació infantil.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar i ampliar amb mesures reals i efectives
els plans d’acollida adreçats a l’alumnat immigrant.
31. El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment per part del Govern de les Illes Balears de la
principal promesa electoral: la lliure elecció de centre.
32. El Parlament de les Illes Balears constata que el procés
d’admissió d’alumnes posat en marxa durant aquesta legislatura
ha provocat greus discriminacions entre l’alumnat de les Illes
Balears.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir un repartiment equitatiu de l’alumnat
entre tots els centres sostinguts amb fons públics.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar l’ordre de foment de places escolars en
centres concertats sostinguts amb fons públic.
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35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir de concertar en un futur aules de
batxillerat a centres concertats.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a subvencionar el transport escolar de l’alumnat
que s’ha de desplaçar de localitat per poder realitzar estudis de
batxiller i formació professional.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i posar en marxa un pla específic de
difusió de l’excelAlent tasca pedagògica que es realitza als
centres públics d’ensenyament i de revalorització social de
l’ensenyament públic.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir vies efectives de participació de la
comunitat educativa.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa mesures efectives contra el
fracàs escolar i l’abandonament d’estudis.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar significativament els programes
socio-educatius adreçats a alumnes amb risc d’exclusió escolar.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir el compromís electoral de gratuïtat dels
llibres de text.
42. El Parlament de les Illes Balears constata que el
projecte de construcció del nou hospital de referència de Son
Espases suposa un retard injustificable en la seva posada en
marxa i un innecessari augment de la despesa pública.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a dissoldre
GESMA i integrar-lo dins l'ib-salut.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar els hospitals de personal sanitari suficient
per atendre els pacients i per evitar al màxim el desviament
d’usuaris a serveis privats.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Decret 87/2005 amb la finalitat que
la prestació sanitària en matèria de salut bucodental a la
població d’entre 6 i 15 anys sigui efectiva en un termini màxim
de dos anys.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els Centres d’Atenció a
Drogodependents (CAD) així com a incrementar el personal i
els recursos dels existents.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els recursos i programes adreçats a
menors infractors, les seves famílies i la seva relació amb
l’entorn.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els programes de prevenció de

maltractament i abusos a menors, i els recursos per al
tractament i rehabilitació dels infants.
49. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Pla d’immigració tot incorporant
objectius, actuacions temporalitzades i un increment de la
dotació econòmica.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament programes i projectes per
aconseguir la plena integració social de les persones
immigrants amb la colAlaboració dels consells insulars i dels
ajuntaments.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament, el Pla contra la pobresa
i l’exclusió social per al seu debat i aprovació final.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar actuacions i programes que redueixin
la precarietat laboral dels treballadors.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport efectiu i immediat a les empreses
d’economia social de les Illes Balears.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incrementar el complement de residència pels
funcionaris públics de l’administració de l’Estat a les Illes
Balears.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el suport tècnic i econòmic a les
cooperatives agràries de les Illes Balears.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un major suport a la pesca i a
l’agricultura, i en especial als sectors lleter i carni de les Illes
Balears.
58. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actuació del
Govern de les Illes Balears en la pèrdua de tres milions d’euros
que han facilitat l’objectiu de l’empresari de Yanko de
tancament de l’empresa.
59. El Parlament de les Illes Balears constata la
improvisació del Govern de les Illes Balears en l’execució del
projecte de soterrament de les vies a l’estació de Palma,
inaugurant una estació provisional sense tenir les condicions de
seguretat i salubritat obligatòries.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la normativa de seguretat en matèria
ferroviària a l’estació provisional soterrada de Palma.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar les mesures correctores necessàries per
tal d’evitar l’acumulació de gasos, olors i pols a l’estació
provisional soterrada de Palma.
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62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a procedir a l’electrificació de les línies de
ferrocarril abans de finalitzar les obres de l’estació definitiva de
Palma.

75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir, amb la dotació adequada, la gestió del
Museu de Menorca i la Biblioteca Pública de Maó al Consell
Insular de Menorca.

63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instaurar un servei de BUS gratuït entre l’estació
provisional del tren de Palma fins a la Plaça d’Espanya mentre
durin les obres de l’estació definitiva.

76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al Pla d’Educació Infantil 0-3 anys
elaborat i posat en marxa pel Consell Insular de Menorca.

64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l’Ajuntament de Palma a la creació del Parc de
les Vies, un autèntic parc urbà (predominantment per als
vianants amb pas transversal de vehicles a determinats punts)
des de Son Fuster fins al Parc de Ses Estacions a l’espai
alliberat pel soterrament de les vies al seu pas per Palma.
65. El Parlament de les Illes Balears constata el
malbaratament de fons públics que duu a terme el Govern de
les Illes Balears amb el sistema de finançament per a la
construcció d’autopistes.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir els límits del parc natural de Llevant a
la superfície existent fins a desembre de 2003 aplicant criteris
de valors mediambientals.
67. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar a l’àmbit del PORN la totalitat de
l’espai geogràfic de la Serra de Tramuntana.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a declarar Ses Fontanelles parc natural.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar la Llei de ports per tal que la
planificació global de les infrastructures portuàries, que són
competència de l’autoritat autònoma, es regulin mitjançant un
pla director sectorial de ports esportius.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a recuperar el dret de pas per a totes les zones de domini
públic al litoral de les Illes Balears.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a desistir de l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan
per les conseqüències negatives que aquesta ampliació
suposaria: consum de sòl agrícola productiu, greu impacte
mediambiental, augment de la pressió urbanística, etc.
72. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una moratòria per a l’activitat turística
anomenada “tot inclòs” per tal de posteriorment regular-la.
73. El Parlament de les Illes Balears reprova la deixadesa
del Govern de les Illes Balears en la vigilància de la qualitat de
l’oferta turística.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebutjar el canvi d’ús dels hotels obsolets en
habitatges.

77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al Pla de Normalització Lingüística
del Consell Insular de Menorca.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar absolut suport al Consell Insular de
Menorca en l’aplicació del Pla Territorial de l’illa.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació immediata del consorci per a la
rehabilitació del conjunt arquitectònic format per l’Església de
Sant Diego i el convent, conegut com el Pati de sa Lluna del
municipi d’Alaior.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no utilitzar de forma partidista el procés iniciat
per declarar un parc nacional a la costa nord de l’Illa de
Menorca.
81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar l’ús del topònim Eivissa en la
promoció turística de les Illes Balears.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revitalitzar els estudis tècnics pertinents per tal
que l’Hospital de Can Misses pugui gaudir dels serveis
sanitaris, d’aparcament i logístics que li manquen, aprofitant
l’edifici i l’emplaçament actuals.
83. El Parlament de les Illes Balears constata que els
projectes de les ampliacions de les carreteres Eivissa-Sant
Antoni i Eivissa-Aeroport han suposat un malbaratament de
diners públics, un consum desmesurat de territori i una manca
de respecte envers els drets dels ciutadans d’Eivissa.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l’Autoritat Portuària de les Balears a desistir de
l’ampliació del port d’Eivissa i a negociar una proposta
definitiva amb l’Ajuntament d’Eivissa, tot respectant el criteri
de reordenar l’espai intern del port actualment, sense dur a
terme noves instalAlacions fora de l’espai usat, avui dia, per a
trànsit de passatgers i de mercaderies.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir l’àmbit del parc natural de Cala d’Hort
a la superfície existent fins el desembre de 2003.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir de la tramitació de cap port esportiu de
nova construcció a l’illa d’Eivissa.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al manteniment del CP Sa Graduada, Ciutat
d’Eivissa, com a un centre d’ensenyament d’una línia, al marge
de la futura obertura del colAlegi al carrer de Vicent Serra.
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88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un pla de transport públic i de mobilitat
sostenible a l’àmbit d’Eivissa, i a negociar amb el Ministeri de
Foment el finançament necessari per a la seva execució.
89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de dinamització lingüística per
a l’illa d’Eivissa, especialment orientat als nuclis d’Eivissa,
Sant Antoni i Santa Eulària.
90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el cas d’aprovació en el Congrés de
Diputats de la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, traspassi immediatament i de forma íntegra les
competències que el nou Estatut fixi com a pròpies dels
consells insulars.
91. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears incompleix reiteradament el Reglament del
Parlament, tot negant la informació a la qual tenen dret els
grups parlamentaris per realitzar la seva tasca.
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a respectar l’activitat parlamentària renunciant als
seus constants intents de manipulació d’aquesta per interessos
partidistes.
93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actuar amb lleialtat institucional i en
conseqüència a deixar de discriminar els consells insulars i
ajuntaments que són governats per grups polítics distints als
que li donen suport parlamentari.
94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a respectar l’àmbit competencial del Consell
Insular de Menorca, tot actuant amb lleialtat institucional.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar els recursos públics amb seny i sempre
posant els interessos generals dels ciutadans per sobre dels
particulars i partidistes.

99. El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de
les Illes Balears per la pràctica de l’amiguisme en la
contractació de personal a les empreses públiques.
100. El Parlament de les Illes Balears reprova la consellera
d’Immigració i Cooperació de les Illes Balears per la
contractació ilAlegal de la seva cap de gabinet.
101. El Parlament de les Illes Balears reprova la directora
d’IB3 pel sectarisme i la manipulació constants que practiquen
les emissores de ràdio i televisió públiques de les Illes Balears.
102. El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de
les Illes Balears pel malbaratament de recursos públics a la
RTVIB.
103. El Parlament de les Illes Balears insta el president de
les Illes Balears a assumir responsabilitats polítiques per l’ús
immoral i antijurídic del correu electrònic dels adversaris
polítics.
104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actuar decididament, amb totes les mesures al
seu abast, contra la corrupció que s’ha posat en evidència a
nombrosos municipis de les Illes Balears governats pel Partit
Popular.
105. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d’una comissió d’investigació parlamentària per investigar el
sobrecost i l’adjudicació de les obres de construcció de
l’autopista Eivissa-Sant Antoni i Eivissa-aeroport.
106. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d’una comissió d’investigació parlamentària per investigar
l’adquisició de terrenys al voltant de Son Espases abans
d’iniciar-se el concurs i el procediment d’adjudicació del nou
hospital.
107. El Parlament de les Illes Balears insta les Corts
Generals a modificar la Llei general del Poder Judicial per
evitar que càrrecs públics siguin jutjats per magistrats proposats
pels mateixos càrrecs públics.

96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no donar cap mena de suport a associacions o
entitats que defensin postulats racistes, homòfobs i sexistes, o
que, en general, preconitzen qualsevol discriminació per raons
de raça, religió, orientació sexual, etc.
97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir les seves responsabilitats per evitar la
degradació de la vida política i per recuperar la confiança dels
ciutadans en les institucions.
98. El Parlament de les Illes Balears constata el desmesurat
endeutament provocat pel Govern de les Illes Balears i la gran
hipoteca que suposa sobre els futurs pressupostos generals de
la CAIB durant molts anys.

Palma, a 27 de setembre del 2006.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta les propostes de resolució següents,
derivades del debat sobre l'orientació política general del
Govern de les Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta que en la
tramitació de la proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, actualment en estudi a les Corts Generals
de l’Estat, serà especialment positiu respectar al màxim la
voluntat dels ciutadans de les Illes Balears, expressada a través
de l’acord d’una gran majoria dels diputats en la seva aprovació
en aquesta cambra.
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2. El Parlament de les Illes Balears manifesta que, si bé
l’actual proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears és una passa endavant per a la nostra comunitat,
que millora la nostra situació econòmica i política, encara
queden aspectes tant en matèria de finançament, de
competències i de relacions institucionals que s’han de
continuar treballant per arribar a una solució definitiva que
sigui realment satisfactòria per a tots.
3. El Parlament de les Illes Balears insta les diferents
institucions competents a finançar i escometre amb la major
celeritat el soterrament del Passeig Marítim de Palma, entre el
Molinar i el Moll Vell.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que una de les
actuacions més importants a l’hora d’assegurar una xarxa viària
suficient, que faciliti no tan sols els accessos a Palma sinó
també la connexió entre diferents instalAlacions estratègiques de
la nostra comunitat, és una alternativa a la saturació existent de
la via de cintura, amb projectes de l’estil de l’antic segon
cinturó. Per això, resulta imprescindible agilitar al màxim la
seva realització per part de les administracions competents en
el seu finançament i en la seva execució.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i enfortir una tasca decidida per minvar
la saturació que pateixen els punts d’assistència sanitaris,
especialment a la ciutat de Palma.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a agilitar al màxim totes
aquelles mesures que assegurin la nostra autonomia energètica,
amb esment especial a les connexions de cable i gas amb la
península, així com a garantir en tot moment i sota qualsevol
circumstància una òptima qualitat en el servei energètic que
reben les empreses i els ciutadans.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la tasca de millora de les
comunicacions entre els diferents municipis de les nostres illes
a través del transport colAlectiu, tant per carretera com per
ferrocarril.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar propostes alternatives d’abaratiment del
transport aeri i marítim que incloguin tant les connexions entre
illes com les connexions amb la península.
9. El Parlament de les Illes Balears manifesta que qualsevol
mesura que elimini la lliure competència entre companyies en
matèria de transport aeri i marítim provocarà un perjudici
econòmic directe als ciutadans de les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a establir tots aquells mecanismes legals que siguin
necessaris per posar en marxa, amb la major celeritat, una
gestió compartida de les instalAlacions aeroportuàries,
actualment gestionades en exclusiva per AENA.
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11. El Parlament de les Illes Balears manifesta que, tot i
l’esforç dut a terme els darrers anys, encara no existeix a la
nostra comunitat una veritable llibertat d’elecció de centre
educatiu, per la qual cosa insta el Govern de les Illes Balears a
continuar amb aquesta tasca fins fer realitat aquesta possibilitat.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar l’actual Decret 52/2006 per fomentar la
competència en llengua estrangera, assegurant en tot moment
l’existència de recursos humans i tècnics per a la seva
aplicació, el respecte escrupolós a la normalització lingüística
i la igualtat dels alumnes independentment del seu centre
escolar.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la presència de la llengua catalana
als horaris de màxima audiència de la programació tant de la
ràdio com de la televisió autonòmica, ja sigui amb programes
de producció pròpia com amb les emissions de pelAlícules o
sèries.
14. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions de les Illes Balears, i també les institucions d’àmbit
estatal, a establir els fonaments d’un gran pacte polític en
matèria d’immigració. Aquest pacte, sense perjudici d’altres
criteris, haurà de treballar els aspectes d’acollida de les
persones immigrades, de cooperació econòmica i d’enfortiment
dels models democràtics a les zones emissores, de donar poder
de decisió política a aquelles institucions responsables de la
despesa pública derivada dels fluxos migratoris i de controlar
de manera rigorosa les nostres fronteres.
15. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions de les Illes Balears a establir els fonaments d’un
gran pacte polític en matèria d’ordenació del territori i
d’urbanisme. Aquest gran pacte, sense perjudici d’altres
criteris, s’haurà de fonamentar en el paper essencial dels
diferents plans territorials i en els objectius d’aconseguir una
òptima protecció ambiental, recuperar zones degradades i
reconvertir, per la qual cosa és necessària l’aprovació d’un
reglament de reconversió, mantenir la construcció en
paràmetres sostenibles, establir un paquet de mesures que
afavoreixin la contenció en el preu de l’habitatge i l’adaptació
de totes les administracions públiques a la normativa territorial
i urbanística vigent.
16. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions de les Illes Balears a establir els fonaments d’un
gran pacte polític en matèria de llengua, per evitar que aquesta
sigui, de manera permanent, objecte de polèmica política, pacte
que s’haurà de fonamentar en el respecte al procés de
normalització lingüística i en la indiscutible unitat de la llengua
catalana.
17. El Parlament de les Illes Balears manifesta que bona
part de la riquesa cultural de les Illes Balears radica en el
respecte a les diferents identitats i sentiments de cadascuna de
les illes que les formen, expressades a través dels governs
respectius, els consells.
18. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions de les Illes Balears i també el sector empresarial i
les organitzacions representatives dels treballadors a establir els
fonaments d’un gran pacte polític en matèria de model
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econòmic, pacte que, sense perjudici d’altres criteris, s’haurà
de fonamentar en la necessitat d’establir mecanismes per
recuperar la competitivitat de la nostra economia, per establir
fórmules que afavoreixin les sinèrgies entre els diferents sectors
productius, per garantir un creixement econòmic sostingut i
sostenible, per promocionar el nostre patrimoni històric i
cultural, el nostre comerç i la nostra indústria tradicionals i per
assegurar l’establiment de mesures econòmiques i fiscals que
afavoreixin la modernització del nostre teixit econòmic.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El portaveu suplent:
Miquel Nadal i Buades.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta les propostes
de resolució següents, derivades del debat sobre l'orientació
política general del Govern de les Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a
la pràctica la proposició no de llei aprovada en aquest
parlament sobre la gratuïtat dels llibres de text.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar, en colAlaboració amb els consells insulars i els
ajuntaments, un pla estratègic per cobrir les necessitats de
l’educació del tram de 0 a 3 anys.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla d’actuació, amb un pressupost i una
temporalització concreta, per actuar davant l’alt nivell de fracàs
escolar de la nostra comunitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compliment a l’acord unànime d’aquest parlament en relació a
la creació del Consorci del Pati de sa Lluna, que haurien de
formar el mateix govern, així com el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament d’Alaior, per a la salvaguarda,
rehabilitació i posada en valor del conjunt format per l’Església
de Sant Diego i el Convent, conegut com Pati de sa Lluna.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar el traspàs de les competències en la gestió dels centres
culturals, tals com els museus, els arxius i les biblioteques, a
cadascun dels consells insulars, amb l’objectiu de completar el
traspàs de les competències en matèria de cultura.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prioritzar la construcció del nou Conservatori de Música de
Menorca, per donar solució a la falta d’espai i de condicions
adequades de l’actual ubicació del referit conservatori.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció del segon colAlegi públic d’Alaior.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació del colAlegi públic de Sant Lluís.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar
en marxa les recomanacions fetes pel Defensor del Poble per
tal d’evitar l’acumulació d’alumnes d’origen immigrant als
mateixos centres educatius i la proposició no de llei aprovada
en aquest parlament.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer
inversions en infraestructures esportives dels centres educatius
públics en la mateixa mesura que ho fa a centres concertats.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’un nou centre de secundària a Sant Antoni de
Portmany.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
reforma i l’ampliació del colAlegi públic Vara de Rey de Sant
Antoni de Portmany.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
implementar plans de convivència i de resolució de conflictes
a tots els centres escolars públics de les Illes
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre urgentement les mesures necessàries per aturar
l’increment de la sinistralitat laboral a la nostra comunitat.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar definitivament als projectes d’autovia Inca-Manacor
i del segón cinturó de Palma.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar definitivament al projecte d’un nou hospital a Son
Espases i recuperar l’anterior projecte de Son Dureta.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar al projecte de connexió elèctrica a través del cable.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
liderar la negociació d’un pacte per l’ocupació, en compliment
de la moció sobre un nou impuls a les polítiques laborals a les
Illes Balears, aprovada per aquest parlament, i de nombrosos
acords de la Mesa del Diàleg Social.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i aprovar el més aviat possible el Pla Director de
l’economia social.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prioritzar la construcció de noves vies fèrries perquè el tren
arribi a Alcúdia i a Cala Rajada.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remodelar i ampliar d’una manera integral l’Hospital de Can
Misses a Eivissa, per tal d’adeqüar un hospital que ja té més de
20 anys a les noves necessitats.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre al Parlament el projecte de llei de l’alcohol.
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23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre al Parlament el Pla Integral de la Immigració.

abocaments contaminants que es produeixen tant a Eivissa com
a Mallorca.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla d’acció a curt i mig termini, amb pressuposts
concrets, per fomentar les energies renovables i l’estalvi
energètic com a eix bàsic de la política energètica de les Illes
Balears.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer-se
càrrec dels sobrecostos generats als ciutadans de Formentera
per la necessitat de traslladar els residus urbans a l’illa
d’Eivissa.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en un màxim de 6 mesos els plans de gestió de les
zones declarades LIC i ZEPA de la Xarxa Natura 2000 per
poder disposar d’una eina eficaç per protegir la biodiversitat.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el president a
retirar les seves afirmacions sobre el fet que la Llei estatal 4/89,
de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna
silvestres és intervencionista i confiscadora de la propietat
privada.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear,
en un termini de 6 mesos, l’Agència de Seguretat Alimentària
de les Illes Balears com a un vertader organisme autònom i
amb personalitat jurídica pròpia, i amb la participació de tots
els agents i les organitzacions implicades.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla concret per reduir la sinistralitat a les
carreteres.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconsiderar el model audiovisual d’IB3, i fer una televisió i
una ràdio realment objectives i plurals i amb gestió pública.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla de regulació del tot inclòs.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retirar el projecte de construcció d’un dic exterior al port de
Ciutadella i a reduir la prevista dàrsena esportiva a Cala en
Busquets a l'única reordenació i adequació de la zona, per
evitar així l’impacte negatiu, de caràcter ambiental, econòmic,
social i cultural, que tindria el macroprojecte per al futur de
Ciutadella de Menorca.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
cessament de la directora general de l’ens públic Radiotelevisió
de les Illes Balears per incompetència manifesta i actuacions
contràries als principis fundacionals de l’ens, així com la
retirada dels seus càrrecs a aquells professionals que han estat
condemnats per la falsedat de les seves informacions.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
demostrar la solidaritat de Balears acollint menors immigrants
procedents d’altres comunitats.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
respectar els compromisos pressupostaris en matèria de
cooperació.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar de manera urgent un pla de millora de les depuradores,
dels colAlectors i dels emissaris dependents del Govern, amb
una dotació econòmica suficient i, sobretot, evitar els

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre al Parlament el projecte de llei previst a la D. T. 7º del
projecte de reforma de l’Estatut d’Autonomia en relació al
Consell de Formentera.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retirar el contenciós amb el Govern central en relació a l’antic
conveni de carreteres, que quedà resolt a causa dels
incompliments per part del Govern.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
expedientar la concessionària de les obres de l’autovia de
l’aeroport d’Eivissa per l’abocament de gran quantitat de
materials procedents de les obres a la zona perifèrica de
protecció del parc natural de Ses Salines, així com a evitar nous
abocaments fora de les zones autoritzades.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
respectar escrupolosament els drets dels propietaris afectats per
les expropiacions de les obres de les carreteres.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retornar als consells insulars les competències transferides i els
compromisos assumits que s’estant usurpant, per moltes
diverses maneres, par part del Govern.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retirar la Targeta Verda i a dissoldre la Fundació Illes Balears
Sostenibles.
43. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
ha estat incapaç d’elaborar una legislació del sòl que posi ordre
en el desgavell legislatiu en matèria urbanística i que asseguri
l’ús racional i les finalitats socials del sòl susceptible
d’urbanitzar.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compliment als objectius del Pla estatal d’habitatge i a
implementar polítiques pròpies tendents a facilitar l’accés a
l’habitatge.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
practicar polítiques de colAlaboració institucional renunciant a
la confrontació partidista i a la discriminació.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el President del
Govern a assumir responsabilitats polítiques pels casos
MAPAU i BITEL.
47. El Parlament de les Illes Balears rebutja la utilització de
fons públics per part del Govern per afavorir negocis privats.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renunciar a la utilització de la Llei d’acompanyament per
introduir modificacions legislatives o la creació de noves
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empreses o organismes públics, saltant-se la tramitació
parlamentària ordinària.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
recuperar el caràcter i la gestió pública a les residències
sociosanitàries previstes.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de residus perillosos
de les Illes Balears per tal de concretar la gestió de totes les
fraccions d’aquests residus.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
complir i millorar els plans de gestió dels espais naturals
protegits i tots els mecanismes de participació (juntes rectores),
de seguiment i de vigilància.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
substituir l’actual decret de trilingüisme i a presentar un nou
decret destinat a tota la població escolar de les Illes Balears, i
que no vagi en detriment de la nostra llengua.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer un
pla de mesures a curt i a mig termini per evitar les
conseqüències del canvi climàtic a les nostres illes (mesures
urbanístiques, infraestructures portuàries, mesures de prevenció
i foment d’actuacions concretes a nivell energètic).
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
resoldre en el termini més breu possible els problemes de
seguretat i de salut pública que presenta actualment l’estació
intermodal de Palma inaugurada fa pocs dies pel president Sr.
Matas.
Palma, a 27 de setembre del 2006.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 8279/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
de salut, PAC i UBS. (Mesa de 4 d'octubre del 2006).
RGE núm. 8280/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a normativa d'aplicació en els casos de fondeigs de barques.
(Mesa de 4 d'octubre del 2006).
RGE núm. 8281/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
esdeveniments esportius patrocinats per l'IBATUR el 2005 (I).
(Mesa de 4 d'octubre del 2006).
RGE núm. 8282/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
esdeveniments esportius patrocinats per l'IBATUR el 2006 (I).
(Mesa de 4 d'octubre del 2006).

RGE núm. 8283/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
esdeveniments culturals patrocinats per l'IBATUR el 2005 (I).
(Mesa de 4 d'octubre del 2006).
RGE núm. 8284/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
esdeveniments culturals patrocinats per l'IBATUR el 2006 (I).
(Mesa de 4 d'octubre del 2006).
RGE núm. 8285/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
esdeveniments culturals patrocinats per l'IBATUR el 2005 (II).
(Mesa de 4 d'octubre del 2006).
RGE núm. 8286/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
esdeveniments culturals patrocinats per l'IBATUR el 2006 (II).
(Mesa de 4 d'octubre del 2006).
RGE núm. 8287/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
esdeveniments esportius patrocinats per l'IBATUR el 2005 (II).
(Mesa de 4 d'octubre del 2006).
RGE núm. 8288/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
esdeveniments esportius patrocinats per l'IBATUR el 2006 (II).
(Mesa de 4 d'octubre del 2006).
RGE núm. 8289/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost econòmic de fires participades per l'IBATUR el 2005.
(Mesa de 4 d'octubre del 2006).
RGE núm. 8290/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost econòmic de workshops i prestacions participats per
l'IBATUR el 2005. (Mesa de 4 d'octubre del 2006).
RGE núm. 8291/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost econòmic de congressos, convencions i altres participats
per l'IBATUR el 2005. (Mesa de 4 d'octubre del 2006).
RGE núm. 8292/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació econòmica de l'IBATUR a les festes de Sant Antoni
a sa Pobla el 2005. (Mesa de 4 d'octubre del 2006).
RGE núm. 8293/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació econòmica de l'IBATUR el 2005 al 10è Festival de
Música Clàssica d'Hivern a Palma. (Mesa de 4 d'octubre del
2006).
RGE núm. 8294/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació econòmica de l'IBATUR el 2005 al MFA Planet
Europe short Film Festival a Palma. (Mesa de 4 d'octubre del
2006).
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels
dies 26, 27 i 28 de setembre del 2006, aprovà les següents
Resolucions derivades del debat sobre l'orientació política
general del Govern.
Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu acord
que a la reforma de l’Estatut d’Autonomia que s’està tramitant
a les Corts Generals s’inclogui la regulació d’un règim especial
per a les Illes Balears que reconegui el fet específic i
diferencial de la pluriinsularitat. En tot cas, es regularà una
reserva d'inversions de caràcter fiscal amb la finalitat de
compensar els problemes de discontinuïtat territorial i
promoure activitats generadores d'ocupació que incrementin la
productivitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a negociar el traspàs de les
competències en matèria d’administració de Justícia a les Illes
Balears amb la dotació pressupostària suficient, que garanteixi
l’adequada prestació dels serveis i permeti palAliar el dèficit
d’infraestructures existent.
3. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
proposta d’un nou model de transport aeri entre illes efectuada
pel president del Govern, i insta el Ministeri de Foment a
anulAlar l’actual sistema de descomptes per a residents en el
vols interinsulars i a transferir la quantitat prevista per al 2007
(18.736.500i, segons el mateix ministeri) a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal d’articular el nou model,
que suposarà una baixada en el preu dels bitllets, l’augment de
les freqüències de vol, l’ampliació d’aquests beneficis a tots els
ciutadans i la dinamització de l’activitat econòmica i social a
les Illes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat,
el Govern de les Illes Balears, el Consell de Menorca i
l’Ajuntament de Ciutadella a agilitar els tràmits corresponents
per dur endavant, a la major brevetat possible, les obres de
construcció del nou dic exterior del Port de Ciutadella.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat,
d’acord amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 30/1998, de
29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears, a signar
amb el Govern de les Illes Balears un conveni que doni suport
financer per desenvolupar el Pla de transport ferroviari inclòs
en el Pla director de transports de les Illes Balears.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a prendre en consideració el “Model de sistema aeroportuari
que reclama la societat balear per als aeroports de les Illes
Balears” consensuat pel Comitè assessor en matèria de
co-gestió aeroportuària de les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prorrogar els convenis formalitzats amb les entitats
financeres per dur endavant la Hipoteca Jove durant un any
més, fins el 31 de desembre del 2007, i demana al Govern de
l’Estat que prengui mesures com aquesta perquè el colAlectiu de
joves pugui gaudir, el més aviat possible, d’un habitatge en
propietat.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a derogar l’Ordre del Ministeri de l’Habitatge 2784/2006, de
27 de juliol, per la qual es determinen les condicions i els
requisits de rehabilitació aïllada per millorar les condicions
d’accessibilitat, sostenibilitat i seguretat estructural en el
programa 2006 del Pla estatal 2005/2008, publicada en el BOE
núm. 218 de 12 de setembre, mitjançant la qual es redueixen les
ajudes per rehabilitació i que suposa una important reducció de
les ajudes rebudes fins ara pels ciutadans de les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar la Llei 25/1988, de 13 de juliol, de modificació del
règim legal de les taxes estatals i locals de reordenació de les
prestacions patrimonials de caràcter públic, per establir una
bonificació del 85% sobre l’import de la taxa corresponen a la
tarifa C.1 prevista a l’article 49 de la llei, en la utilització del
domini públic aeroportuari per part de les administracions
públiques, directament o indirectament, en el desenvolupament
d’activitats de promoció de fires, congressos o esdeveniments.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a retirar el mapa de districtes industrials presentat a les
comunitats autònomes el passat 19 d’octubre pel Ministeri
d’Indústria, que ha de servir per al disseny de futures polítiques
de planificació i ajudes al sector industrial, que deixa fora bona
part dels sectors industrials de les Illes Balears i no té en
compte la nostra insularitat.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a realitzar una política activa en la defensa del comerç
tradicional i la igualtat d’oportunitats entre grans i petits
establiments, en la negociació que en aquests moments s’està
desenvolupant a Europa per a la elaboració d’una directiva de
serveis europea, rebutjant les disposicions que estableixen la
liberalització total del comerç i els serveis, i a més prohibeix
les segones llicències autonòmiques de comerç.
12. El Parlament de les Illes Balears insta i reitera al Govern de
l’Estat Espanyol a complir i fer efectiu l’acord del Consell de
Ministres del passat 29 d’abril del 2005 sobre la modificació de
les quanties de la indemnització per residència del personal al
servei de l’Administració Central de l’Estat destinat a la nostra
comunitat autònoma.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol que dins els pressupostos generals de l’Estat
s’inclogui una previsió pressupostària que garanteixi als
membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat el gaudi
dels mateixos avantatges insulars que els destinats a les Illes
Canàries.
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14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure dins els pressupostos corresponents a
l’exercici del 2007 un augment de la partida pressupostària
destinada al finançament del Fons de Cooperació Municipal.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar el Programa per al foment de la
competència lingüística en llengües estrangeres, tant ara com en
futures convocatòries, i a continuar treballant en el model
trilingüe que s’ha posat en marxa recentment i que ha tingut
una gran acollida per part de la societat balear, conscients de la
importància de formar ciutadans que puguin desenvolupar-se
normalment en el context de la progressiva integració de la
nostra societat en el marc comunitari.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, en cas que no es constitueixi el Patronat de l’Arxiu
de la Corona d’Aragó abans de final d’any, emprendre les
accions necessàries adreçades a reivindicar i garantir els drets
que la comunitat autònoma de les Illes Balears té sobre els
esmentats arxius
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar incrementant l’esforç pressupostari i a
adoptar noves mesures destinades a la conciliació de la vida
laboral i familiar.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar i promoure l’oferta formativa laboral dirigida
indistintament a desocupats i treballadors en actiu i a
incrementar les accions dirigides a la millora de la qualificació
professional i a la inserció laboral dels joves fins a trenta anys.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar els recursos destinats a la prevenció de
riscs laborals amb l’objectiu de reduir la sinistralitat amb més
efectivitat, així com a incrementar la investigació d’accidents
lleus i el control de les empreses amb índexs de sinistralitat
superiors a la mitjana del sector al qual pertanyen.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè dugui a terme les gestions necessàries amb el
Ministeri d’Educació per agilitar els tràmits de reconeixement
i homologació dels títols formatius dels immigrants, i a establir
els convenis amb les universitats públiques de les Illes Balears
per afavorir ajudes per a la continuació d’estudis entre la
població immigrant.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar les accions per lluitar contra l’assetjament
escolar (bulling).
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a firmar un conveni de cessió de
les instalAlacions esportives ubicades a l’aeroport de Son Bonet
i dels terrenys que limiten amb aquestes, per tal de disposar de
més i millors instalAlacions.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desenvolupar, sense més demora, el projecte de Parador de
Turisme del Llatzaret a l’illa de Menorca, d’acord amb els
estudis que s’han elaborat a l’efecte.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar la Llei d’arrendaments urbans pel que fa a la
definició del lloguer de temporada, a causa de les seves
conseqüències dins l’àmbit de la comercialització turística i el
seu solapament en la legislació i competències turístiques.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a realitzar la distribució de les ajudes i els fons econòmics
vinculats als Plans de dinamització del producte turístic, i la
transferència dels fons corresponents a la promoció turística, en
base a criteris de territorialització.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure el municipi de Palma de Mallorca, en el Fondo
Financiero del Estado para la Modernización de las
infraestructuras Turísticas (FOMIT).
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a garantir un finançament sanitari suficient per fer front a la
despesa sanitària que es genera amb l’increment de la població
immigrant .
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a garantir una quantitat del Fons Tecnològic per al període
2007-2013, que sigui proporcional al pes econòmic de les Illes
Balears i rebutjar el 0,1% proposat pel Ministeri d’Economia
i Hisenda, i que aquest fons sigui gestionat pel Govern de les
Illes Balears.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a garantir un finançament del fons FEDE, per al període
2007-2013 que sigui proporcional al pes econòmic de les Illes
Balears i especialment a les seves necessitats, i que aquest fons
sigui gestionat pel Govern de les Illes Balears.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a garantir que la proposta del nou model de finançament
autonòmic a què es va comprometre la vicepresidenta del
Govern central a presentar el mes d’octubre, entri en vigor
l’any 2007, previ el debat i el consens en el Consell de Política
Fiscal i Financera.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a garantir que els pressupostos generals del Govern de l’Estat
per a l’any 2007 tinguin en compte la disposició transitòria
vuitena , d’inversions públiques i increment de la població, que
figura al text de proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, aprovat per aquest Parlament el 13 de juny
del 2006.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar, juntament amb el Ministeri de Medi
Ambient i amb el consens general de la comunitat científica,
totes les accions necessàries per a fer possible el projecte de
reintroducció del Vell Marí a les Illes Balears.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar el programa de qualitat de les aigües de bany
amb una acció que permeti millorar la neteja de les platges en
el període de baixa temporada turística, respectant sempre els
criteris ecològics en l’execució d’aquestes accions.
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34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complementar les actuacions en matèria de lluita
contra les plagues amb noves iniciatives compatibles amb la
conservació, com una actuació imprescindible per a garantir
una adequada gestió de les nostres zones forestals i garantir
que la superfície de repoblació forestal anual mai no sigui
inferior a la superfície forestal arborada cremada, com una eina
imprescindible en la lluita contra l’erosió .
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tramitar i aprovar dins aquesta legislatura el decret
que, desenvolupant la mesura legal ja aprovada, permeti
cobrar als camps de golf per l’ús de l’aigua reciclada provinent
de les depuradores del Govern.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l ’Estat
a fer efectiu el més aviat possible i amb la dotació
pressupostàriai suficient, el traspàs del Centre d’Interpretació
i Parc Nacional marítim terrestre de Cabrera, en compliment de
la sentencia del Tribunal Constitucional que atribueix aquesta
competència a les comunitat autònomes.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a executar en els terminis prevists les obres de sa Costera i les
dessaladores d’Andratx i Alcúdia a Mallorca, Santa Eulària del
Riu a Eivissa i Ciutadella de Menorca, com a fonts de
proveïment d’aigua de gran importància per poder alleujar
l’explotació dels aqüífers.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar un programa integral de recuperació i foment
de les races autòctones animals de les Illes Balears que prevegi,
entre d’altres, la creació d’una unitat administrativa que realitzi
la gestió administrativa, mesures de divulgació de les races a
les escoles, mesures de foment als criadors i a les associacions
de criadors, edició de publicacions i convenis de suport per a
la millora de la gestió dels llibres genealògics.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar un programa de mesures que millorin la
comercialització dels nostres productes agraris de qualitat, amb
la finalitat d’aconseguir una major rendibilitat del nostre sector
primari, i que s’estudií la possibilitat d’aprovar noves
denominacions de qualitat, amb les consegüents campanyes de
promoció i difusió d’aquests productes.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè durant 2006 declari la reserva marina del
Llevant de Mallorca, tan reclamada pel sector pesquer, en les
aigües interiors de la península d’Artà, i faci gestions perquè el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació declari reserva
marina l’àrea contigua ubicada en aigües de la seva
competència, respectant-se els mètodes pesquers professionals
i recreatius tradicionals i sostenibles.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a participar en el finançament de la construcció del nou hospital
de referència de les Illes Balears.
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42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar els tràmits necessaris que permetin
aconseguir finançament estatal per als programes d’Assistència
bucodental infantil (PADI) i el Programa d’assistència
bucodental a majors.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir optimitzant els recursos existents a la sanitat
pública balear, a fi que tos els usuaris siguin atesos el més aviat
possible, sense que arribin a complir-se els terminis prevists al
Decret de garantia de demora.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a respectar els compromisos adquirits amb el Govern de les
Illes Balears en matèria de serveis socials, i donar compliment
al conveni de colAlaboració entre el Ministeri de Treball i Afers
Socials i la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a la
construcció de centres de serveis socials d’atenció
especialitzada, de 9 de març del 2004.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la creació, la dotació i l’obertura del Museu Pintor Puget,
ubicat a la ciutat d’Eivissa, Patrimoni de la Humanitat, així com
a la construcció, la dotació i l’obertura d’una biblioteca pública
de la xarxa de biblioteques de l’Estat en el terreny ofert pel
Consell Insular d’Eivissa i Formentera a la mateixa ciutat.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a habilitar una partida pressupostària adient als pressuposts
generals de l’Estat per a l’any 2007 a fi de construir, dotar de
mitjans i posar en funcionament les següents infraestructures a
l’illa d’Eivissa:
- Seu dels Jutjats a la ciutat d’Eivissa.
- Comissaria de Policia a la ciutat d’Eivissa.
- Comissaria de Policia al municipi de Sant Antoni de
Portmany.
- Caserna de la Guàrdia Civil al municipi de Sant Joan de
Labritja.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que els esmentats pressuposts generals de l’Estat
contemplin la partida pressupostària adient per invertir en la
millora de les infraestructures i la seguretat de l’aeroport
d’Eivissa.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a habilitar una partida pressupostària adient als pressuposts
generals de l’Estat per a l’any 2007 a fi de poder complir
definitivament amb el compromís per a l’adquisició dels
terrenys anomenats ses Feixes i es Pratet de ses monges, a la
ciutat d’Eivissa, Allà dins, al municipi de Sant Joan de Labritja,
i Can Marí, a l’illa de Formentera.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a habilitar una partida pressupostària adient als pressuposts
generals de l’Estat per a l’any 2007 a fi de construir, dotar de
mitjans i posar en funcionament les següents infraestructures a
l’illa de Formentera:
- Jutjats de Primera Instància i Instrucció.
- Caserna de la Guàrdia Civil a Formentera.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dur a terme l’ampliació del Port de la Savina a l’illa de
Formentera per tal de millorar la seva seguretat i operativitat.
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49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur a terme una nova delimitació de costes que respecti la
voluntat dels ciutadans de l’illa de Formentera.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer-se càrrec del cànon de transferència del Pla director de
residus d’Eivissa i Formentera, d’acord amb la voluntat
manifestada conjuntament pel Consell d’Eivissa i Formentera
i l’Ajuntament de Formentera.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir de manera immediata amb les obligacions
contretes en el conveni que en matèria de transport públic signà
el 2003 amb el Consell Insular de Menorca.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir tots els objectius establerts al conveni signat
amb el Ministeri de l’Habitatge, per tal de desenvolupar el Plan
Estatal de Vivienda 2005-2008.

61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure als pressuposts de la comunitat autònoma de
les Illes Balears el finançament suficient per tal d’executar les
mesures previstes al I Pla d’habitatge de les Illes Balears
2004-2008.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar les iniciatives socials que preveuen
integrar els discapacitats en un mercat laboral adient (l’atur
afecta un 80% dels discapacitats) amb l’objectiu de reduir
l’atur a la meitat el 2007.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre urgentment les mesures necessàries per aturar
l’increment de la sinistralitat laboral a la nostra comunitat.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral i dotar aquests programes en els pressuposts
del 2007.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les campanyes d’informació al
consumidor necessàries per tal de donar compliment als drets
dels ciutadans de les Illes Balears en matèria de consum, als
pressuposts del 2007.

65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar un pla d’alfabetització digital dirigit a
la societat, l’objectiu bàsic del qual és apropar les noves
tecnologies, i dotar-lo als pressuposts del 2007.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir les resolucions que s’aprovin en aquest
parlament com a conseqüència d’aquest debat i totes les que ja
es van aprovar en debats anteriors.

66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir donant compliment al que marca la Llei
orgànica de mesures contra la violència de gènere pel que fa a
les que corresponen a les comunitats autònomes.

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar de partida pressupostària en el 2007 el Pla de
convivència dels centres educatius.

67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al manteniment del ColAlegi Públic Sa Graduada, a la
ciutat d’Eivissa, com a un centre d’ensenyament d’una línia, al
marge de la futura obertura del colAlegi al carrer de Vicent
Serra.

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear immediatament el centre de referència en
recerques turístiques amb la Universitat com a impulsor del
projecte.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les actuacions necessàries per tal d’evitar
l’increment del preu del sòl per a la construcció d’habitatges.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar amb polítiques decidides el lloguer
d’habitatges per tal que aquest règim d’ocupació d’habitatges
sigui una alternativa real a la compra per a la població, als
pressuposts del 2007.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a colAlaborar amb tots els municipis de les Illes Balears
per tal de rehabilitar i reactivar la vida als barris del nucli
central de les poblacions, duent a terme polítiques que
incentivin l’ocupació, bé en règim de lloguer, bé en règim de
compravenda, dels habitatges buits que existeixen en aquests
barris, als pressuposts del 2007.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar sòl públic a disposició per a la construcció
d’habitatges protegits i que ho prevegi als pressuposts del 2007.

68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar i ampliar amb mesures reals i efectives els
plans d’acollida adreçats a l’alumnat immigrant.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Parlament el Pla contra la pobresa i
l’exclusió social per al seu debat i aprovació final.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació immediata del consorci per a la
rehabilitació del conjunt arquitectònic format per l’Església de
Sant Diego i el convent, conegut com el Pati de sa Lluna del
municipi d’Alaior.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dotar de personal i recursos suficients, així com a
solucionar-ne les mancances en infraestructures, l’administració
de justícia de les Illes Balears.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar la transferència, amb la dotació adequada,
de la gestió de l’administració de justícia de les Illes Balears.
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73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar l’immediat acompliment del Règim Especial
de les Illes Balears.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aplicar immediatament el Règim Especial de les Illes Balears
en tots els aspectes que preveu.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a transferir la titularitat de les infraestructures culturals que són
encara de titularitat estatal i insta el Govern de les Illes Balears
a reclamar la seva transferència.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a compensar el dèficit històric d’inversions públiques a les Illes
Balears pel que fa a transport públic.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que el Pla d’infraestructures ferroviàries prevegi les inversions
necessàries, a les Illes Balears, per tal de possibilitar el
desenvolupament del Pla de Transport Ferroviari.
78. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
compromís amb la unitat de la llengua catalana i insta el
Govern de les Illes Balears a defensar aquesta unitat en tots els
àmbits on es posi en perill.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir la Llei de normalització lingüística.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les actuacions oportunes per comprometre
tots els ciutadans de les Illes Balears, qualsevol que sigui la
seva llengua habitual, en la salvaguarda i extensió de la llengua
catalana.
81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no utilitzar la qüestió lingüística com a eina de
política partidista.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir la defensa i promoció de la llengua catalana
com un objectiu primordial de la seva actuació.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir estrictament i sense cap excepció el Decret
92/1997, que regula l’ús en l’ensenyament de i en la llengua
catalana.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar negociacions amb la resta de comunitats de
parla catalana de l’Estat espanyol a fi de signar convenis de
colAlaboració per a la promoció exterior de la nostra llengua i
cultura.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el professorat de suport i el personal
auxiliar dels centres educatius sostinguts amb fons públics amb
la finalitat de fer efectiu el dret a l’educació dels alumnes que
presenten necessitats educatives específiques.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i posar en marxa un pla específic de difusió
de l’excelAlent tasca pedagògica que es realitza als centres
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públics d’ensenyament i de revalorització social de
l’ensenyament públic.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir vies efectives de participació de la comunitat
educativa.
88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa mesures efectives contra el fracàs
escolar i l’abandonament d’estudis.
89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intensificar significativament els programes
socio-educatius adreçats a alumnes amb risc d’exclusió escolar.
90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar els recursos i programes adreçats a
menors infractors, les seves famílies i la seva relació amb
l’entorn.
91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar els programes de prevenció de
maltractament i abusos a menors, i els recursos per al
tractament i rehabilitació dels infants.
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral.
93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar actuacions i programes que redueixin la
precarietat laboral dels treballadors.
94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport efectiu i immediat a les empreses
d’economia social de les Illes Balears.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar el complement de residència pels funcionaris
públics de l’administració de l’Estat a les Illes Balears.
96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el cas d’aprovació en el Congrés de Diputats de
la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
traspassi immediatament i de forma íntegra les competències
que el nou Estatut fixi com a pròpies dels consells insulars.
97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no donar cap mena de suport a associacions o entitats
que defensin postulats racistes, homòfobs i sexistes, o que, en
general, preconitzen qualsevol discriminació per raons de raça,
religió, orientació sexual, etc.
98. El Parlament de les Illes Balears manifesta que en la
tramitació de la proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, actualment en estudi a les Corts Generals
de l’Estat, serà especialment positiu respectar al màxim la
voluntat dels ciutadans de les Illes Balears, expressada a través
de l’acord d’una gran majoria dels diputats en la seva aprovació
en aquesta cambra.
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99. El Parlament de les Illes Balears manifesta que qualsevol
mesura que elimini la lliure competència entre companyies en
matèria de transport aeri i marítim provocarà un perjudici
econòmic directe als ciutadans de les Illes Balears.
100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a establir tots aquells mecanismes legals que siguin necessaris
per posar en marxa, amb la major celeritat, una gestió
compartida de les instalAlacions aeroportuàries, actualment
gestionades en exclusiva per AENA.
101. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la presència de la llengua catalana
als horaris de màxima audiència de la programació tant de la
ràdio com de la televisió autonòmica, ja sigui amb programes
de producció pròpia com amb les emissions de pelAlícules o
sèries.
102. El Parlament de les Illes Balears manifesta que bona part
de la riquesa cultural de les Illes Balears radica en el respecte
a les diferents identitats i sentiments de cadascuna de les illes
que les formen, expressades a través dels governs respectius,
els consells.
103. El Parlament de les Illes Balears insta totes les institucions
de les Illes Balears i també el sector empresarial i les
organitzacions representatives dels treballadors a establir els
fonaments d’un gran pacte polític en matèria de model
econòmic, pacte que, sense perjudici d’altres criteris, s’haurà
de fonamentar en la necessitat d’establir mecanismes per
recuperar la competitivitat de la nostra economia, per establir
fórmules que afavoreixin les sinèrgies entre els diferents sectors
productius, per garantir un creixement econòmic sostingut i
sostenible, per promocionar el nostre patrimoni històric i
cultural, el nostre comerç i la nostra indústria tradicionals i per
assegurar l’establiment de mesures econòmiques i fiscals que
afavoreixin la modernització del nostre teixit econòmic.
104. El Parlament de les Illes Balears insta les diferents
institucions competents a finançar i escometre amb la major
celeritat el soterrament del Passeig Marítim de Palma, entre el
Molinar i el Moll Vell.
105. El Parlament de les Illes Balears constata que una de les
actuacions més importants a l’hora d’assegurar una xarxa viària
suficient, que faciliti no tan sols els accessos a Palma sinó
també la connexió entre diferents instalAlacions estratègiques de
la nostra comunitat, és una alternativa a la saturació existent de
la via de cintura, amb projectes de l’estil de l’antic segon
cinturó. Per això, resulta imprescindible agilitar al màxim la
seva realització per part de les administracions competents en
el seu finançament i en la seva execució.
106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a agilitar al màxim totes
aquelles mesures que assegurin la nostra autonomia energètica,
amb esment especial a les connexions de cable i gas amb la
península, així com a garantir en tot moment i sota qualsevol
circumstància una òptima qualitat en el servei energètic que
reben les empreses i els ciutadans.

107. El Parlament de les Illes Balears insta totes les institucions
de les Illes Balears, i també les institucions d’àmbit estatal, a
establir els fonaments d’un gran pacte polític en matèria
d’immigració. Aquest pacte, sense perjudici d’altres criteris,
haurà de treballar els aspectes d’acollida de les persones
immigrades, de cooperació econòmica i d’enfortiment dels
models democràtics a les zones emissores, de donar poder de
decisió política a aquelles institucions responsables de la
despesa pública derivada dels fluxos migratoris i de controlar
de manera rigorosa les nostres fronteres.
108. El Parlament de les Illes Balears insta totes les institucions
de les Illes Balears a establir els fonaments d’un gran pacte
polític en matèria d’ordenació del territori i d’urbanisme.
Aquest gran pacte, sense perjudici d’altres criteris, s’haurà de
fonamentar en el paper essencial dels diferents plans territorials
i en els objectius d’aconseguir una òptima protecció ambiental,
recuperar zones degradades i reconvertir, per la qual cosa és
necessària l’aprovació d’un reglament de reconversió, mantenir
la construcció en paràmetres sostenibles, establir un paquet de
mesures que afavoreixin la contenció en el preu de l’habitatge
i l’adaptació de totes les administracions públiques a la
normativa territorial i urbanística vigent.
109. El Parlament de les Illes Balears insta totes les institucions
de les Illes Balears a establir els fonaments d’un gran pacte
polític en matèria de llengua, per evitar que aquesta sigui, de
manera permanent, objecte de polèmica política, pacte que
s’haurà de fonamentar en el respecte al procés de normalització
lingüística i en la indiscutible unitat de la llengua catalana.
110. El Parlament de les Illes Balears manifesta que, si bé
l’actual proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears és una passa endavant per a la nostra comunitat,
que millora la nostra situació econòmica i política, encara
queden aspectes tant en matèria de finançament, de
competències i de relacions institucionals que s’han de
continuar treballant per arribar a una solució definitiva que
sigui realment satisfactòria per a tots.
111. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i enfortir una tasca decidida per minvar
la saturació que pateixen els punts d’assistència sanitaris,
especialment a la ciutat de Palma.
112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la tasca de millora de les
comunicacions entre els diferents municipis de les nostres illes
a través del transport colAlectiu, tant per carretera com per
ferrocarril.
113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar propostes alternatives d’abaratiment del
transport aeri i marítim que incloguin tant les connexions entre
illes com les connexions amb la península.
114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compliment a l’acord unànime d’aquest parlament en relació a
la creació del Consorci del Pati de sa Lluna, que haurien de
formar el mateix govern, així com el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament d’Alaior, per a la salvaguarda,
rehabilitació i posada en valor del conjunt format per l’Església
de Sant Diego i el Convent, conegut com Pati de sa Lluna.
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115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prioritzar la construcció del nou Conservatori de Música de
Menorca, per donar solució a la falta d’espai i de condicions
adequades de l’actual ubicació del referit conservatori.
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116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció del segon colAlegi públic d’Alaior.
117. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’un nou centre de secundària a Sant Antoni de
Portmany.
118. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
reforma i l’ampliació del colAlegi públic Vara de Rey de Sant
Antoni de Portmany.
119. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre
al Parlament el projecte de llei previst a la D. T. 7º del projecte
de reforma de l’Estatut d’Autonomia en relació al Consell de
Formentera.
120. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
implementar plans de convivència i de resolució de conflictes
a tots els centres escolars públics de les Illes
121. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a liderar
la negociació d’un pacte per l’ocupació, en compliment de la
moció sobre un nou impuls a les polítiques laborals a les Illes
Balears, aprovada per aquest parlament, i de nombrosos acords
de la Mesa del Diàleg Social.
122. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prioritzar la construcció de noves vies fèrries perquè el tren
arribi a Alcúdia i a Cala Rajada.
123. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
trametre al Parlament el Pla Integral de la Immigració.
124. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
demostrar la solidaritat de Balears acollint menors immigrants
procedents d’altres comunitats.
125. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
respectar els compromisos pressupostaris en matèria de
cooperació.
126. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
respectar escrupolosament els drets dels propietaris afectats per
les expropiacions de les obres de les carreteres.
A la seu del Parlament, 4 d'octubre del 2006.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dies
26, 27 i 28 de setembre del 2006, rebutjà diversos apartats de
les propostes de resolució RGE núm. 8324/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern, publicades en aquest BOPIB.
La votació obtengué el resultat següent:
Apartats 3, 4, 7, 8, 17, 18, 29, 40, 42, 52, 60, 71, 77, 86,
113 i 118:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Apartat 64:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Apartats 1, 6, 10, 12-14, 27, 28, 30, 34-36, 38, 43-46, 51,
54, 65, 66, 68, 69, 72-74, 78-84 i 108-111:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartats 93 i 112:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Apartat 9:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartats 2, 5, 15, 20-26, 31-33, 39, 41, 47, 49, 50, 61-63,
67, 75, 76, 85, 87, 88, 90-92, 94, 97-103, 105-107 i 114-117:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

6390

BOPIB núm. 150 - 6 d'octubre del 2006
Ordre de Publicació

Apartat 57:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dies
26, 27 i 28 de setembre del 2006, rebutjà diversos apartats de
les propostes de resolució RGE núm. 8325/06, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern, publicades en aquest
BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Apartat 72:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Apartat 84:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dies
26, 27 i 28 de setembre del 2006, rebutjà diversos apartats de
les propostes de resolució RGE núm. 8326/06, del Grup
Parlamentari Mixt, relatives al debat sobre l'orientació política
general del Govern, publicades en aquest BOPIB.
La votació obtengué el resultat següent:
Apartat 12:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Apartats 21, 24, 45, 46, 63, 64, 75-78, 80-83, 85, 88, 89,
93, 94, 105 i 107:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Apartat 11:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Apartat 86:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Apartats 1 i 33:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartats 7, 15, 32, 34, 35, 42-44, 49, 58, 59, 65-69, 73, 74,
91, 92, 97-104 i 106:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartat 71:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apartats 2, 11, 18, 19, 22, 26-29, 31, 36, 41, 50, 56, 60-62,
70 i 95:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dies
26, 27 i 28 de setembre del 2006, rebutjà diversos apartats de
les propostes de resolució RGE núm. 8327/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relatives al debat
sobre l'orientació política general del Govern, publicades en
aquest BOPIB.
La votació obtengué el resultat següent:
Apartat 31:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Apartats 3, 8, 19, 21, 30, 35, 36, 39 i 51:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B)
Apartat 17:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 de setembre del 2006, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 3700/06, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a foment de l'agricultura
i la ramaderia ecològiques. (BOPIB núm. 133 de 19 de maig
del 2006).

Apartats 9, 10, 15, 16, 22, 24-29, 32, 38, 42, 43, 46, 48-50
i 52:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La votació obtengué el resultat següent:
Apartats 1 i 3-5:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Apartats 1, 2, 5, 14, 41, 44, 45, 47, 53 i 54:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Apartat 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.5. INFORMACIÓ

2.3. TEXTOS REBUTJATS

Ordre de Publicació

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 de setembre del 2006, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 4495/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subministrament d'energia elèctrica als municipis de
Capdepera i Artà. (BOPIB núm. 134 de 26 de maig del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2992/06, de l'esport de les Illes Balears.
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de setembre del 2006,
procedí a dictaminar el projecte de llei esmentat, publicat al
BOPIB núm. 130, de 28 d'abril del 2006.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 8323/06, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relatives al debat sobre l'orientació política general
del Govern de les Illes Balears. (Mesa de dia 27 de setembre
del 2006).
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LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començarà la
sessió, i el primer i únic punt de l’ordre del dia és la intervenció
del Molt Honorable Senyor President de les Illes Balears.
Sr. President, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, han
passat just 120 dies des que el Parlament de les Illes Balears
m’atorgà la confiança per governar aquest país. Certament, no
ha transcorregut massa temps, però qualsevol ocasió és bona
perquè el president del Govern comparegui davant aquesta
cambra per explicar a la ciutadania i per debatre amb vostès el
batec, l’estat de la nostra comunitat.
En conseqüència, comparec avui tant per parlar de la
situació actual com dels projectes de futur que ha dissenyat el
meu govern en aquests 120 dies, un projecte de futur mitjançant
un canvi tranquil, de mirada llarga, un canvi tranquil per
consolidar un progrés econòmic que ens dugui, també, a un
progrés social en el qual tota la ciutadania d’aquest país se senti
perfectament inclosa.
Parl d’una economia compartida -pensam primer en les
persones-, una aposta per conciliar els grans nombres
econòmics amb les butxaques de les famílies, el creixement i el
medi ambient i el present i el futur. Una acció de govern que
vol reforçar i aprofitar la nostra identitat i singularitat per
navegar amb seguretat per un món cada vegada més globalitzat.
Una feina, en definitiva, per la igualtat i per la llibertat, que la
volem fer amb consens social, implicant als de dalt i als de baix
en un objectiu comú, un objectiu comú que es diu Illes Balears;
una tasca que en aquests pocs mesos de govern ja hem encetat:
engegar una nova dinàmica de futur que doni més seguretat i
més confiança.
Som aquí per parlar del present i de projectes de futur. Per
això no m’entretindré gens ni mica a explicar els aspectes
derivats de la situació anterior que hem hagut d’abordar. Ara
bé, cal dir que han ocupat una part molt important de la feina
del Govern d’aquests quatre primers mesos i que, per la seva
gravetat en alguns aspectes, ens ha obligat a redimensionar
objectius. Gran part de l’herència els ciutadans i ciutadanes ja
la coneixen, i la que no coneixen és perquè encara està subjecta
a auditories tècniques i econòmiques. Per tant, ja tendrem
temps de parlar-ne. Però alhora vull manifestar de forma clara
que el meu govern aprofitarà al màxim totes les coses positives
que va fer l’anterior executiu, les aprofundirà i les posarà a
disposició de la gent.
També he de fer referència als incidents imprevisibles als
quals hem hagut de fer front, com és el cas de l’enfonsament
del vaixell Don Pedro, a Eivissa, o les dues tempestes de
conseqüències tràgiques registrades principalment a Mallorca,
uns incidents sobre els quals vull destacar l’agilitat i la
coordinació entre totes les institucions a l’hora de donar-los la

resposta pertinent. Ara ja hem aprovat ajudes per l’agricultura
i la ramaderia i estam treballant en altres línies d’ajuda. Uns
incidents que, per altra banda, també ens han de servir per
millorar de forma permanent els nostres serveis d’emergència.
Senyores i senyors diputats, més enllà de les contingències
conjunturals, estic convençut que estam en un moment òptim
per, entre tots, repensar el futur d’aquest país. Per això estam
decidits a plantejar reptes optimistes amb rigor i honestedat,
amb un projecte responsable i solidari.
Mirin, les Illes Balears són una terra d’emprenedors i
treballadors, que han lluitat per la prosperitat de les seves
famílies i han fet més gran aquest país. Som la comunitat
autònoma amb l’índex d’emprenedors més alt d’Espanya: 88
empreses per cada 1.000 habitants, més alt que Catalunya, la
segona en el rànquing amb 82 empreses per cada 1.000
habitants. Aquest caire emprenedor de la gent d’aquesta terra
ha de ser el fil conductor que ens ha de dur a resoldre algunes
de les qüestions pendents.
És el cas de la millora de la formació del nostre capital
humà, que presenta algunes zones d’ombra, i demana més
educació, més coneixement i més recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació. Hem de caminar junts perquè els
avanços afavoreixin tothom. Volem ser un govern de projectes
compartits.
Amb aquests principis per bandera, l’alternativa política que
propòs es basa en la consecució d’un gran pacte social. Pactes,
consensos i acords són la base d’actuació de les democràcies
participatives del segle XXI.
En aquest marc vull anunciar que un dels projectes de gran
envergadura que durem a terme serà el Pacte per la
competitivitat i la cohesió social. Els puc avançar que estam
fent feina per signar les bases d’aquest pacte amb els
empresaris i sindicats de les Illes Balears. Apostam clarament
pel diàleg i la participació, tal com proclama el nostre Estatut
d’Autonomia en el seu article 15, per aconseguir una societat
més justa, més cohesionada i més segura. Parl d’un pacte per
una economia competitiva, on la formació, la recerca i el
desenvolupament tecnològic acompanyin una decidida política
social i sostenible.
La idea és que aquest gran pacte es desenvolupi en dues
grans meses: una d’economia, amb una especial atenció al
turisme, aprofitant la mesa ja existent, i l’altra de cohesió
social, amb especial esment a l’ocupació; dues meses que
impliquen parlar d’innovació i recerca, de formació i educació,
de desestacionalització, però també de medi ambient, habitatge,
afers socials, immigració i normalització lingüística, entre altres
temes. És a dir, tot un projecte de país amb l’objectiu que,
progressivament, la riquesa es transformi en qualitat de vida per
a unes classes mitjanes cada vegada més àmplies.
I vull expressar davant aquesta cambra el meu sincer
agraïment als sindicats i als empresaris en el seu conjunt,
perquè, amb la seva ajuda, tots podrem donar mostra d’aquest
compromís amb el país, de responsabilitat social i de
generositat.
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Quin és el nostre model? Seré molt clar: passa per enfrontar
el present amb una mirada a mig i llarg termini, posar mesura
en la gestió del territori, amb un esment especial als
creixements que creen impactes al nostre litoral. I segueix per
impulsar, amb consens polític i social, una economia
productiva basada en el coneixement, en el sentit de comptar
amb un capital humà ben preparat, una economia productiva
sostenible i cohesionadora que es fonamenti en la nostra
singularitat.

Som ben conscients que per mantenir i millorar el lideratge
turístic de les Illes Balears hem d’investigar i innovar per
prendre les millors decisions davant els nous reptes, i per això
posarem en marxa el Centre d’Investigació i Desenvolupament
Turístic, que ha de ser un centre de referència a nivell estatal.
La qualitat, la singularitat i la diversificació han de venir també
de posar l’accent en el territori i el paisatge. És el nostre
territori i el nostre paisatge la primera font de riquesa de les
nostres illes perquè és el nostre millor reclam turístic.

I quins són aquests projectes que es deriven d’aquests
objectius? En primer lloc, volem que la indústria turística
continuï sent el cor que oxigena tot el cos econòmic i social;
que aprofundeixi i torni a ser pionera, aquesta vegada, amb
l’obertura de nous projectes que rompin amb l’estacionalitat,
com el turisme de congressos, el turisme social europeu,
l’esportiu, el cultural, el mediambiental...; una indústria que
doni resposta tecnològica a la demanda creixent dels viatgers
que es volen organitzar per ells mateixos les seves vacances; i
que aquesta indústria tengui el suport d’un sector terciari
diversificat i de qualitat, que ens proporcioni un creixement
harmònic i continuat, i, sobretot, segur; un sector al qual les
conjuntures internacionals no li provoquin més incertesa que la
raonable.

Per això ja estam treballant en una llei de mesures urgents
de protecció del territori, una mesura mediambiental i
econòmica que consider fonamental. Malmenar recursos
naturals, crear impactes a la costa i permetre un creixement
residencial desmesurat és incompatible amb un turisme de
qualitat. Aquesta anàlisi ja està molt consolidada: millor
paisatge vol dir més beneficis econòmics. Ja fa estona que els
plantejaments ecologistes coincideixen amb els economicistes
en aquest aspecte. Desclassificarem els projectes d’urbanització
més sagnants i impedirem nous creixements urbanístics a costa
dels camps de golf. A més, ja hem acordat amb el Ministeri de
Medi Ambient comprar finques al litoral, i colAlaborar en els
plans de restauració i millora d’una zona tan estratègica per la
nostra comunitat autònoma.

Començam per la reconversió de les zones madures, és a
dir, les que necessiten recuperar el nivell de qualitat per atraure
els millors clients. En aquest sentit, el Pla de reforma integral
de la Platja de Palma serà una experiència pionera a la ribera de
la Mediterrània i, m’atreviria a dir, a escala global. A la Platja
de Palma encetam una experiència pilot, pactada amb els
empresaris i els agents socials, pactada també políticament, i
que compta amb la colAlaboració del Govern d’Espanya, amb
la participació del Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma,
el de Llucmajor i el propi govern de les Illes Balears.

Singularitzar la nostra oferta turística implica també
potenciar les infraestructures silencioses: aquelles que creen un
marc sòlid de riquesa i benestar social. Per això, la formació
dels treballadors és un tema cabdal que els ha de permetre
progressar en els seus llocs de feina i millorar l’atenció al
client. Els clients repetidors són la millor promoció del nostre
turisme.

En aquesta mateixa línia posam també en marxa el Pla de
dinamització turística de Menorca, una iniciativa del consell
insular conjuntament amb el Govern i l’Estat.
No volem que la nostra oferta se sotmeti a l’extorsió dels
preus baixos. És necessari apostar per l’excelAlència i la
qualitat, que implica també invertir en l’oferta complementària,
una oferta complementària que esdevé oferta principal perquè
dóna singularitat i diversificació a les zones turístiques. Perquè
hi creim fermament, el meu govern el 2008 enfortirà aquesta
oferta complementària, i multiplicarem els esforços juntament
amb l’Ajuntament de Palma per tal d’iniciar, l’any que ve, les
obres del Palau de Congressos de les Illes Balears.
A més, la diversificació i la potenciació del caràcter
singular de la nostra oferta té un altre compromís fonamental:
promocionar les marques comercials singularitzades de cada
illa, principalment davant els mercats emergents. Hi dedicarem
25 milions d’euros i ho farem d’acord amb els respectius
consells insulars i amb el govern d’Espanya.

El gran pacte aborda també les polítiques socials, aquelles
que sorgeixen al voltant de la família, un motor d’inversió i de
creixement econòmic.
També inclou la indústria tradicional, que necessita ajudes
en promoció, marques de qualitat, recerca i innovació; i
l’agricultura i la ramaderia, que gestionen el 80% del nostre
paisatge i que tendran un suport especial del Govern de les Illes
Balears.
A les Illes Balears el sector primari és una activitat
econòmica estratègica. Volem consensuar amb els agricultors
i els ramaders les iniciatives que hem d’impulsar, els ajuts que
necessiten aconseguir. Som conscients dels increments dels
costos de producció i la dificultat que tenen de comercialitzar
els seus productes. Avui mateix la consellera d’Agricultura es
reuneix amb les organitzacions agràries per consensuar el
president del Consell Agrari Interinsular i les mesures
d’actuació immediata per reduir costs de producció, davant la
pujada generalitzada, a tot arreu, dels preus dels cereals.
Esperam que la Unió Europea aprovi ben aviat el Pla de
desenvolupament rural de les Illes Balears que hi hem enviat,
previst per als propers sis anys. Són 175 milions d’euros
públics per incentivar la incorporació dels joves agricultors,
modernitzar les explotacions, potenciar el contracte agrari a
Menorca i la Reserva de la Biosfera, el paisatge de l’olivar, i
fomentar la formació del sector. La sembra d’arbres productius
és també objectiu prioritari: ja hem aprovat ajudes per valor de

384

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 12 / Fascicle 1 / 6, 7 i 8 de novembre del 2007

500.000 euros en aquesta línia. Fomentarem entre la població
adulta i l’escolar la dieta mediterrània, perquè és la més
saludable i la que assegura el futur dels nostres productes i de
la nostra pagesia. Haurem de fer un esforç en crear marques de
qualitat dels nostres productes, en millorar tota la cadena de
distribució i comercialització, en invertir en recerca i
innovació; en definitiva, en crear valor afegit. I recuperarem
íntegrament el cicle de l’aigua, perquè no es perdi ni una sola
gota d’aigua depurada que es pugui fer servir per al reg.
La defensa de l’economia productiva significa un
compromís ben ferm davant el risc del canvi climàtic. Mirin, en
els darrers 30 anys s’ha registrat a les Illes Balears un augment
d’1,6 graus de la temperatura mitjana, com també una
disminució de les pluges de 57 milAlímetres cúbics durant
aquest mateix període. És una dada inquietant amb vista a la
seva multiplicació exponencial en els propers anys. És urgent
i necessari fer una reflexió, amb una projecció a mitjà termini
per establir un full de ruta que comprometi les Illes Balears
d’aquí a l’any 2020. Hem de repensar el nostre futur en clau de
sostenibilitat integral. La Conselleria de Medi Ambient està
treballant en l’Estratègia balear contra el canvi climàtic que
estarà elaborada a final d’aquest mes.
Una gran notícia per a les Illes Balears és que d’aquí a pocs
dies es començarà a construir el gasoducte que ens ha de dur,
en només un any i mig, energia neta, segura i suficient a les
Illes Balears, noves fonts d’energia neta que es
complementaran amb una aposta per les energies renovables.
Al projecte d’arribar a Eivissa i a Mallorca, hi volem sumar
arribar també a Menorca; ja hem iniciat les passes perquè
aquesta arribada a Menorca també sigui possible.
En aquest espai de millora dels recursos naturals preparam
la Llei del paisatge perquè, com he dit, és el nostre principal
actiu turístic i perquè és un patrimoni comú que hem de
preservar. Catalogarem els nostres paisatges per defensar la
singularitat, i ho farem creant consens institucional i social.
Hem acordat ja el reinici dels plans d’ordenació dels recursos
naturals de Cala d’Hort a Eivissa, i Llevant de Mallorca, que
s’ha ampliat amb 200 hectàrees més gràcies a l’adhesió
voluntària de dues finques. Hem ampliat al centre de l’illa de
Menorca i a la serra de Tramuntana de Mallorca les zones
d’especial protecció de les aus en 16.000 hectàrees més. I
volem incloure els municipis de Calvià i Andratx dins el Pla de
recursos naturals de la Serra de Tramuntana. Donarem un fort
impuls a la declaració d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat i a
la Reserva de la Biosfera de Menorca. La nostra política
mediambiental es completarà amb un ambiciós pla de
reforestació que la conselleria ja té a punt. Crearem una xarxa
d’àrees protegides i reserves marines, per contribuir al
desenvolupament del sector pesquer, compatibilitzant la
protecció i el manteniment dels recursos amb un nivell extractiu
adequat.
Senyores i senyors diputats: la lluita contra el canvi climàtic
neix d’un doble compromís, amb la societat i amb el medi
ambient, un compromís amb el present i el futur. No vull fer
cap retret, però és una evidència objectiva que polítiques
anteriors han fet que les Illes Balears siguin una de les regions
del planeta on hi ha més cotxes per habitant. Aquesta dada
d’aparent opulència amaga la dramàtica falta de serveis de

transport públic, destrueix territori amb autopistes
desmesurades com les que s’han fet a Eivissa, provoca la més
elevada generació de gasos contaminants sobre les Illes i, a
més, multiplica la despesa i la incomoditat de la ciutadania i del
turisme en forma de dificultats de trànsit.
En aquest punt vull renovar el meu compromís que aquesta
serà la legislatura del transport públic, una infraestructura neta,
social i ecològica, segura i eficient. El meu govern compta ja
amb el compromís del Govern d’Espanya de fer un conveni
abans de la primavera per començar importants inversions en
transport públic per carretera i en ferrocarril, un conveni que
millorarà el transport públic a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, a totes les Illes.
Durem el tren a Alcúdia i Artà, i començarem l’any que ve
els treballs del projecte del tramvia de la badia de Palma, amb
un ramal a l’aeroport. A més, aquesta legislatura es faran els
estudis corresponents al Migjorn de Mallorca. A més del tren,
impulsarem el transport públic per carretera, com he dit, a totes
les Illes. I naturalment hem començat a refer el metro de Palma,
per poder oferir aquest servei el més aviat possible, feina que
no és gens fàcil atès el seu estat, i que implica realitzar molta
d’obra que la conselleria ja ha iniciat.
Per altra banda, colAlaborarem amb els treballs per a
l’ampliació del port de Palma i del port d’Eivissa amb criteris
de sostenibilitat. També donam continuïtat a l’acord polític de
construcció d’un nou port comercial de Ciutadella i de la
millora de l’actual, liderat, en el seu moment, pel Consell de
Menorca. En aquest sentit, durant aquests tres mesos hem fet
una inversió de més de 7 milions d’euros, tot i les dificultats
econòmiques i financeres que ens hem trobat.
També hem iniciat les converses amb l’Estat per millorar
el servei aeri entre illes. Per altra part, la conselleria està fent
els estudis pertinents per tal de valorar la nostra proposta de
cogestió aeroportuària.
He parlat d’una gran pacte social per a la potenciació d’una
economia competitiva, orientada a les persones, i he de dir amb
satisfacció que he trobat el suport dels sectors empresarials en
aquests objectius, fins i tot del sector de la construcció, que
genera molt de capital i molts de llocs de feina. La construcció
ha de ser un instrument més del projecte social que hem posat
en marxa a les Illes Balears.
Feim feina per signar, les pròximes setmanes, un pacte per
l’habitatge, un pacte entre la iniciativa privada i les institucions
públiques que obri el camí per resoldre el problema que la gent
de les Illes Balears sent com el seu problema més greu.
Donarem un nou impuls a l’IBAVI: invertirem 18 milions
d’euros en la compra de sòl per fer habitatges socials, i
treballam en un pla de xoc per construir habitatge protegit.
Estam en converses avançades amb la societat estatal SEPES
per tal d’aconseguir que Son Busquets s’urbanitzi amb prioritat
per als habitatges protegits.
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Mirin, senyores i senyors diputats, a les nostres illes, s’hi ha
construït molt. En els darrers temps s’ha destruït molt de
territori. I es dóna la paradoxa que les persones d’aquesta terra
tenen grans dificultats per accedir a un habitatge digne, no
només els joves i els sectors desfavorits, sinó una gran part de
la classe mitjana. Les Illes són una de les comunitats autònomes
on els joves i les famílies han de fer esforços francament
desmesurats per poder accedir a un habitatge. En aquest sentit
estam treballant amb l’associació de constructors i promotors,
institucions i sindicats per palAliar aquesta situació i per arribar
a un gran acord que permeti facilitat a tothom l’accés a un
habitatge. Posar al mercat habitatges assequibles és complir
amb un dret constitucional i donar resposta a la primera
necessitat de les famílies de les Illes Balears.
Però, a més, aprofitarem el Pla estatal de l’habitatge per fer
un veritable pacte amb tots els agents econòmics i socials, i per
fer un esforç especial en matèria de lloguer. En aquest sentit
són molt importants les ajudes d’impuls al lloguer del Govern
d’Espanya per a l’emancipació dels joves. Suposaran uns 200
euros mensuals a joves d’entre 22 i 30 anys. Un pacte per
l’habitatge en el qual la rehabilitació sigui la gran protagonista
i es tengui esment especial en la introducció de mesures de
sostenibilitat.
També estam treballant intensament en una llei de barris,
molt ambiciosa, una llei transversal que injectarà doblers
públics per a infraestructures, espais verds i equipaments
colAlectius. Aquest mes ja traurem una convocatòria d’ajuts per
al 2008 per tal d’avançar les actuacions abans d’aprovar i
tramitar la llei. La meva intenció és no perdre temps en un tema
tant important.
I els puc anunciar que l’any que ve serà a les Illes Balears
l’any de la supressió de les barreres arquitectòniques. Dedicam,
amb colAlaboració de l’Estat, 5 milions d’euros a la supressió de
barreres arquitectòniques a tots els edificis públics i al metro de
Palma. Tenc la satisfacció de dir que preparam un pla pilot
específic per resoldre el problema de les barreres
arquitectòniques a l’illa de Formentera.
Volem emprendre una rehabilitació integral de les zones
urbanes deteriorades de les Illes Balears. El barri de Pere Garau
de Palma es constituirà en experiència pionera; rehabilitació de
les pedres però, sobretot, per a la vida de les persones i dels
barris. El del polígon de Llevant i la Soledat de Palma seran un
altre exemple, realitzat amb la colAlaboració del Ministeri de
l’Habitatge i de l’Ajuntament de Palma, del Ministeri de
l’Habitatge amb el qual ja en aquests tres mesos hem firmat
importants acords. En colAlaboració amb el Consell d’Eivissa
i l’Ajuntament de Vila volem actuar al barri de Sa Penya, i ja
hem mantingut converses amb l’Ajuntament de Maó per la
rehabilitació de part del seu centre històric.
Durant aquests tres mesos hem acordat crear, amb el
ministeri, oficines a les poblacions més importants per facilitar
totes les actuacions que es derivin en matèria d’habitatge.
També treballam en l’elaboració d’una llei de l’habitatge que
posi fi a l’oprobi de ser l’única comunitat autònoma que encara
no en té.
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Amb aquestes actuacions redireccionarem el sector de la
construcció per mantenir els llocs de feina. La nostra política en
relació amb la construcció confluirà en una llei del sòl, la
primera adaptada a l’estatal i que ha de resoldre els reptes més
importants que tenim plantejats avui.
Mirin, l’ocupació, els llocs de feina, és una de les
obsessions d’aquest govern perquè d’això depèn en gran part
la prosperitat, la confiança i la seguretat familiar. Per això
preparam un pla d’ocupació que marcarà les prioritats en
matèria laboral. Inclourà la modernització del SOIB i un
veritable pla de xoc per reduir la sinistralitat laboral. Potenciar
la formació al llarg de la vida i combatre els accidents de
treball són dues prioritats importantíssimes, com també ho és
la importància que el meu govern vol donar a la responsabilitat
social corporativa, que s’ha instrumentat a través de la creació
d’una direcció general.
El gran pacte social cobra tot el seu sentit amb l’aposta
decidida per la formació, la investigació i la innovació. No
podem continuar sent la comunitat autònoma que menys
recursos dedica a recerca i a innovació. Em vaig comprometre
a rompre aquesta dinàmica; per tant els pressuposts de 2008
augmenten el 33% la despesa en recerca i innovació. D’entrada
hem impedit la construcció de mil residències al Parc Bit,
perquè volem que sigui, exclusivament, el territori per al
desenvolupament tecnològic de les Illes Balears. Promocionam
la utilització del Parc Bit com a hivernacle d’empreses, i hem
anunciat la construcció d’instituts de recerca en colAlaboració
amb la Universitat. Amb un compromís de cooperació pública
i privada en matèria d’R+D+I, volem posar les nostres illes al
capdavant de la modernització.
Però no tendrem les necessàries elits intelAlectuals i
científiques sense la soca de l’educació i la formació.
L’educació comença a la primera infància; les escoletes
permeten als pares i les mares conciliar la vida familiar i
laboral mentre els seus fills estan ben atesos i participen d’un
projecte educatiu. Amb el pressupost del 2008 començam a
crear una xarxa d’escoletes a totes les Balears: el 2008 crearem
500 places; 2.000 en quatre anys, tantes places públiques en
quatre anys com les que tots els governs autonòmics ha creat
durant més de vint anys.
Invertirem a les escoles, senyores i senyors diputats: en la
creació de nous centres, en manteniment, en equipaments,
material didàctic i, en un termini de quatre anys, en la gratuïtat,
mitjançant la reutilització, dels llibres de text. I més beques; ja
hem igualat aquest curs les beques de mobilitat per als
estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera. El nostre objectiu
prioritari és reduir el fracàs: elaboram un pla de xoc per
millorar el rendiment educatiu.
Preveu el més gran impuls a la presència d’equips
informàtics en el centres públics: Passarem de l’aula
d’informàtica a la informàtica a les aules; dotarem d’espais
Wifi tots els centres públics. I, sobretot, treballarem en la
detecció precoç de les dificultats dels infants per aportar les
solucions tot d’una. I ho farem, d’entrada, posant el
reforçament educatiu a primària i al primer cicle d’ESO.
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Sabem que moltes causes del fracàs escolar giren entorn de
les dificultats de la lectura comprensiva. Per això treballam en
el disseny de l’avaluació telemàtica de la capacitat lectora dels
alumnes de primària, per prendre les mesures correctores el
més aviat possible, una eina moderna i molt eficaç. Introduirem
programes de suport i de reforç, bàsicament en llengua i
matemàtiques. A més, crearem un nou Institut per a la
Convivència; conflictes i fracàs escolars van de la mà, per això
és tan important preveure i coordinar totes les iniciatives.

Tots els nostres projectes educatius volem que es concretin
en el marc d’un pacte per l’educació que jo voldria veure
operatiu durant aquesta legislatura, un pacte que aglutini partits
polítics, ajuntaments, associacions de pares i mares, sindicats,
la Universitat de les Illes Balears, empresaris, docents i, en
definitiva, el conjunt de la societat. És necessari que entre tots
puguem definir els problemes, plantejar els objectius i fer un
pla d’accions per a un termini de vuit anys. És el nostre
compromís.

Aquesta aposta per l’èxit escolar inclou, naturalment, un
impuls a les llengües estrangeres. Tenim el Pla de tercera
llengua que preveu que tots els centres educatius puguin tenir
professorat format per impartir determinades matèries en
llengua estrangera en un període aproximat de vuit anys. De
moment ja els puc avançar que el proper curs tots els alumnes
d’educació infantil rebran classe en una tercera llengua.

En l’àmbit cultural he de dir que potenciarem d’una forma
decidida la promoció i la difusió dels nostres creadors culturals
a fora de les Illes Balears, alhora que impulsarem tota la
indústria cultural, tants de cops oblidada.

I, per descomptat, garantirem uns nivells dignes
d’aprenentatge de la llengua catalana als centres escolars.
També dedicarem esforços, amb un pressupost d’1,3
milions d’euros, a 24 centres de primària i 14 de secundària que
combinen origen d’alumnat molt divers i escassa integració
social. Conjuntament amb els ajuntaments i la Conselleria
d’Interior implantarem progressivament la figura del policia
tutor, que tendrà funcions convivencials i de mediador, i, amb
la Conselleria d’Afers Socials, la creació d’una xarxa
d’educadors socials.
El creixement demogràfic ha provocat un greu dèficit de
centres escolars. Seria necessari que, pràcticament a cada
municipi de les nostres illes, es construís una nova escola. Ja
estam fent feina en l’elaboració d’un pla de manteniment i de
construcció de nous centres d’educació infantil, primària i
secundària, de forma coordinada amb l’IBISEC.
La inversió en formació professional s’orienta a ampliar i
millorar l’oferta d’estudis, amb una millor qualitat i adaptats a
les necessitats del nostre entorn. Començarem per desenvolupar
la Llei d’educació i formació de persones adultes de les Illes
Balears, congelada des de la seva aprovació, l’abril de 2006.
Dissenyam un pla -2008-2012- de Qualificació de Formació
Professional, que inclourà projectes d’innovació i cursos de
reciclatge i formació permanent, en els quals ja estam fent
feina. Formarem tècnics i potenciarem les beques i els estudis
a empreses de la Unió Europea per augmentar la productivitat
i impulsar sistemes d’innovació a les empreses de les Illes
Balears.
El meu govern fomentarà els estudis universitaris i la
mobilitat del estudiants, com una oportunitat per a l’obertura
d’horitzons intelAlectuals, professionals i personals. El Pla de
transició a la Universitat ha passat de 30.000 euros a 50.000
euros. El gran esforç de la UIB és adaptar-se a l’espai europeu
d’ensenyament i a la nova llei orgànica. Per altra banda, la gran
aposta en recerca, desenvolupament tecnològic i innovació no
serà efectiva sense la necessària participació de la Universitat
de les Illes Balears.

Un tret cultural i identitari propi de la nostra terra és, sens
dubte, la nostra llengua. Per això la normalització lingüística
del català, no només a l’escola sinó a tots els àmbits de la vida
social i cultural del nostre país, serà un eix de treball
transversal de tot el govern que presidesc, i donarem suport a
les entitats que, en temps difícils, sempre han treballat pel
nostre patrimoni cultural i lingüístic, perquè és un compromís
d’aquest govern garantir, en compliment del nostre Estatut
d’Autonomia, que a les Illes Balears tothom que ho vulgui
pugui viure en català. Per aquest motiu hem potenciat de bell
nou el Consell Social de la Llengua Catalana. Amb la seva
colAlaboració enllestirem el Pla de normalització lingüística de
les Illes Balears.
El Govern de les Illes Balears ja ha iniciat les converses
amb la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Andorra per
retornar a l’Institut Ramon Llull la seva funció d’òrgan comú
de promoció exterior de la llengua i la cultura.
Vull recordar que, referent a la televisió digital terrestre,
tenim el compromís del Govern d’Espanya que garanteixi la
recepció dels canals de televisió en llengua catalana quan a les
Illes Balears es produeixi l’encesa digital. Els puc avançar que
en aquest procés les Illes Balears seran pioneres, i aconseguiran
l’encesa digital l’any 2009, un any abans que la resta de l’Estat.
La política de joventut ha de ser transversal, i haurà de ser
objectiu prioritari en matèries com millorar l’educació, invertir
en coneixement, resoldre problemes d’habitatge i millorar
l’ocupació i la qualitat a la feina, entre moltes d’altres
qüestions. Els joves són també els principals beneficiaris de la
nostra política d’esports: l’any que ve reorganitzarem el
poliesportiu Prínceps d’Espanya i l’Escola Balear de l’Esport,
i dissenyam un pla d’ajudes perquè els nostres esportistes
puguin participar a les Olimpíades de Pequín de l’any 2008.
Per altra banda, estam treballant de valent per aclarir els costos
del Palma Arena i per dotar-lo de l’organització adient.
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Senyores i senyors diputats, en la nova dinàmica que volem
engegar, hi té una importància cabdal la política social. Les
Illes Balears han enregistrat un dels creixements de població
més notables d’Espanya. És degut als nouvinguts, però també
a l’augment notori de l’esperança de vida de la nostra gent. No
es pot carregar sobre les dones ni sobre els joves la
responsabilitat de resoldre tots sols les necessitats de les
persones dependents: dels padrins, dels malalts, de les persones
que pateixen una discapacitat, dels infants, etc. El meu govern
se sent profundament implicat en el desplegament de tots els
objectius de la Llei de dependència que ha impulsat el Govern
d’Espanya durant aquesta legislatura. L’any que ve el Govern
de les Illes afegirà 14 milions d’euros per desenvolupar aquesta
llei.
Completarem la xarxa de residències, i ja els puc avançar
que l’any 2008 es podran ocupar 1.200 places residencials per
a persones majors. No discriminarem cap municipi ni cap illa.
Farem un centre de dia a Formentera i, atès que a la passada
legislatura no es va invertir ni un euro a Menorca, el Govern ha
compensat el cost de la construcció del centre de Santa Rita.
En només tres mesos ja hem analitzat la situació de 2.500
persones que han solAlicitat acollir-se a la Llei de dependència.
Quan arribàrem no s’havia fet cap valoració. A 1.400 ja els
hem pogut donar ajuda econòmica, atenció al seu domicili o en
una residència. Llei que s’ha de desenvolupar des dels consells
insulars. Hem començat a restaurar i normalitzar la relació amb
els consells insulars, amb la finalitat que siguin els veritables
protagonistes en matèria d’acció social. De fet, a la conferència
sectorial ja es va acordar que les residències, a mesura que es
vagin obrint i dotant, es transferiran als consells insulars.
Preparam una nova llei de serveis socials i molt aviat
reactivarem la Targeta Bàsica per garantir que les persones
sense recursos puguin obtenir els productes més necessaris per
viure.
També iniciam la construcció d’un centre terapèutic per a
menors, perquè no els hagin d’enviar, com fins ara, a altres
comunitats autònomes.
Per avançar en una societat més justa ens fa falta una llei
d’igualtat realment eficaç, i ja l’estam redactant: inclourà
mesures eficaces perquè homes i dones puguin conciliar la vida
laboral i domèstica.
Com és natural no podem proclamar la igualtat sense parlar
amb les dones. Crearem el Consell Social de les Dones, un
marc llargament reivindicat, perquè aquestes associacions ens
puguin suggerir, opinar, plantejar..., les polítiques d’igualtat
que necessiten.
I ja hem començat també a reactivar la participació de les
entitats ciutadanes. Ja hem contactat amb 31 associacions
d’immigrants per dissenyar i explicar la nova política
d’immigració que hem posat en marxa.

Hem convocat, a més, el Consell Social de Persones Majors
i el Sectorial de Dones, i el mes de gener iniciarem les gestions
per a un gran pacte per la immigració, amb empresaris, entitats,
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sindicats i institucions públiques. Volem que els 150.000
ciutadans estrangers que han vengut a viure i a treballar a les
Illes Balears se sentin plenament integrats.
El Govern posa com a prioritat absoluta garantir a totes les
persones els drets bàsics que consagren totes les lleis, i el dret
a la salut no és literatura constitucional, sinó un compromís ben
ferm. No ens agrada gens que els ciutadans hagin d’esperar una
setmana perquè els rebi el metge de capçalera, ni que els
centres de salut estiguin colAlapsats i mancats de recursos.
Treballarem de valent per remuntar tots aquests dèficits. El
nostre objectiu és incrementar progressivament el nombre de
metges i metgesses de família, i infermers i infermeres, per
davallar dels actuals 1.945 sanitaris per pacient als 1.500. En
aquest sentit el 2007 augmentarem en 27 metges i metgesses,
7 pediatres i 23 infermeres i infermers; i el 2008, preveim la
creació de 35 places més de metges i metgesses, i 32
d’infermers i infermeres.
El pressupost de l’any que ve preveu les inversions
necessàries per posar en funcionament el 2008 12 centres a
Mallorca -Aragó, Escola Graduada, Can Pastilla, Pere Garau i
es Rafal a Palma, com també Palmanova, Can Picafort,
Andratx, Porto Cristo, sa Cabaneta, Bendinat i badies de
Mallorca-; 4 centres a Eivissa -Vila, Sant Antoni, Sant Josep i
Sant Jordi- i el centre d’Es Castell a Menorca. A més, es
crearan nous centres de salut com Son Servera, Camp Rodó,
Molinar, Ariany, Maria de la Salut i Son Gelabert a Mallorca;
Monte Toro a Menorca, i la Colometa a Eivissa.
Pertot arreu farem les actuacions necessàries per garantir la
salut a les dones. Crearem el 2008 la Unitat integral d’atenció
a la patologia de la mama i ampliarem l’edat de realització de
mamografies fins als 69 anys. Introduirem, a més, la vacuna del
virus del papilAloma humà per a nines d’entre 11 i 14 anys.
I, com a compromís humanitari, garantirem el dret dels
malalts a rebre l’atenció palAliativa justa perquè el dolor no
acompanyi els seus darrers moments. Per primera vegada hi
haurà 12 llits concertats a Menorca per a malalts palAliatius.
Estam construint l’hospital de referència de la nostra
comunitat. Tots vostès, tots els ciutadans, saben que ha estat
una decisió difícil continuar les obres al solar de Son Espases,
una decisió que vàrem prendre després de dos mesos
d’analitzar i meditar acuradament totes les opcions. Mirin, cap
membre d’aquest govern no hauria triat mai Son Espases per
fer un hospital. Però no ens va quedar una altra opció. No
podíem hipotecar econòmicament, encara més, la nostra
comunitat amb compres de nous solars, nous projectes i
indemnitzacions. A més, els ciutadans no podien esperar set
anys més a tenir un nou hospital de referència, perquè
haguessin estat set anys d’incomoditats inacceptables per a
totes les persones que necessiten la sanitat pública per néixer o
per deixar de patir.

I si un dels temors de la ciutadania sobre Son Espases era
la creació d’un nucli de privilegis urbanístics, vull anunciar que
les finques del voltant de Son Espases s’inclouran dins la Llei
de mesures urgents. Per tant, es protegiran de la mateixa
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manera que protegirem altres espais d’especial interès a les
Illes Balears.

ha d’aprofundir en noves conquestes socials i ciutadanes a les
Illes Balears.

Amb el nou hospital de referència en funcionament,
rehabilitarem l’hospital de Son Dureta com a centre per a
malalts de llarga estada i de serveis complementaris de salut i
serveis socials.

En aquest sentit vull dir que les noves lleis d’habitatge,
serveis socials, del sòl, del paisatge, així com els nous serveis
socials, econòmics i mediambientals que volem consensuar,
volem que siguin una empenta forta per donar més valor al
concepte de ciutadania de les Illes Balears.

Resoldrem les necessitats dels nous hospitals d’Inca, de
Menorca i de Formentera, i l’any 2008 iniciarem el projecte i
les obres del nou hospital d’Eivissa, que volem que obri les
seves portes l’any 2011.
Senyores i senyors diputats, el Govern de les Illes Balears
té l’obligació de patrocinar la cooperació i l’entesa entre les
institucions, mai l’enfrontament partidista. D’això, els
ciutadans en són els primes beneficiats. El Govern d’Espanya
ha signat un conveni amb els consells insulars per invertir uns
600 milions d’euros a millorar les carreteres de les Illes. El
Govern de la comunitat autònoma garanteix l’aportació que
d’acord amb aquest conveni havien de fer els consells insulars.
L’objectiu és donar seguretat a la xarxa secundària i millorar
els accessos a les poblacions. És una iniciativa que també
crearà possibilitats de feina.
Per altra banda hem aconseguit un compromís d’inversió
directa de l’Estat a les Illes Balears de 2.800 milions d’euros,
2.800 milions d’euros en 7 anys, i de pressupostos realment
executats. També tenim el compromís d’un nou règim especial
per a les Illes Balears, i el de revisar el nostre sistema de
finançament, i el compromís de signar tot d’una amb el Govern
d’Espanya un conveni pel transport públic i estendre el servei
de ferrocarril.
Amb una actitud positiva de colAlaboració institucional hem
aconseguit desbloquejar tensions, i que l’Estat ens pagui les
residències que s’havien convingut. També estam a punt de
firmar un conveni amb el Ministeri de Treball i Afers Socials
per eliminar barreres arquitectòniques, i un de millora dels
nostres torrents amb el Ministeri de Medi Ambient.
En resum, hem iniciat una nova dinàmica de colAlaboració amb
totes les administracions. Una nova dinàmica que, estic ben
segur, donarà resultats molt positius per a tots els ciutadans i
les ciutadanes de les Illes Balears.

Fa uns mesos, a l’hora de la investidura, vaig posar damunt
la taula d’aquesta cambra la proposta de repensar el país tots
plegats. El meu compromís d’instaurar una política d’acord i
consensos, senyores i senyors diputats, no s’acaba en el pacte
social que us he exposat. Tenim davant nostre un altre àmbit
igual d’important: desplegar la nova arquitectura institucional.

El nou Estatut perfila nous espais als quals hem de donar
contingut, i voldria que, en aquesta tasca, hi participin totes les
forces polítiques d’aquesta cambra, totes. Per tant, pos damunt
la taula l’oferta de consens per revisar la legislació vigent i
adaptar-la al nou Estatut d’Autonomia. Un dels reptes més
importants que tenim és el desenvolupament del títol de nous
drets de ciutadania que contempla l’Estatut d’Autonomia, i que

En l’àmbit institucional hem de començar revisant la llei
que regula el Consell Consultiu de les Illes Balears. Treballam
també en la Llei de creació dels Consell de Formentera.
En aquest sentit, vull fer referència a l’impuls que, des del
primer moment, hem donat a la Conferència de Presidents,
prevista en el nostre Estatut com a autèntica cúspide de les
relacions entre el Govern i els consells insulars. Aquesta
conferència de presidents i presidentes es configura com una
instància política superior de diàleg per trobar solucions en els
grans assumptes d’interès comú. Precisament, ha estat la força
d’aquesta conferència la que ha permès posar en marxa un altre
dispositiu institucional des del meu punt de vista fonamental:
la Comissió Mixta de transferències Govern-consells insulars,
que començarà a fer feina tot d’una; i la Comissió de
finançament interinsular que, en el mes de gener, acordarà ja
una millora del finançament en política social que el Govern ja
ha pactat amb els consells.
Senyores i senyors diputats, vull insistir en el fet que les
institucions estan per colAlaborar per tal de multiplicar els seus
efectes beneficiosos als ciutadans. I aquí no valen els colors
polítics. Vull creure que el temps d’enfrontaments entre
institucions ja ha passat. El Govern de les Illes Balears ha
d’arribar a acords i ha de colAlaborar amb els consells insulars,
com també ho ha de fer amb el Govern d’Espanya. Per això
hem impulsat la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda entre
el Govern central i el de les Illes Balears, tal com preveu
l’Estatut, així com també la Comissió Mixta de Transferències,
perquè hem d’obtenir les competències en matèria de justícia
amb una dotació adequada, que ens permeti també construir a
totes les illes jutjats suficients i dignes.
L’any vinent, senyores i senyors diputats, s’obrirà el debat
en el Consell de Política Fiscal i Financera sobre els models de
finançament autonòmics. Els anuncio que el meu govern ja té
una proposta de la qual vol parlar amb el Ministeri d’Economia
i Hisenda sobre aquesta temàtica cabdal, una proposta que
també volem consensuar, com no pot ser d’altra manera, a
nivell d’Illes Balears. El nostre projecte descansa sobre un
vector crucial: l’evolució de la població, el creixement
demogràfic potent de la nostra comunitat, que ha d’incloure
també la població flotant. La millora del nostre finançament ha
d’influir en positiu sobre l’acció del Govern i de la resta
d’institucions autonòmiques i municipals.

Per altra banda, la creació d’una agència tributària pròpia
és, els ho puc anunciar, imminent; la proposta ja està
perfectament preparada. Entre d’altres objectius estratègics té
com a escomesa essencial afavorir la connexió entre
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l’administració tributària i la ciutadania, tot eliminant pressió
fiscal.
I aquesta legislatura volem impulsar l’arquitectura
institucional amb un conjunt de lleis que assegurin la
transparència, el pluralisme i l’eficiència en la gestió dels
mitjans de comunicació públics i de la comunicació de les
institucions. Em vull comprometre, en primer lloc, a presentar
molt aviat un projecte de llei de publicitat institucional; fa molt
de temps que el necessitam. La publicitat institucional ha de
respondre a criteris de servei públic i no de propaganda
política; que es faci a través dels mitjans de comunicació
adequats, sense favoritismes ni discriminacions, i que els
ciutadans sàpiguen en què es gasten els seus doblers en
publicitat i quants se n’hi gasten.
Emprendrem, i ho volem fer amb el consens de totes les
forces polítiques, la redacció d’una llei del Consell Audiovisual
que garanteixi el compliment dels drets constitucionals en la
veracitat de la informació, el pluralisme, la protecció de la
infància i l’eficiència en la gestió dels mitjans audiovisuals
públics.
I, finalment, estam compromesos també a promoure una
nova llei de la ràdio i la televisió públiques de les Illes Balears.
Mirin: els informatius de la nostra televisió autonòmica han
duplicat la seva audiència en només tres mesos, en el temps just
en què ha començat a treballar aquest nou govern. Aquesta és
una bona notícia per garantir una informació plural.
Insistesc: amb tot aquest entramat institucional estam, de
forma literal i en sentit estricte, fent país.
I ara em permetran que situï en el mapa de cooperació
política i institucional un nou espai per al pacte entre tots. Em
referesc al pacte local amb els ajuntaments.
Jo he estat batle i sé de què parl; no és necessari que
m’emboliqui amb la bandera del municipalisme per reconèixer
una realitat que no per ser repetida ha perdut valor. Els
municipis han anat assumint actuacions noves sense
reconeixement de la competència i, per tant, sense el
corresponent finançament.
La realitat és que la majoria de municipis estan avui ofegats
i desbordats perquè, com són les institucions més pròximes als
ciutadans, cau damunt la seva teulada un seguit de noves
situacions a les quals estan obligats a donar resposta, hi hagi o
no hi hagi pressupost. Per tant, és necessari impulsar un pacte
local que resolgui aquesta situació, que determini les
competències dels municipis i els doti d’una veritable
autonomia local, suficiència financera, eficàcia,
descentralització, cooperació i coordinació. En aquest tema
volem fer esforços des de les institucions de la comunitat
autònoma, i esperam també esforços des del Govern d’Espanya.
Permetin-me ara, senyores i senyors diputats, que passi a un
altre camí, encara que en la mateixa direcció.
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Ja he dit que en una societat de democràcia avançada com
la nostra és aconsellable assolir els més grans nivells de
consens entre totes les forces polítiques i socials i en tots els
àmbits. Però n’hi ha un en què aquesta necessitat esdevé
imprescindible: l’acció exterior. És imprescindible que la
projecció de les Illes Balears a l’exterior sigui fruit de l’acord
unànime. Obeint aquest principi, em compromet a liderar les
propostes bàsiques que han de configurar el consens.
El nostre país viu en gran part de l’exterior. Pareix lògic,
per tant, que també estigui ben present a l’exterior participant
activament en la política europea. Deman a tots els grups
d’aquesta cambra que participin en el disseny i el
posicionament de l’acció de les Illes Balears a l’exterior, i hem
de saber fer pinya amb temes com la insularitat, el turisme i
d’altres qüestions estratègiques per una comunitat com la de les
Illes Balears. Les Illes Balears, com a regió europea
capdavantera, ha d’estar present i activa en tots els àmbits de la
Unió Europea.
Senyores i senyors diputats, ja en la part final del discurs
vull fer èmfasi en la proposta que faig a tothom per assolir un
gran pacte polític, per avançar en el desplegament de tota la
potencialitat de la nostra autonomia. I també per avançar en
l’autogovern de cada una de les Illes, per assegurar la
suficiència financera i executiva dels consells insulars i de tots
i cada un dels ajuntaments. I els he anunciat la imminència d’un
gran pacte amb els agents econòmics i socials, que ha
d’impulsar la prosperitat econòmica i el benestar social a la
nostra comunitat.
Al llarg del meu discurs els he exposat alguns compromisos
que complirem a partir de ja i durant l’any 2008, i d’altres que
són de legislatura, això sí, immersos dins un projecte de mirada
llarga i amb alguns eixos ben clars: un avanç en les polítiques
socials en temes tan importants com la igualtat, l’habitatge,
l’educació i la salut pública; una aposta per la competitivitat,
que és una aposta pel coneixement i pel capital humà; més
formació i millor ocupació; més internacionalització de les
nostres empreses, més impuls a la recerca, el desenvolupament
i la innovació, tot emmarcat en el Pla de competitivitat i
Cohesió Social; una aposta pel transport públic, per la xarxa
ferroviària, pel transport per carretera a totes les Illes, i per la
millora efectiva en les connexions interinsulars; un millor
equilibri territorial i major sostenibilitat, gestionant millor els
actius mediambientals amb noves polítiques adreçades a la
sostenibilitat territorial, amb una especial cura en la lluita
contra el canvi climàtic; i una aposta clara pel turisme i per la
diversificació del sector serveis, sense deixar al marge la nostra
indústria tradicional i l’estratègic sector del camp.
He volgut, senyores i senyors diputats, fer un discurs de
futur, de projectes compartits, amb una societat que s’esforça
per un país millor.
Ara començarà el debat. Voldria que aquests projectes
tenguessin també un ampli consens polític, i per això, des
d’aquesta tribuna, vull convidar tots els grups, també el Partit
Popular, malgrat que hi pugui haver les lògiques divergències,
a aportar les millors idees a favor de les Illes Balears.
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Senyores i senyors diputats, moltes gràcies per la seva
atenció.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores i senyors diputats, se suspèn la sessió fins demà a
les 12,30 hores, temps en què hauran transcorregut les 24 hores
pertinents.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Bon dia senyores i senyors diputats. Recomença la sessió i
en primer lloc té la paraula el Grup Parlamentari Mixt, que ha
manifestat a aquesta presidència la intenció de dividir el temps
entre els tres diputats. Així, en primer lloc intervendrà el Sr.
Mayans, per un temps de deu minuts.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
preparar aquesta intervenció, vaig analitzar evidentment el
discurs que va fer ahir el president, vaig tenir en compte també
la data en què ens trobam i la data en què aquest govern va
prendre possessió, es va constituir. Però també vaig analitzar el
discurs que va fer el president el juliol d’enguany quan va ser
investit. Què vull dir amb això? Vull dir simplement que en
comptes de ser un debat per analitzar les actuacions del
Govern, és un debat, entenc jo, per analitzar les intencions
d’aquest Govern.
És a dir, el debat es titularia dient que és un debat
d’intencions en contra d’un debat d’actuacions. Per què afirm
això? Perquè aquest nou equip gestor configurat per moltes
persones i algunes d’elles de diferents, però forçament d’afins,
idees polítiques comencés a treballar i dissenyar alguns
projectes han hagut de fer moltes gestions prèvies i han hagut
de pactar molts d’assumptes i que jo i molta gent entenem que
res tenen a veure amb la gestió directe. Aquest temps que s’ha
emprat en fer això és un temps molt valuós, molt important i
s’hagués pogut treballar per demostrar a la gent algunes coses
que fins ara no s’han vist. També afirm que hi haurà més
intencions que actuacions pels escassos 120 dies, com va
afirmar ahir el president, que s’han gaudit, per dir-ho d’alguna
manera, fins ara. Una cosa he de dir al seu favor, que hagi
promogut aquest debat amb el bagatge que podria representar
per a un Govern tan sols aquests 120 dies de gestió. Entenc jo
que vostè l’haurà plantejat com una continuació del debat
d’investidura, com podrà explicar amb una altra visió i potser
més completa, les seves intencions i els seus acords o pactes de
Govern.

El que no s’entén en absolut és per exemple, un de tants
d’exemples, la pèssima estratègia política per constituir el fil
argumental en temes sanitaris que va ajudar que guanyessin les
eleccions, estic xerrant evidentment de l’Hospital de Son
Espases, hospital de referència també per a la gent de
Formentera. Una vegada acabades les eleccions, s’han vist
obligats a cercar un nou argument per fer creure a la gent que
no hi havia més remei que fer aquest hospital allà on estava
previst. Donant-se dos mesos per escenificar aquesta situació
tan dura que representava aquesta decisió. La gent, la gent del
carrer em pregunta i es pregunta per què aquests dos mesos no
es varen agafar abans de les eleccions, per analitzar si era
correcta la situació a l’hospital i fer un tipus d’argument o un
altre. Tots els professionals, com vostè sap molt bé, volien un
nou hospital, la resposta és evident, la situació de l’hospital era
correcta, no hi havia arguments sòlids per fer oposició sobre
aquest tema i aspirar evidentment a guanyar les eleccions. Però
això, Sr. Antich, li ha provocat la primera gran crisi en el seu
Govern, li ho dic de bona fe per no retreure-li res, li ho dic

perquè les crisis del Govern balear sempre acaben repercutint
en els ciutadans, es tradueixen en manca d’estabilitat, manca de
confiança i això deriva en una manca de fe i una manca
d’iniciatives, de projectes i de solucions als problemes.
Xerrant de temes colAlaterals a Son Espases, he tengut
l’honor pel fet d’estar al Grup Mixt d’estar a totes les
compareixences dels consellers i consellers per explicar la seva
futura acció de govern. Durant els debats posteriors a les seves
compareixences sempre hi havia alguna pregunta compromesa
sobre algun tema d’acció de Govern, o algun projecte concret.
Totes i tots recorrien a la mateixa estratègia, legítima cent per
cent per suposat i era contestar dient que això formava part de
l’acord de govern signat. Això, Sr. Antich, li ho torn repetir, és
legítim 100%, però obvia aspectes importants. Primer, no es
cerca la millor solució als problemes, simplement s’aplica allò
que s’ha pactat i en funció de les forces polítiques que han
signat. Segon, tampoc es cerca la solució més econòmica,
simplement s’aplica altra vegada allò que està pactat i signat i
el finançament ja el trobarem si no el disposam ara. Això
xerrant en termes més colAloquials forma part del cost assumit,
entenc jo i entén molta gent del seu Govern, format per
diferents idees polítiques. Però tot Déu sap que això ho pagam
tots, no ho oblidem.
Per tant i resumint un poc la situació, analitzada des de fora,
d’aquests 120 dies de Govern, li comentaré aspectes que la gent
del carrer veu i no ho oblidem que és la que pateix l’encert o
l’errada de les decisions polítiques. Ha tengut un Govern amb
un llast per algunes situacions alienes a vostè i algunes
provocades per una estratègia equivocada que no li han deixat
exercir al 100% la seva política. Les alienes són el fenòmens
meteorològics a Mallorca, per exemple, i l’enfonsament del
Don Pedro a Eivissa, la gestió ja s’ha comentat o ja la
comentarem. Les provocades són les estratègies equivocades en
política sanitària, ja he esmentat Son Espases. I un tercer llast
que no és ni aliè, ni provocat, és simplement desitjat, és el pacte
subscrit per tots els partits polítics que donen suport al Govern.
Aquest pacte, vostè mateix ho reconeixerà, retarda molt la
presa de decisions, de projectes o iniciatives pel fet d’haver-ho
de pactar o consensuar-ho entre tots. Però com vostè ha dit
moltes vegades, vostè en sap més que ningú de pactes. Un
exemple recent és la Llei del sòl presentada per Unió
Mallorquina, que es varen veure forçats a retirar-la. Això ho
diu la pàgina 9, en el darrer paràgraf del seu acord de govern.

Vostè mateix va dir ahir que seria un debat de present i
futur, en cap cas de passat. De present en va xerrar poc, però de
futur en va xerrar molt. Per tant, per estructurar els escassos 10
minuts que tenc els antecedents estan descrits, analitzaré un poc
la situació a nivell de Balears i després li passaré a formular
algunes preguntes respecte a Formentera i de projectes
concrets. Analitzant la situació a nivell de Balears i anant per
feina, la gent no entén molt bé per què ara, per citar alguns
temes, s’han desbloquejat els convenis de carreteres dels
consells insulars. Tampoc entenen per què en tan poc temps
s’han desbloquejat el finançament establert a l’Estatut de
Balears, que hauria pogut ser un poc més generós, ho
reconeixen fins i tot els seus socis de Govern. I tampoc no
s’entén molt bé per què ara es prometen inversions a Balears
quan ara no es podien ni plantejar.
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Seguint analitzant la situació a nivell de Balears,
m’agradaria saber com es pensen aconseguir els habitatges de
protecció social que es va comprometre, o les solucions
d’habitatge que es va comprometre. Si pensa aconseguir el sòl
necessari en sòl rústic, com s’ha avançat i que no compta amb
la unanimitat dels seus socis. Respecte el model de finançament
a Madrid m’agradaria que ens expliqués si s’aplicarà el model
basat en l’increment de població i la població flotant, com va
anunciar ahir, o serà un model més ambiciós, com li reclamen
des del BLOC. Evidentment no puc citar tots els projectes i
iniciatives que m’agradaria demanar-li. Però és un debat de
present, també de molt de futur i només ni demanaré una més
a nivell general de Balears, la policia autonòmica. Com pensa
vostè que ha de ser? De substitució com diu el BLOC, o d’una
altra manera?
Xerrant ja ràpidament de la situació de Formentera, a la
qual jo vaig sortir triat diputat i a la que represent a nivell
parlamentari. En primer lloc i com ja li vaig anunciar en el
debat d’investidura, no em costa gens donar-li l’enhorabona i
les gràcies de les coses que fa bé i es fan positivament. Li
agraesc el Pla per eliminar barreres arquitectòniques que
comença a Formentera, les mesures que ha pres perquè
s’apliquin el 2008, crec que és un pla necessari per a
Formentera i per a totes les illes, a més amb el suport d’aquest
Parlament i amb una caducitat imminent. També el felicito per
tancar l’acord de finançament del Consell de Formentera, la
inversió en infraestructures ja estava tancada, 25 milions
d’euros. L’únic que han canviat han estat els anys d’execució,
de 4 a 5. Respecte la despesa corrent tenc coneixement que es
va emprar el mateix informe, que s’havia elaborat l’anterior
legislatura per part dels tècnics d’Eivissa, Formentera i
Mallorca, fet que demostra que va fer una bona feina.
Simplement s’ha augmentat el personal i s’ha pogut pujar a 4
partint de 3,1. Per tant, enhorabona i benvinguts sigui
l’augment de pressupost.
I també el felicito, ja en van tres, per la continuació del
projecte del Centre de dia de malalts mentals i d’Alzheimer de
Formentera. Ja estava elaborat i consensuat entre tots els
tècnics de serveis socials d’Eivissa i Formentera. Aquesta
instalAlació vital per a l’illa ha estat aturada més d’un any per
raons inexplicables i poc objectives, pel govern local de l’illa.
Entre els arguments n’hi havia que deien que no podia acollir
gent sense discapacitat. Tota aquesta història ha estat posada en
evidència per ells mateixos, amb la visita de la consellera
d’Afers Socials d’Eivissa, Patricia Abascal, a Formentera el 8
de setembre, va assegurar que el projecte podria acollir a tot
Déu que ho necessités i cobria totes les necessitats de
Formentera, però clar, costarà 1 milió d’euros més. Com ja es
va anunciar per l’anterior conseller de Sanitat del Consell
d’Eivissa i Formentera, una llàstima! Repetesc, enhorabona per
continuar el projecte i per deixar en evidència els que varen
aturar el projecte, sense motius objectius, o tècnics i sense cap
explicació raonada. Jo crec que ara ja li toca donar opinions
concretes i solucions concretes.
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I passant a interpelAlar-lo sobre el futur, m’agradaria saber
algunes qüestions importants. M’agradaria saber què opina del
Pla de sostenibilitat de la costa elaborat pel ministeri, en allò
que fa referència a Formentera. El Pla diu que el litoral ha de
tenir una major sostenibilitat i que el litoral està massa ocupat.
A Formentera el percentatge protegit en domini públic és del
15% i si agafam la zona de protecció és el 25%. M’agradaria
que em contestés si ha firmat la carta que li va remetre el batlepresident de Formentera a primers d’agost per donar suport a
les delimitacions. O si dóna suport a la campanya a favor de la
Llei de costes que iniciarà el ministeri. M’agradaria saber com
pensa millorar el transport de mercaderies d’Eivissa i
Formentera? Jo li vaig proposar al conseller pertinent i em va
dir que s’ho estudiaria. O com faran per aconseguir el servei
públic de transport marítim entre illes. Hi ha un reglament
comunitari que estableix que això està prohibit, el Reglament
és el 577/92. O hi ha una sentència a favor d’una naviliera que
va guanyar i que es va canviar el reial decret perquè no fos
servei públic.
També m’agradaria saber si pensa iniciar la implantació de
la policia autonòmica a Formentera amb un pla pilot. Jo és una
proposta que li faig. O bé, si pensa fer el Pla de recuperació
integral de Ses Salines a Formentera que també ha de fer a
mitges o amb convenis amb el ministeri. O també si s’ha ofert
als immigrants, ahir ho va fer, si té pensat fer alguna iniciativa
a Formentera, ara mateix no n’hi ha cap. Tot això, totes
aquestes i moltes altres que li demanaré en el segon torn
d’intervencions, són qüestions que la gent pateix i la gent vol
veure solucions i a la gent li preocupen. Per tant, tot i assumint
evidentment que el debat d’avui, torn a repetir, és un debat
d’intencions i de mirada llarga, com vostè va dir ahir, moltes
vegades diuen que la intenció és el que compte, però no quan
es tracta de donar solucions als problemes de la gent i sobretot,
quan es té l’honor, entenc jo, de ser president del Govern de les
Illes Balears.
Gràcies, presidenta.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula la Sra. Suárez.
LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Antich, les dues diputades d’Eivissa pel Canvi intervenim avui
per oferir-li la visió més completa possible d’aquests quatre
mesos de legislatura i del projecte de futur que vostè va
presentar ahir. La Sra. Marí abordarà preferentment les àrees
institucionals, econòmica i educativa-cultural. I la diputada que
us parla tractarà els temes sociosanitaris, territorials i
pressupostaris.
Afrontam aquesta intervenció amb una múltiple mirada.
D’un costat la projecció del seu discurs d’investidura els
passats quatre mesos, especialment com s’ha concretat la seva
voluntat de canvi en la forma i el fons de governar. D’altra,
amb els ulls posats en els pressuposts. En tercer lloc, les
actuacions de govern anunciades ahir i tot allò marcat pels
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acords de govern signats pels partits que li donam suport. Sr.
Antich, nosaltres tampoc no parlarem del passat, simplement
ens hi referim amb els versos de Machado. “Al volver la vista
atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”.
En primer lloc, pel que fa a la forma de governar pensam
que els consens i els pactes són les maneres adients per afrontar
els reptes d’aquesta terra. Vostè va esmentar els pactes per la
competitivitat i la cohesió social, l’habitatge, l’educació, la
immigració i la cooperació institucional. És cert que al llarg
d’aquests 4 mesos s’ha perfilat un clima d’acord amb agents
socials i econòmics que ara es fa precís concretar. Però també
seria desitjable el consens amb el partit de l’oposició. Creim
que ho tendrà difícil, el Partit Popular ha demostrat en aquest
temps, en aquests quatre mesos, el seu vessant més intransigent
degut a la seva incapacitat per assimilar la seva nova situació,
l’oposició, la seva submissió a les estratègies electoralistes
dictades des de Madrid i al seu magre i unilateral concepte de
consens. Tot i això l’encoratjam, Sr. President, perquè continuï
treballant en aquesta direcció del consens parlamentari i social.
En segon lloc i pel que fa al fons, ens ha agradat sentir que
les polítiques sociosanitàries i territorials seran l’eix fonamental
de la seva acció de govern. Respecte les primeres destacam la
priorització del desenvolupament de la Llei de dependència,
d’altra banda ja iniciat, la preparació de la llei d’igualtat i de
serveis socials, l’esforç per completar la xarxa de residències
i l’importantíssim compromís amb la sanitat pública. La cura i
valoració del territori han d’esdevenir transversals i plasmar-se
a les regulacions normatives d’ordenació territorial, lleis de
mesures urgents, llei de sòl i paisatge, l’aposta per una
mobilitat sostenible i les actuacions de preservació del litoral
i de l’interior.
No volem obviar que a mig camí entre les polítiques socials
i territorials ens trobam amb la necessitat d’avançar
significativament que pel dret constitucional i estatutari d’un
habitatge digne. Aquest haurà de ser tema de consens, serà
fonamental posar seny i mesura per arribar a un equilibri
raonable. Coincidim en la necessitat d’abordar el problema de
l’habitatge, perquè és un problema, des de la combinació de la
rehabilitació dels habitatges, allà on jugarà un paper bàsic la
nova Llei de barris, les ajudes a l’accés a l’habitatge i la
construcció de nous habitatges de promoció pública per ser
comprats o llogats.

Sr. Antich, vostè ha plantejat un tema de fons i que de
manera determinant condiciona tota l’acció de govern, el
finançament. No m’estendré sobre el dèficit històric en
inversions estatals i transferències competencials mal dotades,
ni sobre el desequilibri clamorós entre aportacions que feim a
l’Estat i el que rebem a canvi, la qual cosa es tradueix en
síntesi, en pitjors serveis per als ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears i el consegüent greuge comparatiu respecte la resta
de l’Estat. Ara bé, el que sí és vital i nosaltres li donarem
suport, tot i que també serem exigents, Sr. President, és que faci
una bona negociació del nou model de finançament amb la
incorporació del criteri poblacional. Per cert, negociació que el
Partit Popular ja ha anunciat que no està disposat a encetar.

Fetes aquestes reflexions sobre el fons i la forma de manera
general, voldríem referir-nos ara a qüestions concretes
d’Eivissa que pensam que ha tingut una presència notable en el
seu discurs d’ahir. Des d’Eivissa pel Canvi pensam, Sr.
President, que el compliment dels compromisos amb Eivissa
aquests quatre mesos és satisfactori i raonable, atesos l’herència
deixada pel Partit Popular i l’escàs temps transcorregut des de
la seva presa de possessió. Valoram positivament l’aposta pel
nou hospital a l’illa d’Eivissa i la millora de l’atenció primària.
Tengui en compte, Sr. Antich, que la ràtio de targetes sanitàries
per metge a la nostra illa es dispara per damunt la mitjana
balear. Li recordam així mateix que no s’haurien de fer esperar
molt de temps mesures per palAliar la congestió de l’Hospital de
Can Misses, que es troba al límit de la seva capacitat.
Resulta esperançador sentir que barris emblemàtics com sa
Penya, vostè va esmentar, o dalt Vila, o sa Marina, rebran un
impuls rehabilitador. Així mateix esperam que la necessària
política d’habitatge de promoció pública arribi a Eivissa
després de la sequera dels darrers anys. Valoram positivament
així mateix els compromisos amb el medi ambient i el territori,
amb la derogació de les mesures específiques d’Eivissa i
Formentera, l’ampliació dels espais protegits, la preservació del
litoral i de l’interior a la nova política de ports esportius i
camps de golf i la reubicació de la nova depuradora. Destacam
també les iniciatives en matèria de residències i centres de dia
i la pròxima obertura d’una oficina d’atenció als immigrants,
promoguda pel consell i a la qual el govern donarà suport.
I finalment li expressam la nostra satisfacció per les
decisions presses en relació a les heretades autovies. Destacam
les següents actuacions: obertura de l’oficina als expropiats que
ha aconseguit la reconciliació d’una bona part dels expropiats
amb el govern i que representen un bon exemple de la seva
forma de fer. La reserva de suficients partides pressupostàries
per fer front al pagament de les expropiacions pendents. La
finalització raonable i mesurada dels projectes inacabats que a
més a més ha estat ratificats per aquesta cambra. I l’anunci de
l’elaboració de les autovies. Però de manera especial ens ha
agradat sentir que Eivissa compta amb el compromís polític i
financer del president per poder avançar cap un nou model de
mobilitat, estam parlant de la inclusió de finançament per a
totes les illes, Eivissa també, el conveni pel transport públic
amb el Govern central i que esperam sigui una realitat aviat.

És cert, Sr. Antich, que ens agradaria anar més ràpid i que
voldríem que el canvi que Eivissa va votar a les darreres
eleccions es pogués haver traduït aviat, però sabem que els
processos amb vocació de transformació i perduració en el
temps són lents. A Eivissa som pacients i ja ho diu un proverbi
que la paciència és un arbre d’arrel amargant, però de fruits
dolços.

Tanco aquesta primera intervenció d’Eivissa pel Canvi amb
una altra referència de Machado: “Despacito y buena letra, que
hacer las cosas bien importa más que el hacerlas”. I no fa falta
que li digui que em ve al cap més d’un desafortunat exemple.
Sàpiga, Sr. President, que per complir els compromisos i fer les
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coses bé podrà comptar amb aquestes diputades i segur que els
fruits vindran de seguida.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té ara la paraula la representant del Grup
Mixt, la Sra. Marí i Mayans.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Molt Hble. Sr. President de les
Illes Balears, senyores i senyors diputats. Ens trobam a
l’avinentesa de fer el primer debat sobre l’estat de la comunitat
autònoma, quan fa poc més de cent dies de la constitució del
nou Govern. No tenim temps per tant encara per avalar
polítiques ja realitzades, ni per qualificar una trajectòria, cosa
que sí podrem fer l’any que ve. Però sí tendrem ocasió
d’analitzar com ha començat la nova singladura, quins reptes
tenim al davant i quines qüestions des del nostre punt de vista
s’haurien de tenir en compte per dur-los a terme. I duim encara
poc temps, Sr. President, però ja s’han hagut de prendre
decisions complicades i hem tengut dificultats a l’hora de
compactar l’equip de govern. Les dificultats però enforteixen,
les dificultats i obstacles consoliden.
Hem començat, Sr. President, amb unes circumstàncies, així
ho esper, hauran d’ajudar a consolidar la coalició de govern.
Partim d’un canvi polític, un canvi que reclamava una part
important de la societat de les Illes Balears i ara és el nou
Govern el que ha de donar respostes adequades a les demandes
de la nostra societat. Permeteu-me però i abans de res, fer una
valoració d’aquest canvi. Hi ha tengut una incidència de primer
ordre des del nostre punt de vista, no només el fons de la
política realitzada pel PP durant els quatre darrers anys, sinó
també les formes. A Eivissa estic ben convençuda que les
formes han estat decisives, la societat eivissenca
majoritàriament conservadora, ha votat una coalició
progressista nacionalista i proteccionista, no tant per
consciència política especialment sensibilitzada, posem per cas
per la defensa del medi ambient, sinó pel sentiment d’abús.
Això, Sr. President, ens dóna una pista important sobre el que
no s’ha de fer. No s’ha de governar des de la prepotència, ni
des de la imposició, al contrari, des del Govern s’ha de saber
escoltar el batec del poble, s’ha de connectar amb les
esperances de la gent, s’ha de ser capaç de dialogar i de
practicar sempre que això sigui possible el consens. Consens
per dur endavant la llei del sòl, la llei del paisatge i també
d’una manera més immediata, la llei de mesures urgents, entre
d’altres.

Som conscients, Sr. President, que és difícil articular un
govern en el qual hi estam implicades diferents forces
polítiques i per tant, diferents sensibilitats. Hem convengut que
tenim prou coses en comú com per poder fer camí junts durant
aquests pròxims quatre anys i crec que hem de mostrar l’orgull
de ser capaços de practicar un govern de coalició, o sigui de
practicar el consens, el diàleg, l’acord. Això demostra que
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estam entroncats en una tradició molt eivissenca, molt
mallorquina, menorquina i formenterenca, molt illenca, buscar
allò que ens uneix, abans que carregar-nos allò que ens
diferencia. També si se’m permet, la coalició es troba al bell
mig dels valors de la política europea. Davant dels que parlen
de dissensions, embolics, o d’altres coses per demostrar,
reivindiquem l’orgull d’haver estat capaços d’articular un
govern de coalició, plural i al mateix temps, compromès amb
uns objectius comuns.
El canvi polític ha vengut marcat per un incontestable
optimisme, ara hem d’aconseguir que aquest optimisme es
mantengui o augmenti durant el temps que queda de legislatura.
Tenim al davant moltes oportunitats per aconseguir-ho. Hem
heretat una comunitat molt malesa en molts aspectes i nosaltres
podem contribuir poderosament a aïllar-la. Necessitam per
exemple millorar l’educació i això vol dir invertir-hi diners i
esforços. És imprescindible aconseguir una millora en el
finançament del nostre sistema educatiu, perquè aquest pugui
adaptar-se als nous reptes de la nostra societat. La inversió en
educació és la millor que es pot fer per al futur de cada país, en
el nostre cas hi ha inversions urgents a fer en educació. Sense
anar més lluny en el cas d’Eivissa i també a indrets de Mallorca
com Binissalem. Necessiten de manera immediata noves
infraestructures educatives, nous centres per poder donar
resposta a les necessitats de la nostra societat. La inversió en
educació de vegades no resulta llaminera per als governs, no
se’n veuen els fruits de manera immediata, però a mig i a llarg
termini els països que inverteixen més en educació són després
els que presenten una economia més sòlida i un
desenvolupament més segur.
També hem de redireccionar el model educatiu,
especialment pel que fa a llengua i a referents propis. No
oblidem que rebem un contingent extraordinari de persones
nouvingudes i aquestes han de tenir un model clar al qual
incorporar-se i no em referesc només als infants, sinó també als
adults, per als quals cal elaborar un pla que permeti la ràpida
incorporació a la nostra societat, tenint molt en compte la
incorporació a la llengua catalana, font d’igualtat
d’oportunitats. Per tant, per a nosaltres és imprescindible que
es tiri endavant un Pla d’acollida lingüística i cultural per a la
població immigrada, que permeti la igualtat d’oportunitats
efectiva entre totes les persones que conformen la societat
actual de les Illes Balears.
Necessitam així mateix afermar les nostres institucions i
desenvolupar-les, d’acord amb el que estableix l’Estatut
d’Autonomia. Aquesta legislatura ha de ser la de l’articulació
del nostre cos de seguretat, de la policia autonòmica de les Illes
Balears. És important que es visualitzi que les Balears volem
deixar de ser una comunitat autònoma de segona divisió, una
mera descentralització de l’Estat i que tenim vocació
d’autèntica autonomia, vocació de país.

A nivell intern entenc que també hem de fer una passa
important. La constitució del Consell de Formentera ho ha
estat; ara sí que a nivell de l’arquitectura institucional som
quatre illes que conformen un país, i que cadascuna té la seva
institució insular d’autogovern. Ara es tractar d’anar dotant
adequadament el Consell de Formentera perquè finalment els
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nostres òrgans de govern insular s’adeqüin efectivament a la
realitat plural del nostre arxipèlag. Ens trobam, per tant, davant
una nova etapa, i tenim una situació positiva per millorar les
condicions de vida de la gent de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
No hem de renunciar al desenvolupament econòmic ni hem
de menystenir la importància de millorar els nostres principals
sectors, començant pel turisme. Hem de rebutjar sense embuts
el discurs dels que defensen la paràlisi en ares d’arcàdies
perdudes entre les teranyines d’algun llibre roig i de cabòries
misticofilosòfiques, aliment de tota casta de totalitarismes
polítics. Millorar el turisme no vol apostar només per la
massificació; millorar l’economia no implica més productivitat,
sinó innovació tecnològica, adaptació a les necessitats del
mercat, intelAligència. Per això hem d’invertir molt en educació
i per això hem d’implementar la investigació a les nostres illes.
La nostra universitat no només ha d’expedir títols, sinó que
també ha de dotar-nos de la informació necessària i de
descobertes útils sorgides de la investigació; no pot ser,
senyores i senyors diputats, que qualsevol ciutadà de les Illes
Balears que vulgui dedicar-se a la investigació se n’hagi d’anar
a fora, i no pot ser no només pel prestigi de la nostra comunitat
autònoma sinó per la nostra economia i pel nostre
desenvolupament.
Desenvolupar-nos econòmicament i promoure el nostre
turisme són objectius perfectament coherents amb la defensa
del medi ambient, amb la qual aquest govern també ja tenia un
compromís ben ferm. Som responsables i ens sentim
responsables de les Illes que deixem a les futures generacions,
i hem de poder tractar directament amb la resta del món per
buscar solucions als grans reptes mediambientals que avui té
plantejats la humanitat. Per això, per ser-hi directament, també
necessitam més autonomia política, perquè ara mateix només
hi podem ser a través d’intermediaris que ens fan arribar
aquelles dosis d’informació que consideren convenients.
Per respondre als grans reptes que tenim plantejats hem de
tenir un govern cohesionat, sòlid, basat en la confiança en el
nostre futur i en capacitat d’aquesta societat i d’aquest govern
de deixar-hi una empremta ferma i positiva. Sou vós, Sr.
President, qui heu d’encapçalar aquest projecte d’una manera
clarament visible, amb força, amb ganes, amb optimisme.
Queda al davant una etapa molt interessant, en què haurem de
conjuminar, com hauria dit el mestre Pompeu Fabra, artífex del
nostre català comú, la tasca i la idea.
Gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Marí. Té la paraula, pel Grup
Parlamentari Unió Mallorquina el Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:
Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, sempre es
diu que per avaluar un govern cent dies, més o menys cent dies
o quatre mesos, són pocs. En aquest cas, quan hi ha hagut un
canvi d’etapa i un canvi important de govern, encara són més
pocs i hem de tenir una certa paciència.
Aquest govern és jove. S’ha vist un canvi, hem obert un
futur important, i una de les coses que crec i creu el Grup
d’Unió Mallorquina és, i per ventura repetiria les paraules que
s’han dit aquí, despacito, despacito y con buena letra. És a dir,
que és bo anar planificant i programant les diferents actuacions
de govern, però també és bo fer-ho d’una manera assenyada,
rigorosa i sabent on anam.
La veritat, Sr. President, és que s’ha començat bé, s’ha
començant donant solucions, i hi havia solucions difícils de
donar. S’ha complert també la paraula que ens va donar aquí
respecte a Son Espases; se’ns va dir un téntol, se’ns va dir que
s’arreglaria i que s’arreglaria d’una manera racional, amb sentit
comú. S’ha fet i s’ha fet ràpid. S’han donat solucions al tema de
l’enfonsament del Don Pedro, al tema de les inundacions, del
cap de fibló, etcètera. Sincerament crec que és un bon
començament, que és una postura assenyada i realista.
Si em permet crec que hem de centrar, o centrarà el meu
grup, la intervenció en dues grans polítiques: una el que afecta
al país en colAlectiu i una el que afecte els ciutadans o les
ciutadans, que vostè també hi va fer referència en aquesta
tribuna.
Tenim un nou estatut. Jo crec que això ho hem de recordar
perquè tenim un nou estatut gràcies precisament, també, a la
majoria dels partits d’aquesta cambra, i hem avançat molt en la
matèria d’autonomia amb aquest nou estatut. Nosaltres, des del
Grup d’Unió Mallorquina, som dels que creim que els estatuts
no són només un punt d’arribada; o sigui, a vegades s’ha fet,
sobretot des d’uns certs sectors més a la dreta o més a
l’esquerra, a vegades, una interpretació de dir que els estatuts
són com un punt d’arribada, són com una llosa i fins aquí hem
arribat. Nosaltres creim que és un punt de partida per a les Illes
Balears, per a Mallorca, per a Menorca, per fer-hi feina i és un
punt a desenvolupar, que té moltes potencialitats, i hi creim.
Aquest grau d’aprofundiment i d’autenticitat dins la
democràcia formal creim que és important quant a individus,
però també és important quant a colAlectius, o sigui, aquest
autogovern ens dóna força als drets i a les llibertats individuals,
però també -i aquí des d’Unió Mallorquina volem fer-hi
especial accent- amb el reconeixement dels drets i de les
llibertats colAlectius, que ens legitimen com a poble, com a
nació, etc.
La veritat és que el nostre grup està còmode dins aquesta
concepció d’estat de les autonomies, un estat plurinacional, i
aquí on l’Estat no és només un magatzem residual de
competències, però que també a la vegada es respecten les lleis
de bases i es respecta el nostre autogovern. I són moltes les
competències a desenvolupar a l’Estatut, i sabem que això no
és qüestió..., que aquí també s’ha d’anar poc a poc i sabent on
anam. Però no ens hem d’aturar, no podem perdre el temps
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perquè la legislatura passa volant, passa volant, i la veritat és
que hem d’aprofitar la sintonia que hi ha del Govern balear
amb el Govern central, és a dir, entre els presidents socialistes
aquí i allà. Per tant aquesta sintonia hem de ser pràctics, i des
del Grup d’Unió Mallorquina creim sincerament que s’ha
d’aprofitar. Impulsi aquest desenvolupament de l’Estatut;
tendrà tot el nostre suport i a més no desenganyarem la nostra
gent, el nostre poble. Està sincerament per damunt dels
interessos de qualsevol partit; per tant volem felicitar el tema
de les comissions mixtes que s’han constituït, tant del Govern
amb els consells com amb el Govern central, i l’accent que es
posa a solucionar els problemes de la gent.
Vostè ens parla que estam en una dinàmica que doni
seguretat i confiança, i també són paraules que a nosaltres, al
Grup d’Unió Mallorquina, ens reconforten i no obliden que
dóna seguretat i confiança tenir regles clares, tenir estabilitat
tant social com econòmica, i sobretot gestionar amb sentit
comú; és a dir, tendrem seguretat, tendrem confiança si som
rigorosos i aplicam una gestió amb sentit comú.
Aquesta economia productiva a què vostè feia referència,
tant pel que fa a les persones, insistesc, com pel que fa al
colAlectiu, al país, per nosaltres en aquests temes tendrà tota la
lleialtat en els projectes que s’han pactat en el pacte de govern,
i creim que des d’Unió Mallorquina ens poden fer molts de
retrets, però allò que no se’ns pot retreure és que els projectes
que hem pactat i que hem signat sempre -i els pactes- sempre
els complit al llarg de la nostra història.
M’agradaria també parlar, i vostè ho ha fet, de temes de
territori en el sentit general, territori, paisatge... Creim també,
creim, i li ho dic sincerament, que en aquests temes no s’ha
d’improvisar, no hi ha d’haver urgències ni pressions, no es pot
protegir per mitjans de comunicació -es protegeix amb el
butlletí oficial, no es protegeix amb els mitjans de
comunicació-, i s’ha de ser rigorosos i prudents. Aquí també
trobarà el nostre suport i l’aplicació del pacte. Perquè ha estat
així sempre, des del Grup d’Unió Mallorquina. Vull recordar
aquí que no és el mateix dir que s’ha de protegir, que s’ha de
desclassificar, etc., que fer-ho, i quan s’ha fet en aquesta
comunitat autònoma Unió Mallorquina hi ha estat i ho ha votat,
començant per la LEN, continuant per les DOT, continuant pel
Pla territorial, i ara esperem també que podrem continuar amb
la Llei de sòl, sigui la tramitació que sigui, però necessitam una
llei del sòl i una llei del paisatge, primer perquè forma part del
pacte i estan signades, i després perquè és una necessitat per al
nostre país. Podem passar de ser una de les poques comunitats
que no té llei del sòl autonòmica a ser la primera comunitat
autònoma que té una llei del sòl autonòmica ja adaptada a la
Llei del sòl estatal, amb totes les conseqüències indirectes que
té això quant, precisament, a coses tan importants com és la
promoció de l’habitatge de promoció pública.
Dins aquest aspecte territorial i mediambiental també
consideram essencial, i vostè hi va fer una referència, la llei del
paisatge. No oblidem que la Llei del paisatge inclou paisatge
urbà, també, que es pot catalogar; o sigui, la idiosincràsia dels
barris de ciutat, la idiosincràsia dels centres dels nostres pobles
també és paisatge urbà i és catalogable i protegible, juntament
amb el paisatge natural. La llei està redactada, està aportada,
s’hi poden fer les modificacions que sigui, però està a punt.
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I parlant també de seguretat, de confiança, crec que dóna
seguretat i confiança que l’economia funcioni. Vivim a un país
en què l’economia funciona raonablement bé, que hi ha hagut
un cicle important de creixement, però que tothom coincideix
que hi haurà uns certs símptomes de desacceleració. Seria bo
que a la vegada que pensam aturar determinades coses també
pensem a posar en marxa determinades coses que ajudin que
l’economia funcioni, que els sectors productius funcionin i, per
tant, també ens pareix molt encertat el tema de la llei de
l’habitatge, però volem recordar que les lleis no basten per fer
habitatges, o sigui, de lleis en aquest país, n’està ple; després
s’han de fer, i creim sincerament que per fer aquests habitatges
hem de comptar amb el sector privat, amb els que en saben,
amb els que tenen, a part de saber-ne, tenen els mitjans, i s’ha
de fer evidentment amb el control públic, amb aquests plans
d’habitatges, amb aquestes mesures de promoció d’habitatge
públic, de lloguer, de rehabilitació, de recuperació dels barris,
d’utilitzar els instruments que donen els diferents plans
territorials, els diferents plans territorials quant a la
reconversió. Tot això també pot ajudar a crear riquesa i a més
a millorar, per què no?, el paisatge urbà.
Després un tema, evidentment, que al meu grup interessa
especialment: hem d’aprofitar les eines que ens dóna l’Estatut
i les altres que tenim en potència per potenciar, per
implementar els trets identitaris de la nostra cultura, la nostra
llengua. Per tant felicitam la idea de viure en català. És cert que
la nostra llengua ara és més coneguda perquè la gent l’estudia,
però també és ben cert, desgraciadament, que cada vegada
s’empra menys al carrer, i amb això jo crec sincerament que val
la pena fer qualsevol suport, maldament sigui de xoc, en aquest
sentit.
I per caminar cap a una realitat de país normalitzat és un
bon instrument l’Institut d’Estudis Baleàrics. Es va fer, i ho vull
reconèixer, una bona feina amb l’Institut d’Estudis Baleàrics la
legislatura passada; ha estat una eina de promoció natural de la
nostra cultura, de la nostra llengua i jo diria d’una cosa més
important, encara, ha donat prestigi a aquesta terra. O sigui que
els nostres escriptors, que els nostres pintors, que els
intelAlectuals d’aquesta terra vagin a fora a explicar el que fa és
donar prestigi a la nostra llengua, als nostres creadors i a la
nostra cultura. Per tant li demanaríem que es potenciàs això
perquè donar prestigi precisament a una cosa fa que la gent s’hi
vulgui apuntar, parlant clar i net.
També vull ressaltar el canvi quant a temes identitaris que
hi ha hagut a la televisió pública i concretament IB3. Hem
passat d’un bilingüisme difús a una televisió totalment en
català, i a més en un temps rècord. És una eina de normalització
de país que no podem menysprear; mirin, en els temes de
televisió es pot, des de ca nostra, sintonitzar qualsevol llengua;
per tant és bon que com a mínim en puguem sintonitzar una,
maldament sigui una, amb programació contínua que sigui la
nostra, manco no podem demanar. I amb això s’ha fet una passa
important i s’ha fet una passa també per una televisió plural,
aquí on tant el Govern, com els partits i l’oposició tenen
presència a les tertúlies i tothom hi té a dir o pot dir el que
pugui i el que vulgui. Que a més es fan i s’han implementat els
programes amb productores de les Illes Balears, que també és
important; i per què?, per dues coses: primer perquè són d’aquí,
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però també perquè tenen més coneixement de quina és la nostra
realitat, quina és la nostra idiosincràsia.
En economia, tot i que hem parlat de moltes coses, també
-i sé que avui se’n parlarà- es dirà que en temes d’inversió,
temes de finançament, temes de règim econòmic especial, que
si hem rebut més o manco finançació de Madrid, etcètera. A mi
m’agradaria no fer un ball de nombres, perquè crec que
tanmateix no aclarirem res en aquest sentit, però sí diferenciar
clarament el que és inversió del que és finançament; a vegades
es mescla tot i el que feim és confondre els ciutadans. Podem
donar 40.000 xifres, però n’hi ha qualcuna que és evident.
Inversió a les Illes Balears: ha passat de 217 milions d’euros el
2007 a 300 milions d’euros el 2008, i ha suposat una pujada de
prop del 40%; això és un fet real. Podem posar altres exemples,
de menys, de manco, de més, però això és un fet. Per tant 211
euros per habitant el 2007 a 300; pot ser molt, pot ser poc, però
és cert que hem augmentat, ja vàrem sentir el compromís del
president Sr. Antich a Madrid que s’augmentarà a 700 i
busques d’euros l’any que ve.
En inversió només, el meu grup vull deixar molt clar que
nosaltres demanam el que ens pertoca, el que ens pertoca
comparant amb altres territoris de l’Estat, no perquè siguem
especials sinó amb altres territoris de l’Estat, i crec que el
període 2008-2014 que no sigui inferior la inversió a 2.800
milions d’euros és un avanç. És suficient?, nosaltres creim que
no perquè Balears, lamentablement, continua a la cua de
l’Estat, però sí que hem avançat i això s’ha de reconèixer, s’ha
de reconèixer.
Finançament. Jo em pensava que fins a dia d’avui tots els
partits coincidien que el finançament d’aquesta terra no era
com hauria de ser, que teníem un greuge històric; això ho hem
dit tots moltíssimes vegades, per tant arriba l’hora d’arreglarho, arriba l’hora que aquest model de finançament, pensat per
700.000 habitants, cosa que tampoc ja no tenim a hores d'ara,
es millori. Però a mi el que em va preocupar és que fa quinze
o vint dies, vengués el candidat a la presidència del Govern
central, ara a l’oposició, i digués públicament que no feia falta
canviar el model de finançament. Això es va dir aquí. Jo
demanaria per favor als partits que tenen representació a
Madrid que no juguem amb aquest tema, són temes d’Estat, són
temes de país, que si tots estàvem d’acord que el finançament
era insuficient, deman que quan vengui la gent, els dirigents de
Madrid, deixem d’una vegada per totes el “sí, bwana”, i facem
les reivindicacions que facin falta, tant si són partits d’esquerra,
com si són de dreta, com si són de centre. Aquí és de justícia,
és d’equitat. Unió Mallorquina ho ha dit moltes vegades, aposta
per un nou model de finançament i de solucionar aquest greuge
històric. Crec que hem d’anar -serà difícil- hem d’anar cap al
model de concert. Però insistesc que hi ha hagut millores i hem
d’anar també per aquest camí.

Tema de transferències al Consell de Mallorca; hi passaré
molt aviat perquè és evident que el meu grup, el d’Unió
Mallorquina, amb la defensa que ha fet històricament del
Consell de Mallorca, és més que obvi que estam totalment a
favor que s’atribueixin competències, que es facin
transferències, i també a l’ajuntament.
Igual que seria interessant en matèria econòmica apostar
seriosament i com més aviat per l’agència tributària balear,
perquè ens permetrà gestionar impostos i també permet una
certa decisió a l’hora d’aplicar les polítiques tributàries. Això
pareix que no però també és important.
Règim especial, que també té a veure amb finançació, crec
que és un deure històric que té el Govern central de qualsevol
color amb aquesta terra. Hem parlat moltes vegades de règim
especial però a l’hora de dotar-lo de contingut és un tema
pendent, és un tema pendent que s’ha de solucionar i com més
prest millor. Perquè a la vegada aquest règim especial ens
permetrà millorar la competitivitat de la qual el president ens
parlava, la competitivitat de les empreses. És una manera de
(...) a la vegada que també saludam aquest pla de competitivitat
i de cohesió, i la constitució de les meses que facin falta.
Igual que, si em permet, també ajudaria molt a la
competitivitat d’aquesta terra la cogestió aeroportuària. En
parlam cada moment però ajudaria a la competitivitat turística,
a la capacitat de decisió dels nostres recursos i que
dissortadament els beneficis que avui produeix l’aeroport de
Palma es destinen a altres aeroports d’altres territoris que a la
vegada ens fan competència turística aquí. Per tant és també un
assumpte de justícia, d’equitat.
En temes mediambientals la veritat és que s’ha planificat i
s’ha actuat. Creim evidentment que en el tema de protecció
d’espais de parcs naturals, de litoral, amb la consolidació de
xarxes d’espais naturals, amb la seva ampliació amb la
incorporació de Calvià i d’Andratx que inexplicablement no hi
estaven, amb el compromís del Ministeri de Medi Ambient
d’invertir 40 milions d’euros en els propers quatre anys, amb
les obres de millora de litoral, amb el traspàs que hem
d’aconseguir del parc nacional de Cabrera, amb la neteja de
torrents, que hem vist aquests dies que era amb el conveni de
neteja de torrents, de reforestació, que hem vist aquests dies
que era tan essencial; amb la colAlaboració amb el sector
primari -a què també va fer referència el president i que també
jo afegiria que aquest sector primari pot ser també un beneficiat
d’aquesta llei del paisatge, si se’m permet, perquè el sector
primari ajuda a mantenir el paisatge-; amb tema d’aigües, que
amb la millora de les depuradores, amb la possibilitat de
reutilitzar aigües -això ho marca-, és un objectiu de modernitat
del país. Aquest també necessita l’impuls del Pla director
sectorial de residus perillosos. Finalment hem d’aconseguir que
l’aigua de Sa Costera -i això també són actuacions concretes,
fets concrets- arribi, són 14 milions de metres cúbics. Per tant
miram endavant i en aquests temes s’actuï.

En el tema del canvi climàtic crec que hem de fugir de
l’Espanya de la pandereta i de fer bromes en aquest sentit. Jo
li posaria un exemple: el Sr. Sarkozy, que no és precisament
d’esquerres, lidera avui en dia a Europa el tema del canvi
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climàtic, i ha posat més de cent mesures importants en temes de
canvi climàtic. No és una qüestió ni de dretes ni d’esquerres, és
una qüestió no ja de país, sinó d’humanitat, d’humanitat. I a
més aquest problema l’anam vivint, perquè fins ara pareixia
una cosa abstracta; ho hem viscut fa molt poc, o sigui temes de
caps de fibló, de tempestes, etcètera. O sigui, no és una cosa
abstracta, és una cosa que tothom s’hi apunta. Jo demanaria a
tots els grups de la cambra que ningú no quedi enrere en
aquests temes.
Temes de turisme. És un tema que em permetran que passi
aviat, no per la importància sinó perquè crec que en això
coincidim tots els grups de la Cambra, tots, i el partit de
l’oposició en temes de turisme crec que moltes vegades hi ha,
jo diria, un 80% de coincidències. Són aquests recursos
naturals, que és un bé a protegir, és un motor de l’economia i
tot el que pugui dir són frases fetes que ja s’han dit moltes
vegades. Simplement posaria especial accent en les noves
tecnologies, en la reconversió de les zones turístiques i una
vegada més tornar a recordar que hem d’aprofitar l’instrument
tant del Pla territorial com del Consorci de la Platja de Palma.
Tenim l’instrument, tenim la voluntat de les distintes
administracions, tenim la contribució concretament econòmica;
augmentem-la i actuem. El que es faci a la Platja de Palma, a
Mallorca, serà conegut a Espanya i pot ser conegut a tota
Europa, perquè és una zona madura, coneguda a Europa, i
podem ser una vegada més..., estar a l’avantguarda quant als
temes turístics, perquè a la vegada el nostre país és una
potència a nivell turístic.
Mobilitat i transport públic s’han de fer evidentment
esforços importants en el tema de transport públic, tenim, la
veritat és que el Grup Unió Mallorquina a la primera
intervenció que va tenir quant a transport vàrem felicitar, i ho
dic aquí, sincerament de tota la matèria de carreteres a
Mallorca, en aquell moment vaig dir del metro, ara del metro
procur no parlar-ne, perquè el que hem d’intentar és que s’obri
com més aviat millor i que deixi de ser un parc aquàtic i es
converteixi en un suburbà que és el que toca, però com més
aviat millor.
En el tema de transport públic, insistesc, i el meu grup
també que és perfectament compatible amb millora de
carreteres, amb les variants que ens fan falta als pobles, amb les
entrades i sortides de Palma, perquè no conec cap país europeu
desenvolupat que tengui transport públic bo i carreteres
dolentes, una cosa va amb l’altra, no ens equivoquem.
En esports tenim una oportunitat de diversificar, sempre que
tenguem bones instalAlacions i oferta turística, desgraciadament
aquí també hi ha un deute i unes mancances importants,
conegudes, com per exemple Palma Arena, però els plans
d’ajuda a l’esportista, els programes de formació i
d’investigació i els programes de tecnificació són temes que es
poden dur endavant i d’alguna manera hem de trobar una
solució al dèficit de les infraestructures quant al Palma Arena.
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Joventut és un tema que per ventura hi hem passat molt per
damunt, però aquest Pla jove creim que és necessari, que es
creï també l’Institut Balear Jove i un tema de què s’ha parlat,
però que és bo que ens hi aturem i reflexionem és el tema de
l’educació.
El fracàs escolar a la nostra comunitat, jo diria que és un
fracàs de la societat global, del conjunt de la societat, no és que
fracassi el tema d’educació, fracassa la societat mallorquina, en
aquest cas, menorquina o eivissenca, si hi ha el fracàs escolar
que hi ha, fracassam tots, i aquí necessitam un pla de qualitat
educativa, continguts, infraestructures, i crec que, sincerament,
l’esforç del sector, de la societat en conjunt. I seria bo també
donar estabilitat al sistema educatiu, passa un poc com el que
dèiem en matèria territorial, difícilment es pot donar seguretat
i estabilitat si a cada moment hi ha canvis i cada govern, tant a
nivell autonòmic com central, canvia de soca-rel tot el sistema
educatiu. Tema de l’anglès, també creim i ho hem dit aquí
moltes vegades que és prioritari sense detriment de la nostra
llengua.
S’ha parlat del tema d’immigració, nosaltres volem parlar
d’aquest tema. Creim que és important que els immigrants,
vostè ho ha dit, se sentin integrats, però també el meu grup creu
que és igualment important que els immigrants es vulguin
integrar. Creim que és essencial que tenguin drets, però també
és igualment essencial que se’ls expliquin quines obligacions
tenim. Creim que és també important que puguin tenir els seus
costums, però igualment que respectin els valors democràtics
i que sàpiguen i respectin l’ús, la llengua, els costums dels país
que els acull. I això s’ha de dir així de clar, perquè de vegades
sembla políticament incorrecte dir-ho, creim, el Grup Unió
Mallorquina, que la integració du drets, insistesc, i obligacions,
i la integració vol dir integrar-se aquí, al nostre país i en
aquesta terra. Només així aconseguirem una integració efectiva.
Permeti’m, i acab, una referència a la policia autonòmica,
creim que és important també una policia integral que hem de
diferenciar de la policia local i que s’adapti, també, a la nostra
terra i a la nostra realitat.
Per acabar, vull insistir en les possibilitats de l’autogovern,
insistir, com s’ha dit, que passa a passa però amb fermesa i
sabent on anam, jo em permetria, de vegades el món actual, el
ciutadà, els polítics mateixos, tothom demana subvencions,
ajudes, finançament, etc., però molt poca gent, i el Grup Unió
Mallorquina ho vol dir, molt poca gent reivindica la cultura de
la responsabilitat, de l’esforç i del treball. Jo crec que Balears,
els individus, els colAlectius i el Grup Unió Mallorquina ens
responsabilitzam, volem fer aquest esforç, colAlectiu com a
poble, com a individus i com a partit, per créixer com a país,
amb qui en aquest viatge tendrà el suport del nostre grup per
donar solucions amb sentit comú, amb fermesa i amb rigor.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Vicens. Sr. Antich, té la paraula. No?
Continuem amb els diferents grups. Així, té la paraula per part
del BLOC, el Sr. Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. En nom del BLOC per Mallorca
i del PSM-Verds de Menorca, vull començar recordant que
avui som davant un debat en què correspon analitzar allò que
ha estat l’actual curs polític, i no hem d’oblidar que fins el mes
de juny les polítiques d’aquesta comunitat autònoma estigueren
en mans d’un altre president. Per tant, correspon avui analitzar
allò que s’ha fet des de l’actual govern, allò que encara no s’ha
fet però ja s’ha anunciat i també correspon fer un esment d’allò
que l’anterior govern va deixar en herència perquè evidentment
condiciona tot el que actualment està previst.
Així, ens trobam, just després de les eleccions, un
expresident que se’n va per no veure allò que deixa, l’any
comença amb diversos escàndols de corrupció a la primera
pàgina dels diaris. Mentrestant el govern que hi havia aleshores
estava abocat a una impressionant carrera de construcció
d’infraestructures com mai no s’havia vist en aquesta
comunitat. Les autopistes de Mallorca i d’Eivissa que
multiplicaven, per cert, el seu cost de manera espectacular, en
són un exemple.
Una d’aquelles infraestructures que es va fer en un temps
rècord és el metro de Palma. Bé, idò aquest és un dels exemples
més clars de la mala gestió duta a terme per l’anterior govern
i que ara se’n paguen les conseqüències. El metro es nega cada
vegada que plou, per cert com les autovies d’Eivissa; les
deficiències de disseny, estructurals, de pluvials i drenatge són
molt greus i el perill per a les persones és evident. Això obliga
l’actual govern a tancar el metro fins que s’esmenin aquestes
greus deficiències, això sí, mentrestant es posa en marxa la
maquinària demagògica dels anteriors membres del govern que
de manera irresponsable diuen que es tracta de quatre goteres
que s’arreglen en una setmana.

d’un milió d’euros només per la idea i la maqueta que a més ara
l’actual govern haurà de tornar al seu autor. Sr. President, tornila, perquè tanmateix tots coincidim que la melomania que va
provocar aquesta despesa no s’ha de tornar instalAlar en el
Consolat de Mar.
Podríem seguir llargament el repàs de la mala gestió en la
construcció de les infraestructures heretades. Només posaré un
exemple més: el Palma Arena -per cert a qui se li degué ocórrer
aquest nom?-, que havia de ser un exemple d’instalAlació
esportiva modèlica, no té un pla d’ús definit, té problemes de
goteres i va costar 43 milions d’euros més del previst. De fet,
fins i tot es varen haver de desviar fons dirigits a polítiques
socials per pagar el Palma Arena.
Però l’herència trobada va més enllà d’obres mal
executades i amb endeutaments inesperats. L’anterior govern
també ens deixa una societat desestructurada, sense integrar,
amb un creixement urbanístic a costa del paisatge i del territori,
sense autoestima com a país, amb una llengua pròpia
minusvalorada i amb importants desigualtats socials.
Sr. President, com no pot ser d’altra manera, l’obligació del
seu govern serà afrontar tot aquest cúmul de disbarats, posar-hi
ordre, enfrontar les despeses no previstes que s’han trobat i
posar en funcionament el més aviat possible i de la millor
manera les infraestructures que els ciutadans esperen i també
donar solucions a tots els problemes socials, econòmics i
estructurals que patim. El govern de pacte que formam és una
oportunitat en aquest sentit.
I per fer front a tots aquests reptes es necessita un bon
finançament públic; cal recordar que les Illes Balears som la
comunitat en què la diferència entre allò que pagam i allò que
rebem de l’Estat és més gran, en concret la diferència supera els
3.000 milions d’euros anuals. La nostra quota de solidaritat
significa una aportació entorn del 17% del producte interior
brut, superior a qualsevol altra comunitat autònoma o regió
europea.

Sr. President, des del nostre grup parlamentari li demanam
que el més aviat possible es posi en funcionament aquest servei
per als ciutadans, però que es faci amb totes les garanties de
seguretat per als usuaris, i evidentment també li demanam que
s’exigeixin totes les responsabilitats polítiques i tècniques
derivades d’aquesta gran vergonya que ha resultat ser el metro
de Palma, amb un cost, per cert, de 77 milions d’euros per
damunt del previst.

Aquest dèficit fiscal afecta molt negativament les famílies
de les Balears i el nostre creixement econòmic; així, per
exemple, tant en sanitat com en educació la nostra despesa per
càpita està per davall de la mitjana estatal. Aquest fet és més
greu si tenim en compte que el cost de vida a les Illes Balears
és un dels més alts de l’Estat. Per tant, els nostres ciutadans han
de fer front a les insuficiències del sector públic pagant serveis
privats en educació, en sanitat, en transport, i més de la meitat
de les famílies de les Balears tenen problemes per arribar a
final de mes.

Però l’anterior govern no només deixava infraestructures
mal fetes, sinó que també preparava presentacions virtuals
costosíssimes de noves obres. Així passa amb el famós projecte
d’Opera del Moll Vell que l’anterior president encomanà a
Santiago Calatrava, un projecte sense consens, sense debat
sobre la seva conveniència i necessitat, sobre si la ubicació era
l’adequada o no i sense concurs públic. La broma ens costà
1.200.000 euros, pagats del pressupost de l’Institut
d’Infraestructures Educatives, com si en aquesta comunitat no
hi hagués tantíssimes necessitats en matèria d’educació. Més

L’acord recentment aconseguit entre el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat, com vostè recordava ahir,
significa una inversió de 2.800 milions d’euros en set anys, en
compliment de les previsions de l’Estatut d’Autonomia. Ara bé,
aquesta inversió és insuficient; encara que aquestes xifres
suposen un augment clar de la inversió respecte de la que
havíem rebut fins els anys anteriors, no deixa de ser un augment
molt modest. En qualsevol cas, el que queda clar és que
l’Estatut no és l’instrument que pugui garantir un finançament
just per a les Illes Balears, de fet queda demostrat que ni tan
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sols permet equiparar les inversions estatals a Balears amb la
mitjana d’inversió per càpita de la resta de l’Estat.
És ben sabut el nostre rebuig a les fórmules que sobre el
finançament de les Illes Balears acordaren la passada
legislatura PP, PSOE i UM i que finalment quedaren reflectides
a la reforma de l’Estatut en vigor; denunciàrem que no
solucionaven el problema de fons i el temps ens està donant la
raó. Però almenys hem d’intentar ara extreure al màxim les
possibles, les migrades possibilitats que el tímid redactat de
l’Estatut contempla. Així, al nostre entendre, això passa per la
redacció, aprovació i remissió a Madrid de la nova llei de
règim especial de les Illes Balears, prevista a l’Estatut; una llei
que voldríem ambiciosa, agosarada i que no dubtàs afrontar
totes les problemàtiques que la insularitat i d’altres
condicionants afegeixen a les nostres illes. Sense dubte també,
seguir exigint majors inversions de Madrid, inversions que no
són altra cosa, no ho hem d’oblidar, que compensacions per un
previ espoli fiscal de les nostres illes; reivindicació de millores
substantives en el sistema de finançament de les Illes Balears.
No hem d’oblidar l’acceptació explícita que feren tant el
vicepresident econòmic, Sr. Solbes, com després, el president
del Govern de l’Estat, Rodríguez Zapatero, de la discriminació
financera que pateixen les Illes Balears amb el sistema actual
i amb tots els que hem tengut abans.
Ara bé, ja no basten les paraules, no basten aquests
reconeixements, hem d’exigir al Govern d’Espanya que hi posi
remei. A la llarga, des del BLOC, PSM-Verds pensam que la
gravetat de la situació fiscal del nostre país només es podria
solucionar amb un canvi del sistema de finançament autonòmic.
La solució ideal sempre hem defensat que seria un concert
econòmic com el que tenen Navarra i el País Basc; mentre això
no arribi el Govern té el deure de negociar amb l’Estat un nou
model de finançament que superi la discriminació que patim.
Ara bé, els problemes de finançament no ens han d’impedir
avançar: vostè té tota una sèrie de compromisos amb els
ciutadans i ciutadanes, tal i com va anunciar ahir.
En primer lloc, tal i com marca el pacte de governabilitat
que tenim signat, ha de ser la legislatura de les persones; hi ha
d’haver un compromís clar de dur endavant unes polítiques
socials que procurin més atenció als colAlectius desfavorits; més
igualtat d’oportunitats; una cooperació internacional decidida.
En aquest aspecte, ens tranquilAlitza saber que ja s’està
treballant per una llei per a la igualtat entre homes i dones i que
ja s’han realitzat importants passes en relació amb el
desenvolupament de la Llei de dependència, sobretot tenint en
compte que la llei entrà en vigor el gener del 2007 i que el
govern del Partit Popular no havia iniciat cap tràmit.
El mateix podem dir de la sanitat pública a les Illes Balears,
la despesa sanitària pública per càpita a les Illes Balears és una
de les més baixes de tot l’Estat i els nostres índexs de
satisfacció amb la sanitat també són dels més baixos. Així, s’ha
de millorar tota la xarxa sanitària i especialment el que fa
referència a l’atenció primària, superant les greus
problemàtiques heretades. També s’ha de recuperar una atenció
digna per a la salut mental, molt desatesa la passada legislatura.
I per dur a terme aquests objectius sanitaris, també serà
necessària la millora del sistema financer, com he dit abans.
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Un govern que posa en primer lloc les polítiques per a les
persones ha de tenir l’educació, també, com a una de les seves
prioritats bàsiques. Hem de partir de la realitat que la situació
del nostre sistema educatiu no és en absolut una bona situació;
les taxes de fracàs escolar, d’abandonament d’estudis i de
manca de capacitació professional són alarmants. La situació
no és bona i és, amb seguretat, molt pitjor després de quatre
anys on, des del govern Popular, no s’han afrontat els
problemes i simplement es limitaren a fer polítiques de
mostrador, d’escenificació colorista de purs i simples lluïments
mediàtics. Són molts els aspectes en el tema educatiu que
aquest govern haurà d’abordar, després de la deixadesa dels
darrers quatre anys, massa com per esmentar-los tots, si més no
cal enumerar-ne alguns de significatius.
Infraestructures educatives. Les mancances a totes les illes
són serioses i en ocasions sagnants, hi caldran fortes inversions:
Sant Jordi, Binissalem, la llista seria molt llarga. Especialment
preocupant és el dèficit que pateix Eivissa.
Polítiques actives contra el fracàs escolar i l’abandonament
d’estudis, és un tema cabdal en què ens hi jugam el futur del
nostre país. Però aquestes polítiques han d’anar més enllà
d’escenificacions de congressos sobre el tema a què ens va
acostumar l’anterior govern; s’ha d’anar més enllà i s’ha
d’apostar per una implicació de tota la societat en una tasca
comuna que a tots ens afecta.
I sense cap dubte, cal atendre, de manera especial, la funció
docent. Sense la colAlaboració decidida dels docents, donar un
tomb a la situació és impossible. S’han de defugir, llavors, els
enfrontaments amb els mestres i professors que protagonitzà
l’anterior administració educativa, encara aquests se’n recorden
quan el Sr. Matas els acusà de manipular els alumnes.
Extensió de l’educació infantil 0-3 anys, evidentment hem
de dur endavant el Pla d’escoletes, posat en marxa pel govern
del pacte de progrés i que el govern Matas eliminà, com a eina
bàsica per a un futur educatiu millor.
Hi ha molts més aspectes importants, però tots han de basarse en un fil conductor únic: la participació real i efectiva de la
comunitat educativa; i per dur-los a terme tots tenim ben clar
que farà falta una millora del finançament autonòmic.
Pel que fa a la llengua catalana, no és desconegut per ningú
que la reforma estatutària va suposar, al nostre entendre, una
ocasió perduda per aconseguir l’equiparació legal entre les dues
llengües oficials. Les nostres propostes en aquesta línia varen
ser rebutjades i el text final deixà altra volta la llengua catalana,
la llengua pròpia de la nostra terra, en una situació jurídica
d’inferioritat respecte de la llengua castellana. Situació que
s’agreujà amb la política que, calculada progressiva i fredament
va dur a la pràctica l’anterior govern, el qual passà d’una
postura no activa en política lingüística, típica dels anteriors
executius populars, a una clara i pregonada belAligerància
contra el català. Aquesta situació injusta fa més necessari que
mai posar en marxa polítiques d’igualtat lingüística, polítiques
d’igualtat lingüística que només pretenen que els
catalanoparlants de les Illes Balears deixin de ser discriminats
a la seva pròpia terra.
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Cal donar una oportunitat a tots els ciutadans de les Illes
Balears de ser efectivament bilingües, és a dir, a conèixer
tothom les dues llengües oficials. Per a això calen polítiques
decidides, algunes ja les hem posat en marxa: recuperació del
Consell Social de la Llengua Catalana; congelació del decret
que fomentava la castellanització sota l’excusa i la màscara
d’un pretès trilinguïsme, però sens dubte no basta. El
desenvolupament integral de la Llei de normalització
lingüística; la difusió de la nostra llengua pels mitjans de
comunicació, per sort IB3 ja ha recuperat la legalitat i emet en
la nostra llengua, com marca la llei; la colAlaboració amb les
entitats cíviques; l’ús del català a tots els àmbits de
l’administració; una millor dotació de recursos, etcètera. Hem
de suposar que s’aconsegueixi una premissa tan senzilla, tan
simple, però tan justa, com que els ciutadans que vulguin viure
en català puguin viure en català. Però no només això, la llengua
catalana ha de ser un dels instruments cabdals de cohesió
social, ha d’esdevenir la llengua comuna de tots els ciutadans
que habiten aquest país, venguin d’on venguin.
Per altra banda, un dels objectius marcats pel pacte en
matèria cultural era el reingrés a l’Institut Ramon Llull. Un
retorn que s’ha de plantejar necessàriament amb una presència
de les Illes Balears d’igual a igual amb els dos governs català
i balear, tres si es confirma la presència d’Andorra; retorn que,
Sr. President, heu d’impulsar amb força perquè es pugui dur a
terme aviat.
També plantejàrem en el pacte de governabilitat assegurar
la presència de canals en català a la televisió digital i la
possibilitat d’establir convenis de cooperació amb les
corporacions de ràdio i televisió de parla catalana. En aquest
sentit ens hem de felicitar per les gestions fetes en aquests
aspectes, especialment pel que fa a la cessió mútua de
doblatges entre les distintes televisions autonòmiques catalana
i balear.
Com vostè indicà ahir, un altre dels grans reptes d’aquest
govern és resoldre el problema de l’habitatge. Les Illes Balears
són la comunitat autònoma on el preu de l’habitatge ha crescut
més aquests anys, en canvi som la comunitat que ha creat
menys habitatges de protecció oficial de tot l’Estat Espanyol.
Aquest problema és especialment greu per als joves, els quals
han d’invertir una mitjana de les tres quartes parts del seu sou
per pagar un pis. En aquest sentit, l’anuncia d’una llei de
l’habitatge que abordi d’una manera decidida aquest
compromís pot ser una passa endavant. L’acord de govern
signat preveu: construcció d’habitatges, principalment dirigits
a lloguer; prioritat de la rehabilitació i establiment de
mecanismes per treure al mercat els habitatges buits. I aquestes
polítiques, per tant, s’han de dur endavant.

Ara bé, ens permeti advertir que en el cas de possibles
actuacions a les àrees de transició en sòl rústic, s’hauria de ser
especialment acurat amb les qüestions paisatgístiques i
mediambientals; de cap manera la solució d’un problema pot
crear un impacte major amb termes territorials, ambientals o
paisatgístics. El sòl és un bé escàs i més encara en el nostre
país, això vol dir una màxima eficàcia i aprofitament del sòl. I
per tant, abans de créixer en consum de sòl, cal fer rendible el
que ja estigui ocupat; com vostè va anunciar ahir, la
rehabilitació ha de ser la gran protagonista.
Sense cap dubte, un altre dels camps en què aquest govern
ha de fer un especial esforç serà entorn del desenvolupament
econòmic i social, com vostè també hi feia referència ahir
mateix. Les darreres dades d’atur ens reafirmen que hem
d’aconseguir un pacte per l’ocupació, per lluitar contra la
precarietat i la temporalitat. Aquesta darrera és especialment
greu en el cas dels joves, atès que la majoria dels contractes
realitzats als joves són temporals. I si els salaris dels
treballadors de les Balears estan per davall de la mitjana
espanyola, en el cas dels joves aquest fet encara és més greu. I
en aquest àmbit també, no hem d’oblidar l’esforç que s’ha de
fer en evitar la discriminació per motiu de gènere, ja que les
dones actualment cobren una mitjana de sou inferior als homes.
Aquest pacte per l’ocupació haurà d’incloure mesures clares
contra la sinistralitat laboral, la qual s’ha incrementat
significativament els darrers anys a les Illes Balears.
Un altre dels objectius a aconseguir ha de ser el
desenvolupament de sectors econòmics, amb un increment de
la inversió en recerca, desenvolupament i innovació en tots els
àmbits, com vostè també anuncià ahir; suport a les empreses
autòctones; una aposta clara de suport i recuperació dels sectors
industrials i comercials; aprofitar les sinergies de turisme per
fomentar el sector agroalimentari; donar total suport al
desenvolupament de l’economia social i reorientar la
construcció cap a la rehabilitació i la construcció
d’infraestructures i equipaments.
El sector primari ha de ser un altre sector econòmic clau.
S’ha de recuperar la democràcia i la representativitat en aquest
sector i la política agrària ha de comptar amb nous instruments
de finançament. La situació del sector agrícola ens preocupa
especialment, darrerament les distintes associacions agràries
han manifestat el seu descontent amb la política agrària i per
això pensam que cal prendre mesures. És important prendre
consciència de la situació, adoptar una actitud de treball i servei
cap a la pagesia per donar solucions a les problemàtiques del
sector. En aquest sentit, ens alegram de les notícies d’avui
mateix respecte d’acords que van, precisament, en aquesta
línia.
Un altre dels reptes en matèria econòmica del nou govern
serà el desenvolupament autonòmic de la Directiva europea
Bolkestein, amb l’objectiu d’evitar els inconvenients que
planteja una mesura liberalitzadora del mercat com és aquesta.
En aquest sentit, estam d’acord amb l’anunci de responsables
de comerç del govern de treballar per tal de convertir
l’adaptació d’aquesta normativa en una oportunitat per a la
promoció del model comercial de proximitat introduint criteris
de sostenibilitat i d’igualtat d’oportunitats.
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Respecte del turisme, també serà necessari, amb diàleg i
consens amb el sector, anar avançant per superar els problemes
estructurals que patim actualment, com l’estacionalitat o la
despesa diària que realitzen els turistes la qual cada vegada va
minvant més. Hem d’afrontar també la necessària reconversió
de les zones turístiques madures, començant per la Platja de
Palma, com ja s’ha anunciat per part de responsables de
turisme. S’ha de remarcar que el turisme ha de servir per
impulsar la nostra cultura i donar-nos a conèixer correctament
com a colAlectivitat al món.
Lligat amb el futur del turisme a les Illes Balears, no hem
d’oblidar el futur del nostre territori i del medi ambient. Hem
passat quatre anys especialment greus pel que fa a la destrucció
del paisatge i les agressions al territori. La seva decisió de
continuar les obres a Son Espases ha estat, per tant, una mala
notícia en aquest sentit. Considerar que hi ha d’haver, per tant,
un compromís clar i ferm amb la conservació del nostre
territori. En aquest sentit, l’anunci d’una llei de mesures
territorials que feia la setmana passada el conseller d’Ordenació
del Territori i que vostè recordà en el seu discurs d’ahir, ha de
ser una primera passa per anar cap a una altra manera
d’entendre el territori. Aquesta llei ha de tenir, entre d’altres
objectius, desclassificació d’urbanitzacions que implicarien un
impacte territorial i paisatgístic inassumible; eliminació de nous
projectes de camps de golf que vagin acompanyats de
creixements residencials o turístics i la corrupció de
l’urbanisme a la carta que va fer el Partit Popular mitjançant
diverses lleis.
Aquesta llei, juntament amb altres mesures, com la llei del
paisatge, la llei del sòl, la limitació de ports esportius i
l’increment dels espais naturals protegits, han de marcar aquest
canvi en les polítiques territorials. No ens podem permetre més
decepcions en aquesta matèria. Aquest govern ha rebut
herències feixugues les quals han retallat el seu marge
d’actuació, ara però, és necessari el coratge de dur endavant
aquestes actuacions que facin realitat un canvi de concepció
amb les polítiques d’ordenació del territori.
També hi ha d’haver una aposta decidida per al transport
públic i colAlectiu. Així, un dels grans projectes d’aquesta
legislatura ha de ser el desenvolupament del tren, com bé deia
vostè ahir. De fet, hi ha d’haver un impuls general a la mobilitat
sostenible i al transport públic. Per això, seria important
l’anunciada signatura d’un conveni amb l’Estat en matèria de
transport ferroviari; les Illes Balears sempre han estat
discriminades amb les inversions ferroviàries de l’Estat. Ara el
Govern de l’Estat ha de contribuir econòmicament amb la
mateixa mesura que ho fa amb la resta de comunitats
autònomes; d’aquesta manera podríem iniciar, a partir de l’any
que ve, els projectes inclosos en el Pla director sectorial de
transports i pendents d’executar, com ara el perllongament de
les línies ferroviàries fins Alcúdia, fins Artà. Aquestes
inversions podrien servir també per encetar altres projectes,
com el tramvia per a la badia de Palma.
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Una altra qüestió en la qual es fa necessari fer una especial
incidència és l’avanç de l’autogovern i el desenvolupament de
l’Estatut d’Autonomia. Com vostè sap les nostres aspiracions
com a país no poden quedar satisfetes amb l’actual Estatut
d’Autonomia. Ara bé, l’Estatut preveu una sèrie d’avanços
competencials, per bé que escassos, per a les Illes Balears. Hem
de ser capaços de fer possible el seu acompliment, des de la
policia autonòmica fins al traspàs efectiu de la gestió de
justícia, traspàs que ha de venir ben dotat econòmicament. En
aquest sentit confiam que es faci una bona negociació amb
l’Estat, sobretot tenint en compte la mala experiència de les
transferències de competències educatives i sanitàries. En
aquest sentit, Sr. President, l’instam a no acceptar un traspàs de
les competències que no vengui amb totals garanties
econòmiques.
Tenim, a més a més, altres temes pendents amb Madrid.
L’empresa més gran de les Illes Balears, la que genera més
ocupació i probablement més riquesa, ha de continuar depenent
únicament i exclusivament de Madrid? AENA i el seu model
centralitzat, únic a Europa, recordem-ho, ha de continuar així
com està? L’avanç cap a la cogestió aeroportuària és un altre
dels objectius bàsics que ens hem de marcar.
Sobre el desenvolupament de l’Estatut un dels punts
importants serà el traspàs competencial als consells insulars.
Un dels aspectes de la reforma de l’Estatut que obtingué el
suport dels nostres grups parlamentaris va ser el referent a la
nova arquitectura institucional de la comunitat autònoma. El
compromís del pacte que hem signat precisament és posar en
marxa sense dilacions la comissió mixta Govern-consells, i així
s’ha fet; el passat 20 d’octubre ja es publicà el decret de creació
en el BOIB. Establerts els mecanismes adients per fer efectiu
aquest traspàs, ara cal posar fil a l’agulla. Entenem que aquest
procés és complex i que la necessitat d’acords entre les
administracions implicades suposa un gran volum de treball,
però s’ha de posar en marxa. Sense presses però sense pausa
cal establir un calendari de traspassos; no hem de pretendre fer
un sol decret de traspàs que englobi totes les competències,
sinó que hem de dictar els decrets a mesures que s’arribi als
acords necessaris exigits per l’Estatut, sense dilacions però
sempre des de la seguretat que suposa el consens.
En aquest aspecte, tal com he dit abans, cal recordar que el
dèficit de finançament condiciona les polítiques que es volen
aplicar tant des del Govern com també des dels consells
insulars i dels ajuntaments, i ho hem de tenir present, molt
present, especialment en el cas dels consells insulars, les
institucions que al meu entendre estan més condicionades per
la insuficiència de recursos, i ara tenim una bona oportunitat
per cercar solució i posar al mateix nivell autogovern i
finançament.
Un altre aspecte al qual voldria fer referència és el de
colAlaboració institucional. Més enllà del que s’estableix a
l’Estatut referent al traspàs de competències als consells cal que
la tasca de govern tengui un principi bàsic: el respecte al paper
dels consells insulars com a governs de cada una de les Illes.
Després dels quatre anys passats, on des del Govern es
realitzaren polítiques d’atac frontal, per exemple al Consell de
Menorca perquè era de diferent color polític, hem de tornar a
la situació de respecte institucional que havia estat la norma
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general de tots els governs i que va ser trencada la passada
legislatura pel govern del Partit Popular. S’ha de destacar, de
fer, que en pocs mesos el govern actual ja ha solucionat alguns
dels principals contenciosos que l’executiu anterior havia creat
artificialment per ofegar un Consell de Menorca progressista.
Des del Grup BLOC i PSM-Verds pensam que aquest
govern està capacitat per resoldre tots aquests reptes que té
plantejats, i per oferir solucions als problemes reals dels
ciutadans. Pensam que és un bon govern per a aquest país, i a
més és un govern divers, com diversa és la nostra societat. La
pluralitat de punts de vista i de sensibilitats és bàsica per tenir
una percepció adequada de la realitat i també, per tant, per
obtenir les millors respostes.
Abans d’acabar voldria fer esment a una altra qüestió: la
necessitat de recuperar la credibilitat de les institucions, la
necessitat de dignificar la funció pública i d’acabar amb els
clientelismes. El nou govern ha d’actuar amb total
transparència; el nostre horitzó ha de ser el del servei públic.
Després de la legislatura passada, en què es va posar en dubte
la credibilitat d’algunes institucions, el nostre repte ara és
tornar la confiança dels ciutadans en les administracions.
Voldria afegir que el seu compromís de millorar la qualitat de
vida de les persones també és el nostre compromís, també
volem donar el missatge que és possible canviar les coses, és
possible una altra manera de fer política, amb honestedat i
honradesa, escoltant la gent, obrint canals de participació
ciutadana. És possible redreçar el model econòmic i social, i
hem de recuperar la confiança i l’estima del nostre país. Aquest
canvi no es pot fer de la nit al dia, però cada dia s’ha de
treballar per fer-ho possible, cada dia s’ha de treballar per
continuar avançant.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diéguez.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, nos
encontramos ante el debate que todos damos en llamar el
debate de los cien días, ya que poco más ha pasado desde que
el actual gobierno comenzó sus funciones y está todavía muy
reciente el debate de investidura. Tanto es así que en el
proyecto de nuevo reglamento que se pactó en su momento se
planteó que el presente debate no tuviera lugar en el primer
periodo de sesiones de la legislatura, ya que normalmente poco
puede haber cambiado entre la investidura y este momento.
Pero la densidad política del discurso que nos presentó ayer el
Sr. Presidente y también la intensa actividad política de esta
época, realmente este año justifica de forma sobrada este
debate.

Y, claro, en este debate, al igual que en las crónicas
deportivas, pues tenemos que comenzar comentando cuál es el
estado del terreno de juego, evidentemente. Ha bastado muy
poco tiempo para poder comprobar que el terreno de juego está
en mal estado, lleno de agujeros, peor de lo que intuíamos en
el debate de investidura. Más de 3.000 millones de euros de
deuda evidencian que esta comunidad no habría aguantado un
nuevo gobierno del Partido Popular; por eso, Sr. Presidente, le
digo que no acepte ni un solo consejo, cuando llegue el
momento, de la Sra. Estarás en materia económica, porque en
este momento cada ciudadano de Baleares debe en la
actualidad 3.000 euros gracias a su gestión, cada ciudadano.
Hablar de deuda no es hablar de pasado, sino de futuro, porque
en los próximos 30 años vamos a tener que estar pagándolo; es
el futuro de esta comunidad pagar la deuda que acabamos de
contraer.
Este gobierno va a tener que trabajar duro para tapar todos
los agujeros, y de todos quizá uno de los más espectaculares,
como ya lo ha dicho algún portavoz que me ha precedido en el
uso de la palabra, sea el del metro de Palma, obras licitadas en
215 millones que se fueron a los 312 y que después de los
fallos detectados, de las deficiencias detectadas, pues
tendremos que implementar con mucho más dinero. ¿Qué decir
de la situación que se creó, de forma algo sorprendente, que
nos hace plantearnos una pregunta, y es en beneficio de quién
estaba pensando el govern anterior al recepcionar las obras del
metro un día antes de que usted, Sr. Antich, fuera presidente?,
¿en beneficio de quién se estaba pensando? Desde luego no en
beneficio de los ciudadanos, como la experiencia así nos ha
demostrado. ¿Qué decir -ya se ha hablado- de las autopistas de
Ibiza?, que pasaron de 130 a 480 millones tras pasar por la
varita mágica de las adjudicaciones de un gobierno que no tenía
freno a la hora de gastar: inundaciones, graves fallos en el
proyecto, etcétera.
Las residencias, inauguradas todas, eso sí, pero sin
funcionar. El 21 de febrero de 2007 se inauguró la residencia
de San Miguel; nos la encontramos sin funcionar por falta de
energía eléctrica; igual que la de Crist Rei de Inca, que
funcionaba además sin licencia de obras. ¿Y qué decir de la de
Joan Crespí, que se puede abrir el año después de la
inauguración?, una inauguración, un acto que costó sólo en
escenario y en obras adrede para la inauguración cerca de
300.000 euros que luego se tuvieron que desmontar.
Otro gran agujero: el Palma Arena. 81% más de lo que
estaba previsto costó, de 47 millones a 90,6, otro gran agujero.
Pero no todos los agujeros se deben a la construcción. El
mejor ejemplo de mala gestión pura y dura probablemente sea
el de ese edificio que contrata una conselleria, concretamente
la Conselleria de Inmigración, contrata un alquiler de un
edificio desde el 1 de julio de 2006, una nave en un polígono
que debía ser su sede, que nunca se utilizó, nunca se utilizó, y
que nos ha costado 481.000 euros sin haberla aprovechado
nunca. Y quizá, como anécdota ya porque no quiero
extenderme más en este tema, la Conselleria de Interior compra
unos muebles de oficina -magnífico-, pero a la hora de
colocarlos, es decir, dónde se tenía que colocar uno y dónde
otro, no de acarrearlos, se contrata un colocador de muebles
por 3.000 euros, para decir dónde se tenían que colocar cada
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uno de los muebles. La figura del colocador de muebles creo
que merece una..., es una anécdota, pero merece una categoría
en esta política de pésima gestión, despilfarro y sobre todo
priorizar la política de imagen sobre la eficiencia, y sobre todo
deuda.
Éste es el resumen de lo que se recibe. He de reconocer sin
duda la clarividencia que tuvo en el debate de hace cuatro años
por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que
cuando se dirigía al entonces presidente, después de calificarlo
como noble, elegante y benevolente se dirigió a él con una cita
de San Ignacio de Loyola diciéndole: “Hay que hacer lo que se
deba, aunque se deba lo que se haga”, “hay que hacer lo que se
deba, aunque se deba lo que se haga”, y se siguió al pie de la
letra porque se fueron debiendo todo lo que hicieron,
absolutamente todo. Alguien podría pensar que es que tuvieron
problemas con el Gobierno central; no, en aquel momento,
cuando ya se decía esto, gobernaba todavía don José María
Aznar.
¿Qué ha hecho este gobierno? ¿Qué ha hecho este gobierno
este tiempo, con un 92% todavía de la legislatura por delante?
Ya tenemos logros impensables en otro momento; 7 de
setiembre de 2007: se consigue la aprobación de una serie de
convenios de carreteras que supondrán 431 millones para
Mallorca, 68 para Menorca -la gran olvidada del gobierno
anterior-, 68 para Ibiza y Formentera, convenio que prioriza...
(Remor de veus)
...convenio que prioriza, entre otras cuestiones, los accesos
a Palma.
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci. Silenci, senyores i senyors diputats.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Se ha pasado, señoras y señores diputados, de la
espectacularidad a la utilidad. Y por si fuera poco se ha
conseguido también el compromiso de 2.800 millones de euros
para los próximos siete años, lo que supone incrementar en un
78% lo que se venía invirtiendo en los siete anteriores años. Y
es inminente un nuevo compromiso para la extensión del
servicio ferroviario.
Ningún gobierno en la historia de Baleares había
conseguido dos éxitos semejantes en menos de cien días de
gobierno, ninguno, y cualquier portavoz puede salir aquí a
desmentirme, si puede. Y seguirá el saneamiento, seguirá.
Como prueba el replanteamiento del pozo negro que
constituía ese gasto de 4,6 millones de euros en el Mallorca
Classic Golf, cuyas cuentas son tan oscuras que en la pasada
legislatura me fue completamente imposible conseguir que se
facilitara en el Parlamento, pese a tener que hablar repetidas
veces con el gerente del IBATUR en aquel momento, se me
negó personalmente (...) la documentación, se negó a que fuera
a la conselleria a consultarla, y nos cabe la pregunta y nos
queda pendiente esa pregunta: ¿por qué se ocultaron al
Parlamento las cuentas?
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Son logros importantes para poco tiempo, en los que la
crítica más repetida que hemos oído es referirse a que su
gobierno, Sr. Presidente, es un gobierno formado por distintas
sensibilidades políticas, como si el consenso fuera un defecto;
yo creía que era una virtud. La convergencia, en cualquier caso,
de varios grupos políticos en torno a un proyecto común no es
algo malo sino todo lo contrario, y les pondré un ejemplo.
Miren, en 1976 se creó la federación de partidos de Alianza
Popular en convergencia alrededor del Sr. Manuel Fraga; los
partidos eran Acción Regional, Democracia Social, Reforma
Democrática, Unión del Pueblo Español, Unión Social Popular,
Acción Democrática Española, Unión Nacional Española;
luego en el 79 se crea la Coalición Democrática, añadiendo a
todo ello Acción Ciudadana Liberal y Partido Democrático
Progresista. Pero es que en el 80, cuando abandonan la UNE y
la ADE, se añaden Acción por Ceuta y Unión Liberal Popular
y Democrática de Ibiza y Formentera. Y en el 82 se crea,
paralelamente a la federación de Alianza Popular, con Acción
por Ceuta, Cambio Ecologista y Social, Confederación
Española de Partidos Conservadores, Partido Conservador
Español, Partido Demócrata Progresista, Partido Regionalista
de Castilla y León, Partido Unido de Alianza Popular, Reforma
Social Española, Renovación Española, Unión Liberal Popular
y Democrática de Ibiza y Formentera, llamadas Unió. Sin
contar los restos de UCD; cerca de una veintena de partidos. Y
sin con todo ello han podido llegar al pensamiento único, Sr.
Presidente, poco trabajo tiene usted en comparación con el
simple objetivo de coordinar su equipo de gobierno, poco
trabajo en comparación.
También, Sr. Antich, ha tenido en este breve tiempo que
tomar decisiones de gran calado social. Ya sabe a qué me
refiero: a Son Espases. Hace cuatro años en este mismo debate
el Partido Popular, el presidente de entonces, mantuvo en
absoluto secreto sus intenciones sobre Son Espases, pese a que
sólo un mes más tarde haría pública su decisión de romper el
pacto existente y trasladar el Hospital de Son Dureta a su nueva
ubicación. Decía solamente: “Hemos hecho contactos
continuados, o haremos contactos continuados con el
Ayuntamiento de Palma y con la ministra de Sanidad para la
puesta en marcha de las obras del futuro nuevo Son Dureta”.
Por parte del grupo parlamentario que le daba apoyo solamente
se interesaron por la figura del defensor del paciente y poco
más, también, ninguna referencia a la nueva ubicación. ¿A qué
se debió el absoluto silencio, pese a que la decisión -debe
constar a todos- ya estaba tomada?, ¿por qué se guardó
silencio? El debate fue la segunda semana de octubre, y la
decisión de cambiar la ubicación del hospital a Son Espases se
anunció el 26 de noviembre de 2003. Si le dicen a usted que
hasta el minuto 52 no se refirió a Son Espases, ¿en qué minuto
se refirieron ellos, un mes antes de tomar la decisión? Aquel
silencio, nunca se ha explicado con claridad el porqué de la
decisión, jamás, y mira que lo hemos preguntado, una decisión
que retrasó cuatro años el inicio de las obras y que generó un
importante y grave debate social.
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Cumpliendo el pacto de gobierno, Sr. Presidente, se han
paralizado las obras, se ha tomado un prudencial tiempo de dos
meses para la decisión definitiva. Durante ese tiempo se ha
escuchado a todas las personas, los sectores y las instituciones;
se buscaron soluciones alternativas y finalmente se tuvo que
tomar una decisión, que no era la que nuestro grupo había
deseado, pero como corresponde a un presidente de gobierno
tuvo que decidir usted poniendo el interés general de los
ciudadanos por encima del interés político del partido que le
apoya.
¿Quiere decir esto que el anterior gobierno del Partido
Popular tomó una decisión correcta al ubicar el hospital de
referencia en Son Espases? En absoluto. La decisión de este
gobierno no santifica la del anterior, porque la decisión de este
gobierno no tenía la libertad que tuvo la del anterior, porque la
decisión de este gobierno se tomó tras cuatro años de completo
abandono de Son Dureta y con unas obras contratadas y en
marcha. No se tenía la misma libertad, ni mucho menos, y ellos
lo saben bien. Desde luego no fue una decisión libre, y de
ninguna manera santifica la decisión del anterior gobierno del
Partido Popular. Y les pondré un ejemplo para que vea bien
claro. Miren, en otro momento mi grupo político, mi grupo
parlamentario, no estuvo a favor del túnel de Sóller por
concesión privada por las fuertes sospechas de corrupción;
posteriormente se demostró que hubo conducta corrupta,
aunque prescrita penalmente, y se mantuvo la concesión por se
lo más beneficioso en ese momento para los intereses de los
ciudadanos cuando se gobernó en el año 99. ¿Esto significa que
porque el govern del pacte de progrés no rescatara la concesión
dejaba de haber corrupción?, ¿significa esto? Aquel gobierno
actuó poniendo los intereses de los ciudadanos por encima de
los intereses particulares; este gobierno ha hecho lo mismo, y
ni aquella decisión ni ésta santifican lo que puede haber detrás
de Son Espases. Y como socialista les diré que no me quedé
contento con Son Espases. Como ciudadano de Baleares estoy
orgulloso de un gobierno que sitúa el interés general por
encima de la conveniencia política.
Ahora, la preocupación del Partido Popular durante todo el
proceso de decisión sobre el nuevo hospital de referencia llevó
a su portavoz, de forma reiterada y algo nerviosa, a ofrecerle
los 29 diputados del Grupo Parlamentario Popular, pero cuando
se tomó la decisión critica al Gobierno porque dice que se ha
tomado porque están cogidos a la silla, un argumento de
evidente penuria intelectual. Pero a mí me llama la atención el
ofrecimiento; ofrecen 29 diputados, ¿tienen 29 diputados? Yo
cuento y sólo veo 28, bueno, falta alguno. En esta contabilidad
les perdió el subconsciente, porque resulta que el misterioso
diputado 29 lo tienen pero lo han colocado en el Grupo Mixto,
es decir, que la colocación del diputado 29 en el Grupo Mixto
es un evidente fraude parlamentario para circunstancias como
la que hemos visto hoy, evidentemente.
(Remor de veus)
He oído comentarios, Sr. Presidente, acerca de que su
discurso de ayer estaba vacío, y es que como decía Larra es
más fácil negar las cosas que enterarse de ellas. Entonces me he
dicho: “Voy a releer el de hace cuatro años para compararlo”,
y resulta que en el de hace cuatro años se dedicó el 90% del
tiempo, con el anterior presidente, a criticar al gobierno

anterior señalándose a si mismo como revitalizador -se llamó
el Prozac- de una comunidad autónoma deprimida; recordarán
el discurso éste. Sobre medidas concretas, pocas; es cierto que
anunció alguna. Les diré la primera que anunció sobre medio
ambiente, por seguir el discurso a ver qué dijo sobre medio
ambiente: la primera -es textual, página 211 del Diario de
Sesiones-, la primera: puntuales acciones contra la
procesionaria; la pobre procesionaria, ignorante en su pino,
desconocía que estaba sirviendo para dar la talla de un estadista
y del conseller del ramo. Acciones puntuales contra la
procesionaria; esto es un debate con contenido, pobre
procesionaria. También anunció, eso sí, la política de autopistas
y ni una sola ley, ni una sola, ¿eh?, ni una sola. Pero dejémoslo,
porque como decía en su Segunda Catilinaria Marco Tulio
Cicerón: abiit, excessit, evasit, erupit, que significa “él se ha
ido, escapado, evadido, desaparecido”; 2.000 años después las
palabras siguen teniendo actualidad.
Cuando lo comparo con su discurso de ayer, Sr. Presidente,
una docena de leyes y otro tanto de planes concretos, la
diferencia es apabullante. Ha comenzado otro estilo de
gobernar. Su discurso de ayer, Sr. Presidente, lo resumiría con
una de sus frases: progreso social en términos de humanismo y
solidaridad. Nos alegró ver que se recupera en esta comunidad
autónoma la política de largo plazo, política que pretende estar
fuera del ritmo electoral. El planteamiento de un pacto para la
competitividad y la cohesión social con una proyección para los
próximos veinte años es una propuesta para el futuro de esta
comunidad. Tomarse en serio el cambio climático con
actuaciones concretas, cuando para otras formaciones el
cambio climático se trata entre la chanza y la chacota, es una
aspiración saludable para esta tierra y también redentora de
descreídos, y que naturalmente excede el ensañamiento con la
procesionaria. Una ley del paisaje, una red de áreas protegidas
o reservas marinas son buenos pasos en ese sentido, Sr.
Presidente.
Ley de medidas urgentes para la protección del territorio;
debe de suponer la vuelta atrás de la improvisación que, con
nombres y apellidos, ha marcado la política territorial de la
época anterior; recordará: a golpe de ley de acompañamiento
de presupuestos, una política cuyo cerebro estaba en la
Dirección General de Ordenación del Territorio y que duró
hasta que la Guardia Civil se llevó al cerebro. La protección del
entorno de Son Espases, Sr. Presidente, desactivará las minas
especulativas que facilitó el anterior gobierno. Pero los
socialistas le pedimos que la urgencia en esta ley no nos lleve
a la improvisación; es una ley importante que debemos estudiar
con atención y las cosas urgentes son la que a veces tienen que
hacerse con mayor reposo y atención.
Compartimos y apoyamos plenamente, Sr. Presidente, la
apuesta por las infraestructuras silenciosas en el transporte
público, tren, tranvía, un metro que funcione, y un puerto de
Palma que se pueda ampliar sin tener hipotecado su futuro por
megalomanías bananeras. Pacto por la vivienda, ley de barrios,
ley de vivienda, ley del suelo, apuesta por una educación sin
propaganda falsa, y que no siga un Camino equivocado -y
cuando digo "camino" ruego a los servicios de la Cámara que
lo pongan con mayúsculas porque es el título de un libro-, una
educación que atienda desde el primer año de vida y reflejada
en un pacto por la educación. Por fin un impulso a la Ley de
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dependencia, ¡ya era hora!; el cambio de gobierno va a permitir
que en esta comunidad se aplique y desarrolle esta ley, porque
en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular,
como es el caso de Madrid, se está frenando. Una nueva ley de
servicios sociales, ley de igualdad, nueva ley reguladora del
Consell Consultiu, reforma de la Ley de consejos insulares,
pacto local, y un largo etcétera de actuaciones que ha
comprometido.
En su discurso no he encontrado ni Prozac ni conejos, ni se
ha autodefinido como el salvador de esta comunidad, ni ha
presentado iniciativas mediáticas y vacías. Si un defecto tiene
su propuesta es la de ser excesivamente ambiciosa, y que por
supuesto trasciende la labor del próximo curso político,
necesitando parte, gran parte de la legislatura para poderse
concretar. Y si una virtud tiene el planteamiento que usted hizo,
Sr. Presidente, es que significa otra forma de gobernar. Tendrá
mayor o menor acierto en el desarrollo de las propuestas; por
supuesto nuestro grupo parlamentario le desea el máximo
acierto, pero va a tener un problema grave, un problema porque
un programa de gobierno con mayúsculas como el que usted ha
propuesto necesita, como usted ha dicho bien, el apoyo de
todas las fuerzas políticas, y eso incluye a la oposición, y ahí es
donde veo el mayor problema. Ya le dije en su discurso de
investidura que al menos hasta pasada las elecciones generales
será imposible disponer de un espacio de acción común donde
se desarrollen las sinergias necesarias para la cooperación
política. Ya le dije, Sr. Antich, que resultaría imposible
cualquier tipo de diálogo con la oposición, se cortarán la mano
antes que dársela, ya lo verá, ya lo verá.
(Remor de veus)
Han cambiado de lugar, han cambiado de lugar pero no de
modo de actuar, y, como decía Séneca, nunca mejora su estado
quién muda solamente de lugar y no de vida y costumbres, y de
vida y costumbres no han mudado, Sr. Presidente. Le pondré un
ejemplo; mire, cuando se comenzó a reestructurar el ente
público de Radiotelevisión, IB3, se ofreció al Partido Popular
algo que era impensable que ellos jamás hubieran ofrecido, se
les ofreció tener en IB3 la misma presencia que el Partido
Socialista, un director adjunto, y se planteó sin pedir nada a
cambio, ningún tipo de contraprestación ni nada; y digo que era
impensable que en otra época se hiciera una cosa así porque la
actual portavoz del Partido Popular sostenía en la anterior
legislatura que el Gobierno podía hacer lo que quisiera en IB3
y que cuando llegara otro gobierno que hiciera lo mismo; no
pensaban que pudiera llegar otro gobierno, evidentemente. Pero
este gobierno tiene otra forma de hacer las cosas y por eso se
le ofreció a la oposición que se integrara en la renovación de
IB3 sin pedir nada a cambio. Resultado: no se quiso, se
negaron. ¿Y qué le voy a decir, Sr. Presidente, de la pataleta
infantil por la que han intentado evitar que el presidente de esta
comunidad autónoma estuviera presente en la feria turística de
Londres? No priman en sus decisiones los intereses de
Baleares, esos son los últimos.
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Pero lo peor no son estas cosas, lo más dramático es la
deriva radical en la que se encuentra la oposición y que le va a
dificultar tender puentes de diálogo. Hemos podido comprobar
como durante este período por parte del Grupo Parlamentario
Popular se han priorizado los temas de interés para los sectores
más radicales de su partido. Hemos tenido, no sé si por primera
vez en la historia de esta cámara, un debate sobre terrorismo;
jamás nadie había utilizado el terrorismo como un medio de
obtención de rédito político. Hemos tenido también dos debates
en los que se ha puesto a la monarquía como centro de los
mismos, temas que para nada interesan a los ciudadanos de
Baleares, polémicas de importación para crispar la vida política
de Baleares, pero no lo han conseguido.
Y no sólo en esta misma cámara, no sólo en esta cámara,
sino también en otras instituciones de la comunidad autónoma.
Valga por ejemplo lo que sucedió en el Ayuntamiento de
Ciutadella; en el Ayuntamiento de Ciutadella el Partido Popular
y sus socios decidieron pedir al Congreso de los Diputados ni
más ni menos que la retirada de una ley, concretamente la de
memoria histórica, y el motivo, leo textualmente, “porque es
una ley injusta que no se ajusta al derecho natural ni a los más
elementales principios éticos”. Miren, no entraré en el
contenido de esa ley porque será..., probablemente podamos
hacer otro debate en el que entremos sobre esa..., perdón, no
esa ley sino esa proposición, pero lo que no se pueden consentir
en esta comunidad autónoma es que en un ayuntamiento, que
debe ser democrático y constitucional, se vote contra las leyes
del Congreso y a favor del llamado derecho natural. Se lo
explicaré, porque el derecho natural se caracteriza porque nadie
lo ha visto nunca; se dice que el derecho natural es un conjunto
de principios y de normas de conducta inherentes al ser
humano, pero nadie se pone de acuerdo en cuáles son, ya que
los del mundo islámico tiene poco que ver con los occidentales
y éstos poco que ver, a su vez, con los asiáticos.
Por eso en un estado de derecho la ética, la moral, los
principios, las normas inmanentes no valen de nada mientras no
se incorporan a las leyes, y para evitar que la ética particular de
un gobernante se imponga a los demás lo que se hace en las
democracias es elegir a los representantes de los ciudadanos
para que en las leyes se positivicen los principios mayoritarios.
Y lo que hace que un estado de derecho como el nuestro sea tal
es que todos están sometidos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico. Cada ciudadano es libre de tener sus
principios morales, pero éstos jamás están por encima de la ley.
Esto es así excepto en este caso que acabo de citar de
Ciutadella, donde se pide la derogación de leyes del Estado
porque no se ajustan al derecho natural. Ningún viento es
favorable para quién no sabe dónde va, decía Séneca.
Así pues, Sr. Presidente, con una oposición que prioriza en
este parlamento las discusiones sobre terrorismo, sobre la
monarquía y que pretende que el derecho natural esté por
encima de las leyes emanadas del Congreso, le va resultar
difícil entenderse, aunque le debo reconocer que para usted no
es difícil, no es en absoluto imposible, aunque pueda ser difícil,
acostumbrado como está a hacer del diálogo permanente una
forma de gobierno. Si la oposición no acepta dialogar sobre los
grandes temas que ha propuesto, Sr. Presidente, espere con
paciencia a que pasen las próximas elecciones, a que se
serenen.
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Finalizo ya, Sr. Presidente. Decía don Emilio Castelar que
ningún hombre de ideal debe ser gobierno hasta tanto su ideal
sea posible. Una docena de leyes y más de treinta actuaciones
concretas, detalladas, enunciadas ayer, nos demuestran que su
ideal no sólo es posible sino que va a ser, sin duda dentro de
muy poco tiempo, una inminente realidad.
Nada más, Sra. Presidenta.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Arribat aquest punt, se suspèn la sessió, la qual
recomençarà a les 16.30 de la tarda.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Bones tardes senyores i senyors diputats, es reprèn la sessió.
I en primer lloc té la paraula el Molt Honorable Senyor
President del Govern de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Senyores i senyors diputats. El primer que vull fer, com no
pot ser d’altra manera, és agrair a tots els grups que han
intervengut la seva intervenció i ara procuraré donar resposta
a algunes de les qüestions que s’han exposat.
El primer que ha intervengut és el Sr. Mayans, el diputat del
Grup Mixt i ell em deia que hem emprat aquests primers temps
per pactar molt i a la vegada dóna la impressió que s’ha perdut
molt de temps. Jo li vull dir al Sr. Mayans que aquesta no és la
meva impressió, la de perdre temps, sí que és la meva
impressió que hem començat a pactar molt perquè
efectivament, durant aquesta legislatura una de les coses que
vol fer el meu Govern és precisament pactar molt, intentar
compartir, intentar implicar al màxim de gent dins allò que és
el projecte de la comunitat autònoma. El Sr. Mayans em deia
que no sempre se cerquen les millors solucions perquè les
contestes que li han fet molta gent que està en el Govern en
aquests moments és que això ho diu el pacte. Jo li vull recordar
al Sr. Mayans que l’anterior president d’aquesta comunitat
autònoma sortia moltes vegades a aquesta tribuna i deia “això
ho diu el meu programa”. Per tant, vostè ha d’entendre que en
aquests moments el programa d’aquest govern és precisament
el pacte que hem firmat entre les distintes forces polítiques. Per
tant, no ho ha d’entendre com si fos un retard, sinó que
realment estam complint un programa que hem volgut pactar
entre tots.
Vostè diu que això a vegades du a què no s’agafin les
millors solucions econòmiques. Jo no tenc ganes d’entrar en
quines són les millors solucions econòmiques d’alguns temes
i a vostè no li he sentit precisament criticar-los. Jo li podria
posar un grapat d’exemples de solucions econòmiques poc
favorables per als ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes que
són ben aclaridors de com les coses no s’han de fer si realment
es vol defensar una bona gestió. Per tant, en aquests temes, Sr.
Mayans, jo no hi puc estar d’acord. Jo crec que aquest govern
s’ha posat des del primer moment a fer feina en les prioritats
que tenia. Vostè aquí damunt ha dit, jo li ho agraesc, que
efectivament a Formentera algunes passes durant aquests 3
primers mesos ja hem donat i jo crec que són passes
importants. Poder tancar l’acord que fa possible poder posar en
marxa el Consell de Formentera i que en principi havia previst
3 milions i ara són 4 milions d’euros, jo crec que és una passa
important i s’ha pogut fer de comú acord i a més, vull aprofitar
per dir-li amb una exemplar i molt bona relació del Govern de
les Illes Balears amb el Consell Insular de Formentera. Per tant,
això fa possible que totes aquestes passes es puguin donar.
També una de les prioritats és el centre de dia, que vostè
sap que es va licitar en el seu moment i que no va anar bé la
licitació. I vostè m’ha donat una versió dels fets i també en tenc
d’altres. Em diuen que els doblers que hi havia prevists no eren
pressuposts realment realistes i que per això ningú no es va

apuntar a fer aquesta obra. La meva idea és que hi puguem
posar un pressupost així com pertoqui i per tant, que aquesta
obra es pugui dur a terme. També és veritat que seguim amb el
compromís dels 25 milions quant a inversions i la idea d’aquest
govern de les Illes Balears és respectar al màxim els acords els
quals s’havia arribat entre les distintes institucions i fer que el
més aviat possible es puguin dur a terme.
Després vostè m’interpelAla sobre un seguit de temes. Em
diu si he firmat la carta del President de Formentera en relació
a les delimitacions. El President de Formentera no em va enviar
cap carta perquè jo la firmés. Jo li puc assegurar que la situació
de les delimitacions de Formentera el coneix la ministra de
Medi Ambient, el coneix la vicepresidenta del Govern
d’Espanya i el coneix el president del Govern d’Espanya,
perquè tots han estat a Formentera i han pogut recollir de
primera mà aquesta situació. A més, hi ha un compromís a
nivell del Congrés dels Diputats de tornar estudiar aquesta
qüestió i per tant, que hi hagi un gran acord. El meu Govern és
favorable que això efectivament tengui una bona solució i per
tant, interpelAlarem i parlarem amb l’Estat les vegades que faci
falta per tal que efectivament, un tema complex com aquest,
vostè sap que és complex, vostè sap que fa molt de temps que
aquesta qüestió està present. Hem tengut ministres d’aquesta
comunitat autònoma i això no s’ha solucionat. Per tant, no es
tracta d’un tema fàcil, si el ministre mallorquí de Medi Ambient
no ho va poder solucionar, vol dir que no és un tema fàcil. Per
tant, jo el que li puc dir és que he fet arribar molt clarament
quina és la postura de Formentera a qui ho havia de fer arribar
i des del Govern de les Illes Balears hi estam damunt per
intentar trobar-li una solució.
Quant el Pla de sostenibilitat de la costa, també dir-li que no
em consta que en principi això hagi d’empitjorar res, ho
veurem, ho analitzarem, veurem quines són les distintes
situacions. En principi que hi hagi preparades unes actuacions
per intentar millorar el litoral, crec que és una cosa que en
principi l’hauríem d’acollir bé, sense perjudici d’analitzar
després el cas concret i veure quines situacions reals ens crea.
Però sí que és veritat que aquesta comunitat autònoma, si
qualque cosa ha de fer, des del meu punt de vista, és tenir molt
d’esment en els temes del litoral, sense perjudici de què
efectivament, veiem la particularitat de cada lloc i quins són
realment els problemes que això pot suposar.
Quant el transport de mercaderies a Formentera. Conec
molt bé algunes de les propostes que s’estan defensant per part
del Consell de Formentera, amb la idea de poder tenir una línia
directa amb la península. Per tant, ho analitzarem, xerrarem
amb les navilieres, aquest tema moltes vegades els problemes
sorgeixen amb les navilieres i per tant, vegem quina és la millor
fórmula per intentar trobar una solució a aquesta problemàtica.
Treballem tots junts, treballem amb el Consell de Formentera
i Govern de les Illes Balears, per parlar amb els empresaris i
per estudiar des dels nostres serveis quines poden ser les
millors fórmules.
Quant a la declaració d’interès públic de les línies marítimes
entre Formentera i Eivissa. Efectivament, vostè ho ha dit, això
topa amb la Unió Europea, per tant, té uns problemes. És ver
que des del Govern de les Illes Balears ja s’estan donant unes
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ajudes importants i per tant, també estam oberts a parlar amb el
consell per veure aquest tema amb tota la seva profunditat.

crec que sobre aquesta qüestió ja en parlarem després d’haverse celebrades les eleccions generals.

Quant el Pla de recuperació integral de Ses Salines de
Formentera, compartim les propostes que ha fet Gent per
Formentera i per tant, la gent que lideren en aquest moment,
juntament amb el Partit Socialista l’Ajuntament i el Consell de
Formentera. Per tant, juntament amb la Conselleria de Medi
Ambient analitzarem la recuperació del circuit hídric a Ses
Salines i la feina de rehabilitar els estanys i evitar que segueixi
el seu deteriorament. Per tant, és un tema que també tenim ben
present.

En relació als altres grups que han intervengut. Donar-los
les gràcies, igual que al Sr. Mayans, per la seva intervenció.
Efectivament, molts d’ells han coincidit en què són cent vint
dies, el Sr. Mayans també, el Sr. Mayans en un moment
determinat em deia “molt de futur i poc present”. Jo li voldria
recordar que l’ex-President d’aquesta comunitat autònoma, tal
dia com avui, quan va pujar a fer aquest debat, el primer que va
dir és que no sabia què feia aquí, perquè no havien passat quasi
ni 100 dies i per tant, va venir a dir que aquest debat sobrava.
Jo en cap moment ho he dit, jo ahir vaig dir que estava encantat
de venir a debatre en el Parlament. Però és veritat que cent vint
dies són cent vint dies i efectivament, cent vint dies donen per
planificar i per poder començar a treballar. Jo voldria dir que
el Govern de les Illes Balears, el meu Govern, durant aquests
cent vint dies el que ha intentat fer ha estat treballar en dues
línies. Una, intentar aclarir exactament la situació que ens
trobat i fer front a algunes de les qüestions que ens hem trobat.
I per altra banda, començar a preparar els projectes, el
programa i les iniciatives que volem dur a terme durant aquesta
legislatura. La meva idea ahir va ser precisament parlar poc de
tota la feina que hem hagut de fer per intentar posar al dia
determinades situacions i sobretot, parlar molt de les coses que
volem dur a terme durant aquesta legislatura.

Vostè em parla de la immigració. Jo ahir vaig dir que la
Conselleria de Benestar està treballant perquè dins el mes de
gener poder iniciar la feina de fer un Pla d’immigració per a les
Illes Balears. Per tant, aquest Pla d’immigració ha d’atendre a
tots i cada un dels racons de les Illes Balears, tots i cada un dels
indrets de les Illes Balears i com no pot ser d’altra manera,
també ha d’atendre a Formentera. Per tant, estigui tranquil que
estarem en perfecte comunicació i relació amb el consell
insular per tal que totes aquestes coses arribin a bon port,
aquestes coses i moltes altres perquè haurem de parlar amb el
consell d’habitatge, de la llei de barris, també la volem fer
extensiva a tots i cada uns dels indrets de les Illes Balears i
també han de donar la possibilitat de fer tot un seguit de
mesures per poder recuperar barriades o indrets de Formentera,
tema que també qualque vegada m’ha comentat el President del
Consell de Formentera. Haurem de parlar d’educació i haurem
de parlar de tantes altres coses.
També li agraesc que m’hagi agraït que efectivament, el
pròxim conveni que firmarem amb el Ministeri de Treball en
relació a eliminar barreres arquitectòniques vagi dirigit una part
al metro i l’altra part a Formentera, perquè efectivament hi
volem fer un pla pilot i per tant, hi volem fer un vertader pla de
xoc per intentar donar solució a aquesta problemàtica.
Problemàtica que per desgràcia afecta totes les Illes Balears.
L’any que ve acaben els terminis que havia donat la llei i per
tant, això suposarà fer un esforç molt gran a tota la resta de les
Illes Balears.
Altres temes estam pendents, com són carreteres, etcètera,
està pendent bàsicament que es firmin els convenis amb el
Ministeri de Foment i el Consell Insular d’Eivissa i el Consell
Insular de Formentera arribin a l’acord definitiu, crec que no hi
ha massa problemes en aquest sentit. El ministeri ja ha firmat
amb Mallorca i Menorca i per tant, en principi crec que en
relació a aquest tema no hi ha massa problemes.
Vostè em parlava de la policia autonòmica, igualment com
m’han parlat els altres representants dels grups que han
intervengut. Jo el que li puc dir és que en aquests moments ja
estan encarregats els estudis i allò que seria un avantprojecte a
la Universitat de les Illes Balears i a la Universitat de
Barcelona. Volem que sigui un projecte molt participatiu, molt
integrador, que no dupliqui mitjans i que sobretot, serà un
projecte que en el meu entendre l’haurem de debatre amb
l’Estat, l’haurem de negociar amb l’Estat. L’Estat ha fet una
aposta d’una determinada policia a dues comunitats autònomes
i pareix que té la idea de fer un altre tipus d’aposta a la resta
d’Espanya. Per tant, serà un tema que n’haurem de parlar i jo

Per tant, efectivament jo crec que el primer canvi hauria de
ser un canvi important quant a fons i quant a formes. Jo crec
que el simple fet que la bandera d’aquest govern sigui
precisament intentar compartir projecte amb molta gent,
intentar implicar la societat de les Illes Balears amb un projecte
que lideri el Govern de les Illes Balears i per tant, intentar
pactar i consensuar moltes polítiques, això ja significa un canvi
molt important. Per això jo ahir deia que donava molta
importància al pacte que en aquests moments estam treballant
amb els empresaris i sindicats perquè crec que es tracta d’una
peça fonamental a l’hora de fer feina en aquesta comunitat
autònoma. Jo ahir explicava que aquest pacte tendria dues
meses, una mesa econòmica, necessitam fer una feina molt
important per donar solidesa a la nostra economia i una mesa
de cohesió social perquè dels avanços econòmics que facem en
aquesta comunitat autònoma hi hem de sortir tots beneficiats.
Per tant, han d’arribar a tothom. Aquesta era una de les
qüestions a les quals jo ahir donava molta importància.
Dir-los que la resposta dels empresaris i sindicats ha estat
molt bona. Per tant, crec que hi ha una sensibilitat molt gran
sobre aquesta idea de caminar junts. I això ens ha de permetre
precisament parlar de país en general. Per tant, ens ha de
permetre parlar de temes tan importants com puguin ser el
turisme, com parlar d’altres necessitats també molt importants
com és invertir en totes aquelles infraestructures silencioses que
fan que hi hagi més igualtat dins la nostra comunitat. Això és
allò que jo deia d’implicar els de baix i els dalt. Els de baix per
tal de què puguin passar a tenir més oportunitats i més qualitat
de vida i puguin passar a ser part d’aquesta ampla classe
mitjana que volem impulsar. I per altra banda els dalt a fi de
què apliquem allò de la responsabilitat social corporativa i per
tant, que estiguem implicats també en la política d’aquesta
comunitat autònoma. Per tant, que també participin en el
projecte de la comunitat autònoma.
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Per tant, per a mi significa un canvi important i un canvi
que ens ha de donar la possibilitat de veure les coses d’una altra
manera, de resoldre les coses d’una altra manera i sobretot, de
ser més efectius, de fer feina avui, ara en el present, però
pensant que no podem hipotecar allò que necessitam entregar
bé a tots aquells que vendran darrera. Per tant, aquesta és per
a mi la base de la feina que ha de fer aquest govern, un Govern
que ha d’empènyer una societat que sigui molt més respectuosa
amb el medi ambient, tema molt actual per tot i sobretot molt
actual a una comunitat autònoma com la nostra que està
conformada per illes, allà on sempre les coses són més fràgils
i necessiten un esment més important.
Dels distints temes que m’han plantejat per part dels distints
grups, em referiré a uns quants. S’ha parlat de la importància de
les mesures mediambientals, per tant, de fer un esforç molt
important en aquest tema. Ha sortit la iniciativa que tenim en
marxa en matèria de mesures urgents. Jo ahir vaig dir que era
una mesura important a nivell mediambiental, però també a
nivell econòmic. No podem seguir creixent de forma
desmesurada en residencial en el litoral creant impactes, perquè
això és incompatible en caminar cap un turisme de qualitat. És
una cosa que no em cansaré de dir i no només ho dic jo, ho diu
el President del Foment del Turisme, ho diuen els empresaris.
Per tant, hi ha un consens molt ample i important de què és
necessari prendre mesures en aquest sentit. Igual que ho és
formar els treballadors del turisme, com també ho és empènyer
la reconversió de la Platja de Palma, o investigar i innovar en
matèria turística per poder prendre les millors decisions quant
a diversificació, a cercar nous mercats, totes aquelles coses que
ens facin possible afrontar allò que són els nous reptes.
Per tant, donar molta importància, agraesc que s’hagi fet
així, a tot allò que és l’aspecte de sostenibilitat, és important
per a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, però que a
la vegada és un element importantíssim per al projecte
econòmic de les Illes Balears. Per tant, en aquest sentit hi ha la
Llei del paisatge, la Llei del sòl i un caramull de mesures que
s’estan posant en marxa per part de la Conselleria de Medi
Ambient, entre elles, l’estratègia en relació al canvi climàtic
que volem treballar, com no pot ser d’altra manera, amb
l’estratègia que en aquest moment també s’està treballant des
de l’Estat.
És ver que per a mi també té molta importància el tema de
l’habitatge. És un tema que també ha sortit aquí, és una de les
qüestions en què hi fa feina de valent aquest govern. El tema de
l’habitatge és un tema complex i és un tema que s’ha d’abordar
des de distintes òptiques. El primer gran tema que hi ha en
matèria d’habitatge és que no hi ha habitatge sense política de
sòl i per tant, haurem de fer un esforç molt important en matèria
de crear sòl per poder fer habitatge, sòl públic no n’hi ha i com
que no n’hi ha, no ens queda més remei que fer un esforç molt
important en aquest sentit. En tot això hi està fent feina el
Govern, però això no vol dir que no estigui fent feina, perquè
les primeres passes que s’han donat també van precisament en
el sentit, valgui la redundància, d’impulsar la rehabilitació.
Donam molta importància a la llei de barris, com deia, ja s’està
elaborant i jo crec que a finals d’any podríem tenir el projecte
per poder començar a debatre.

Per altra banda donam molta importància a complir i
participar en allò que és el Pla estatal d’habitatge. Algunes
mesures ja hem pres durant aquests 3 primers mesos. Ja ens
hem posat en contacte amb l’Ajuntament de Palma i estam a
punt de firmar un conveni per rehabilitar el barri de Pere Garau.
Ens hem posat en contacte amb el Ministeri de l’Habitatge per
tal de reforçar i fer una segona fase que havia quedat..., era una
barriada que havia quedat totalment aturada en el Polígon de
Llevant. Hem pogut firmar ampliacions de les actuacions que
s’han de fer en el Polígon de Llevant, per tant, rehabilitació
d’habitatges allà, ens hem pogut posar en contacte amb
l’Ajuntament de Maó per rehabilitar allò que és part del centre
històric. I també amb l’Ajuntament d’Eivissa per parlar de
temes com Sa Penya. Dir que aquest ha de ser un element de
primera importància quant allò que és rehabilitació integral de
barris. I per altra banda, actuacions aïllades en matèria
d’habitatge.
Jo crec que podem fer una bona feina perquè a la vegada
des del Govern d’Espanya actual, esper que se segueixi després
de les eleccions, es té com a prioritat el tema de l’habitatge.
Basta veure les darreres actuacions que s’han fet, com són les
ajudes al lloguer per a l’emancipació dels joves que suposa
prop de 210 euros cada mes durant 4 anys, joves d’entre 22 i 30
anys, crec recordar. Per tant, aquest ha de ser per a nosaltres un
element molt important. Jo crec que en matèria d’habitatge
públic, algú ho ha dit, som la darrera comunitat autònoma, som
la comunitat autònoma que menys ha invertit en habitatge
públic. I aquí es dóna la casualitat que a pesar de ser una
comunitat autònoma allà on la construcció ha tengut molta
importància, allà on hem tengut creixements molt grans els
darrers anys, a la vegada es dóna la casualitat que hi ha una
quantitat de gent molt important i per tant no m’estic referint
només a la gent jove i a les famílies més humils, sinó a una part
important de les famílies de la classe mitjana que tenen molt
difícil poder accedir a un habitatge.
Mirin, l’Observatori jove en matèria d’habitatge,
Observatorio Joven de la Vivienda, com diu l’informe de Sa
Nostra, el que diu és que els joves de les Illes Balears, del seu
sou han de fer un esforç d’un 80 i busques per cent per poder
adquirir un habitatge i que les famílies de les Illes Balears han
de fer un esforç d’un seixanta i busques per cent, un 68%, per
poder accedir a un habitatge. Per tant, parlam d’esforços molt
grans, parlam de situacions que ens diferencien, per desgràcia,
per la part baixa, d’altres, de moltes altres comunitats
autònoma, i que només a les comunitats de Madrid i del País
Basc els suposa aquests esforços semblants quant als que em
referia que han de fer les famílies de les Illes Balears. Per tant,
ens trobam davant una situació que des del meu punt de vista
és greu i que necessita un pla de xoc important, sobretot per la
poca política en matèria d’habitatge que s’ha fet durant aquests
darrers temps, per desgràcia s’han dedicat molt poques energies
a aquest tema durant massa temps i per desgràcia no hi ha
patrimoni del sòl als ajuntaments, avui, per poder envestir en
relació amb aquest tema. També és ver que, a més que
necessitam un pla de xoc, necessitam també canviar la dinàmica
d’actuació en aquesta matèria i, per tant, és ver que així com ja
ha fet el Consell de Menorca, que ja té previst que en els
pròxims creixements es pugui aplicar el 30% d’aquest
creixement per fer habitatge, cosa que donarà uns resultats,
també és ver que nosaltres ho hem de fer, figura a alguna llei

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 12 / Fascicle 3 / 6, 7 i 8 de novembre del 2007

que no ha estat efectiu, ho hem de fer a través de la llei del sòl
i, per tant, hem d’aconseguir que en aquesta comunitat creem
una altra dinàmica important en aquest tema.
També se m’ha parlat de finançament, i jo el que vull dir és
que crec que durant aquests primers mesos s’ha fet un esforç
molt important en matèria de finançament, crec que el Govern
de les Illes Balears, si en alguna cosa ha treballat ha estat
precisament a intentar solucionar tota una sèrie de qüestions
molt importants per a la gestió que hem de dur a terme, la
primera de totes era desenvolupar l’Estatut fins allà on podíem
aquests tres mesos i, per tant, s’ha pogut aconseguir aquests
2.800 milions d’euros en els propers set anys, jo vull recordar
que en els anteriors set anys només en vàrem rebre 1.600 i
busques, i a la vegada hem pogut firmar convenis tan
importants com el Conveni de carreteres, deutes com les
residències, hem parlat ja i tenim el compromís de firmar un
conveni a principis de l’any que ve en matèria de mobilitat, un
conveni molt important per tirar endavant totes les polítiques de
mobilitat i, a més, feim feina i ja tenim aparaulats altres
convenis en matèria de torrents i en matèria de barreres
arquitectòniques com esmentava fa un poc.
Vull agrair també que s’hagi donar suport a les polítiques
que volem fer en matèria de mobilitat, crec que és un altre dels
grans temes que hi ha pendents en aquesta comunitat autònoma,
una comunitat que és una, com deia ahir, de les regions
d’Espanya i crec que del món amb més cotxes per habitant i
que, per tant, necessita fer una inversió molt important en
matèria de transport públic, en matèria de tren, però també en
matèria de transport per carretera i, per tant, una inversió que
arribi a totes i cadascuna de les Illes.
Per altra banda, se’m parlava d’algun tema més concret
d’Eivissa com era a veure què passaria en relació amb
l’Hospital de Can Misses, jo vull tornar a dir avui el compromís
d’iniciar ja el nou hospital a Eivissa i dir també que mentre es
construeix aquest hospital haurem de dur a terme algunes
accions a l’Hospital de Can Misses perquè, efectivament, es
troba en una situació de certa dificultat i, per tant, s’hauran de
fer quiròfans nous, s’haurà d’ampliar la planta d’urgències,
s’haurà de remodelar la tercera planta per convertir-la en àrea
hospitalària i, a més, en matèria de salut, en aquest moment, es
construeixen centres de salut nous a Sant Antoni, Sant Josep,
Sant Jordi, Vila i Sa Colomina. Crec que, en aquest sentit, tot
això ha de significar un avanç molt important.
De les distintes intervencions que hi ha hagut també s’ha
expressat la preocupació en matèria de cultura i en matèria de
llengua, jo ahir vaig explicar el meu compromís que
efectivament en matèria de normalització hem de fer un gran
esforç, hem de tornar a posar en marxa el Consell Social de la
Llengua, que es tracta d’un tema totalment transversal i, per
tant, hi han de tenir implicació totes les distintes conselleries
del Govern, i hem d’unificar al màxim tota la feina de totes
aquelles institucions i organismes amb què compta el Govern
en matèria de promoció de la llengua dirigits per la direcció
general encarregada d’aquest tema, per tant en aquesta direcció
hi hem de fer feina des de l’Institut d’Estudis Baleàrics, des del
COFUC i des de tots aquells àmbits que en aquests moments
tenen algun tipus de competència en aquesta matèria. Però, a
més, pens que ha de ser una feina molt coordinada amb totes
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les altres institucions perquè, efectivament, aquest és un tema
d’estat. Algú proposava algun tipus de pla per donar camí,
diríem, a les necessitats que tenen les persones nouvingudes i,
per tant, per a la seva integració, jo crec que tenim dos
instruments importants en aquest sentit, per una banda el nou
pla de normalització lingüística que ha de preveure precisament
aquests plans específics per a aquests temes, i, per altra banda,
crec i ho recordava fa un moment, que a través del nou pla
d’immigració també hem de tenir en compte aquests temes.
Igual que també els vull dir que dins el Pla de competitivitat hi
ha un apartat per parlar de normalització lingüística, perquè
efectivament es tracta d’una cosa que no és només
d’institucions, sinó que hi hem d’implicar tota la societat, i això
vol dir que hi han de participar empresaris i sindicats a fi de
poder facilitar una nova labor en aquesta matèria; per tant,
tothom ha de poder viure en català aquí, però, a més, com molt
bé deia el Sr. Barceló, ha de ser una llengua de cohesió i de
convivència, i amb aquesta idea feim feina des del Govern, ja
la férem en el meu anterior govern i, per tant, la tornarem fer
ara.
En definitiva, crec que aquestes eren algunes de les
qüestions que se m’han plantejat. Agraesc molt que hi hagi una
coincidència molt important en la feina que fa el Govern i
sobretot que hi hagi un suport gran a les polítiques que duim a
terme, unes polítiques que en aquests moments es plantegen,
unes polítiques que en aquests moments s’estan pactant, unes
polítiques que s’estan elaborant les lleis pertinents per poderles aplicar, unes polítiques que són les que volem dur durant
aquesta legislatura i que jo crec que avui, 120 dies després,
ningú no ens pot exigir que, com pareix per part d’alguns, com
si ja les haguéssim de tenir totes acabades. Crec que vàrem
prometre un canvi tranquil, això no vol dir que no sigui efectiu,
executiu, que no doni molts de resultats, però sí un canvi
tranquil que vol dir molt pactat amb la societat, perquè si ho
feim molt pactat amb la societat, serà un canvi sòlid, i les feines
que farem duraran molt de temps i no, com algunes que hem
vist, que han durat molt poc.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. En torn de rèplica i pel Grup Parlamentari
Mixt, si es continuen dividint el temps, té la paraula el Sr.
Mayans per un temps de cinc minuts.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, presidenta. Cinc minuts és quasi quasi res, per tant
la meva primera intervenció ha intentat ser analítica, objectiva
i reflectint un poc el que he vist aquests cent vint dies, ara
només tenc cinc minuts i abans un portaveu d’aquesta cambra,
amb el seu to i el seu discurs habitual, deia la paraula “frau”, jo
no sé si és frau o què és, però sí que és un poc estrany la petició
que va fer aquest diputat de tenir grup propi i que avui, per no
fer això, només tengui 15 minuts. Jo crec que som on se m’ha
obligat a ser i no som allà on volia ser. Aquesta és la
contestació que li vull donar al senyor portaveu.
(Aplaudiments)
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Parlant ja del discurs del president, ha fet referència al que
jo havia comentat quan hi havia les compareixences dels
consellers, quan hi havia un tema problemàtic o un tema curiós,
es recorria a la frase que jo li he dit, és evident, li he dit dues
vegades en el discurs a la meva primera intervenció, el seu
pacte és legítim cent per cent i ho torn a repetir una tercera
vegada, però els pactes són entre partits polítics, vostè m’ha
citat aquí que quan parlava donava l’excusa abans del
programa, és veritat però un programa és una llista de coses
que s’han de fer, la gent sap exactament el que es va votar i el
que constava en aquell programa i si hi ha coses noves que
siguin sempre positives. Jo li reconec i vostè també ho haurà fet
quan va fer el pacte, cada partit polític que forma part del pacte
té el seu programa electoral i les seves demandes, si ha
aconseguit consensuar-les totes, ajuntar-les i fer el pacte i que
li funcioni i li duri quatre anys, enhorabona, però no hi ha molta
diferència entre un pacte i un programa, un programa du
exactament escrit el que ha de complir el que s’ha presentat
sota aquell programa.
Parlant del centre de dia, té raó, però jo també en tenc i
ajuntant les dues versions tenim la versió completa, vostè sap
per què es va licitar i va quedar desert?, perquè es va prorrogar
o es va endarrerir un any i mig. Té raó i jo també, ajuntam les
dues versions i tenim la versió completa, va quedar deserta la
licitació perquè va estar un any i mig més del compte a fer-se
aquesta licitació, i les empreses que hi podien estar interessades
varen desistir. Té raó.
Vostè el juliol del 2007 em va dir la frase, textual: “jo
l’escoltaré, jo sí que tenc ganes de parlar amb vostè i de saber
quina és l’opinió que vostè du de Formentera”. Agraesc la
targeta que em va enviar, que jo també li vaig enviar amb el
meu programa i una felicitació, esper que prompte ens puguem
reunir, perquè supòs que no seran aquests quinze minuts anuals,
supòs que hi haurà alguna cosa més amb el diputat de
Formentera, per tant esper ansiós la visita que pugui tenir amb
vostè per exposar-li de primera mà i amb un espai més extens
de temps que no els quinze minuts que avui he pogut parlar, per
exposar-li tot el que pugui de Formentera.
Ha anunciat pactes, ha repetit la paraula “pacte” moltes
vegades, no és dolent, però a nivell general li vull comentar que
m’agradaria que la utilitzàs o la fes servir, cosa que és
important, en sectors importantíssims de Balears, és un sector
que és veritat que només maneja l’1% del PIB, però que
gestiona el 80% del territori, que és el sector agrícola i el sector
ramader. Sé que s’han fet avanços ara, aquests dies, però li
demanaria que no s’oblidés d’aquest sector, perquè és un sector
vital, sempre es parla de turisme, de moltes coses, però aquest
és un sector vital per al paisatge i per al medi ambient i sobretot
per a l’agricultura a les Balears.

El que no permetré és que es facin discriminacions, jo si no
he mirat la Llei d’acompanyament d’enguany, ja tendrem molt
de temps per debatre-la, l’article 11 parla de les successions i
les herències i si no ens ho hem mirat malament i tant de bo que
no sigui així, es modifica algun article de la Compilació de Dret
Civil Especial de les Illes Balears, i la conclusió és que les
herències a Eivissa i a Formentera passaran a ser al 7% com
estaven abans. Jo pregaria als diputats d’Eivissa del Partit
Socialista que s’ho llegissin i que entre tots a veure si això és
veritat o no, si és així, és un greuge comparatiu que no podem
permetre, i es faci de manera molt sibilAlina perquè la
Compilació consta de tres llibres, el primer és de Mallorca, el
segon de Menorca i el tercer d’Eivissa i Formentera, i els
articles que van a partir del 56, que és el tercer llibre, és el que
es modifiquen, molt sibilAlinament, però es modifiquen. I no
permetré cap greuge comparatiu.
I acab ja amb un tema que vostè també ha esmentat, el Pa
de sostenibilitat, jo esper que sigui per a bé, però no sé com
compaginaran el que va dir Zapatero a Formentera, que vol un
“deslinde justo” amb el que diu darrerament la premsa, per
exemple, “se trata en definitiva de articular en colaboración
con los órganos competentes en materia de ordenación del
territorio los procedimientos para liberar -liberar- de
edificaciones la servidumbre de protección a medio o a largo
plazo”; això a Formentera representa més del 25% del territori.
Per tant, si ho poden combinar, perfecte, i si poden fer un
deslinde justo encara millor, però no sé com combinaran això
amb el que va prometre el president Zapatero, esper que ens
posem a treballar prompte, vostè i el conseller de Medi
Ambient, perquè ens farà falta, és un tema vital també a l’illa
de Formentera.
Avui matí, i ja acab, m’he passejat pel Parlament i he vist,
a pesar dels esforços de la gent que treballa aquí, moltes cadires
buides i molt poca gent escoltant el debat d’avui, crec que la
gent vol solucions, solucions concretes a problemes concrets i
no discursos, jo crec sincerament que a part que el discurs
d’avui, li he dit a la primera intervenció, sigui d’intencions, de
mirada llarga, hi ha problemes a curt termini i problemes
urgents que no poden esperar i, per tant, esper que aviat es
donin solucions i per a qualsevol cosa que el pugui ajudar em
tendrà al seu costat,
Gràcies, presidenta.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Sra. Marí, vol fer ús de la paraula.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Parlant ja de demandes més concretes. Vostè el febrer del
2007, ja pas a completar el que no he pogut dir a la primera
intervenció, no sé si ja era candidat o no, va anunciar que
demanaria al PSOE de Madrid un senador per Formentera, jo
li deman que continuï amb la mateixa demanda, jo l’ajudaré en
tot el que pugui, tenim ara Estatut, continuem amb el segon pas
que és tenir senador.

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt Hble. Sr. President, senyores
i senyors diputats. Les diputades d’Eivissa pel Canvi no
comparteixen la visió pessimista que ha presentat el nostre
company de grup sobre la gestió de govern i també sobre els
seus projectes. Tampoc no compartim el to utilitzat en aquesta
intervenció, al contrari, ens alegra veure que hi ha projectes,
ganes de dur-los endavant i idees dins el cap per fer-los
efectius. M’alegra també veure la consciència clara del que
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implica per a les nostres illes el canvi polític i de les
responsabilitats concretes amb el canvi de govern que s’ha
produït a la nostra comunitat autònoma.
Voldria alertar-vos, així i tot, president, d’un aspecte que
encara que avui matí se n’ha parlat a bastament des de tots els
grups d’aquesta cambra que han intervengut, consider
fonamental perquè els nostres propòsits es puguin anar
convertint en realitat, em referesc a la necessitat d’un
finançament adequat. Des de fa molts d’anys hem anat alertant
la nostra societat del dèficit fiscal existent amb l’Estat, de fet no
s’ha aconseguit encara que es publiquin les balances fiscals,
malgrat que des de diferents sectors ha estat una demanda
constant entre nosaltres. Hi ha estudis sobre les balances fiscals
de diversa casta i condició, podríem recordar, per exemple, la
Balança fiscal entre Espanya i subsidiarietat entre illes, publicat
per SOS balear o el paper de Guillem López Casasnovas, entre
d’altres. Tots apunten clarament a un espoli fiscal de la nostra
comunitat autònoma a mans de l’Estat, ho diuen ells, i aquesta
diputada ho assumeix en aquests termes.
Ara tenim l’ocasió, Sr. President, de fer pressió perquè
aquest espoli es converteixi en un mínim de justícia, no podrem
donar resposta als grans reptes de la nostra societat si continua
la sagnia fiscal a què ens sotmeten a causa de la feblesa evident
de la nostra autonomia. Som a la cua de la inversió estatal per
habitant i any, i això no pot continuar d’aquesta manera, les
Balears s’han de plantar i s’ha de dir prou. Necessitam una
millora urgent de la balança fiscal amb l’Estat, necessitam
conèixer directament les balances fiscals tot exigint des d’ara
mateix que el Ministeri d’Economia i Hisenda les faci pública
any rera any, com es fa a Alemanya o a d’altres estats amb
estructura plural. De fet, i podem posar-ho com a exemple, des
del nostre punt de vista molt positiu, a Alemanya és
inconstitucional que hi hagi un decalatge de més d’un 4% entre
el que el land aporta a l’estat i el que l’estat inverteix en el land
en qüestió. Imaginem les conseqüències que una llei d’aquestes
característiques podria tenir a l’Estat espanyol.
No es tracta, president, de cap caprici de caire nacionalista,
sinó d’una necessitat urgent i peremptòria de la nostra
comunitat autònoma, perquè tots els nostres projectes de futur
acabin sent una realitat.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. En torn de rèplica, per Unió Mallorquina,
té la paraula el Sr. Vicens.
EL SR. VICENS I MIR:
Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Hem parlat
de punt de partida, de punt d’arribada, de projectes colAlectius,
projectes de país, individuals, d’identitat del país, creim que
hem posat avui unes certes fites, hem parlat de finançament, de
desenvolupament de l’Estatut, de balances fiscals, ens en
podem fer una idea, no la veurem publica la balança fiscal, no
la veurem, serem, continuarem, pujarem un poc la mitjana, això
només té un remei, em perdonaran que vagi al Grup Unió
Mallorquina, passarien aquests greuges, passarien aquestes
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discriminacions si hi hagués un grup al Parlament central a
l’hora d’aprovar els estatuts que tengués, un grup nacionalista
d’aquí, de Balears, que tengués deu o dotze diputats? A l’hora
d’aprovar els pressuposts del Govern central, passaria aquesta
minva de finançament o haver de demanar un milió més, un
milió menys d’un conveni? Jo crec que tots tenim la resposta,
perquè els números no sortirien i perquè ho veim a cada
pressupost que hem d’aprovar, i això és així, la política és així,
i la política parlamentària és així.
Per tant, facem feina amb les eines que tenim, i les eines
que tenim, avui per avui, són sense representació d’un partit
nacionalista a Madrid i, per tant, hem de tenir bon contacte,
hem d’arribar a consens amb el Govern central, hem d’insistir
en aquesta millora del finançament, en el REB, en la insularitat,
i hem de passar els anys fins que aquest país tengui un cert
poder important a Espanya i a Europa.
Model. N’hem parlat i en això coincidim, la veritat és que
coincidim pràcticament en tot, el turisme és el nostre motor, hi
ha d’haver tota una sèrie de reconversions, diàleg amb el
sector, el model, el paisatge, el territori, ha de ser un model
sostenible, el sector primari ajuda aquest paisatge, els pagesos,
els caçadors, etc., i tot això, insistim, es pot donar, això sí que
des d’aquí hi podem posar remei, amb una llei del paisatge,
amb una llei del sòl, amb llei de barris, amb reconversió
territorial, amb reconversió hotelera, això sí, ho hem demanat
i ho continuarem demanant, amb seguretat jurídica, amb rigor,
amb estudis previs, sense presses, i amb uns objectius clars.
President, coincidim també en el tema de l’habitatge,
tothom coincideix que necessitam habitatge, habitatge ja i
habitatge assequible. És cert que, dissortadament, no hi ha sòl
per poder construir aquests habitatges, no ens equivoquem, per
molta via que facem a adaptar-nos a la llei del sòl, per molta
via que es faci, d’aquí que els ajuntaments tenguin ubicat
aquest 30% per fer promoció pública, passaran uns anys, sent
optimistes, passaran uns anys. El que va proposar el nostre
grup, i a més és al programa, és que amb aquesta transició es
posi un cert sòl a l’abast dels empresaris, de la iniciativa
privada perquè hi pugui haver sòl per construir habitatge a
preus taxats. Això, a més, ajudaria que en un moment de
desacceleració econòmica hi hagués activitat econòmica,
afavoriria l’ocupació i a la vegada creim, sincerament, que
també en aquests moments de desacceleració s’ha d’apostar
d’una manera clara i rotunda per la rehabilitació, per recuperar,
per tant benvinguda la llei de barris i benvingut tot el que
aclareixi el panorama normatiu, que ja està bastant avançat i
que hem de tancar amb aquestes lleis que ja hem enumerat
moltes vegades.
Per tant, president, amb aquesta idea, suport a les polítiques
actives, concretes, anem pas per pas i anem a continuar amb
aquesta ilAlusió que acabi la legislatura amb tota una sèrie
d’esperances complertes tant per als nostres ciutadans i
ciutadanes com per al colAlectiu de les Illes Balears.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel BLOC té la paraula el Sr.
Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Estam d’acord, Sr. Antich, que un
debat a cent vint dies és un debat un tant forçat, però el
Reglament de la Cambra així ho indica, i jo crec que se n’està
sortint prou bé quant a les propostes i quant als temes que
tenim damunt la taula, perquè crec que el Govern i les distintes
conselleries amb tant poc temps és ver que realment hi ha hagut
ja molts de projectes damunt, i sobretot tenint en compte les
dificultats que hi ha pressupostàries, dificultats de projectes
anteriors que t’estan damunt i per tant, en aquest sentit, jo crec
que és molt important el que s’està fent.
Vostè feia referència al tema de les mesures territorials.
Totalment d’acord que no podem créixer en el litoral, que
efectivament és compartida pels empresaris, pel món del
turisme, aquesta contenció necessària perquè ens hi jugam no
només el futur del nostre territori i del nostre medi ambient,
sinó també el nostre futur econòmic, el tema del turisme, i crec
que és en aquest terreny on el Govern també es juga la
credibilitat com a opció de canvi. Aquí crec que és on hem de
demostrar la nostra capacitat per no frustrar expectatives. Jo
recordaria les manifestacions en defensa del territori com un
dels impulsos principals del canvi, i el Govern ha d’estar a
l’alçada d’aquesta inquietud ciutadana, i en aquest sentit per
tant estam segurs que hi haurà decisió i coratge.
També en aquest aspecte feia referència vostè a la
importància de la reconversió de la Platja de Palma. Jo crec que
estic d’acord, i ho he dit a la meva intervenció anterior, que la
reconversió de la Platja de Palma ha de ser una de les prioritats
d’aquest govern, i també voldria recordar que aquests dies
precisament el Ministeri de Medi Ambient està parlant de tota
una sèrie de protecció de zones litorals, i una d’elles, per cert,
a la Platja de Palma. Jo crec que, per tant, per donar la
importància que es mereix i per donar una imatge de
sostenibilitat i d’equilibri territorial i mediambiental, crec que
també s’ha de tenir en compte aquesta qüestió. En el cas de Ses
Fontanelles a la Platja de Palma crec que serà important també
tenir-ho present i tenir-ho en compte.
També ha fet referència al tema de l’habitatge, de les
dificultats per trobar sòl públic; s’han de posar mesures. La llei
del sòl ha de recollir aquestes mesures, la llei d’habitatge ha de
recollir aquestes mesures, conjugat sempre, com li hem dit
abans, amb la protecció del territori, i especialment també
tenint en compte les dificultats dels joves. És a així, el canvi
també ha d’arribar aquesta legislatura per als joves. Els joves
de les Illes Balears avui en dia tenen les pitjors condicions
d’emancipació de tot l’Estat, i vostè n’ha fet referència, i altres
problemàtiques. Els joves d’aquí també tenen el major
percentatge d’abandonament escolar, el menor nombre
d’universitaris de tot l’Estat, i en definitiva, per tant, hi haurà
d’haver una feina transversal de tot aquest govern dirigida als
joves.

També ha fet referència al tema del català. Nosaltres el que
volem és que tothom se senti mallorquí, menorquí, eivissenc,
formenterer, i que no hi hagi uns que s’hi sentin més que altres
per mor de la llengua. La llengua ha de ser, per tant, un
instrument a l’encalç de tothom, i tothom hi ha d’estar, per
tant..., ha de tenir totes les oportunitats per aprendre la nostra
llengua i per sentir-se des d’aquest punt de vista integrat, i així,
per altra banda, també ho recull el pacte programàtic de govern
que tenim signat, i amb aquest pacte ens hi vàrem posar
d’acord, aquest pacte marca les línies d’actuació, marca un
camí de canvi que permetrà, per tant, que la ciutadania percebi
un govern amb altres prioritats i preocupacions, una d’elles la
del finançament.
Vostè ha fet referència a aquest acord a què hem arribat
amb Madrid, que canvia bastant, que millora bastant les
inversions de les Illes Balears, amb una qüestió important
també, i és que els doblers que estan en aquest moment pactats
s’han d’invertir efectivament, no com fins ara, si no
s’inverteixen passen d’un any a l’altre, però això no canvia la
nostra situació, no canvia la situació global. Això és del que jo
li parlava a la meva primera intervenció. Les Illes Balears
aportam un 2,5% del producte interior brut espanyol, de tot el
producte interior brut espanyol, i tenim també aproximadament
quasi un 2,5% de la població; però reben un 1,1% de les
inversions, menys de la meitat.
El Sr. Rodríguez Zapatero va reconèixer el mal
finançament, el Sr. Solbes també; per cert, alguns no, el Sr.
Rajoy quan va venir aquí, a Mallorca, va dir que el finançament
era adequat, que no estàvem discriminats. En tot cas el seu
partit ja li demanarà explicacions. Avui mateix en el Senat el
Sr. Solbes ha tornat a reconèixer que el dèficit de les Illes
Balears ve de molt abans, fins i tot, del 2002; el 2002, amb el
nou sistema de finançament, es va perpetuar, evidentment,
aquest dèficit fiscal que tenim, però que aquest ve pràcticament
des del principi del procés autonòmic. I també ha dit una altra
cosa el Sr. Solbes avui matí, i és que el canvi o la solució per
a aquesta qüestió s’haurà de fer en el debat del model del
sistema de finançament. Aquí, per tant, ens on ens trobarà amb
vostè, ens hi trobarà plegats per intentar solucionar aquest
greuge històric d’una vegada per totes, i perquè totes aquestes
polítiques que estam posant damunt la taula no tenguin les
dificultats que tenen actualment per dur-se a terme.
Governam amb el compromís explícit d’eliminar la
corrupció, per protegir el nostre territori, per defensar la nostra
llengua, les nostres arrels, per fer habitatges accessibles, entre
moltes altres coses. Hi ha un programa i una opció de govern,
com deia, que compartim amb els altres grups parlamentaris
que donen suport a l’executiu. Molts dels objectius que es
plantegen en el pacte de govern, com pot ser la protecció de
territori, com pot ser la millora del finançament autonòmic, són
temes que els partits que avui conformam el BLOC ja fa molts
d’anys que defensam. Per tant ens hi trobarà amb vostè.
Hem de fer una política nova, amb objectius diferents al de
l’anterior executiu. Com a govern crec que hem d’escoltar la
gent perquè la gent espera molt d’aquest govern i no la podem
defraudar. No podem decebre ni la societat civil, ni entitats
ecologistes, culturals, sindicats, associacions de veïns,
empresaris, ni, sobretot, la majoria absoluta dels ciutadans que
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ens varen donar suport a les urnes. Per tant vull recordar que
nosaltres hem apostat per aquest govern, és el nostre programa,
i el millor missatge que podem enviar als ciutadans és el de la
feina feta, i si a la meva primera intervenció he lamentat
l’herència que ens hem trobat esper i estic segur que el
patrimoni i la feina feta per aquest executiu seran molt positius.
Tots plegats hem de tirar endavant aquest govern, Sr. President;
anam en el mateix vaixell, un vaixell en el qual vostè du el timó
però la direcció la fixam plegats, i així estic segur que
arribarem a bon port.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup... Sr. President, té la
paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc he d’agrair les intervencions de tots i cada un dels
diputats que han intervengut, per tant del Sr. Mayans, del Sr.
Vicens i del Sr. Barceló.
He de dir al Sr. Mayans que, bé, quant a les preguntes que
em feia en relació al que diu la Llei d’acompanyament dels
pressuposts, jo crec que això no significa cap tipus de
discriminació absolutament per a ningú i, per tant, el vull
tranquilAlitzar, és a dir, totes les Illes estaran exactament en la
mateixa situació.
Quant al senador de Formentera li he de dir que
efectivament hi havia un problema de si es necessitava
modificar la Constitució o no es necessitava modificar la
Constitució, però sí que perquè hi hagués un senador hi havia
d’haver un consell insular i per tant ara ja hi ha un consell
insular i sé que és una de les coses que el Grup Parlamentari del
Partit Socialista estava analitzant i estava estudiant, i que per
tant des del Govern de les Illes Balears, sempre comptant, com
no pot ser d’altra manera, amb aquest parlament, si no hi ha
cap..., estic convençut que no hi ha d’haver cap tipus de
problemes perquè tots defensem aquesta possibilitat, com passa
per exemple a l’illa d'Hierro, a Canàries, i que per tant
Formentera no té perquè ser diferent a l’illa d'Hierro.
He de dir que no m’oblid de l’agricultura i que efectivament
hi ha hagut aquests darrers dies algunes diferències, i com molt
bé vostè ha dit ja s’han anat solucionant en part. Avui hi ha
hagut o aquests dies hi ha hagut una reunió a la conselleria amb
alguna de les organitzacions, no amb totes, però jo esper que la
pau i la tranquilAlitat puguin arribar el més aviat possible a totes
les organitzacions perquè efectivament es tracta d’un sector
estratègic importantíssim per a les Illes Balears que, encara que
petit quant al que és la seva aportació al producte interior brut,
no em cansaré de dir que maneja el 80% del territori i que el
territori és la millor indústria que té aquesta comunitat
autònoma. Per tant en aquest sentit jo crec que hem de cercar
les fórmules i les maneres perquè realment aquest sector venci
algunes de les qüestions importants que ha de vèncer. La
Conselleria d’Agricultura just en aquests tres mesos ha enviat
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el Pla de desenvolupament rural a BrusselAles, que significarà
175 milions d’euros en els propers anys, i això ha de ser una
millora, una ajuda important i una empenta important per a
aquest sector.
També intentam fer front a algunes de les subvencions o
ajudes que es varen prometre per l’anterior executiu sense
partida, i que ara aquest govern hi està posant partides per tal
que puguin tenir aquestes organitzacions els doblers pertinents
que se’ls havien promès, perquè clar, efectivament, es tracta de
fer polítiques -vostè ho deia a la primera intervenció-, es tracta
de fer una gestió econòmica així com toca, i que quan un diu
que farà una determinada cosa convé que hi hagi els doblers
necessaris per poder-la fer, i aquest és algun dels problemes
que ens hem trobat. Però que no es preocupin els pagesos
perquè ja hem posat em pareix que..., no sé si són 10 milions
d’euros dirigits a aquests programes i ja em pareix que se n’han
aplicat prop de 4 i busques, destinats precisament a saldar
aquests deutes que tenim, i li puc assegurar que a mesura que
ens aniran arribant els projectes i les peticions el Govern farà
front a aquestes necessitats perquè, com deia, aquest és un
sector que necessita de l’ajuda de les institucions, i per tant així
ho farem.
Miri, el pla..., vostè em diu “jo no sé com ho farà el Sr.
Zapatero”. Jo el que li puc dir és que des del Govern d’Espanya
i el president Zapatero es varen comprometre a cercar solucions
en relació a aquest tema i no té el perquè haver-hi una
incompatibilitat amb el que sigui una programació d’actuació
de millora de la costa. Jo crec que haurem d’estudiar les
particularitats de cada indret, veure les particularitats de
Formentera, i jo li puc assegurar que des del Govern de les Illes
Balears farem feina conjuntament amb el Consell Insular de
Formentera i amb el Govern d’Espanya per tal que en aquest
tema Formentera tengui el millor tractament.
I per altra banda li he de dir que li agraesc totes les
propostes que em fa i li agraesc totes les opinions que en dóna,
i li agraesc a la vegada aquesta mà oberta per parlar.
Efectivament tendrem ocasió de poder parlar, igual que ho farà
aquest president amb tots i cada un dels grups parlamentaris.
Per altra banda vull agrair també la intervenció al Sr.
Vicens. El Sr. Vicens, igual que el Sr. Barceló, han estat parlant
de finançament. També n’ha estat parlant l’altra diputada que
ha intervengut per part del Grup Mixt; al tema del finançament
la Sra. Marí, tant a la primera intervenció com a la segona, l’hi
ha donat molta d’importància, i efectivament té molta
d’importància. És ver que aquesta comunitat autònoma té una
sèrie de columnes per les quals li arriba el finançament;
l’Estatut en preveu dues: preveu la de les inversions de l’Estat,
que sempre han estat molt minses en aquesta comunitat
autònoma i que per primera vegada a través de l’Estatut les
hem pogudes augmentar i, per tant, en aquests moments hem
aconseguit aquests 2.800 milions per als pròxims set anys.
L’altra columna que preveu és la modificació de la Llei de
règim especial, l’Estatut va preveure que la Llei de règim
especial tengués rang estatutari i per tant ara forma part i està
dins l’Estatut d’Autonomia, i va preveure que aquesta llei es
modificàs a fi de poder crear un instrument financer
complementari al sistema de finançació general de les
comunitats autònomes per tal que la Llei de règim especial
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efectivament tengués doblers per poder ser efectiva, perquè un
dels problemes greus que tenia la Llei de règim especial era que
no s’havia complit perquè no hi havia els mecanismes clars per
fer-la complir. És un compromís del Govern d’Espanya que
l’any que ve puguem començar a debatre aquesta modificació,
que jo el que crec és que ha de millorar encara més del que ho
hem aconseguit en aquests tres primers mesos les inversions de
l’Estat a la comunitat autònoma en tota una sèrie de matèries
que es preveuen i estan perfectament detallades a l’Estatut
d’Autonomia.
I per altra banda hi ha una tercera columna que és el sistema
de finançament, al qual també es referia el Sr. Barceló, i en el
qual efectivament també hi ha un compromís del Govern
d’Espanya que el sistema de finançament s’ha de modificar i
que -en paraules del president del Govern d’Espanya i també en
paraules del ministre- una de les comunitats autònomes més
perjudicades per l’actual sistema de finançament, pel sistema
de finançament vigent, és la comunitat autònoma de les Illes
Balears. El Sr. Barceló deia que no és només -i el Sr. Vicens
també s’hi referia- no és només per la darrera modificació del
sistema de finançament, sinó que és una qüestió que ve de més
enrere. De totes formes vull dir que la darrera modificació del
sistema de finançament ja va ser una modificació que va afectar
de forma important aquesta comunitat autònoma, i jo vull
recordar com es va haver de fer aquesta modificació; aquesta
modificació es va fer amb un ministre que ens deia que o bé
agafàvem el que hi havia o que a fora hi feia molt de fred, i que
efectivament si no agafàvem la competència de sanitat
conjuntament amb el sistema de finançament nosaltres ens
quedàvem a fora, a una òrbita que ningú no sabia molt bé
definir. Per tant la comunitat autònoma va haver d’acceptar
aquell sistema de finançament, un sistema de finançament que
es va modificar en el 2002 amb la població del 99, que eren
prop de 700.000 persones, o 750.000 persones.
Per tant en aquests moments estam aplicant l’any 2007 un
sistema de finançament amb la població de l’any 1999. Per tant
això vol dir que just que s’aplicàs la població del 2007
segurament això ja suposaria prop de 200 milions d’euros més
per a aquesta comunitat autònoma. Per tant això ja seria un
avanç importantíssim. Però com vaig dir ahir, en matèria de
sistema de finançament nosaltres tenim ganes, com no pot ser
d’altra manera i crec que molts de grups hi estaran d’acord, que
un dels temes principals sigui el de la població, però que també
puguem parlar d’altres temes com és el de la població flotant.
Per tant el total compromís del Govern en aquesta matèria, tan,
tan fort el compromís que els puc assegurar que ja tenim la
documentació preparada perquè en puguem parlar i, per tant,
puguem fer pinya tots en un tema tan important com és aquest.
Per altra banda tant el Sr. Barceló com el Sr. Vicens han
parlat de la importància de les mesures territorials, de la
importància que tenguem en compte alguns espais dins aquestes
mesures, així com també de la importància d’una actuació de
veres en matèria d’habitatge. Jo crec que les característiques o
els màxims objectius d’aquest govern són territorials, però
també són socials, i jo crec que aquest govern ha de fer una
feina dirigida bàsicament al fet que les persones d’aquesta
comunitat autònoma de cada vegada tenguin més qualitat de
vida; això significa que comptin amb un territori el menys
espanyat possible, amb un bon paisatge i amb una bona qualitat

ambiental, però també significa que tenguin tots aquells serveis
i totes aquelles qüestions que facin que puguin dur dins la
nostra comunitat autònoma una vida digna. Per tant haurem de
conciliar totes aquestes coses: haurem de saber actuar en
matèria de medi ambient, però també haurem de saber donar
habitatge a molta de gent que el necessita.
I, com se suposa, és objectiu d’aquest govern fer feina per
als joves, perquè efectivament moltes de les polítiques que feim
van dirigides principalment a ells. Quan jo parlava ahir
d’educació parlava de joves; quan jo parlava ahir de qualitat a
la feina parlava de joves; quan parlam de medi ambient parlam
de joves i quan parlam d’habitatge, perquè molts d’ells no hi
poden accedir, també parlam de joves.
Moltes gràcies a tots per les seves intervencions.
(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Antich. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la seva portaveu, Sra. Estaràs.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Molt Hble. Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Molt Hble. Sr. President del Govern. Faré una consideració
prèvia: duim quasi més de quatre, cinc hores de debat, en què
vostès han debatut entre vostès mateixos, amb l’excepció feta
del diputat de Formentera. Crec que comença ara de veres el
debat de l’estat de l’autonomia d’aquest any 2008.
Faré també...
(Alguns aplaudiments)
Faré també una altra consideració. Em dirigiré en tot
moment, Sr. President, a vostè i al discurs que ahir vostè va fer
i al seu programa i acció de futur i de govern. No em dirigiré en
cap moment als diputats que li han donat suport i que vostè
necessita per governar, que han fet una crítica sense
misericòrdia al Grup Popular, quan no era el moment, ni el dia,
ni era a allò que veníem cridats aquí, sinó que veníem cridats
a fer el debat de l’estat de l’autonomia, i demostra demagògia
de la més rància i més barata. Però ben igual que vostè no ha
contestat al portaveu del seu grup jo tampoc no cauré en aquest
error.
(Aplaudiments i petit aldarull)
Molt Hble. Sr. President, vaig escoltar ahir, vàrem escoltar
ahir amb moltíssima d’atenció que vàrem pronunciar. El debat
de la política general serveix per explicar els projectes de cara
al futur, però també serveix per passar comptes de què s’ha fet.
Entenc que les accions compromeses i no tant els discursos
florits és el que dóna credibilitat o la lleva a l’acció de govern.
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En aquest sentit no diria que m’hagués sorprès la seva
satisfacció, president, però no la compartim. Pens, si m’ho
permeten, que estam davant un govern d’escàs pes polític i que
dóna la impressió moltes vegades d’estar mans plegades, sense
prendre mesures destacables que serveixin per afrontar un futur
que es preveu carregat de niguls, segons el comissari econòmic
el Sr. Almunia. Tenim molts de reptes i desafiaments
importants, i és necessari que el Govern abandoni la passivitat,
la política del desfer, la política de pegats, perquè si no,
president, els niguls podrien acabar en tempesta.
El seu govern pensam que no ha fet els deures, llevat
d’algunes excepcions puntuals. El discurs d’ahir anava per un
costat i molt sovint la seva obra de govern va per un altre. I
això afecta negativament a tots. Vostè, Sr. President, tot i
només dur quatre mesos de president, pensam que no està prop
de les Illes Balears, i que resideix en els seus membres del
Govern una actitud de divisió i de rancor. Arribà vostè al
Govern quasi sense esperar-ho, sense plans, sense projecte. Jo
i el meu grup li oferírem el nostre suport, i vostè el rebutjà. Ha
gaudit, potser, més desfent i s’han creat més problemes que
solucions. Ha fet moltíssimes polítiques de cara a la galeria.
Potser se’l recordi més pel que ha desfet que pel que ha fet, i
per la seva voluntat de continuar desfent.
On vostè parla d’un govern ferm nosaltres veim un govern
feble, que se sosté amb el suport dels grups més extremistes, un
govern que necessita, Sr. President, que li donin permisos per
a tot, i quan els hi neguen tots n’hem de pagar el preu. On vostè
parla d’un govern moderat les dades objectives demostren un
govern més bé poc moderat; recordi que és l’únic parlament
d’Espanya on l’oposició no presideix cap comissió
parlamentària, potser per indicació seva o de la presidenta de
Menorca. Ha gastat més energia a crear problemes que a
resoldre’n i, sense cap dubte, s’utilitza l’atac permanent al
Partit Popular per ocultar a vegades la pobresa de les idees i
dissimular que la política en realitat és un gran buit. On vostè
parla d’un govern per a tots detectam un govern que a vegades,
massa vegades, no és per a tots. Recordi els acomiadaments
improcedents de gent per no pensar com vostès.
Li vull dir per al bé de tots, però també li diré que a vostè
li agrada el diàleg; a mi també, però trob que el practica molt
poquet amb la meva formació política, i li ho dic amb tot afecte
i amb tota cordialitat. El seu pacte no era un pacte per governar
a les Illes Balears, sinó un pacte per repartir-se el poder i anar
en certa manera contra el PP. Manen en aquest pacte els partits
polítics i no el president. El cap endavant del PSM ha dit que
tots dirigeixen el Govern; la llei diu que el president coordina
y dirige la acción de gobierno.
El pacte no respon a un pacte de país ni a un programa de
govern, i aquest és el seu defecte de fàbrica que, si m’ho
permeten, té tres peces defectuoses. En primer lloc, com que no
hi ha projecte en comú, cadascú defensa el seu projecte i, per
cert, el que hi ha aquí són molts de compartiments estancs, hi
ha diversos governs i no un. Segon, com que cada partit
considera la defensa dels seus vots i del seu espai electoral no
hi ha confiança, en paraules del Sr. Llauger, del Sr. Sampol o
del Sr. Barceló, i si no hi ha confiança no hi ha cohesió,
cadascú conrea el seu hort. Com que els que manen són els
partits i no el president, manca un lideratge; no em referesc en
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cap cas a les seves condicions com a persona, que les té
sobrades, sinó a les condicions en què vostè avui es troba.
En definitiva, manca projecte, manca cohesió i manca
lideratge. La principal característica és la incertesa, es diu així
la pèrdua de certesa; expressions com no saber a qué atenerse,
cap on anam, en quines mans estam, són ja moneda corrent a
les Illes Balears i expressen això que hem anomenat incertesa.
Els balears no sabem si estam segurs del terreny que trepitjam,
no veim amb claredat com es desenvoluparà el futur i les coses,
aquest és el resultat més significatiu de l’acció de govern que
vostè dirigeix. La incertesa sobre el futur polític, econòmic i
laboral d’aquesta terra respon senzillament que el govern no té
un rumb conegut; es perceben accions aïllades per sortir del
pas, fer parèixer que es fan coses per a no estar quiets, però res
de seriós. Qui pot posar la mà en el foc de tots vostès del que
ocorrerà a les Illes Balears? Ningú no s’atreveix, tot és
possible, hi ha massa capitans; el president del Govern, per
tant, no ha triomfat en la seva principal responsabilitat la qual
és sembrar certeses, sembrar confiances, sembrar seguretat que
estimuli les iniciatives dels ciutadans en lloc de paralitzar-les.
Aquesta, president, potser sigui la seva principal
responsabilitat.
Ens jugam, Sr. President, el futur de les illes, el futur del
poble de la gent i el futur de la nostra terra; hem de passar del
govern de la protesta al govern de la proposta. Però endinsemnos dins l’acció de govern: té vostè, Sr. President, un govern
cohesionat amb un lideratge ferm en les idees i en els objectius
a assolir i sòlid a la seva manera d’actuar i d’influir? Quan
vostè diu que les discrepàncies no posen en perill la cohesió del
seu govern, pens que de vegades potser sigui vostè l’únic que
s’ho deu creure; el desgavell entre opinions d’uns i d’altres, la
falta de cohesió, la lluita de protagonismes, les declaracions i
contradeclaracions diàries han donat, Sr. President, aquests cent
vint dies una imatge de desgovern.
Recordi el segon cinturó, UM sí, Armengol no. La pujada
dels fems, primer diu que s’abaixaran, després s’apugen un
26%. Son Espases no, Son Espases sí. Els pressuposts no es
varen poder aprovar a la primera, ni a la segona, ni a la tercera,
varen fer falta, doncs, diverses sessions per poder aprovar
aquests pressuposts. Les declaracions de membres del seu pacte
que han tengut i han creat certes inestabilitats. El que no es pot
admetre és que vostè no conciliï les posicions diferenciades
com a president i doni una imatge d’unitat del seu govern;
unitat no vol dir dialogar, unitat vol dir confiança i certeses; de
govern n’hi hauria d’haver només un i de president també.
Vostè no pot estar satisfet del nivell d’acords i del volum
que ha assolit amb el Govern d’Espanya, no ha obtengut els
resultats que s’esperava d’un govern tan amic. La paròdia de
les negociacions que vostès han protagonitzat a les inversions
del pressupost general de l’Estat davant el Govern central, han
estat per reproduir-la a un manual del que no s’ha de fer mai en
política, molta gesticulació, molta obediència i poca influència.
Qualsevol programa de govern ha de respondre a una idea,
a un projecte de país, no a sis projectes de país, o a un ideal, a
un sentiment, a un sentit de país. Vostè ahir va llegir un discurs
al qual li faltava la música, la composició, allò que no es pot
llegir però que es percep, en el debat d’avui, Sr. Antich,
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pensam que toca mullar-se, toca concretar i tocar implicar-se.
Si vostè repassa el discurs d’ahir, tot estava en futur, no hi
havia referències al que ha fet el govern en aquests quatre
mesos. Si preguntam als ciutadans sobre el seu govern, la gent
se’n recordarà, de moment, que ha aturat molt els projectes,
recordaran les discrepàncies i tots pensaran que hi ha poca
confiança.
Tampoc vostès mateixos no tenen confiança amb el pacte,
heu vist aquests cent vint dies les declaracions, especialment
del nostre senador autonòmic; ha estat l’única oposició i
representar gairebé el 47,4% de la població ens comporta una
responsabilitat extraordinària de plantejar alternatives a la seva
política, els populars volem treballar i fer una sèrie de
propostes sobre els aspectes més prioritaris per a la nostra
societat i per això li prec que en prengui nota, que ens escolti
i que siguem capaços, almenys els principals partits, d’arribar
a acords.
En primer lloc, en matèria de salut. Finalment, després de
dos mesos de tenir aturat Son Espases, el projecte potser més
important per a la salut dels ciutadans i el projecte central, el
varen tenir aturat dos mesos, però després el varen treure
gràcies al Partit Popular; si s’hagués hagut de votar aquí Son
Espases, només hagués tengut els vots del PSOE, els vots
d’UM i els vots del PP, potser el tema més important l’hagués
tret amb el Partit Popular. Aquí, Sr. President, permeti'm que
li digui, que faltaren a la veritat, foren tremendament
irresponsables, volgueren fer sang política i caigueren en la
seva pròpia trampa, Sr. Antich, la mateixa informació es tenia
24 hores abans d’anar a les eleccions, on vostè prometia tot el
contrari del que ha fet, del que se sabia en el dia i hora d’avui
i de fa un mes.
El globus de la coherència s’ha desinflat a un ritme
vertiginós, quina confiança poden tenir en tots vostès els
sectors socials i especialment els sectors d’esquerres que
confiaren en vostès, simplement, perquè s’oposaren
demagògicament pensant que tanmateix no governarien i així
desgastarien el Partit Popular? Llavors els va tocar,
inesperadament, governar i han hagut d’assumir la realitat: Son
Espases és i era la millor opció possible.
Senyors del BLOC, quan s’entra a governar, i els ho diu
qualcú que ha tengut experiència de govern, això vol dir
sempre corresponsabilitzar-se amb totes les decisions de
govern, no he conegut mai un govern en què el president
decideixi una cosa i un tros del seu govern en decideixi una
altra. Li torn oferir, Sr. President, en aquest camp un pacte per
la salut dels ciutadans, crec que és necessari. Es tracta de
consensuar les grans línies quant a control de llistes d’espera;
quant a qualitat; quant a millores professionals; quant a
infraestructures.
Li pregaria també que em digués el seu posicionament sobre
el càncer de cèrvix. Aquí, a una iniciativa del Grup Popular hi
varen votar en contra, però veig que ho duia ahir al seu discurs;
seria bo que quan hi ha una proposta positiva, malgrat l’hagi
feta el PP, ens puguem entendre i no hi hagi patrimonis d’uns
i dels altres.
(Aplaudiments)

Ens preocupa també la falta de personal professional a
l’hospital d’Eivissa i de Menorca i de Formentera, saben que
aquesta és una demanda històrica i aquí li don una idea: crec
que estaria bé que ens donassin el mateix plus d’insularitat que
a Canàries perquè poguéssim atreure professionals cap a
Menorca, cap a Eivissa i cap a Formentera; hi vàrem fer feina
de valent en agilitar les homologacions i en intentar que no hi
hagi numerus clausus a la Universitat, però el ministre de
Sanitat no hi veu problemes en aquest sentit i jo crec que és
sabut per tota la cambra que això inquieta especialment els
menorquins, els eivissencs i els formenterencs. Aprofit per dirli que acceleri tot el que pugui l’hospital nou d’Eivissa, en
substitució de Ca’n Misses.
En relació amb la venda del tabac en els comerços turístics,
quin és el seu posicionament, perquè per una banda estan
d’acord que els comerços turístics puguin vendre tabac, però,
per una altra, el Govern d’Espanya, representat aquí pel delegat
del Govern, ha interposat un recurs perquè no en puguin
vendre; quin és exactament el seu posicionament respecte
d’aquest tema? Per què el Ministeri de Salut ens ha llevat
330.000 euros per la prevenció del tabaquisme a joves?
I acab amb el tema de salut. És una mala notícia, president,
que salut sigui el departament menys pressupostat, amb menys
increment pressupostari, per ser exactes, en aquests pressuposts
generals de l’any 2008, puja només un 9%, sé cert que és
impossible que el conseller pugui acabar l’any.
Parlant d’educació, vegem que l’únic que els ha preocupat
ha estat desfer, els ha faltat temps per reinventar la Junta
Avaluadora de Català, representam el 47,4%, entre d’altres
coses, perquè estimam i defensam la nostra llengua, les nostres
modalitats, la nostra manera de parlar de Mallorca, de Menorca
i d’Eivissa i Formentera, la nostra cultura i la nostra història, i
perquè som els únics grans defensors de les nostres modalitats
lingüístiques; perquè no volem una catalanització del nostre
ensenyament, defensam la unitat de la llengua, però volem
defensar també la nostra identitat. Li torn a demanar ...
(Aplaudiments)
Li torn a demanar, president, podran els pares i les mares
triar la llengua amb què aprenguin a llegir i a escriure els
nostres fills? Apostaran vostès d’una manera decidida per la
lliure elecció de centre, la qual cosa és un objectiu molt difícil
però que estam en el 96%? Quin tema plantejam per al
trilinguïsme, avui hi ha 22 centres que ho fan, però s’ha negat
el trilinguïsme als altres centres; per a quan tots els centres
podran tenir un trilinguïsme i l’aprenentatge d’una tercera
llengua en condicions?
Què opina de millorar la cultura de l’esforç, la cultura del
principi del mèrit, restaurar la disciplina a les aules i que els
professors tenguin autoritat? On és el compliment, cacareado
tantes vegades dins aquest Parlament, quant a la gratuïtat dels
llibres de text? Té vostè qualque projecte polític o qualque cosa
a dir-no en relació amb aquest tema?
La política cultural del seu govern ha estat, com a mínim,
frustrant. M’agradaria saber i que qualcú m’explicàs què passa,
finalment, amb l’Institut Ramon Llull? Primer diuen que hi
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entren, després el PSM crec nomena un gerent, després aquest
gerent pareix que no va bé, després UM diu que no hi vol entrar
i ara s’ho replantegen per estar tots en igualtat de condicions,
en fi, posicionaments clars i coherents que és el que fa anar
caminant i fer país.
Per cert, el creixement pressupostari en matèria educativa
en un 15% de les conselleries, Educació i Salut, que menys
creixen, ens pareix una mala notícia; pensam que Educació
hauria de tenir més creixement pressupostari.
En matèria turística, podria haver desfet, com en la resta de
temes, però aquí no, aquí ha tengut l’encert de deixar les coses
del turisme com estaven. Però les rendes, Sr. President, no són
eternes, i les coses quan no es fa res tendeixen a empitjorar. La
resolució del torneig de golf Mallorca Classic crec que no
ajuda a promocionar les nostres illes. Sr. President, quines
polítiques farem a l’illa de Menorca per no perdre
competitivitat i turistes? És una bona notícia que vostè recuperi
la taula del Turisme on hi participàvem els consells insulars, el
govern, els sindicats i els treballadors, és una taula que ja tenia
acords i que pot ilAluminar tots els presents, quin model volem,
cap on hem d’anar per a cada vegada ser més competitius i més
sostenibles.
M’agradaria saber per què no s’ha parlat avui del tot inclòs.
Duem quatre anys en aquesta cambra parlant dia sí i dia no del
tot inclòs; què ha passat, ha desaparegut el problema ara que
governa l’esquerra?
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Sr. President, per a quan l’Escola d’Hostaleria de Menorca?
On es contempla en els pressuposts generals de l’Estat -no
l’hem trobada, probablement és perquè no hi és- els doblers per
a la remodelació de la Platja de Palma? No hi són en els
pressuposts, segur que via esmena ho podrem arreglar o vostè
ens ilAluminarà amb la seva intervenció.
I també, on és el projecte de remodelació de la Platja de
Sant Antoni de Portmany? També un projecte defensat i
necessari per a l’illa d’Eivissa.
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Parlarem de territori. Quan en el discurs d’investidura ens
digué que la primera llei seria la del sòl i que es feia per
consens, es referia sense cap dubte vostè a la proposta que en
solitari ens va fer el Grup Parlamentari Unió Mallorquina, a
esquenes, per cert, del seu govern, amb un text de 330 articles
i que posteriorment el seu govern en va demanar la retirada?
No, Sr. President, aquí intentaren fer-li un gol. Efectivament,
l’actitud del seu soci no respongué ni al treball en equip, ni a la
lleialtat ni al consens. Aquí li oferesc, com li he pogut
demostrar, aquest projecte me’l presentaren a mi abans que a
vostè, tota la lleialtat del meu grup; primer pactin vostès, ens
diguin el seu posicionament i tot seguit ho farà el meu grup,
sense dreceres, amb lleialtat i devora el president.
Recordi president ...
(Aplaudiments i petit aldarull)
Recordi president que el territori l’ha gestionat els darrers
anys com a responsable un dels grups que li donen suport, el
qual és, a més, l’autor polític i material del Pla territorial de
Mallorca que marca els creixements.
Finalment, es canviarà o no aquest pla? Aquí les notícies
han estat i són molt contradictòries i els ajuntaments necessiten,
i els ciutadans, una clarificació. Què faran vostès amb Port
Adriano? Creu veritablement que GESA mereix la protecció
que vostès li han donat? Jo sincerament crec que no.
Per què deixaren que decaigués la protecció de Cala
Blanca? La vàrem empènyer des del Partit Popular, però sé cert
que serà una de les urbanitzacions, i que nosaltres aplaudirem,
en aquesta llei de mesures urgents.
Parlem de carreteres. La signatura del tercer conveni de
carreteres ha arribat, i és una bona notícia, encara que amb
bastant retard. Li diria que s’ha incomplit l’article 114 de
l’Estatut d’Autonomia, però l’important és que és aquí. Un
conveni, per cert, que té el vot en contra del PSM, d’Esquerra
Unida i d’Els Verds, una altra vegada, si haguéssim hagut de
votar aquest conveni de carreteres, ho tendríem gràcies al
PSOE, a UM i al PP. Un altre tema important, el de carreteres,
que ha tret vostè gràcies al suport Popular.

Es faran les transferències en matèria de promoció i
ordenació turística cap als consells insulars? És que Unió
Mallorquina diu que no es faran fins al darrer any, però la Sra.
Armengol, en el seu discurs d’investidura, va dir que seria de
manera imminent. M’agradaria també una clarificació en
aquesta contradicció.

Per a quan, Sr. President, els accessos a Palma? Sentia ahir
la presidenta de Mallorca, recriminant a la Sra. Cabrer els
accessos a Palma; els accessos a Palma són i han estat i seran
responsabilitat del Consell Insular de Mallorca on, fins
aleshores, la Sra. Cabrer no hi ocupava cap càrrec.

En matèria de justícia. Ens tendrà devora per poder donar
compliment al traspàs en matèria de justícia, saben que l’estudi
està xifrat amb 81 milions d’euros, d’acord amb el sector. Aquí
li demanaria que lluiti, que no camini cap enrera, que no es
conformi amb les aparences, que pensi que la justícia és el
servei públic que està més criticat, potser més degradat pels
retards, i que la situació a Balears és especialment
d’emergència nacional. Els pressuposts generals de l’Estat han
davallat d’1 milió i busques d’euros a 400.000 euros inversions
en justícia i ens preocupa, sobretot per la situació que vostè i jo
coneixem que pateix.

I el segon cinturó, Sr. Antich, serà el segon cinturó, no serà
el segon cinturó, serà el segon cinturó maquillat? Pareix que en
el conveni de carreteres apareix amb el nom d’accessos a
Palma i amb una quantitat de 105 milions, és el segon cinturó?
Recordi que mentre UM ho demana, la presidenta del Consell
Insular de Mallorca ho denega. No li pareix, Sr. President, una
gran contradicció que vostès des del govern defensin els
anteriors convenis de carreteres i la Sra. Armengol demani que
s’anulAlin? Permeti'm aquí recordar-li algunes contradiccions,
però estic convençuda que vostè amb la seva capacitat de pacte
avui ens ho aclarirà.
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En matèria d’habitatge, compartesc amb vostè la
preocupació en aquesta matèria, és, de fet, la primera
preocupació dels espanyols. Sap que la solució no és única,
sinó que ha de ser una solució on s’haurien de plantejar moltes
alternatives coordinades. En aquest sentit, Sr. President, per
què rebutgen vostès la Hipoteca Jove? Ha ajudat a 2.800 joves
perquè puguin accedir a un habitatge. Què han guanyat amb
això, què ho va fer el PP i és dolent? No arregla el PP, però
ajuda; 2.800 joves amb un habitatge, acollint-se a la Hipoteca
Jove, crec que és qualque cosa que ajuda i no pel fet que ho
hagi fet el PP s’ha d’anulAlar. Li deman de tot cor que faci les
seves estratègies sense desfer perquè sí, sinó pensant amb el
cap, però també pensant amb el cor.
On construirà vostè els 20.000 habitatges de protecció
oficial que anuncià? Permeti'm l’acudit: potser a Ca’n
Domenge? O seran solucions d'habitatge? Li pareix a vostè que
la solució passa per construir en sòl rústic? He sentit avui molts
de portaveus parlant que hem de cercar sòl, que no hi ha sòl i
que no han especificat quin sòl és; quin sòl serà: el que ja tenim
en el Pla territorial per urbanitzar, qualificat com a urbanitzable
o zones de creixement, o anirà al rústic pur i dur? En fi, aquí
deman màxima cautela i deman, sobretot, coherència i serietat
amb els projectes, baldament siguin habitatges de protecció
oficial, habitatges per als joves o habitatges per a la
dependència.
(Remor de veus)
Dir-li que els 18 milions per a compra de sòl públic hi són
històricament en els pressuposts; nosaltres en teníem 13, amb
els quals preteníem comprar Son Busquets, amb el Ministeri de
Defensa, s’ha pujat a 18, a mi em pareix una bona notícia, però
sempre en els pressuposts generals, en fi, des que jo he tengut
l’acció, la responsabilitat de govern, hi ha hagut una partida per
comprar sòl; és a dir, la notícia dels 18 milions és una notícia
doncs antiga, que ja duien tots els governs, la qual cosa no vol
dir que no sigui, per això, molt important.
Quant a la reserva del 30% dels habitatges de protecció
oficial que marca la llei que va fer el PP, la Llei de règim local
i també la Llei del Sr. Zapatero, quan faran vostès els
reglaments perquè els ajuntaments puguin ubicar aquesta
reserva obligatòria? Li demanaria que tot el que faci en matèria
urbanística ho faci amb els ajuntaments, mai d’esquena a
aquests.
Plantejaran vostès cap moratòria urbanística? Per què han
rebaixat o pensen rebaixar o tenim notícies que rebaixaran els
habitatges de protecció oficial a Son Busquets, els quals varen
pactar amb el Sr. Bono i que ara l’Ajuntament de Palma pareix
que rebaixa els 850 habitatges de protecció oficial.
Tenen previstes rebaixes fiscals per a l’habitatge? Nosaltres
vàrem abaixar l’ITP, però aquí sí que li faria suggeriments
importants, poden fer feina en una assegurança per als
ciutadans i ciutadanes quan els va apujant la hipoteca, una
assegurança perquè aquesta hipoteca no apugi; crec que és una
mesura que agrairien positivament els ciutadans. Esper
sincerament que la política d’habitatge no segueixi l’erràtica
política del ministeri, mini pisos, kelly finders o solucions
d'habitatge. Li propòs aquí, president, un gran pacte per

l’habitatge, per tal que consensuem i siguem capaços de
consensuar aquesta política, la qual té com a objectiu facilitar
habitatges a tothom, però especialment als joves, a les dones,
als discapacitats i a les persones que tenen dificultats. I això ho
hem de poder fer sense que impliqui destrucció del territori i ho
hem de poder fer amb una sola condició: no tirem per terra allò
que funcionava i no escatimem esforços en estudiar
detingudament aquest tema. Des del consens, escoltant tothom,
essent coherents i mirant cap a les Illes Balears. S’oblidi
president, li prec, momentàniament del PSOE i pensi en clau
d’estat.
En matèria de transports, parlarem de tren i, com no podia
ser d’una altra manera, tendrà el suport del nostre grup. Però no
es conformi amb els 600 milions d’euros del Sr. Zapatero,
vostè i tots els que som aquí sabem que hem aprovat de manera
unànime la reclamació de 2.068 milions d’euros a l’Estat, els
quals representen el 2% del Pla d’infraestructures de tot l’Estat.
És una iniciativa que presentà el PSM i a la qual tots donàrem
suport.
Faran el soterrament d’Inca que tant reivindicàvem i que ara
quasi no en parlam? Li deixàrem fet el projecte de Cala Rajada
i incorporàrem també en el Pla de transport el de Santanyí; i
dir-los que, en aquest sentit, tendrà, com no pot ser d’una altra
manera, el nostre suport. Per a quan seran aquests projectes?
En relació amb el tramvia que vol fer a l’aeroport-badia de
Palma, no ens hi oposam, però també creim que es podria
estudiar el metro, podria ser una gran solució. No ens pareix
del tot correcte que SFM tengui dos gerents, un del BLOC i un
del PSOE. I també el Consorci pel Transport, un del BLOC i
un del PSOE, i després la Sra. Vadell els ha de coordinar tots
quatre, els dos del BLOC i els dos del PSOE.
En el tema del metro, li demanaria l’obertura el més aviat
possible, pens que la confrontació no condueix a res i,
sincerament, no és el que esperen els ciutadans ni de vostè ni de
mi. Fer dels problemes del tren un problema polític per
erosionar el Partit Popular pens que no és el camí que hem de
prendre ni vostè ni jo. Així que no perdem el temps en
desqualificacions i anem a fer feina perquè s’obri el més aviat
possible.
Pel que fa al transport aeri, Ibèria ha deixat d’operar a les
illes menors amb Barcelona i ha deixat el servei a una
companyia de baix cost, un servei pitjor, amb retards de nou
hores, sense descomptes per a residents més allà de Barcelona,
sense continuïtat d’equipatge i amb menys freqüències. Hi ha
una preocupació extraordinària a l’illa de Menorca, a la
d’Eivissa i a la de Formentera; què pensen fer, perquè
pràcticament s’hi va passar molt de puntetes en el seu discurs
d’investidura, defensarà vostè, de manera clara i inequívoca la
proposta que els vols interilles valguin 27,5 euros i per a quan?
I amb la declaració de servei públic, què en pensen fer?
Perquè hem tengut notícia que volen introduir la tarifa flexible,
però vostès varen fer alAlegacions en contra quan nosaltres ho
vàrem presentar. Quins han estat els motius per què vostès
canviïn de criteri? La tarifa flexible suposa pujar la tarifa a 120
euros, entre un 25 i 50% de les places en els vols més
demandats, no ens pareix que sigui l’encertat.
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Amb la cogestió aeroportuària teníem un model, el model
li deixàrem fet, consensuat amb els sectors socials i econòmics,
i per tant no hem d’esperar més, l’hem de posar en marxa.
Es trobaren també vostès amb una economia que era
creixent, creixia al 3,8, ens l’havíem trobada al 0,5; quatre
mesos després d’arribar el govern d’esquerres ens han anunciat
un refredament de l’economia i que sembla ara que creixerà un
2,7%. Si afegim això a la pujada dels productes d’alimentació
i a la pujada del petroli, ens agradaria saber si ha pres qualque
mesura al respecte, crec que hi ha hagut un canvi de sigla o que
s’anuncia un canvi de sigla, ens pareix una mala notícia i ens
agradaria saber quines mesures prendrà vostè, sobretot per
garantir el mercat de feina, per seguir creant llocs de feina i per
a no quedar endarrerits? Les darreres notícies de l’atur de
l’octubre no han estat encoratjadores, som la comunitat
autònoma amb més atur el mes d’octubre i molt més que
l’octubre de l’any passat.
Necessitam injectar ànims i confiança perquè hi hagi
certesa, Sr. President, per això són necessaris uns objectius que
responguin als interessos generals, disposar d’un projecte,
proposar mesures per dur-lo a terme i tenir determinació
suficient per posar-ho en marxa. Sincerament, pens que de
vegades els objectius que ens han presentat són inexistents o
contradictoris. Improvisen molt i no hi ha prioritats i de
vegades l’únic que els preocupa és criticar el Partit Popular.
No camini cap enrera, pensi que la confiança costa molt
tenir-la i guanyar-la, però es perd molt ràpidament. Hi ha
moltes coses a fer, la inèrcia no dura sempre; doni pedalejades
a la bicicleta.
Sr. President, què passarà amb els imposts? Abans del 30 de
gener vostè ha de presentar un pla de sanejament al Ministeri
d’Economia; implementarà vostè noves figures impositives?
Pareix que no ho descarta el seu conseller d’Economia. Aquí li
demanam transparència, li demanam serietat, sentit comú i
claredat; perquè aquí sí que hi ha el futur de qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra.
No ha estat positiva, sincerament, la pujada colossal del
preu dels fems, un 26%. Això afecta de ver les famílies,
sobretot després d’anunciar que es davallaria. Li demanam aquí
que tengui en compte els nostres ajuntaments, que els escolti,
perquè són la veu més propera als ciutadans. Quina part del sou
dels ciutadans es destinaran a imposts per tal d’aplicar la
política que vostè dirigeix? Sabem que els imposts són
necessaris, però la meva formació política pensa, per una
qüestió de principis, que com més baixos millor, perquè quan
els imposts són baixos mouen les persones a estalviar i a
esforçar-se. Així ho vàrem fer quan vàrem davallar l’impost de
transmissions, quan vàrem eliminar l’ecotaxa o quan vàrem
eliminar l’impost d’activitats econòmiques o l’impost de
successions.
Els nostres ingressos, com que eren molt segurs, molt
previsibles, han anat creixent, i per això s’ha recaptat més que
mai amb IVA i amb imposts propis de la comunitat autònoma.
Pot vostè assegurar que la recaptació dels imposts seguirà
creixent sense posar noves figures impositives?
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Li deman, president, que el meu grup pugui participar a la
Comissió Mixta d’Economia i Hisenda que junts vàrem pactar
quan consensuàvem el nou Estatut d’Autonomia; és important
que hi siguem perquè l’arribada d’inversions es decidirà allà i
també el nou règim especial de les Illes Balears, el qual
necessita el suport del meu grup. Per tant, crec que és important
que tots junts puguem lluitar aquest tema, perquè junts pesam
més que separats; és necessari el consens dels dos grans partits.
Sigui, Sr. President, ambiciós i just i reclami al Sr. Zapatero
el deute del conveni del carreteres, són gairebé 400 milions
d’euros. Així ja no seria pràcticament necessari, amb aquest
conveni i amb el compliment de l’Estatut d’Autonomia, cap
endeutament. Qui fa tot el que pot fa tot el que deu, però estic
segura que vostè pot fer molt més, miri el cas de Catalunya on
la renta per càpita és de 508 euros per habitant, o el cas
d’Andalusia en què és de 544, o el d’Aragó de 939, i nosaltres
a penes 300 euros per habitant. L’anim a complir l’Estatut
d’Autonomia sense trampes, amb fortalesa i amb coratge.
En matèria d’agricultura i ramaderia, com pensa fer front a
la pujada dels cereals i del preu del blat i del pinso, el qual ha
fet inviable la gran majoria d’instalAlacions i d’explotacions
ramaderes? Necessitam que s’equipari el preu de la llet al de la
península perquè el sector pugui treure pit. Li deman aquí
correccions, els pagesos necessiten cobrar d’hora, cobraven en
dos mesos i és fonamental, és un tema de supervivència per al
sector que cobrin a l’hora. Aquí, Sr. Antich, el seu paper no ha
estat dels millors, pensi que les principals organitzacions
agràries han pensat en mobilitzacions, es fan esforços, però
crec que no bastarà convocar el Consell Agrari, crec que es
necessita una política de valent. De vegades, senyors del
govern, no és dolent ser un poquet modest quan qualcú els
adverteix de qualque cosa com és aquest cas.
En matèria social crec que han fet avanços en algunes
matèries com la targeta bàsica i la posada en marxa de les
residències que els vàrem deixar. Les polítiques de suport a la
dependència requereixen moltíssims recursos per poder tenir
una resposta adequada. El model implantat a Mallorca, el qual
ha permès obrir una vintena de residències, concertant el 60%
de les places, ens pareix positiu, i estam d’acord que es
traslladin als consells insulars; aquí la consellera i el seu govern
tendrà tot el suport per anar avançant en la dependència.
A les polítiques d’igualtat d’oportunitats per a les dones ja
sap que ens tendrà al seu costat, encara que hem pogut
comprovar que la llei de paritat no és el remei infalAlible per
tenir més dones als llocs de responsabilitat, sense llei de partit
el govern del PP tenia un 46,15% de dones en llocs de
responsabilitat, vostè amb llei de partit en tenen un 34%.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Estaràs, ...
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LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Em preocupa, a més de moltes coses, el tema de
l’eliminació de la Fundació contra la violència de gènere i si es
continuaran mantenint les polseres antimaltractament.
En immigració ha ofert vostè un pacte, però m’agradaria
saber quin és el seu posicionament, perquè dins el seu govern
hi ha des dels papeles para todos fins a la postura absolutament
contrària irrepetible que va dir en campanya Unió Mallorquina.
Aquí li deman valentia i dedicació, ens trobarà on sempre hem
estat, potser que siguem l’únic partit de tot Balear que ha dit el
mateix fa deu anys, fa cinc anys, en el govern i en l’oposició.
Li deman també que tengui esment per aplicar el 0,7% al
tercer món dels projectes generals de l’Estat del 2008, perquè
en aquests moments estam en un 0,63 i crec que no seria el que
requereix el sentit de la solidaritat.
En el model audiovisual li oferesc, de nou, un gran pacte,
el que vostè duia al seu programa electoral triem junts el
director general d’IB3, el convid tan sols a intentar-ho, no crec
que sigui una bona notícia que la televisió tengui colors
polítics, que el director estigui afiliat a un partit polític, crec
necessari després d’haver aprovar l’Estatut d’Autonomia ...
(Aldarull a la sala)

que vostè és una persona en la qual es pot confiar, per això és
necessari tenir sentit d’estat que és el que en aquest moment el
meu grup li poc oferir.
En definitiva, seriositat, no jugar amb les institucions de
manera irresponsable per obtenir avantatges de poder, sentit
comú enfront de la desmesura d’alguns dels seus socis, treballar
per l’acord i per la cohesió per governar. En resum, és obvi que
estam davant una gestió manifestament millorable, gris en el
dia a dia i no encertada en l’important. El Govern ha fet poques
coses i les rectifica quasi totes encara que n’anuncia moltes.
Les descontradiccions i la falta de contradiccions han estat el
tema més important, en paraules d’Esquerra Unida és aquest un
pacte anti natura, els interessos de les Illes Balears pensam, Sr.
President, que no estan millor defensats amb el seu govern i per
vostè i el seu govern.
Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Molt Hble. Sr. President del
Govern.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

... crec necessari ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Estaràs, vagi acabant, du cinc minuts i mig més de
temps.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Crec necessari poder fer una
televisió plural i una televisió que parli les nostres modalitats
i que no sigui la televisió de Catalunya. A IB3, Sr. President, li
falta pluralitat, li falta transparència i li falta independència. Ha
baixat de manera important la producció de programes propis,
però clara, vostè aquí no em podrà donar una solució, perquè
tan sols té capacitat de maniobra per citar-me i intentar-ho.
Li propòs també la creació d’un consell audiovisual entre la
tele de Mallorca, les teles de Menorca, Eivissa i Formentera i
la tele d’IB3 per tal d’estalviar despeses.
I, per acabar, i gràcies Sra. Presidenta per la seva
magnanimitat, li demanaria parlar de principis i de valors. Què
entén vostè per convivència democràtica, per democràcia
avançada i de qualitat?, per què nega la Presidència de la
Comissió d’Hisenda a la diputada Antònia Gener a l’únic partit
de l’oposició?, hem guanyat alguna cosa tots els que som aquí
amb això?, està vostè disposat a reconstruir el consens amb
aquesta matèria? Estic segura que sí. Sr. President, els populars
li demanam que defensi la nostra terra, les nostres illes, que
s’allunyi de posicionaments radicals que de vegades han
defensat els socis que li donen suport. Li demanam que no
dimiteixi de les seves conviccions, que marqui un sol rumb, que
tengui principis, sentit de la responsabilitat, que tots percebin

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats i diputades.
Gràcies, Sra. Estaràs. Encara que no comparteixi una gran part
del fons, li vull agrair el to tranquil. Ara, m’ha fet la impressió,
clar, jo ho entenc, vostè es va presentar a les eleccions com a
candidata al Consell Insular de Mallorca i deu ser per això que
m’ha demanat tot això del fems i del segon cinturó i totes
aquestes qüestions, que no em toquen a mi, que vostè sap que
aquesta és una competència d’una altra institució, i jo que crec
en les institucions d’aquesta comunitat autònoma, i les respect,
pens que cada una de les institucions ha de fer feina amb allò
que l’Estatut i amb allò que les nostres normes i lleis li donen
com a competència.
Vostè, Sra. Estaràs, diu que jo tenc poc lideratge, que
aquest és un govern dèbil, aquesta cançó ja l’he sentida, la vaig
sentir durant tota la meva legislatura de president, era un disc
ratxat que vostès utilitzaren permanentment durant la primera
legislatura, i vostè ve i puja aquí i em parla a mi de lideratges,
però, Sra. Estaràs, si el seu líder el primer dia se’n va anar a
Washintong i no ha tornat. Sra. Estaràs, vostè ve i vol donarnos a nosaltres, a totes aquestes altres formacions polítiques,
vostè ve aquí i ens vol donar lliçons de lideratges, no, no, i això
ho dic perquè crec que hauríem d’intentar ser respectuosos amb
totes i cadascuna de les formacions polítiques, li ho dic perquè
l’acudit fàcil és fàcil, per tant, alerta a dins quins paranys ens
ficam. Efectivament, jo me’n vaig anar al Congrés dels
Diputats, efectivament, sí, però després de fer el primer debat
i vaig continuar sent secretari general del meu partit a nivell de
les Illes Balears i vaig continuar donant la cara fins al darrer
moment ...
(Aplaudiments)
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... fins al punt que torn a ser president, miri, fins a aquest
punt. Miri si n’hem feta de veta en tot aquest temps.
Govern feble i poc eficaç i govern descoordinat. Bé, Sra.
Estaràs, jo crec que aquests dies sobretot que nosaltres arribam
a aquests 120 dies, cansats de fer feina amb les seves coses, ha
d’entendre que no ens acaba de caure molt bé això que vostè
ens parli d’eficàcia. Eficàcia, Sra. Estaràs? I quines lliçons ens
poden donar vostès d’eficàcia? I efectivament nosaltres duim
tres mesos enfangats fins als genolls intentant treure tota una
sèrie de qüestions que vostès ens han deixat totalment
embarrancades. El metro és eficàcia, Sra. Estaràs, això és
eficàcia? El metro és eficàcia, i això es pot dir amb seny i
seriositat, perquè els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears vos puc assegurar a tots que no ho veuen com eficaç,
el metro. Per ventura l’eficàcia són les carreteres d’Eivissa,
aquestes carreteres que havien de valer uns doblers i han valgut
quatre o cinc vegades més, Sra. Estaràs. Clar, amb els doblers
dels altres és molt fàcil ser eficaç gastant amb els pressuposts
dels ciutadans i de les ciutadanes, però hi ha uns costos, en
aquests moments ens està sortint tota una sèrie de costos a tota
una sèrie d’indrets, que li puc assegurar que d’eficàcia res.
Per tant, el discurs que vostès ens venguin aquí a donar
lliçons en matèria d’eficàcia, li puc assegurar, Sra. Estaràs, que
és mal de beure que un vegi que al Palma Arena el cost final
hagin estat 90 milions d’euros i només n’hi hagi de licitats 47
i que els altres no estan adjudicats i que no hi ha partida, no hi
ha contracte, el Palma Arena no té comptabilitat, no trobam els
papers, encara miram si els números quadren o no, ens surt ara
que per a la direcció d’obra s’han cobrar 8 milions d’euros i
encara no sabem si és cert o no, però és que ho trobam molt,
ens surten tota una sèrie de despeses i de paperetes, Sra.
Estaràs, que des del meu punt de vista no és el millor moment
per parlar d’eficàcia, no és ni al metro, que tenim moltes
dificultats per tornar-lo en si, ni a temes com el Palma Arena ni
com en alguna part de la gestió de les residències de què
parlava fa una mica vostè. A les residències hem trobat fins i tot
residències connectades a l’enllumenat públic..., a l’enllumenat
públic, això és una gestió pública així com toca?, això és un
missatge als ciutadans i a les ciutadanes?, que els enviam un
missatge que si no tenen corrent connectin la caseta a
l’enllumenat públic?, aquest és el missatge que enviam, Sra.
Estaràs? Aquesta és la ciutadania que cream? El que vull dir
amb això és que per a l’eficàcia no val tot, no val saltar-se les
normes, i a mi em fa la impressió que durant aquesta darrera
legislatura ens hem saltat moltes coses, i aquest saltar-se moltes
coses, aquestes presses per inaugurar, aquestes presses per fer
determinades polítiques, als ciutadans i a les ciutadanes els
estan costant molts de doblers, molts, molts de doblers. Ahir
vaig dir que encara estam fent auditories tècniques i auditories,
però li puc assegurar, Sra. Estaràs, que la mala gestió costarà
a aquesta comunitat autònoma molts de doblers, i els puc
assegurar una cosa, si vostès fessin feina per a la privada, als
quinze dies els haguessin tret defora, no haguessin aguantat ni
quinze dies.
(Aldarull a la sala)
Per tant alerta, alerta a voler donar lliçons de gestió, perquè
ara nosaltres començam a tenir una mica el net de la situació,
no de tot encara, eh?, perquè no han bastat tres mesos, encara
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haurem de fer un poquet més de feina perquè hi ha coses que
encara no les acabam de tenir molt clares. Per tant, alerta a
voler donar lliçons als altres que vostès ho fan tot molt bé.
Per altra banda, vostè m’ha descrit una situació que jo crec
que visc a un país diferent. Vostè em diu que tothom està
preocupat, és igual que si sortissis al carrer i tothom pensàs,
“ai, quin govern que ens governa”, i un no pogués viure. I en
canvi jo me’n vaig i parl amb els empresaris i em reben molt
bé, Sra. Estaràs, ...
(Remor de veus)
... tots, tots, i jo ho crec que li preocupa, ho crec, jo estaria
ben preocupat fos de vostè, perquè efectivament, no, no, perquè
efectivament no els veig cap gran problema perquè hi hagi
hagut un canvi de govern, no, no, els ho dic amb tota
tranquilAlitat, tot a l’inrevés, ells del que es preocupen és que es
facin les polítiques i el primer que he fet jo, el meu govern ha
estat dir-los, farem un pacte, empresaris i sindicats, i ens
asseurem i vénen a fer el pacte, Sra. Estaràs. Per tant, per tant,
totes aquestes mesures que vostè em diu que hem de preveure
la situació econòmica que ve, efectivament que l’hem de
preveure, però amb ells, perquè si realment volem un projecte
en aquesta comunitat autònoma, aquest no pot ser un projecte
que vengui donat perquè un senyor un matí s’aixequi i digui
“ara farem una òpera”, aquesta no és forma de fer el projecte,
després d’haver tengut una mesa de turisme reunint-se durant
mesos i mesos i mesos i no haver parlat mai del gran projecte
de desestacionalització que tenia l’expresident, que era fer una
òpera. Això és construir una comunitat autònoma? Això no és
construir una comunitat autònoma, Sra. Estaràs, això és
funcionar a cops d’efecte, funcionar a cop electoralista,
funcionar pensant purament i simplement en els vots, però no
pensant en la gent, no pensant en els ciutadans i les ciutadanes,
aquest és el problema, Sra. Estaràs, per tant vostè puja aquí i,
a més de dir-me que som un no ningú, que he de demanar perdó
a tothom i que no sé quantes històries més, llavors em diu que
tota la ciutadania està preocupada, i jo li puc assegurar que no
és així, i li puc assegurar que feim tots els possibles perquè
aquesta ciutadania a través de les distintes associacions i
representacions estigui més implicada que mai dins el Govern,
i és ver, vostè m’ha dit que hi ha algun tema que l’hem de
millorar: la pagesia. I té raó, i ja hem començat.
Hem tengut alguns problemes i ja hem començat, i just ahir
o avui hem tengut una reunió on una de les organitzacions ja
està contenta i, per tant, ja està en línia, i ara amb l’altra també
ens hi asseurem, perquè aquesta és la feina del Govern, però li
puc assegurar que avui, pel que m’han dit, el cap de files
d’aquesta altra organització ha sortit dient que el Govern li deu
47 milions d’euros, i li puc assegurar que quan nosaltres
arribàrem al govern la partida de 47 milions d’euros no estava
prevista, i vostès varen prometre 47 milions d’euros i no hi
posaren doblers. I ara nosaltres hi hem de posar els doblers, i
això no és te’ls promet i te’ls enviaré d’aquí dos any, era el
mateix any que els havien de pagar, per això feim feina per tal
de cobrir totes aquestes problemàtiques. Però no dubti que ens
hi asseurem, no ho dubti.
Però clar, a mi em costa un poc entendre que vostè pugui
venir aquí i ens vulgui pintar això som si tot hagués estat un
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desgavell i com si tota la gestió de govern hagués estat
discussions entre els distints partits o forces polítiques que
conformen el Govern, no, no, nosaltres hem usat molt de temps
a fer molta de feina per aquest país durant aquests tres mesos
i no precisament per discussions entre govern, el conseller de
Mobilitat ha estat per totes les estacions del metro, i el
conseller d’Esports ha estat quasi quasi quinze dies sense sortir
del Palma Arena mirant a veure com estava, i els altres hem
estat fent feina intentant aclarir la situació i impulsant els
projectes i les coses bones que vostès feren, que també en
feren, que també en feren. Ho vaig dir ahir i també ho vull dir
avui, per tant no crec jo que perquè un govern sigui d’un
determinat color i l’altre sigui d’un color diferent, jo no ho
crec, el que creguin vostès és una altra cosa, però jo dic que no
crec que perquè un govern sigui d’un color i llavors n’entri un
altre d’un altre color, hagi de desfer tot el que va fer l’anterior
govern, ni crec que s’hagi de discriminar ningú, i li puc
assegurar que la presidenta del Consell de Menorca se sentia
durant la legislatura passada discriminada en residències, en
carreteres, en un caramull de temes, en un pla de transports que
estava firmat i que no el pagaren cap any, i clar que s’hi sentia,
discriminada.
Això és el que vull que desaparegui de la forma de fer
política nostra, si hi ha un ajuntament governat pel Partit
Popular, ha de tenir l’empara d’aquest govern ben igual que si
hi ha un ajuntament que és d’un altre color polític, només
faltaria!, perquè els ciutadans i les ciutadanes han de tenir
exactament el mateixos drets a tenir l’empara de les polítiques
de la comunitat autònoma, només faltaria! Per tant, aquesta és
una de les formes d’actuar, no sé si vostè es referia a això quan
parlava de govern dèbil, és una de les formes d’actuar que
nosaltres eliminarem. Per tant, tota aquesta incertesa que vostè
diu, jo, cregui’m, no la veig ni m’acaba d’esglaiar massa ni crec
que els ciutadans i les ciutadanes estiguin atemorits per tots
aquests temes.

señaló que se llegó a la fórmula acordada de una inversión de
300 millones de euros en siete años más los correctivos, lo que
suma casi 2.500 millones de euros”. 31 d’agost del 2007,
“María Salom comentí que si en siete años tienen que llegar
2.500 millones de euros a Baleares, el lunes Antich y Zapatero
tienen que concretar inversiones alrededor de 400 millones de
euros”. 25 de setembre del 2007, “El PP, María Salom afirma
que los presupuestos generales del Estado del 2008 para
Baleares muestran que Antich ha sido ninguneado por el
Gobierno, reprocha a Antich que no haya logrado 600
millones de euros anuales”.
Idò!, és que és gros l’assumpte, és mal de fer encertar, eh?
És mal de fer encertar amb vostès, perquè clar, el que no és
normal és que vostès es passin un caramull de mesos dient que
hem de rebre 2.500 milions d’euros, la primera pregunta que
se’m faci en aquest parlament és a veure si 2.500 milions
d’euros en set anys jo creia que era una ... ja no me’n record
que era, que me la va fer vostè a la pregunta, i resulta que
nosaltres en negociam 2.800 i ho feim molt malament. No ho
puc entendre, Sra. Estaràs, jo no ho puc entendre.
Efectivament, 2.800 milions d’euros executats. Durant els
darrers set anys hem rebut prop de 1.600 i busques de milions
d’euros, un 80%, perquè sempre hi havia una mitjana d’un 20%
que no s’executava, que només figurava damunt el pressupost,
i ara, que els propers set anys rebrem 2.800 milions d’euros,
efectivament executats, i vostès sempre n’havien demanat
2.500 com una cosa molt grossa, ara resulta que ho hem fet
malament. Ens hauríem de posar, hauríem de ser una mica
coherents i seriosos, perquè clar, amb aquests temes, si feim
oposició a qualsevol preu, i aquests són els temes importants,
el que feim és crear moltes dificultats entre nosaltres perquè ens
puguem entendre. I jo crec que amb aquests temes hauríem
d’anar un poc més alerta.

Amb el tema de Son Espases és igual, digui el que digui he
de rebre, ja ho sé, per tant, ja hi pos l’esquena, perquè a vostè
li feren una entrevista un poc abans que nosaltres prenguéssim
la decisió i vostè deia que era un tema de responsabilitat, i el
president ha d’actuar amb responsabilitat, i el president ha de
no sé què. Bé, el president actua amb responsabilitat i em dóna
una passada de ca extern, i això és una cosa que jo crec que no
toca ser així. En el programa de govern dèiem que aturaríem i
estudiaríem Son Espases, vaig aturar, vaig analitzar i als dos
mesos vaig decidir. I punt. I les obres continuen, i és ver que hi
havia distintes opinions, però el Govern, el president va
prendre una decisió, i va donar la cara sobre un tema molt
complicat, però, efectivament, la va donar pensant en els
ciutadans i les ciutadanes.

Per tant, crec que ningú ens ha "ninguneado” en temes de
finançament, però és més, crec que hem aconseguit amb només
tres mesos assegurar aquests 2.800 milions d’euros, hem
aconseguit signar, com molt bé deia vostè, no sé si incomplim
cap article o no, el conveni de carreteres que significa una
inversió molt important per a totes les illes, s’ha arreglat el
tema de les residències, que ja sé que això a vostè els fa enfadar
molt, però s’ha arreglat, i, per altra banda, tenim un compromís
de firmar un conveni amb mobilitat que ara, que parlam d’unes
determinades quantitats, vostè ens diu que no ens conformem
amb aquestes quantitats, sinó que demanem molt més. Jo el que
li vull dir és que alerta amb aquest tema, perquè durant tot el
temps que el Sr. Aznar i que el Partit Popular va estar al front
del Govern d’Espanya, no hi va haver mai ni un sol conveni
d’aquestes característiques, mai, no hi va haver mai la més
mínima preocupació per aquest tema.

Llavors em diu que tenc poca influència en matèria de
finançament, em diu que no hem influït bé i que aquest tema no
l’hem tractat bé. Jo només li vull recordar una cosa, ho dic per
la coherència, eh? 26 de juliol del 2007, “Estarás subralla que
el sistema de inversiones del Estado fijado en el Estatuto
resulta en aproximadamente 2.500 millones de euros”. 1
d’agost del 1007, “La diputada María Salom recalcó que el
gobierno tiene que dar a la comunidad autónoma los 2.500
millones de euros en concepto de deuda histórica que recoge
el Estatuto de Autonomía”. 12 d’agost del 2007, “Rosa Estarás

Però no n’hi va haver per aquest tema ni pel vol entre illes
de què ara vostès es preocupen tant, va haver de ser
precisament el president Zapatero que ho pujàs fins al 50%, per
tant, alerta amb aquests temes. Sra. Estaràs, jo estic convençut
que en totes aquestes qüestions és necessari que intentem fer
pinya, però per intentar fer pinya, hauríem de fer una cosa molt
important, que és alliberar la demagògia, per fer pinya el que
hem de fer és realment parlar de xifres que siguin les realistes,
perquè clar vostè em pot fer un cantet aquí i llavors, quan anem
allà, ha de pensar a veure si hi havia els seus. Vostè sap que
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amb això que m’ha fet amb els doblers aquests dels 2.800
milions d’euros, vostè sap que no és el mateix el cantet d’aquí
que el cantet d’allà, eh?, vostè ho sap, Sra. Estaràs. Per tant,
vostès -i ho he llegit- havien defensat sempre 2.500 milions
d’euros, i ara vénen i ens diuen que han de ser prop de 600
milions d’euros, no?
Vostè em proposa pactes per la salut i com se suposa
nosaltres estam totalment disposats a parlar d’allò que faci falta
amb vostè, jo no tenc cap tipus de problema per poder parlar de
totes quantes coses facin falta. Vostè em diu quina és la nostra
postura en matèria de la venda de tabac i jo he procurat que la
postura, a pesar que nosaltres farem totes les polítiques que
estan dissenyades pel Govern de l’Estat en contra del
tabaquisme. Per altra banda jo he fet, com a Govern, aguantar
el posicionament que ha tengut aquest Parlament i que té
aprovat, em pareix, per unanimitat. Però perdoni, hi ha una
altra institució que és el Govern d’Espanya que defensa la seva
llei i efectivament ha posat un recurs. Per tant, nosaltres haurem
de treballar en aquest recurs. Aquesta és la situació. Però aquí
hi ha un acord d’aquest Parlament que va agafar un determinat
acord i mentre no es canviï aquest acord, nosaltres no ens
queda més remei en aquest cas que fer-hi feina.
Me parla del trilingüisme. Jo ja en distintes ocasions li he
dit que nosaltres crèiem que aquesta era una fórmula que no
arriba a tothom. Per tant, ahir li vaig xerrar d’un pla per a la
tercera llengua i li vaig dir que a partir de l’any que ve arribaria
a infantil i que la resta era fer-nos trampes en el solitari perquè,
efectivament no hi ha ni professors amb els estudis necessaris,
ni hi ha tot allò que fa possible que efectivament aquest pugui
ser un pla que garanteixi que pugui arribar a tothom. És a dir,
era un pla voluntarista allà on normalment s’hi podien aplicar
o afegir aquells colAlegis que estaven en unes determinades
circumstàncies i nosaltres sabem que dins l’educació pública hi
ha moltes diferents circumstàncies que afecten a la gran
generalitat de colAlegis que tenim i que per tant, hem de
dissenyar plans que al final puguin arribar a tothom.
Vostè em xerra de llibres de text. Home! Aquí en aquest
Parlament hi havia un acord per unanimitat i l’ex-conseller
d’Educació ho sap, unànime del Parlament. Tota la cambra del
Parlament va aprovar el tema de la gratuïtat dels llibres de text
i la legislatura anterior no es va fer res absolutament, zero. No
es va fer res. Nosaltres en tres mesos ja hem començat a donar
un seguit de passes i li puc assegurar que en acabar aquesta
legislatura haurem acabat les feines, aquest és el tema. Però
vostè...
(Remor de veus)
...siguin una mica raonables, vostès m’estan criticant coses
que vostès la legislatura passada aprovaren amb nosaltres i que
no vàrem moure ni un dit per fer-les. I ara m’estan donant una
passada a mi pel tema dels llibres de text perquè hem començat
a donar algunes passes i vostès troben que ja haurien de ser a
l’enfront. Fa tres mesos que hem partit i ja volen que anem amb
cinquena. No pot ser. Per tant, jo crec que sobre aquest tema
també, Sra. Estaràs, li demanaria més prudència. Si vostè creu
que el sistema es podria millorar d’una manera o de l’altra, jo
estic obert a què puguem parlar de totes les qüestions. Però que
vostè surti aquí per donar-nos lliçons amb una matèria que
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vostès no feren res absolutament, crec que és passar-se una
mica.
Quant a l’Institut Ramon Llull. Sra. Estaràs, ja he parlat
amb Catalunya i Andorra i esper abans d’acabar aquest any
poder mantenir una reunió amb el Ministre de Cultura
d’Andorra i amb la Generalitat de Catalunya per tal d’arribar a
un acord allà on, des del meu punt de vista, això és el que jo
voldria i per tant, serà la proposta que duré, que l’Institut
Ramon Llull torni ser l’Institut Ramon Llull. Per tant, un espai
allà on des de la igualtat hi participem les distintes comunitats
autònomes que representam territoris de parla catalana i que no
sigui entrar dins un institut d’un altre. Això és el que he
defensat jo i per tant, aquesta és la feina que farem en aquest
sentit.
Educació creix un 15%. Quan vostès llegeixen els
pressuposts, la primera vegada els pressuposts diuen que són
expansionistes i que no ho entenen de cap de les maneres. Ara
resulta que perquè només creix un 15% ho feim malament i per
altra banda, home! Per ventura podríem comparar el que creix
el nostre pressupost amb el seu darrer pressupost, per exemple.
Home! El que ja no puc entendre de cap de les maneres és
que vostè vengui a fer-me una..., bé ho puc entendre tot i a més
jo vull ser molt comprensiu amb vostè. Però el tema del golf,
4.600.000 euros cada any durant no sé quants d’anys només per
un campionat de golf, jo li puc assegurar que ho trob massa.
Aquesta és la nostra postura, estam xerrant d’un 25% del
pressupost que té Turisme per fer promoció. Jo ho trob abusiu.
Per tant, per una banda no ens sobra cap euro ni un, atesa
l’herència l’altra, vostè també ho sap hi ha un finançament que
no és el millor i per tant, l’hauríem de millorar, creim que
hauríem de ser més prudents a l’hora de gastar doblers. Crec
que en aquest cas això puja molts de doblers.
Quant a les polítiques a l’illa de Menorca, ahir ja vaig dir
que donaríem total suport a un projecte que hi ha de
dinamització turística a l’illa de Menorca, entre el consell
insular, el Govern d’Espanya i la comunitat autònoma. Per tant,
aquesta és la idea, a més de què parlem de moltes altres
distintes necessitats que pugui tenir Menorca. Efectivament,
mantendrem la mesa de turisme, hem parlat amb els empresaris
i sindicats i efectivament, tan els empresaris com els sindicats
voldrien una composició pareguda i que sobretot tenguem en
compte les distintes qüestions que s’estaven discutint i jo he dit
que sí. Sra. Estaràs, jo crec que el turisme hauria de ser un dels
espais allà on ens poguéssim asseure i que no fos objecte de
confrontació, és massa important. Per tant, jo li vull fer
entendre que no basta que ho hagi fet un anterior Govern
perquè jo ho trobi malament. Per tant, ens asseurem amb els
sindicats i els empresaris, veurem totes i cada una de les
qüestions que la mesa de turisme va tractar en el seu moment
i seguirem fent feina en aquestes qüestions i altres que a
nosaltres ens preocupen. Aquesta serà la línia que durem en
relació a aquest tema.
Vostè em parla de justícia. De justícia no hem tancat res, és
ver que hi havia un estudi fet per vostès que parlava de 81
milions d’euros. Però també és veritat que vostè sap que les
negociacions damunt competències vénen marcades per la llei.
Per tant, han de ser damunt cost efectiu. Ens haurem de posar
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d’acord amb allò que és o no cost efectiu, o allò que significa
aquest cost efectiu. Ara una cosa és el cost efectiu i l’altra és
tirar endavant una nova forma de gestionar justícia o un nou
sistema de gestionar justícia, l’Estat, ja sigui del seu color
polític o sigui del meu color polític, no estarà disposat a pagarho. També és veritat que nosaltres no estarem disposats a
acceptar una competència que no tengui un cost efectiu que
sigui real a les necessitats que tenim a les Illes Balears. Per
tant, aquesta és la qüestió. Seguim treballant per una banda amb
el cost efectiu i per l’altra banda amb un Pla d’inversions,
també vostès posaren damunt la taula. Per tant, nosaltres el
tenim enmig de la negociació.
Vostè em parla de la llei del sòl i em diu si Unió
Mallorquina ho havia presentat o no. El cert és que Unió
Mallorquina va retirar la proposta, la proposta la té la
Conselleria de Mobilitat i d’Ordenació del Territori i ben aviat
podrem tenir una Llei de sòl així com cal. Li vull recordar que
a la passada legislatura, vostès deien i volien..., jo crec que no
és una mala tàctica, per ventura el Parlament l’hauria d’estudiar
per aquesta legislatura i per la pròxima, volien fer feina a l’estiu
i l’única llei que va quedar sense que es ves durant aquestes
hores extres d’estiu que s’havien de fer, l’única llei va ser
precisament la llei del sòl. Jo crec que tota l’oposició la
demanava com una llei prioritària i vostès no la varen voler
discutir. Per tant, ara si vostès no varen tenir pressa en aquell
moment, el més normal és que ens deixin alenar una mica i que
tenguin una mica de paciència perquè nosaltres, li ho puc
assegurar, ja l’estam estudiant i ja estam treballant damunt un
projecte que està fet. Per tant, ben aviat la podrem...
Vostè em xerra dels accessos a Palma, del segon cinturó, tot
això és cosa del consell insular. Em diu que defensi els anterior
convenis. Li puc assegurar que estic defensant els anteriors
convenis, però no defens dels anteriors convenis el contingut,
com vostès han fet damunt el territori. No defens les carreteres
que va fer la Sra. Cabrer, ni molt menys. El que defens, el que
intent defensar és el deute que signifiquen aquestes carreteres.
I allò que mir aquests moments és veure si puc arribar a un
pacte amb l’Estat i l’Estat les pagui. Però no perquè m’agradi
com vostès les han fet, ni com varen gestionar el conveni amb
l’Estat, em pareix que el varen gestionar molt malament. Crec
que diu molt poc de vostès el fet que tenguin un conveni amb
un altre i resulta que l’altre, que el té firmat, no pugui dir res
damunt les carreteres que vostès fan. Per tant, l’altre un dia
s’enfadi i li denunciï el conveni. Tot això du que aquesta
comunitat autònoma passa a deure 200 i busques de milions.
Miri, la famosa frase del Sr. Matas: “con Madrid o sin Madrid”
són aquests 300 milions d’euros. Molts de doblers per a una
comunitat autònoma com la nostra, molt de deute per a una
comunitat autònoma com la nostra. Per tant, per això en aquests
moments estic intentant si ho puc negociar amb Madrid.
Efectivament, estam una mica ofegats en aquest tema.
Estic molt content que vostè ens doni suport en matèria de
tren. Vostè em diu que obri el metro quan abans millor,
l’intentarem obrir tot d’una que puguem, però per obrir el
metro volem que tengui la seguretat que li pertoca. I des de la
conselleria s’han fet totes les obres necessàries perquè tengui
aquesta seguretat i estan actuant amb la màxima celeritat per tal
que els ciutadans i ciutadanes puguin gaudir d’una obra que
s’ha fet molt malament.

Me diu que defensem els 27,5 euros dels avions. Nosaltres
no hem renunciat que hi pugui haver una modificació
d’obligació de servei públic, ho hem seguit demanant a l’Estat.
Això ha de tenir acord de la Comunitat Econòmica Europea.
Per tant, això durà els seus tràmits, si bé és veritat que també hi
ha hagut un principi d’acord per efectivament, aplicar mentre
tant una tarifa flexible d’un 25% per damunt i un 25% per baix.
Vostè em xerra de si pujarem imposts i a veure què farem
amb el Pla de sanejament. Jo li puc assegurar que vostès ja en
presentaren un de Pla de sanejament i nosaltres feim feina per
intentar millorar el seu i si vostè es refereix, en relació a això,
al cèntim sanitari, li vull recordar que Madrid ja en té un de Pla
de sanejament que preveu el cèntim sanitari. No serà cap cosa
nova, perquè dins el seu Pla de sanejament ja hi estava ficat el
cèntim sanitari. A més, vostès feren altres coses, per això dic
que per ventura no són els millors per intentar dir que són els
millors gestors, no se’n record que vostès en el seu moment
posaren en marxa una autotaxa que no la varen aplicar mai i
que només va servir per posar ingressos? És que el que
intentam és no haver de fer aquest tipus de fórmules i intentar
fer precisament això que vostè em deia un poc més enrera del
seu discurs, actuar amb una mica més de transparència.
Si vol, Sra. Estaràs, li recordaré allò que deia el Síndic de
Comptes dels seus pressuposts quan xerraven de subvencions,
que del percentatge que analitzaven un percentatge molt elevat
no passava per allà on havia de passar. O podem parlar del
deute que el Síndic de Comptes deia que era pràcticament
impossible que amb la programació que havia fet el Govern de
les Illes Balears el deute es pogués tornar. Podem parlar de
quan parlaven els Síndics de Comptes d’aquests 200 i busques
de milions d’euros de carreteres, o del deute històric, Sra.
Estaràs, xerrant de transparència. La Sindicatura de Comptes
deia que no es podien posar en els pressuposts per poder tenir
determinats ingressos. Al deute històric no hi havia cap paper
de Madrid que digués que efectivament, això era així. En el
deute de carreteres hi havia un plet enmig. Per tant, no hi havia
cap document ni un tampoc que digués que Madrid ho pagaria.
I en canvi, vostès damunt un pressupost el posaven igual que si
Madrid l’hagués de pagar. Això no és transparència, això
nosaltres no ho feim. Nosaltres tot això en aquest moment no
ho feim. Això no és transparència.
Per ventura el més del que m’ha dit, Sra. Estaràs, ho dic
sense ànim de fer-la enfadar, però per ventura el més fort és el
que m’ha dit d’IB3, això de la pluralitat d’IB3. Vostè ha anat
més a IB3 en tres mesos que jo durant els darrers tres anys,
això ha canviat molt. Vostès durant aquests tres mesos...
(Aplaudiments)
...jo l’he vista a més programes d’IB3, que una o dues
vegades que jo hi vaig anar aquesta darrera legislatura. Una o
dues vegades. Per tant, impressionant això que m’ha dit, Sra.
Estaràs, que vostè es queixi que IB3 no sigui plural, venint
d’allà on venim, què venim de les coves del Drac?
(Algunes rialles)
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Això sí que ha estat una imatge i un símbol de fer les coses
malament, Sra. Estaràs. El que varen fer a IB3 no té nom, no té
nom. Funcionar així com vostès feren funcionar la televisió
pública li puc assegurar que absolutament no ho fa ningú. I
vostè no pot comparar els informatius de quan vostès duien la
televisió als informatius d’ara...
(Aldarull a la sala i remor de veus)
...ho dic ben tranquil. Ho dic ben tranquil. És incomparable,
és així i ja sé que a vostès els sap greu. Però els puc assegurar
que és així.
Per altra part vostè em xerra d’un altre tema, l’habitatge.
Miri el tema de l’hipoteca jove i matèria d’habitatge. El primer
que vull dir jo és que en principi el conseller no ha dit que
llevaria res, a més jo li vull dir una cosa, Sra. Estaràs, en
matèria d’habitatge volem aprofitar al màxim totes les
possibilitats. El que està fent el conseller en aquests moments
és xerrar amb les entitats bancàries per veure si podem millorar
aquesta mesura. Vostès feien un aval que avui moltes entitats
bancàries ja l’ofereixen i nosaltres estam mirant a veure si hi
podem afegir una ajuda de despeses que té el primer comprador
en matèria de notaria, o totes aquestes qüestions. Intentar
millorar tota aquesta situació.
Però, Sra. Estaràs, a mi el tema d’habitatge em preocupa i
vostè m’ha xerrat de pactes per l’habitatge i he notat una
certa..., en el tema del sòl i totes aquestes coses. És un tema
seriós. Habitatges totals en aquesta comunitat autònoma són
560 per cada 1.000 habitants i la mitjana espanyola són uns
526. Per tant, hem construït molt. D’aquests els habitatges
principals són uns 360,4 i uns 200 i busques per cada 1.000 que
són secundaris i es nota que som una comunitat autònoma
turística i per tant, hi ha molt d’habitatge secundari i un negoci
en l’habitatge i a més, si veim el (...) diu que una de les
inversions més importants que captam de fora en aquesta
comunitat autònoma és precisament en matèria d’immobles.
En matèria d’habitatge les famílies, ho he dit avui horabaixa
ja una vegada, fan de mitja a les Illes Balears un 68,8%
d’esforç, la mitjana espanyola és d’un 58,2. Només Madrid està
per damunt de nosaltres, un 72,3%. Per tant, és una situació per
als ciutadans i ciutadanes de dificultat. Els esforços dels joves,
si ens fixam en el quart trimestre del 2006, que forma part de
l’informe de Sa Nostra i jo ho he dit avui matí, Observatorio
Joven de la Vivienda, cost d’accés en relació a les rendes
salarial dels nostres joves, un 83,5%. Un jove necessita un
83,5% per poder anar als preus que avui hi ha en matèria
d’habitatge en aquesta comunitat autònoma. El segment femení
un 94% i els joves de 18 a 24 anys un 113%. Aquesta és un poc
la situació en matèria d’habitatge.
Per altra banda si miram els números, ahir al diari El
Económico sortia un mapa d’Espanya i deia els esforços que
cada comunitat autònoma feia en matèria d’habitatge. Balears
la darrera, però en diferència, amb ganes, estam xerrant de 4 i
les altres estan a 9 i busques. Per tant, la darrera de totes en
esforç. Per tant, això vol dir que l’any 2006, segons els meus
informes, habitatges protegits iniciats un 0,6 per cada 1.000
habitants i habitatges protegits acabats un 0,4 per cada 1.000
habitants. Per tant, una misèria.
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És un tema, Sra. Estaràs..., vostè em xerrava d’un pacte per
l’habitatge i val la pena parlar-ne d’aquest tema. Val la pena.
Clar l’article 47 de la Constitució diu que tothom té dret a un
habitatge digne i que l’urbanisme ha de servir per fer arribar a
la comunitat les plusvàlues. I un dels temes principals per a què
ha de servir l’urbanisme és precisament perquè tothom tengui
un habitatge digne. I jo li puc assegurar que amb l’urbanisme
que hem fet en aquesta comunitat autònoma no estam vetllant
per aquests drets dels ciutadans i ciutadanes. Per tant, alguna
cosa haurem de fer, no hem vetllat pels drets dels ciutadans i
ciutadanes. Hem estat una de les comunitats autònomes que
més hem construït i a la vegada som una de les comunitats
autònomes allà on de cada vegada hi ha més gent que no pot
accedir a aquests preus.
Per això, Sra. Estaràs, efectivament, jo crec que hem de fer
un esforç per empènyer una altra dinàmica, per tant, crear lleis
perquè hi hagi sòl per a habitatge. I hem de fer un esforç per fer
un pla de xoc en un tema com aquest. Per tant, en això estic
fent feina. És una de les qüestions que preocupen més als
nostres ciutadans i ciutadanes. Jo efectivament amb els sòls que
en aquests moments hi ha, el sòl públic que tenen les
institucions i les possibilitats que tenim en aquests moments,
sense un pla de xoc, és molt difícil donar solucions a aquest
tema.
I després vostè em xerra de Son Busquets rient i vostè el va
votar..., no de Can Domenge m’ha xerrat vostè. Vostè no, però
els seus companys sí. Per tant, vostè ve aquí a fer la crítica
fàcil..., ho dic per les demagògies, perquè uns podem estar a
favor o no, però el que no pot ser és allò d’ocupar dos llocs en
el mateix temps. Això no pot ser i vostè en aquest tema dóna la
impressió que volia ocupar els dos llocs al mateix temps.
Per tant, Sra. Estaràs, jo li puc assegurar que aquest govern
amb tots els mals que vostè diu que té, tot el tema del pacte, tot
allò que ens augura, li puc assegurar que fins ara hem transitat
durant aquests 3 mesos per aquesta comunitat autònoma,
parlant amb les entitats mediambientals, les entitats socials,
parlant amb els empresaris. I en definitiva, explicant-los quin
és el projecte que tenim i que és el que volem fer. Els hem
explicat la necessitat d’actuar en tot un seguit de matèries i
quines són les lleis que volem aprovar. Jo li puc dir que fins ara
no hem trobat grans dificultats, llevat de petits casos concrets
que ja li he dit, el cas del món de l’agricultura, la consellera ja
s’ha reunit amb alguna organització i ens reunirem amb les
altres organitzacions. Allò que crec que no és just és que
l’anterior legislatura, jo li vull recordar que quan el capità del
vaixell no hi era, qui duia el vaixell era vostè l’anterior
legislatura. I a l’anterior legislatura quan l’ex-President
d’aquesta comunitat autònoma va venir aquí i va dir no sé què
faig aquí perquè just han passat 3 mesos, per tant, no és normal
que facem un debat d’aquestes característiques, vostè s’asseia
al seu costat i no li va dir què dius Jaume? I avui vostè a
nosaltres ja ens exigeix que ja duguem totes les feines fetes.
Això crec que no és just.
Per altra banda crec que ahir li vàrem explicar molt
clarament quins eren els projectes d’aquest govern i per tant,
quines eren aquelles coses a les quals nosaltres donam prioritat.
Vostè va veure que ho vaig fer sense perdre temps en parlar en
coses que ens han ocupat molt de temps durant aquests tres
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mesos, però intentant dur aquí idees i projectes concrets per
poder-ne parlar. Jo ho puc entendre, que n’hi hagi que a vostès
no els agradin, ara, aquesta cançoneta fàcil que l’hexapartido,
“vostès es barallen tot el dia”, aquesta cançoneta fàcil
d’intentar desprestigiar les altres forces polítiques per no res,
aquest debat que no serveix per a res, jo el que crec és que
moltes vegades ens du a una pèrdua de temps molt important,
i jo crec que més valdria que ens ocupàssim de debatre bé
temes com aquest de l’habitatge, o com el de la dependència,
o altres qüestions que sí preocupen als ciutadans i a les
ciutadanes.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
...no sé... És a dir, em perdonaran, però miri si no tenc res
absolutament en contra d’ella que no sé..., no sé exactament qui
és. És ella? Idò mirau..., ho veis?, mirau si no tenc res en contra
d’ella. No és aquesta la situació, el que dic és que les coses,
quan es volen arreglar s’arreglen, i per tant aquesta, Sra.
Estaràs, és la convidada que li faig: que intentem posar més
seny en aquestes qüestions.
Moltes gràcies.

Miri, Sra. Estaràs, tenc la impressió, vostè que em diu que
nosaltres hem perdut tant el temps, jo tenc la impressió, jo, que
durant aquests tres mesos només he contestat preguntes de la
monarquia, de les banderes i d’Esquerra Republicana, i de no
sé quantes d’històries. Aquesta és la impressió que tenc jo, i ho
és, una impressió de pèrdua de temps, perquè jo crec que
haguéssim pogut ocupar el temps, no per no parlar d’Esquerra
Republicana, que es mereix parlar d’ells tot el que faci falta...

(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. President. En torn de rèplica té la
paraula la portaveu Sra. Estaràs.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

(Rialles)
...però haguéssim..., o del rei, com se suposa, però
haguéssim pogut emprar més el temps per parlar, efectivament,
d’habitatge, de dependència, de mobilitat o d’altres qüestions
que sí són preocupació dels ciutadans i de les ciutadanes. Tenc
la impressió que..., li ho diré, jo, Sra. Estaràs, li ho dic de tot
cor: farem tots els esforços possibles perquè ens puguem
asseure, però hem de llevar demagògies, perquè si no hi ha
hagut un acord a la mesa d’Hisenda és perquè, cregui’m, Sra.
Estaràs, vostès no han fet les coses així com sempre feien, no
han fet les coses així com sempre feien, perquè sempre ens
havíem assegut a parlar de la presidència d’Hisenda amb la
màxima voluntat d’arribar a un acord, i que si havia de ser un
membre de l’oposició normalment es posava una persona amb
experiència i una persona que fos consensuada.
(Remor de veus)
La de l’oposició, he dit...

Gràcies, Sra. Presidenta. Voldria dir a tots els aquí presents
i als que ens segueixen pels canals audiovisuals que aquesta
portaveu té només 10 minuts; amb la magnanimitat de la
presidenta poden ser 12 o 13, i el president del Govern té temps
ilAlimitat.
(Remor de veus)
Simplement això és... Si em deixen acabar... Si em deixen
acabar... Això és el que diu el Reglament, anava a dir que això
és el que diu el Reglament, però val la pena que tots sapiguem
que la portaveu que representa quasi la majoria absoluta de la
Cambra té 10 minuts, amb la magnanimitat de la presidenta 12
o 13, i el president temps ilAlimitat.
Dit això, com que no puc perdre més temps, vaig per feina.
En el transport públic el president ens ha dit que encara no
renuncia a una declaració nova de servei públic. És que en
Zapatero du 1.500 dies governant i no hi renuncia, però li
queden 4 dies; quan ho pensa fer?

LA SRA. PRESIDENTA:
(Aldarull a la sala)
TranquilAlitzin-se, senyores i senyors diputats.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Això ho hem fet cada vegada. M’és igual. Escoltin, si ho
volen entendre..., és a dir, escolti, la darrera vegada que
nosaltres posàrem el membre, i el posàrem nosaltres, va ser
perfectament consensuat amb vostès, perfectament consensuat,
i perquè a vostès els anava bé, més clar aigua, perquè a...,
perquè a vostès els anava bé, més clar aigua, i aquest... Però bé,
mirin, jo no...
Em perdonaran però jo no sé...
LA SRA. PRESIDENTA:
Per favor...

En el tema agrícola que ASAJA li reclama 48 milions
d’euros. És que 22 milions ja estan cobrats de l’anterior govern,
els altres 20 són del pla europeu i el que li demanen és una
bestreta. 22 més 20 més una sèrie són 48. Jo ho dic perquè li
aclariré el dubte que tenien; no n’hi demanen 48 a l’altre
govern.
(Més aldarull a la sala)
IB3, Sr. President. Hi ha un estatut d’autonomia, títol
cinquè, que vàrem pactar que tengués veracitat, pluralitat,
independència dels mitjans audiovisuals. El sindicat de
periodistes criticà el repartiment amb gent escollida perquè
cada grup fiqui cullereta. No volíem una direcció florero,
volem un director que no sigui ni del PP, ni del BLOC, ni
d’UM, ni del PSOE, ni d’Esquerra Republicana de Catalunya,
ni del diputat per Formentera; qualcú que ens representi a tots.
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No consideram que sigui plural la televisió i a més li he dit que
s’ha rebaixat al producció pròpia, i a més hem anat a un model
catalanitzat; és el que duia vostè en el seu programa electoral.
Només li deman que ho intenti, que s’assegui amb jo si li pareix
bé; represent el 47,4% de la Cambra, i si li pareix bé ens
podríem asseure el dia que vostè vulgui allà on vostè vulgui i
almenys parlar-ne, perquè vostè ni tan sols s’ha assegut a parlar
d’allò que vostè duia en el programa electoral.
Amb Can Domenge, simplement li he dit que Can Domenge
seria una oportunitat per fer habitatges de protecció oficial,
però li dic una cosa: en aquests cent vint dies hem tengut
notícies d’un acte de l’Audiència Provincial que ens ha donat
una informació que no teníem, una informació allà on nosaltres
vàrem votar, els diputats populars, en el Consell Insular de
Mallorca amb els informes tècnics favorables, però no teníem
la informació que ha donat aquest acte. Potser sigui un bon
moment per repensar-se Can Domenge. Idò pot ser que sí
perquè tenim una informació que no teníem. S’han repensat
tantes coses, per què no es repensen aquesta?, potser també
podríem fer allà habitatges de protecció oficial que sumarien a
aquesta política d’habitatge.
(Aldarull a la sala)
Sr. President, amb la Comissió d’Hisenda presidida per
Antònia Gener no em puc creure..., no m’ho puc creure perquè
vostè és un home de país, vostè és un home que ha estat en el
Congrés dels Diputats, que ningú no dubta que ha vengut
canviat, que és un home amb principis, amb valors i
conviccions, com és possible que exigeixi a l’oposició
experiència si no l’exigeix al seu grup? Com és possible? Si
resulta que la Sra. Antònia Gener és regidora d’Hisenda de
l’Ajuntament de Ciutadella, ha estat la nostra cap de llista a
Menorca, ha tengut el suport de manera molt important de la
ciutadania de Menorca, per què no pot presidir la Comissió
d’Hisenda?, o és que dins ca nostra també ens ha de dir vostè
a qui hem de triar? En fi, aquí li deman sobretot sentit comú i
lleialtat.
(Més aldarull a la sala)
Sr. President, senyores i senyors diputats, no he volgut amb
la meva intervenció, president, donar cap lliçó, simplement he
volgut fer un debat que tengués alçada conceptual. Jo agraesc
extraordinàriament el seu to perquè crec que ajuda a la
convivència democràtica, però sí que li deman alçada
conceptual, és important. Avui no hem vengut aquí a debatre
els anys de Jaume Matas, que ja no hi és, que forma part del
passat. Hem vengut a debatre l’estat de l’autonomia que vostè
dirigeix amb el seu govern i amb els seus sis partits. Hem
assistit a una mala lliçó d’història sobre el que va fer l’anterior
govern; per cert, que els ciutadans ja varen emetre el seu judici:
29 escons la meva formació política, 20 escons la seva
formació política. Ara toca debatre...
(Alguns aplaudiments)
...toca debatre el seu govern, Sr. President. Que el PP no
governa ja ho sap tot el món, ja hem puntuat, ja ens hem
examinat. És més, no sé si importa molt o poc el que faci la
líder de l’oposició, però el que sí importa de veres és el que fa
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el president del Govern, perquè amb les seves decisions segur
que afecta la vida diària dels ciutadans. No li donaré cap lliçó
perquè sé que vostè no les necessita, però sí que li diré que un
governant ha de tenir en el seu cap almenys una idea clara del
que vol que sigui la seva comunitat autònoma, amb objectius
clars, que responguin als interessos generals, sobre el que vol
i com ho vol fer i quan ho vol fer. Tot això ha d’haver estat
mesurat, estudiat, meditat durant els quatre anys que s’ha estat
a l’oposició, i per això quan s’arriba es pot passar de la teoria
a la pràctica.
Però això no és el seu cas. Avui no ens ha contat res del que
pensa fer en el futur o del que ha fet. No ens ha plantejat cap
alternativa per al benestar ni el futur de les Illes Balears, i
necessitam un govern, no un govern dispar. Governar no és fer
qualsevol cosa, no basta estar en el govern per governar com no
basta tenir els ulls oberts per estar despert. Vostè no ha perdut
ni un sol minut d’aquests 120 dies a dissenyar un pla de govern
concret, seriós, amb un sol rumb, alguna cosa que li permeti
explicar a la ciutadania que avui ens veu què és el que es
proposa, en lloc de caminar segons bufi el vent o segons bufi la
moda, alguna cosa que doni coherència al que fan els seus
consellers cada dia, que no funcionin a cop d’ocurrència, tirant
així com sigui, sinó que responguin a les necessitats dels
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs. On és
aquest pla concret, concret en dia i hora, amb dades, amb
pressupost? No existeix.
Aquest és de moment l’executiu amb menys capacitat
d’iniciativa legislativa dels darrers 25 anys. En aquest punt
vostès han optat, si m’ho permet, per la idea del govern estàtua,
per considerar que la millor opció és estar immòbil amb
l’objecte de no agredir amb les seves decisions aquests socis
tan diferents i deixar passar el temps sense atendre les
necessitats dels ciutadans. Sols han presentat dos projectes, el
dels pressuposts i el d’acompanyament a la Llei de pressuposts.
Si ho comparam amb la legislatura anterior a hores d’ara
l’anterior executiu n’havia presentat set
Crec, Sr. Antich, que ens hem recolzat massa en el titular,
en el cop d’efecte o en l’aparença, intentar sortir-se’n amb
frases que no responen a res. Avui hem perdut, i jo crec que
estam a temps de recuperar-la, una irrepetible oportunitat per
donar una lliçó de democràcia als ciutadans, perquè els actes
polítics estiguin a l’alçada de les paraules. No pot venir al
Parlament simplement a atacar l’oposició, (...) l’oposició,
essent el partit més votat i jo crec que ja és suficient.
Li deman i li oferesc tres pactes. Un pacte per l’educació,
de valent, per la salut i per l’habitatge. Li propòs un compromís
amb el territori i li propòs algunes modificacions en matèria
econòmica.
En matèria d’educació i de salut haurien de ser les prioritats
també pressupostàries del seu govern. En educació hi hem de
fer feina de valent. Els populars li oferim un pacte però no a
base de confrontar ni escoles públiques amb privades ni
concertades, sinó de poder fer alguna cosa conjunta; també que
puguem apostar per la lliure elecció de centre, pel trilingüisme
i sobretot per les nostres modalitats; no deixa de ser curiós que
la major part de responsables de política d’esquerres són els
primers que envien els alumnes i els seus fills a la concertada.
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(Rialles)

propaganda o amb les aparences; anem per feina per defensar
les nostres illes, el nostre territori i la nostra manera de ser.

Vull fer ressò també dels llibres de text...
(Aplaudiments)
(Aldarull a la sala)
En matèria de política econòmica...
Els llibres de text, Sr. President, és un tema important per
a la ciutadania. Hi ha una diferència: el PP, potser per una
equivocació, potser perquè no ho vàrem plantejar, no ho dúiem
al nostre programa electoral, però vostès sí; és a dir, jo no he
incomplit en nom de la meva formació política cap programa
electoral perquè jo no he parlat en el meu programa electoral de
la gratuïtat de llibres de text, però sí que ho duien vostès en el
seu programa electoral i la ciutadania s’ha trobat que no s’ha
complit la paraula donada.
En salut el meu grup insisteix en la necessitat d’un pacte per
a la salut dels ciutadans. En aquesta àrea li deman moltíssima
coherència i seriositat perquè ha faltat en els darrers temps. La
paraula donada en el seu programa electoral entorn a l’hospital
de Son Espases, Sr. President, era fruit de la demagògia. Jo li
he donat l’enhorabona com quan ho ha decidit, però he de fer
una crítica absoluta al que va fer vostè fins al dia abans
d’arribar les eleccions; aquí la seva imprudència va arribar a ser
imprudència temerària. Avui la seva paraula val molt menys, i
a més ens preocupa que s’atraquen unes eleccions i ens
preocupa la poca solvència dels polítics quan fan programes
electorals.
En habitatge li deman que respecti les lleis. Desenvolupi la
reserva del 30% d’habitatges de protecció oficial. No desfaci
per desfer. Vostè ens proposa idees que jo crec que són
interessants i bones; es poden sumar a la que li he ofert que
quan un senyor contracta una hipoteca, un jove, li facem una
assegurança perquè sempre pagui el mateix i no pugi aquella
hipoteca i per tant no pagui, segons la pujada de tipus d’interès,
cada vegada menys. Li he fet la proposta també de continuar
mantenint la Hipoteca Jove, perquè suma. Li he fet també la
proposta que el pla de xoc, perfecte, però no a canvi de
requalificar sòl rústic, perquè intuesc que em faran una llei de
mesures de protecció -d’acord, en podem parlar; Cala Blanca,
d’acord; Son Real, d’acord-, i al cap d’un temps em
requalificaran rústic per construir no sé què. No, no em pareix
que sigui un bon camí. Amics del BLOC, aquí els deman
coherència, lleialtat i principis.
(Remor de veus i aldarull a la sala)
Compromís amb el territori. En el territori li pregaria, Sr.
President, que mai més no estiguem en mans d’aquells que
poguessin entendre el territori i la política com una qüestió
personal. La nostra posició no ha canviat, ni ha aconseguit,
després de la seva intervenció, que canviï; li he ofert tot el
nostre suport amb el territori per complir la llei, i ho feim des
d’una força que està serena, tranquilAla, segura, perquè fa més
de 12 anys que no gestionam el territori en aquesta comunitat
ni l’urbanisme. Amb el territori no cerquem culpables dins el
Partit Popular, fora del seu govern, a les files del PP; té vostè
els problemes dins ca seva, i aquesta capacitat per repartir
culpes per fora i no prendre responsabilitats cap endins,
sincerament, Sr. President, minva la qualitat democràtica i el fa
a vostè menys president. No es conformi amb el gest, o amb la

LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Estaràs, vagi acabant, que ja ha passat...
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Sí, duc 11 minuts. Li demanaria un poquet de magnanimitat.
En la política econòmica li demanaria que és un tema
cabdal. Li explicaré el tema estatutari. Nosaltres vàrem acordar
amb la disposició transitòria novena que vengués la mitja de les
inversions que l’Estat dedica a Balears, 600 milions d’euros;
per 7, 4.200. Quan nosaltres parlàvem de 2.500 eren a més dels
1.400 que rebíem cada any, 2.500 més els 200 que rebíem cada
any, i tot això fa la suma que a vostè no li surt, que són aquests
600 milions d’euros, Sr. President. En qualsevol cas les
inversions de 300 milions de pessetes, es posin com vulguin, no
té sentit. L’any 2003, amb el govern de José María Aznar aquí
es rebien ja 270 milions, l’1,6. Què feim sis anys després rebent
300 milions de pessetes amb un estatut d’autonomia? Per això
ha servit l’Estatut d’Autonomia? Crec que aquí hem de ser
seriosos. Senyors del pacte, senyors del BLOC, reivindiquin,
siguin ambiciosos, complim l’Estatut d’Autonomia sense
trampes. Per què Andalusia sí?, per què Catalunya sí?, i per què
nosaltres no? Per què aquest "entreguisme"? Lluitem i estarem
sense cap dubte devora vostès.
I acab, acab dient-li, Sr. President, que com deia Ortega i
Gasset el vertader tresor de l’home és el tresor dels seus errors.
Segons això podria ser vostè riquíssim, Sr. Antich, però no ho
és, i sap vostè per què?, perquè els errors són molt rendibles si
es reconeixen i s’aprèn d’ells. La meva formació política ho ha
fet i ho practica. Vostè, pel contrari, no els reconeix, i per tant
no els pot esmenar.
Finalment, Sr. President, no em vull resignar, ni crec que
vostè ni jo, a la degradació continuada de la vida política i del
funcionament de les institucions de la nostra comunitat. Creim
en les Illes Balears, tenim fe cega en les seves possibilitats, i
per això tots sabem que una manera de fer les coses és fer-les
ben fetes. No volem que el nostre signe d’identitat sigui fer les
coses mal fetes. Voldria un pronunciament clar entorn al que
som i al que volem ser; no volem ser Països Catalans, tal com
pretenen alguns del seus socis de govern. Aquí ens mereixem
claredat d’idees. Governar amb sis partits, amb un pacte
antinatura en paraules d’Esquerra Unida, sense objectius
comuns és molt difícil. Per fortuna les Illes Balears resisteixen
molt, però no oblidi que governar requereix un projecte clar i
coherent, i fins ara el seu programa no ho és.
Acab. Necessitam més solvència política, més competència,
més confiança i més certeses. Comprendrà vostè, Sr. President,
que he intentat complir el meu deure i el de la meva formació
el millor que he sabut. A vegades no és agradable, li assegur
que a vegades es tracta d’una feina dolorosa, però que les
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circumstàncies ens obliguen, com a únic partit de l’oposició, a
aplaudir allò que fa i a criticar i denunciar allò que no respon
als interessos generals i aplaudir-ho quan s’hi respongui. Li
deman que no ens parli de diàleg sinó que el practiqui,
especialment amb la meva formació política. Pel consens li
deman que cedeixi presidència d’Hisenda per a Antònia Gener;
pels acords li deman que rectifiqui, governi, que és tant com dir
decideixi. No a tothom li agrada ni té perquè; és un privilegi i
a vegades és una càrrega, però sense cap dubte als populars ens
agradaria que per a vostè fos un privilegi.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula el Molt Hble. Sr. President del Govern.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, pel to de la
intervenció. Bé, miri, jo el primer que voldria dir i vull
començar pel tema del finançament, i sobretot quan vostè es
dirigeix a alguns dels grups i els demana que, bé, que siguin
valents en aquest tema del finançament; sobretot -esper que no
passi- haurien de ser molt valents si entra el cap de files de la
Sra. Estaràs, que va venir aquí a les Illes Balears i va dir que ell
no modificaria el sistema de finançament.
(Aldarull a la sala)
Per tant, clar, jo voldria començar per dir-li, Sra. Estaràs,
que vostè ha sortit aquí i ens ha fet un sermó de si som un pacte
de no sé quants de partits i no sé quants de temes, però resulta
que vostè ve aquí, es queixa dels sistema de finançament i troba
que aquest govern està demanant molt poc, i llavors ve el seu
cap de files de Madrid i diu que ell no modificarà el sistema de
finançament.
(Remor de veus)
Clar, deixa un poc a desitjar, tot això, eh? Vull dir que dóna
poca credibilitat, tota aquesta qüestió perquè, clar, una cosa és
fer un sermó aquí i..., ja me’n record d’un altre, ja me’n record
d’un altre de la seves files, de les seves files, que quan se
n’anava a Madrid i feia un discurs en el Siglo XXI posava
blaus els catalans, i quan venia aquí i feia un discurs aquí a les
Illes Balears pareixia Herri Batasuna; ja m’en record d’un altre,
Sra. Estaràs. I clar, haurien de dir les coses exactament igual
per tot, les haurien de dir exactament igual per tot, perquè el
meu cap de files va venir aquí i va dir que trobava que aquesta
comunitat autònoma era la comunitat autònoma més
perjudicada en matèria de finançament. Per tant tendrem..., ja
ho ha començat a aplicar.
Jo voldria recordar...
(Remor de veus)
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...voldria recordar que dins aquesta legislatura s’ha
solucionat tota una sèrie de qüestions que precisament han fet
possible que aquesta comunitat autònoma milloràs en
finançació, mentre vostès estaven governant, dins l’anterior
legislatura. Varen venir prop de 100 i busques de milions en
matèria de sanitat, i varen venir amb un govern socialista, i
molta falta que feien en aquesta comunitat autònoma, i qui ho
va arreglar va ser precisament un govern socialista.
Per tant, efectivament, el govern actual d’Espanya, que
esper que no canviï, i per cert, Sra. Estaràs, jo ho dic amb tot el
meu seny: no crec que li quedin quatre dies, al Sr. Zapatero,
amb l’opositor que té, jo crec que li queda més temps, segur,
segur, estic convençut, estic ben convençut que li quedarà més
temps. Però ho vull dir perquè vostè està fent un discurs que
pareix que des de Madrid en aquests moments s’estan tancant
les portes a la comunitat autònoma de les Illes Balears i jo li
puc assegurar que crec que és l’únic moment que han estat un
poc obertes, perquè quan vàrem haver de negociar un sistema
de finançament amb el govern del Sr. Aznar, quan el vàrem
haver de negociar el Sr. Aznar va ser a l’única comunitat
autònoma que va posar una clàusula de restricció perquè no es
pogués tenir en compte tota la població, va ser la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Per això som la més perjudicada
en matèria de finançació.
(Aldarull a la sala)
Per tant ho dic..., no, ho dic amb el sentit que les coses han
de tenir una mica de coherència, perquè si vostè diu “anirem a
Madrid i farem pinya”, i resulta que en lloc de trobar el Sr.
Zapatero, que està per la labor, trobàssim el Sr. Rajoy, no crec
que ens serveixi ni la pinya, per anar a Madrid, així com està
amb aquest tema.
(Algunes rialles)
Li torn a dir en matèria d’IB3 que..., Sra. Estaràs, si vostès
aprovaren la Llei d’IB3 amb una llei d’acompanyament. Vostè
em parla de consensos?, i que vostè està tan sensibilitzada amb
aquest tema? Si abans de les eleccions jo vaig enviar una carta
al president Matas per demanar-li que ens asseguéssim amb el
tema d’IB3 i no vaig tenir ni resposta. És després de les
eleccions que ha començat a pensar vostè d’una altra manera;
nosaltres pensam exactament igual, perquè dins aquesta
legislatura..., sí, exactament igual, perquè dins aquesta
legislatura deixarem fet tot allò que diu l’Estatut, però ho farem
dins aquesta legislatura, perquè resulta, resulta que ara només
faltaria que tot allò que duim al programa electoral ho
haguéssim de complir els primers quinze dies, i ens en podríem
anar.
(Més rialles)
Ens en podríem anar. Ara només faltaria que tot allò que
duim dins el programa electoral s’hagués de complir en els
primers quinze dies. Escolti, haurem de pactar una llei, haurem
de mirar a veure com ho feim i per tant ho haurem de fer bé,
però nosaltres la deixarem així com diu l’Estatut. El que li puc
assegurar és una cosa, Sra. Estaràs, i també li ho dic de tot cor,
això: si haguessin continuat governant vostès, vostès no ho
haguessin fet, això. No ho haguessin fet.
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(Aldarull a la sala)
Quant al tema d’habitatges de protecció oficial,
efectivament, és a dir, escolti, és una... Està bé tota aquesta
argumentació que vostè m’ha emprat, però qualque cosa
haurem de fer, qualque cosa haurem de fer perquè fins ara el
rèdit en matèria d’habitatge públic ha estat molt baixet, eh?,
molt baixet. Som la darrera comunitat autònoma, i mentrestant
no hem tengut cap tipus de problema durant molts d’anys de
requalificar sòl per fer habitatges per a gent rica i ara en tenim
per requalificar sòl per a gent que ho necessita i que no pot
pagar el preu. Això em preocupa molt, a mi.

(Continua la remor de veus i petit aldarull)
2003, eh, 2003. 2004, 2005, 2006 i 2007, quatre anys per
acomplir aquesta promesa que feren vostès als ciutadans i
ciutadanes, quatre anys per complir-la i no l’han complerta.
(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)
I ara vostès arriben aquí i em demanen que amb quinze dies
ho tengui arreglat. Home, un poc de serietat, perquè realment
això és molt poc seriós, senyors del PP!
(Remor de veus i algunes rialles)

(Remor de veus i aldarull a la sala)
Això em preocupa molt. Per tant nosaltres feim comptes de
pactar-ho, de parlar amb totes les institucions, d’arribar a un
acord amb totes les institucions, però ara ja els vull deixar una
cosa ben clara, per això crec que el nostre acord està enfora, i
em sap greu perquè pot estar segura que m’asseuré amb vostè
perquè en parlem, però amb una cosa ben clara: el tema de
l’habitatge i el tema social va per endavant, res de floritures,
perquè estic cansat de sentir parlar molt d’habitatge dins aquest
parlament, i així mateix fa molt de temps que m’hi passej, per
dins aquest parlament, i que els que han de rebre l’habitatge
permanentment el continuïn esperant, l’habitatge, perquè tal i
com està la situació avui en dia, amb les armes i amb els
instruments que tenim en aquests moments és impossible que
puguem fer habitatge, i si no repassin, repassin què han fet
vostès en matèria d’habitatge, no, no, ho repassin. Sòl, zero,
sòl, zero, no hi ha política d’habitatge sense sòl, sòl zero.
Habitatge de règim especial, per a la gent més humil i més
pobre, zero, zero. Això és el que han fet vostès en matèria
d’habitatge de protecció oficial. I en aquesta comunitat tenim
molta gent jove, moltes famílies, moltes persones que ja els he
dit que han de fer un esforç molt gros per poder-se comprar un
habitatge. I en aquesta comunitat autònoma hem vist muntanyes
senceres per Andratx urbanitzades i aquesta gent continua sense
tenir habitatge i a mi la que em preocupa és aquesta gent!
(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)
I per tant no passin pena, des del meu govern es dissenyarà
un pla de xoc perquè efectivament aquesta gent tengui
habitatge, no ho dubtin.
(Remor de veus)
I farem molts esforços en matèria de rehabilitació i farem
molts esforços en totes aquelles línies que puguem emprar per
tal que, efectivament, se solucioni aquesta papereta.
El Partit Popular es compromet a establir la gratuïtat
progressiva en el servei de menjador i transport escolar,
promourem la gratuïtat progressiva fins assolir-la plenament al
llarg de la legislatura dels llibres de text en l’educació primària
i secundària obligatòria.
(Remor de veus)
Campanya PP 2003, 2003.

Per altra banda, li voldria dir, abans d’acabar, Sra. Estaràs,
que exemples, escolti, a Palau-solità i Plegamans, a Castelló
d’Ampúries, a Mont-Roig del Camp, a La Galera i Benavent de
Segrià, exemple de cinc municipis catalans on el PP i Esquerra
Republicana de Catalunya -el dimoni bufarell- governen plegats
en funció de pactes de governs postelectorals, mirau!
(Aldarull i remor de veus)
Mirau, mirau, pareix mentida que per a vostès a un lloc les
coses siguin tan dolentes i a l’altra banda, si poden seure a la
cadira, la pillen la cadira. Aquí hi ha diferència. No, no, escolti,
nosaltres hem pactat perquè hem estat capaços de pactar un
programa de govern amb el qual ens hem posat d’acord; estic
convençut que allà també hauran fet exactament tot el possible,
segurament deu ser un Partit Popular més centrat.
Miri, Sra. Estaràs, vostè diu que durant aquests tres mesos
no hem parlat ni de programa, ni de projectes, ni d’iniciatives
concretes, i jo no vull acabar aquest discurs sense recordar-li,
precisament, que ahir, efectivament, varem parlar de moltes
coses concretes i jo crec que molt importants i que canvien de
forma radical la manera de fer política en aquesta comunitat
autònoma; jo vaig obrir el discurs d’ahir dient que estàvem
treballant per a un gran pacte amb sindicats i empresaris, la
qual cosa, des del meu punt de vista, significa una forma molt
diferent de treballar de la de vostès. Un gran pacte per parlar de
país, no només per parlar de quatre temes sindicals o de quatre
temes concrets entre empresaris i sindicats, no, de país, per
parlar amb els empresaris i amb els treballadors d’aquesta
comunitat autònoma per veure com empenyem el projecte de
país d’aquesta comunitat autònoma, perquè els hi vull
implicats, perquè vull que sigui un projecte conjunt, no un
projecte només ni d’una força política ni de sis, una cosa un
poc més important, Sra. Estaràs; que és implicar, precisament
aquelles organitzacions que donen vida a aquesta comunitat i
que representen la gran generalitat de ciutadans i ciutadanes
d’aquesta comunitat, això és una altra manera de fer les coses
i és així com el meu govern ho vol fer, Sra. Estaràs.
I ho vol fer per parlar de coses concretes, i jo en vaig parlar
ahir de coses concretes; vaig parlar d’habitatge del qual n’hem
parlat molt avui, però també vaig parlar de transport públic, que
li puc dir que els empresaris i els sindicats també ho troben ben
interessant. Però també parlàrem llargament d’una inversió en
coneixement, en informació, en capital humà, per això
augmentam un 33% en matèria d’innovació i d’investigació i
desenvolupament; per això feim una aposta importantíssima en
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el Parc Bit i firmam convenis amb la Universitat per tal que hi
hagi una important inversió en matèria de recerca. Per això
volem molta marxa a l’educació i a la formació, i en tot això hi
creuen els sindicats i els empresaris i troben que fa falta en
aquesta comunitat autònoma, que no podem seguir creixent
amb aquesta forma de créixer que al final té tants costos
ambientals i que representa tan poca productivitat.
Per això haurem de parlar d’un caramull de qüestions i les
haurem de pactar, però haurem de fer polítiques pensant a mig
i a llarg termini, no passat demà de matí. Vostè em parla a mi
que nosaltres estam improvisant, si el rei de la improvisació era
l’anterior cap de files del Partit Popular, qui un dia s’aixecava
i deia una òpera i l’altre dia s’aixecava i feia un metro, que no
figurava en el Pla de transports que vostès mateixos havien
aprovat. I vostè em ve a mi a parlar d’improvisació, i en el
2004 aproven un Pla de transports i no hi posen cap metro i en
el 2005 es posen a fer un metro, que així ens ha anat. Per tant,
és d’això que hem de fugir, Sra. Estaràs, hem d’intentar fer
participar la gent d’aquest país en un projecte que no s’acabi
d’aquí quatre anys i aquí és allà on jo els necessit a vostès; els
necessit a vostès, efectivament, perquè ens puguem seure a
parlar de tota una sèrie de temes a fi que quan n’entri un
n’entrin els altres no es canviïn de forma radical. I això també
ho demana la societat, demana que parlem de turisme i que
parlem de tota una sèrie de qüestions per què? Perquè el que no
pot ser és que cada vegada que entri una o altra formació
política s’hagi de fer de forma totalment radical.
Per tant, Sra. Estaràs, el primer que li vull proposar és que
cada tres mesos puguem tenir una trobada, efectivament, i
puguem parlar de totes aquestes qüestions. I per tant en aquesta
trobada podrem parlar de tots aquests temes que vostè m’ha
proposat i de molts altres.
Miri, li puc assegurar una cosa, aquest president té la
comunitat bé dins el cap i el seu projecte i el projecte no és
altre que servir el millor possible els ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears. Gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. En aquests moments i acabat el debat, saben
que els grups poden presentar les propostes de resolució davant
la Mesa de la Cambra fins d’aquí trenta minuts. A partir
d’aquell moment es reunirà la Mesa per qualificar-les, perquè
siguin congruents amb l’objecte del debat i per comprovar que
no es tracta de cap moció de censura o qüestió de confiança.
Per tant, l’horari serà a les vuit i mitja de la Mesa i les
propostes de resolució, un cop admeses, seran trameses als
diferents grups parlamentaris.
S’aixeca la sessió.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores i senyors diputats, començarem el debat de les
propostes de resolució presentades pels diversos grups
parlamentaris derivades del debat sobre la orientació política
general del Govern.
El debat es farà començant pels grups minoritaris i, en
primer lloc i per un temps de cinc minuts, per defensar les
seves propostes té la paraula el Sr. Mayans i Serra.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a crear el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de
Formentera.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure, dintre del Pla estratègic per definir el
desenvolupament de la futura policia autonòmica, un pla pilot
per a la posada en funcionament a Formentera d’aquest cos
policial.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un pla integral de soterrament de totes les
línies elèctriques i telefòniques a Formentera.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a anulAlar, urgentment, la delimitació de costes de Formentera
i a presentar una nova delimitació que respecti la voluntat dels
ciutadans de Formentera.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mitigar els efectes de la triple insularitat que pateix
Formentera en el transport de mercaderies entre Formentera
i la resta de ports.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur a terme un pla d’excelAlència turística per a tota l’illa de
Formentera
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un pla integral de desestacionalització
turística per a l’illa de Formentera.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar incentius fiscals per als establiments
d’oferta complementària i hotels o apartaments que
romanguin oberts durant la temporada mitjana i/o baixa.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure de manera urgent la construcció
d’habitatges de protecció oficial en règim de compra o lloguer.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear incentius fiscals per als propietaris
d’habitatges que els lloguin per a tot l’any als joves i als
colAlectius de funcionaris que treballen a l’illa de Formentera.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renegociar amb els bancs i les caixes d’estalvi
una nova versió de la Hipoteca Jove en què en el Govern
continuï com a avalador.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa el centre de dia per a
discapacitats, malalts d’alzheimer i malalts mentals de
Formentera l’any 2009.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una oficina del consumidor a
Formentera.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un casal d’entitats per a associacions i
colAlectius de persones immigrades i de cases regionals a
Formentera.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l’accés a una residència als pacients
de Formentera que necessitin tractament a l’hospital de
referència de Son Dureta i, en un futur, de Son Espases.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a començar les obres del Museu de Formentera.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un conservatori professional de música
propi per a l’illa de Formentera, independent del d’Eivissa.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar i consolidar l’escola de vela de La
Savina i a crear un centre de tecnificació esportiva a l’illa de
Formentera en aquesta legislatura i en el marc del Pla
d’infraestructures esportives que prepara la Conselleria
d’Esports i Joventut.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acabar el projecte del camp de tir de
Formentera i a iniciar les obres abans de finalitzar l’any 2007.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir un recinte firal polivalent a
Formentera.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la creació d’un centre d’artesania
tradicionals i un mercat pagès a la zona on actualment hi ha
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Formentera.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar la xarxa Wifi amb cobertura a tota
l’illa de Formentera.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ampliar el pla de regadiu amb aigües depurades de
Formentera a noves zones de l’illa.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar la regulació de la pesca submarina al
litoral de Formentera.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les marques “Carn de Formentera”,
“Vi de la Terra” i “Mel de Formentera”, i a impulsar la
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creació de nous productes -formatge, flaó, etc.- i marques de
qualitat de Formentera.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar el pla integral de recuperació de
Ses Salines de Formentera (museu de la sal, tren turístic,
circuit hídric, edificacions, etc.).
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer-se càrrec del cànon de transferència del Pla director de
residus d’Eivissa i Formentera.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular de manera definitiva l’ancoratge a
l’Estany des Peix, segons el que disposa el PRUG de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar i proposar accions per mitigar l’efecte
de l’augment progressiu de la població de meduses del litoral.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reformar els textos legals necessaris per crear, una vegada
aprovada la reforma de l’Estatut d’Autonomia balear que crea
el Consell de Formentera, una circumscripció única a l’illa de
Formentera per a l’elecció del senador.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Bon dia. Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, per defensar en 5 minuts les propostes de resolució
que he presentat, algunes d’elles són a nivell general i la
majoria són a nivell concret, a nivell particular de l’illa que a
nivell parlamentari represent. La notícia evidentment no és que
jo n’hagi presentat unes quantes, quasi 30, sinó la notícia és
que, per exemple, cap partit, i menys dels que donen suport al
Govern, no ha presentat cap proposta concreta de l’illa de
Formentera. Sí que hi ha moltes propostes que indirectament
fan referència amb les seves mesures o amb les seves
inquietuds a Formentera, això és evident.
Són tot coses que he presentat als consellers a les seves
compareixences per explicar l’acció de govern, que vaig tornar
a repetir ahir al president, i són coses per instar directament el
Govern balear a fer alguna acció concreta a Formentera i
general a Balears, i també són coses per instar des d’aquí el
Govern central perquè les apliqui a Balears i a l’illa també de
Formentera. Són coses que ahir, per exemple, es varen dir que
ja s’estan fent, per tant no crec que hi hagi molt de problema
per votar que sí; i a algunes coses se’m va contestar ahir mateix
que hi estaven totalment d’acord i per tant suposo que tampoc
no hi haurà cap problema per votar que sí. També algunes que
no s’han tocat en els debats d’ahir i abans d’ahir estan en el
programa electoral al qual va donar suport un 55% de la gent
de Formentera. Per tant entenc jo que tampoc no hi haurà molt
de problema per donar suport a les propostes.
Ja passant a explicar-les breument, toquen absolutament tots
els temes. A nivell general plantej incentius fiscals perquè
l’oferta complementària a les diferents illes romangui oberta
durant la temporada mitjana o baixa, per intentar
desestacionalitzar el turisme; una altra a nivell general promou
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de manera urgent la construcció d’habitatges protegits en
compra o lloguer, aquest tema s’ha debatut intensament en
aquest parlament. També s’ha parlat de la Hipoteca Jove; si no
es troba bé la Hipoteca Jove actual que s’intenti d’alguna
manera renegociar o trobar mesures fiscals més innovadores o
més avantatjoses per als que tenguin hipoteca, assegurant les
seves quotes mensuals o d’alguna altra manera; per tant també
propòs aquesta mesura a nivell general, important per a
Balears. I un altre tema que afecta tot el litoral és l’augment
progressiu dels borns al nostre litoral marí.
Llavors amb accions més concretes el tema del jutjat de
primera instància de l’illa; la policia autonòmica: he escrit una
carta a la consellera d’Interior i ahir mateix li vaig tornar
repetir al president quant a presentar un pla pilot que és
assumible per a l’illa per intentar posar en funcionament de
manera pionera o de manera inicial la policia autonòmica a
l’illa. També quant a soterrament de línies, a la Llei de règim
local hi havia un apartat on es podien dotar els ajuntaments
d’una potestat per recaptar, via impostos, alguna partida per
poder soterrar i fer projectes de soterrament concrets; jo crec
que és una mesura important que no s’ha aplicat fins ara i que
es podria començar a aplicar per soterrar les línies no només de
l’illa sinó també de tot Balears, línies elèctriques i línies
telefòniques.
Parlam de delimitació; ahir en vàrem parlar també de
manera important i entenc jo que no hi haurà molt de problema
per aprovar aquesta proposició. Llavors parlam de transport de
mercaderies; un pla d’excelAlència turística, que també vaig
demanar al conseller de Turisme a la seva compareixença i va
dir que ho intentaria, no només per a l’illa sinó també per a
Balears, aconseguir-ne més. Desestacionalització turística;
incentius fiscals a l’oferta complementària, que ja ho citat;
oficina del consumidor: el conseller de Sanitat i Consum va
obrir un punt telemàtic per recollir queixes, un pas següent
seria fer una oficina del consumidor a Formentera. Casal
d’entitats, li ho vaig repetir al president. Residència de pacients
de Formentera a Mallorca per als que no puguin ser atesos a
l’Hospital de Formentera, que poguessin venir aquí; aquest
tema s’ha tracta ja alguna vegada.
Llavors temes esportius, el centre de tecnificació de surf,
recinte firal per desestacionalitzar, mercat pagès i recinte firal,
pla de regadius, agricultura. Pesca submarina: es va enllestir un
reglament per regular aquest tipus de pesca a Eivissa i a
Formentera; entenc que la consellera, també li ho vaig
preguntar, ho està enllestint. I també medi ambient: també li
vaig proposar ahir al president un pla integral per recuperar el
circuit hídric de Ses Salines, si es vol també Ses Salines
d’Eivissa i Formentera; el ministeri sé que ho té pendent, amb
un conveni amb el Govern balear i esper que es dugui a terme
el més aviat millor, les eines legals estan ja totes posades.
Igualment els fondejos ecològics i el fondeig de S’Estany des
Peix.
I per acabar un tema importantíssim que ahir -li ho agraesc
ara mateix, també- vaig obtenir el suport del president: en la
petició d’un senador propi per a l’illa, perquè el pas principal,
el pas inicial ja l’hem donat, que era el Consell de Formentera,
i ara ens toca el segon pas o fas final, que és el senador per
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Formentera. Per tant ahir vaig obtenir el sí del president i esper
que avui també obtengui el sí en aquesta proposta de resolució.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltíssimes gràcies, Sr. Mayans. Per defensar les propostes
del Grup Mixt, té la paraula la Sra. Marí.
1. El Parlament de les Illes Balears constata que existeix una
necessitat d’ordenar el sistema de seguretat a la nostra
comunitat autònoma i de coordinar els serveis que s’hi troben
implicats.
2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
fer una llei d’ordenació del sistema de seguretat que doni
coherència als diferents cossos policials, protecció civil i
serveis d’emergències, que asseguri una prestació equivalent
per al conjunt dels territoris i dels ciutadans de la nostra
comunitat autònoma.
3. El Parlament de les Illes Balears considera que perquè
efectivament es consolidi l’autonomia política del nostre país
resulta del tot necessària l’articulació d’una policia
autonòmica.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
una llei del consell de l’audiovisual que reguli els mitjans de
ràdio i televisió de titularitat pública que depenen de la
comunitat autònoma.
5. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’elaborar un pla d’acollida de la població nouvinguda que
prevegi com una mesura fonamental l’accés d’aquesta
població al coneixement i a l’ús de la llengua catalana i al
coneixement dels valors comuns de la societat de les Illes
Balears.

11. El Parlament de les Illes Balears constata el dèficit històric
en infraestructures educatives que pateix l’illa d’Eivissa.
12. El Parlament de les Illes Balears considera que les nostres
illes són una àrea d’urgent intervenció en matèria de política
lingüística.
13. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
millorar el finançament de la Direcció General de Política
Lingüística.
14. El Parlament de les Illes Balears constata que existeix un
gran dèficit fiscal amb l’Estat espanyol.
15. El Parlament de les Illes Balears aconsella el Govern de
les Illes Balears fer totes les passes necessàries per avançar en
la cogestió dels aeroports situats a la nostra comunitat
autònoma.
16. El Parlament de les Illes Balears constata l’insuficient
finançament del Govern central a les Illes Balears, i insta el
Govern de les Illes Balears a negociar un nou model de
finançament d’acord amb les necessitats de la nostra
comunitat i amb allò establert a l’Estatut d’Autonomia.
17. El Parlament de les Illes Balears mostra la seva
preocupació per l’augment dels índexs de sinistralitat laboral
a tota la comunitat autònoma, i amb especial incidència a les
Pitiüses, durant la darrera legislatura, derivat de la
inadequada política de salut laboral del govern anterior.
18. El Parlament de les Illes Balears rebutja la situació
d’excepcionalitat de les Pitiüses pel que fa a l’ordenació del
territori i a la tolerància urbanística.
19. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
construir a Eivissa un nou hospital i de dur a terme mesures
provisionals que descongestionin l’Hospital de Can Misses.

6. El Parlament de les Illes Balears, davant l’imminent traspàs
de les competències en matèria de justícia, considera
imprescindible que aquestes siguin traspassades amb les
dotacions econòmiques adients.

20. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat de
les Illes Balears de disposar d’una normativa legal que
asseguri una ordenació territorial i urbanística que reguli un
creixement sostenible.

7. El Parlament de les Illes Balears considera del tot necessari
que els jutjats de menors estiguin adequadament distribuïts per
les diferents illes de la comunitat autònoma, d’acord amb les
necessitats d’aquest servei.

21. El Parlament de les Illes Balears rebutja el model viari
d’autovies a Eivissa impulsat la passada legislatura, i expressa
la necessitat d’impulsar una mobilitat sostenible basada en la
potenciació del transport públic colAlectiu a totes les illes.

8. El Parlament de les Illes Balears considera la millora del
nostre sistema educatiu de vital importància per al futur del
país.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar de forma decidida una política
d’habitatge que faci efectiu el dret constitucional a un
habitatge digne amb especial consideració dels sectors amb
més dificultats per accedir-hi.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar,
conjuntament amb tots els agents socials implicats, un gran
pacte per l’educació a les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears constata que les
competències en matèria educativa varen ser traspassades amb
una dotació econòmica molt inferior a la necessària i que
aquest dèficit s’ha arrossegat des d’aleshores.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar el Pla de senyalització dels parcs naturals de les Illes
Balears.
24. El Parlament de les Illes Balears considera imprescindible
que el Govern impulsi mesures de millora de les ocupacions i
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contra la precarietat laboral, juntament amb els agents
econòmics i socials.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, amb
les propostes de resolució que presenta Eivissa pel Canvi
voldria destacar algunes propostes específiques, com ara les 11,
18, 19 i 21, que incideixen especialment en la realitat de l’illa
d’Eivissa en temes con educació, urbanisme, sanitat i mobilitat
sostenible.
Així mateix, però, amb les propostes de resolució hem
pretès que s’hi observin diversos pilars en la construcció de la
nostra autonomia. Les tres primeres propostes fan referència a
la seguretat a les nostres illes; entenem que hem d’esdevenir
responsables del manteniment de l’ordre públic i de la garantia
de la convivència; per tant necessitam ordenar el sistema de
seguretat -seria la proposta 1-, fer una llei d’ordenació del
sistema de seguretat -proposta 2- i per fer efectius aquests
propòsits dotar-nos d’una policia autonòmica dins aquesta
legislatura -proposta 3. I no només s’ha d’ordenar la nostra
seguretat sinó també els mitjans de comunicació públics de la
comunitat autònoma de les Illes Balears; per aquesta raó ens és
del tot necessària una llei del audiovisual que reguli els mitjans
de comunicació de titularitat pública, proposta número 4.
Així mateix un dels reptes importants que té aquesta
societat de cara a la seva futura cohesió és l’acollida de la
població immigrada i la inclusió d’aquesta població en la nostra
societat de manera plena i sense fissures, començant per la
incorporació a la comunitat lingüística catalana; aquesta és la
proposta número 5. I perquè la nostra autonomia efectivament
sigui de primera divisió hem de tenir també competències en
matèria de justícia, d’acord amb la proposta número 6, i
distribuir adequadament els jutjats, especialment els jutjats de
menors, proposat número 7.
Quant a educació, pilar bàsic per al nostre futur, faig
diverses propostes de resolució en la línia d’alertar sobre la
importància de l’educació per al futur del país -proposta 8-, o
la proposta d’articular un gran pacte per l’educació -proposta
9-, tot tenint en compte el handicap d’haver rebut les
competències en matèria educativa en unes condicions no gaire
adients -proposta 10. Així mateix, a la proposta número 11,
feim referència al dèficit d’infraestructures educatives referintnos concretament al dèficit que pateix en aquest sentit l’illa
d’Eivissa.
Pel que fa al nostre principal tret d’identitat colAlectiva, la
llengua catalana, consideram les nostres illes com una àrea
d’urgent intervenció lingüística -proposta 12-, i coherentment
amb això apuntam la necessitat de millorar el finançament per
a política lingüística -proposta 13.
Perquè tot això sigui possible necessitam finançament, i per
això volem deixar constància del dèficit fiscal amb l’Estat proposta 14- i necessitam poder participar en la gestió de les
nostres comunicacions; en aquest sentit feim una referència
concreta a la cogestió dels aeroports situats a la nostra
comunitat autònoma -proposta 15- i a la necessitat també de
negociar un nou model de finançament -proposta 16.
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Pel que fa a territori demanam que Eivissa deixi de ser
excepcional des del punt de vista de la tolerància urbanística i
que s’elaborin normatives que assegurin l’ordenació del
territori -propostes 18 i 20. No hi ha de mancar tampoc una
proposta sobre habitatge digne, especialment per als sectors
amb més dificultats -proposta 22. I encara presentam una
proposta perquè el nou hospital de Can Misses gaudeixi de tots
els serveis necessaris i que hi hagi mesures provisionals que
descongestionin l’esmentat hospital -proposta 19.
Per a les condicions de treball de la nostra gent necessitam,
així mateix, mesures contra la sinistralitat laboral -proposta 17i mesures que en millorin la precarietat -proposta 24. Finalment
a la 21 es demana una mobilitat més sostenible basada en el
transport públic -proposta 21-, i a la 23 es demana un nou pla
de senyalització dels parcs naturals de les Illes Balears.
Totes les propostes van en la línia d’aprofundir en
l’autonomia i de dotar-la dels recursos necessaris perquè es
pugui dur a terme una gestió adequada de les àrees que són
competència del Govern de les Illes Balears.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Marí. Per fixació de posicions i també
per un temps de cinc minuts tenen la paraula els diferents
portaveus dels grups. Per part d’Unió Mallorquina, Sr. Vicens
té la paraula.
EL SR. VICENS I MIR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per dir que el Grup
d’Unió Mallorquina donarà suport i votarà favorablement les
proposicions d’Eivissa pel Canvi, i 6 proposicions d’AIPF
perquè coincidim amb elles, que són les 1, 9, 12, 24, 28 i 30.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel BLOC per Mallorca té la
paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del Grup del BLOC també
diferenciaríem entre les que ha presentat el Sr. Mayans i les
presentades per les diputades d’Eivissa pel Canvi.
Respecte a les propostes presentades pel Sr. Mayans,
d’Agrupació Independents per Eivissa i Formentera, jo crec
que aquest govern ha mostrat, i així s’ha mostrat en debats
repetits, el compromís amb Formentera, i Formentera és un
tema recurrent en el debat d’investidura, en el debat de política
general, en debats de cada setmana, i per tant jo crec que no fa
falta més demostració. En tot cas, a totes aquelles que van en
el sentit de reivindicacions que consideram de consens per a
tots, com el jutjat de primera instància; a aquelles que fan
referència a qüestions socials també assumides per tothom, com
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les que fan referència a habitatge o al centre de dia; i a aquelles
que fan referència a qüestions ambientals, com la regulació de
la pesca submarina i de l’ancoratge a s’Estany des Peix,
nosaltres els donarem suport.
Igualment donam suport a la qüestió del senador, que
Formentera sigui una demarcació per triar un senador propi, en
coherència amb el principi de representació territorial que
nosaltres pensam que ha de regir la institució del Senat.
Respecte de les propostes del Sr. Mayans que tenen caràcter
general i no només per a Formentera jo destacaria la de la
Hipoteca Jove. La Hipoteca Jove nosaltres ja hem dit en
repetits debats que no és una fórmula adequada per solucionar
el problema de l’accés a l’habitatge dels joves, sobretot dels
colAlectius més desfavorits, i per tant nosaltres pensam que la
solució són altres mesures i no només edicions de la Hipoteca
Jove.
No donarem suport a la majoria de propostes perquè fan
referència bé a coses que ja es fan, o bé a coses que no
compartim, o bé a coses que tenen caràcter general i que s’han
de fer per a Formentera, però que també s’han de fer per al
conjunt del territori de la comunitat autònoma.
Respecte a les propostes d’Eivissa pel Canvi nosaltres
donam suport tant a aquelles que fan referència a coses que són
de política general per a la comunitat autònoma: les que fan
referència a policia autonòmica o llei de consell de
l’audiovisual; el fet que el català sigui la llengua d’acollida dels
nouvinguts nosaltres pensam que això és un tema essencial per
fer una política social i, al mateix temps, fer del català un
instrument de vertebració i de cohesió social; que les
competències de justícia estiguin ben dotades lògicament això
serà un tema molt important que haurem de debatre molt i és
una prioritat per a aquesta comunitat autònoma; millor
finançament per a la política lingüística. També compartim el
tema de constatar el gran dèficit fiscal, que per a nosaltres
també aquest és un tema que està a primera línia de l’agenda
política, i d’això en treim la conseqüència lògica, que de la
constatació que hi ha un dèficit fiscal es deriva la necessitat de
revisar el règim de finançament. I altres com les mesures contra
la sinistralitat i en general donam suport al conjunt de les
presentades per Eivissa pel Canvi. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Llauger. Té la paraula la representant del Grup
Parlamentari Socialista.
LA SRA. TORRES I MARÍ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, em
referiré a les propostes que ha presentat el Grup Mixt.
En primer lloc em dirigiré al Sr. Mayans. Sr. Mayans,
després d’estudiar les propostes de resolució que vostè ha
presentat li puc dir que compartim amb vostè l’interès per la
creació del jutjat de primera instància i instrucció a l’illa de
Formentera; de fet ens consta, com a vostè, imagino, que el
Congrés dels Diputats de l’Estat ha aprovat la creació d’aquest

jutjat condicionat a la modificació de la Llei de planta judicial.
En tal sentit estarem pendents d’aquesta qüestió.
També ens pareix interessant i necessària la promoció de
construcció d’habitatges de protecció oficial essent el Govern
el que marqui la urgència. Com és notori aquest és un dels
punts destacats del programa de govern del Sr. Antich, tal i
com ell mateix va dir ahir mateix. Així mateix estam amb vostè
en el fet que és necessari posar en marxa el centre de dia a
Formentera per a discapacitats, malalts d’alzheimer i malalts
mentals. Estam també d’acord a finalitzar, en el sentit d’acabar
una feina que ja s’ha iniciat, la regulació de pesca submarina al
litoral de Formentera. També coincidim amb vostè en el tema
de la regulació de l’ancoratge a l’Estany des Peix. I que es
duguin a terme els tràmits necessaris per a la creació d’una
circumscripció única a Formentera per a l’elecció del Senador.
En canvi, des del respecte deixi’m dir-li que la seva
confusió en el tema de la distribució de les competències en uns
casos i raons de formulació i de fons en altres, no havent
esmenes en el present tràmit parlamentari, ens duen a no
compartir altres de les seves propostes. Així he de recordar-li
que vostès tenen un consell insular a Formentera, que dins de
les seves competències ja transferides haurà de ser el que dins
d’aquest marc actuï amb algunes de les propostes que vostè ha
dirigit a aquest parlament. Estic segura que tenint en compte
que tenen un consell progressista, amb moltes ganes de fer
feina, treballarà de valent per als formenterers i les
formentereres.
En relació a altres de les seves propostes, en relació a la
proposta número 16 quant al Museu de Formentera, ja s’han
constituït la fundació i el patronat, que seran els que decidiran
el començament d’aquestes obres. En relació a la proposta 19,
quant al camp de tir, només he de dir-li que a Mallorca,
Menorca i Eivissa la Guàrdia Civil ha tancat els camps de tir
que hi havia. Quant a la número 23, no es pot ampliar més el
Pla de regadiu amb aigües depurades quan justament s’acaba
d’aprovar pel ministeri un pagament de 6 milions d’euros en
aquest sentit. I en relació a la número 27, quant al pagament del
cànon de transferència del Pla director de residus, això ja li ho
va explicar claríssimament el conseller de Medi Ambient,
dient-li que s’havia fet una solAlicitud totalment extemporània.
En definitiva, Sr. Mayans, aquesta és la nostra posició
davant les seves propostes.
En relació a les propostes presentades per les diputades del
Grup Mixt, representants d’Eivissa pel Canvi, els he de dir que
votarem a favor de les seves propostes, i per destacar-ne
algunes estam totalment d’acord que cal ordenar la seguretat de
la nostra comunitat autònoma amb la promulgació d’una llei
que cohesioni tots els sectors implicats arribant a l’articulació
d’una policia autonòmica, tal i com ja va avançar la consellera
en les grans línies d’actuació esmentades en la seva
compareixen en comissió, i el nostre president en la seva
intervenció d’ahir mateix.
També donarem suport a la iniciativa d’elaborar un pla
d’acollida per a la població nouvinguda, i que la llengua pròpia
de la comunitat i el coneixement dels valors comuns siguin
alguns dels seus pilars. I ja que parlam de llengua, la
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intervenció en polítiques lingüístiques i la millora del seu
finançament, gran oblidat en el passat mandat, la consideram
importantíssima. També trobam correcta la proposta que els
jutjats de menors estiguin ubicats prop de la població, és a dir,
als llocs de les nostres illes on facin falta. I que les
competències en matèria de justícia, com no pot ser d’una altra
manera, vinguin acompanyades de les pertinents dotacions
econòmiques.
També, i finalment a manera d’exemple, pel que fa al cas
concret de les Pitiüses rebutjam el model viari d’autovies
d’Eivissa impulsat per l’anterior govern; rebutjam la fins ara
excepcionalitat pel que fa a l’ordenació del territori i tolerància
urbanística. Donam suport a la idea de millorar l’atenció
sanitària actual i animam el Govern a continuar treballant per
disposar a tota la comunitat d’una normativa urbanística que
garanteixi un creixement sostenible.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
la seva portaveu.
LA SRA. MORELL I CUART:
Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, el
Grup Parlamentari Popular tendrà gran coincidència amb les
propostes presentades pel Grup Mixt, tant d’un caire com de
l’altre. Volem reflexionar sobre aquest tema i fer una referència
al fet que el Partit Popular també vota a favor de les propostes
que vénen de l’esquerra, sobretot quan són temes tan generals
que segur que hi podem estar d’acord tots i temes com medi
ambient, turisme, cultura, seguretat o serveis. Nosaltres pensam
que aquest és el debat ara en positiu, el debat de les propostes,
el debat perquè tots ens posem d’acord, que segur que ho farem
tant en temes que puguin ser presentats pel Partit Popular com
pel pacte de govern.
Referent a les propostes d’AIPF la coincidència és
pràcticament total. Creim que és molt encertat fer una
referència directa al model de Formentera i fer una expressió
clara del medi ambient relacionat amb el turisme, relacionat
amb la cultura i relacionat amb l’exportació exterior. Creim que
és molt important que les mesures de medi ambient que s’han
presentat, que són gairebé 10 propostes de medi ambient, estan
molt relacionades amb el tema del turisme. La
desestacionalització a l’illa de Formentera és fonamental i
també passa pel tema de la cultura: necessitam el museu, el
conservatori, el recinte firal, el centre d’artesania...; són formes
que ens duran a mantenir i preservar la idiosincràsia de l’illa de
Formentera, que no només preserven la cultura sinó que a més
ens fan oferir un model diferent tant als turistes com als
mateixos ciutadans.
És importantíssim parlar del tema de serveis que necessita
l’illa de Formentera, que el que s’ofereix amb la triple
insularitat, i necessiten el centre de dia, l’oficina del
consumidor, casal d’entitats, xarxa Wifi perquè tots els
ciutadans puguin arribar a la societat de la tecnologia i la
informació sense cap problema i sense cap discriminació.
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Creim que són propostes molt realistes a les quals nosaltres
votarem a favor.
No serà menor la coincidència amb el partit Eivissa pel
Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya. Pensam que els
grans eixos són coincidents, són pràcticament iguals, i amb això
crec que donam la mà, que ahir es deia des d’alguna partit
polític que el Partit Popular no és capaç de donar la mà, ni
oferir, ni aprovar propostes que venguin de l’esquerra; tot al
contrari: nosaltres volem dir que aprovarem el 75% de les
propostes que presenta Iniciativa pel Canvi, i això és una
proposta de consens i que el més important és que els ciutadans
siguin els beneficiats, i no el que puguin pensar diferents partits
polítics.
Estam a favor de la policia autonòmica i de la forma en què
la nostra comunitat autònoma ha d’avançar en aquest tema.
Estam a favor del traspàs de competències de justícia; així i tot
creim que és important xifrar la quantitat i nosaltres voldríem
que se transaccionàs aquesta i s’inclogués que la quantitat
necessària està al voltant dels 80 milions d’euros.
El pacte per l’educació és importantíssim, estarem d’acord
en temes d’educació. El tema de Direcció General de Política
Lingüística que vostès demanen més doblers, nosaltres també
els oferim la mà, sens dubte necessitam més doblers de
protecció de la política lingüística; només falta que es faci una
esmena als pressuposts generals d’aquesta comunitat i
s’esmenin vostès mateixos. El nou model de finançament segur
que estarem completament d’acord que necessitam més
doblers, necessitam ser més reivindicatius amb Madrid,
sobretot quan aquests darrers quatre anys hem estat la
comunitat autònoma més castigada en model de finançament.
L’hospital d’Eivissa, fonamental, també hi estarem d’acord.
Estarem d’acord en temes d’habitatge, necessitam noves
propostes i molt originals, haurem de pensar noves idees
perquè quedar-nos només amb el tema del lloguer que ve de
l’Estat espanyol no és suficient, haurem de prendre noves
iniciatives pròpies que venguin de la pròpia comunitat
autònoma i no copiar només o adherir-nos al que fa l’Estat, que
està molt bé però necessitam més coses.
Millorar l’ocupació, acollida dels nouvinguts...; estarem
d’acord en moltíssimes coses. Però també ens faltarà
coincidència en algunes altres: el traspàs de competències
d’educació en el seu moment vengué amb un acord que s’ha
complit completament, i un acord que a més els mateixos
dirigents del Partit Socialista admetien en el seu moment que va
ser sobredotat, no només que venia just sinó que a més venia
sobredotat. Els altres problemes són que posteriorment amb
l’increment de població necessitem més finançació, que l’hem
de demanar.
El dèficit en infraestructures educatives a Eivissa. Eivissa
necessita moltes més infraestructures educatives, però no és
vera que no en tenguem de noves; només en quatre anys el
Partit Popular ha fet dos instituts nous, tres escoles noves, un
conservatori en marxa, un altre institut en marxa..., en total més
de 27 milions d’euros en quatre anys sense comptar millores o
ampliacions o reformes; és a dir que segur que ens queda molt
per fer, però també s’ha fet molt i no és un dèficit històric.
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La urgència de la política lingüística, nosaltres no estarem
d’acord en aquest tema; una urgència cabdal que vulgui fer
veure que tenim un problema social arrelat, idò no, a la
societat, vostès van al carrer, no hi ha aquest problema; el
problema lingüístic és una forma d’entendre’s, és una forma
d’enriquir la nostra cultura, que estarem amb vostès quan sigui
la potenciació però no la imposició, sinó que sigui un dret dels
ciutadans.
Hi ha molt a fer en temes d’urbanisme, molt a protegir, però
els temes d’urbanisme no han estat els més sagnants; es podria
dir que el Partit Popular ha estat l’únic partit que ha fet les
normes de protecció d’aquest territori: les Directrius
d’Ordenació del Territori, els plans territorials dependents
d’altres institucions com són els consells insulars, la LEN, la
LECO, la Llei de protecció d’espais naturals...; s’han protegit
més hectàrees marines i terrestres en aquests quatre anys que en
tota la història de la nostra comunitat. O sigui, que no hem de
demonitzar tant en temes de territori i posar-nos a fer feina tots
junts.
I el model viari de carreteres a Eivissa. Idò molt senzill:
Eivissa tenia un dèficit històric en carreteres. Nosaltres havíem
d’acabar amb el deteriorament principal de la principal xarxa
viària, acabar amb la inseguretat dels conductors i acabar amb
la carretera de la mort que du a Sant Antoni. Necessitam
millorar les carreteres amb més densitat de trànsit i adaptació
a les circumstàncies que té Eivissa de la població, no tant real
sinó també la flotant; agilitar els desplaçaments i acabar amb la
saturació de les carreteres. El que no podíem fer era fer un
arranjament perquè d’aquí a quatre anys haguem de tornar a fer
unes altres carreteres. Necessitàvem un model clar i decidit, i
així el tendrem i almanco, si no es fa un cul de botella que
arribi a l’aeroport d’Eivissa, idò almenys podrem continuar
millorant la seguretat dels ciutadans...
LA SRA. PRESIDENTA:
Vagi acabant, que s’ha passat d’un minut i mig.
LA SRA. MORELL I CUART:
Sí, presidenta, ja és allò darrer. ...acabar amb els accidents
i millorar també el medi ambient, que també afavoreix les
polítiques de medi ambient.
Només els vull dir que sí estenem la mà, que el Partit
Popular aprovarà quasi..., pràcticament tot el que he dit tant
d’Eivissa pel Canvi com de Formentera, i que aquesta serà la
tònica en totes les altres intervencions, i esperam que sigui
recíproca i que puguin ser igual aprovades les propostes del
Partit Popular per part dels partits del pacte d’esquerres.

Entén aquesta presidència..., que ha presentat una transacció
i ens agradaria que ens la fes arribar per escrit. La transacció,
per favor, que la passi per escrit.
Correspon ara defensar les propostes del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina, i per fer-ho té la paraula el seu portaveu, Sr.
Vicens, per un temps de deu minuts.
1. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les
Illes Balears fer sensibilització democràtica i valorització de
les institucions democràtiques, explicant i difonent el nostre
sistema electoral proporcional, ratificant el sistema de
democràcia representativa recollit a la Constitució.
2. El Parlament de les Illes Balears trasllada al Govern de les
Illes Balears la conveniència que la cogestió aeroportuària
sigui una realitat el més aviat possible, per tal de millorar les
nostres comunicacions i disposar de capacitat de decisió sobre
els recursos que generen els nostres aeroports.
3. El Parlament de les Illes Balears trasllada al Govern de les
Illes Balears la conveniència d’aprovar la Llei del sòl
autonòmica en el període de temps més breu possible, ja que
no hi ha un sol cos normatiu que reguli aquesta matèria i, per
tant, guanyar en seguretat jurídica i poder ser la primera
comunitat autònoma que s’adapta a la Llei estatal 8/2007, de
sòl.
4. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que lluiti contra el canvi climàtic amb polítiques
adreçades a la disminució del consum, amb especial
incidència a les àrees de transport i energia.
5. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les
Illes Balears crear una policia autonòmica com un cos
diferenciat que es coordini amb les policies locals i que
confirmi el concepte de policia integral.
6. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les
Illes Balears establir un nou sistema de finançament
autonòmic per superar el greuge de finançament que
històricament han patit les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar prioritat a les iniciatives generadores
d’ocupació, de desestacionalització, de qualitat, de
diversificació i de promoció de l’activitat turística d’aquesta
comunitat.
8. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les
Illes Balears fer un pacte per la immigració dirigit a facilitar
l’adaptació dels nouvinguts a la realitat social i cultural de les
Illes Balears.

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, senyora portaveu.
(Aplaudiments)

9. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de
previsió i planejament en l’execució de l’obra del Palma
Arena, així com l’elevat cost que ha tingut per als nostres
ciutadans.
10. El Parlament de les Illes Balears constata que el nou
govern ha aconseguit la normalització lingüística de la
televisió pública de les Illes Balears.
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11. El Parlament de les Illes Balears constata que el patrocini
del torneig de golf Mallorca Clàssic suposa un cost exagerat
en matèria de promoció turística per la poca repercussió i
promoció internacional de què gaudeix.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar la transferència de les competències
de gestió de justícia amb una dotació econòmica adequada.
13. El Parlament de les Illes Balears trasllada al Govern de les
Illes Balears la conveniència d’introduir iniciatives d’R+D+I
en tots els àmbits del sector turístic per millorar els serveis
turístics de la nostra comunitat.
14. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de les
Illes Balears que s’inverteixi en mesures de
desestacionalització del turisme a les nostres illes, així com en
la millora dels serveis turístics.
EL SR. VICENS I MIR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, com
es va poder veure ahir, la nostra intervenció molta part estava
centrada en el desenvolupament de l’Estatut en temes de
finançació i en temes que podíem dir de país. Per tant és normal
que les propostes de resolució vagin en aquest sentit des d’Unió
Mallorquina.
Així veim que en temes de país, que deim nosaltres, que
creim que han d’anar per damunt dels interessos de partit,
tenim tot el que és traspàs de competències, per exemple,
justícia.
Cogestió de l’aeroport, la proposta número 2.
La policia autonòmica, número 5.
El tema de finançament, aquí volia accentuar i donar, o
felicitar-nos si una altra vegada estam tots els grups polítics
d’acord que necessitam un nou model de finançament i aquest
nou model de finançament ha de tenir molts més recursos, ens
han d’arribar molt més recursos, és bo que ens ratifiquen tots
els grups, que hi hagi unitat de tots els grups en aquest sentit.
També és bo que la Llei de règim econòmic especial de la qual
tants anys fa que en parlam s’arribi a donar-li contingut, i donar
contingut de ver. Per tant, les propostes de resolució també van
en aquest sentit, la número 6.
La número 12 va en el sentit de demanar la transferència de
les competències de justícia, però ben dotades. Creim que les
que ja ens reconeix l’Estatut s’ha de traspassar, però s’han de
traspassar ben dotades; tenim experiència amb competències
que es varen traspassar mal dotades i els problemes que ens ha
duit a la nostra autonomia.
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missatges, que si majoritari, que si vot directe, etcètera, és bo
per tant, i el Grup d’Unió Mallorquina així ho vol fer, fer
pedagogia en aquest sentit. Tenim un sistema electoral que ha
funcionat molt bé, que ha funcionat durant molts anys en
aquesta terra i que ha donat llibertat, prosperitat, tant a l’Estat
espanyol com a les Illes Balears.
En temes turístics, les propostes números 7 i 14 van en la
intervenció que vàrem tenir l’altre dia, de desestacionalitzar,
d’apostar per la qualitat del producte, de diversificar.
La número 11, també en vàrem parlar; n’ha parlat el
conseller de Turisme, no és normal que un sol torneig de golf
suposi el 20% del pressupost d’una conselleria i per tant també
és una proposta de resolució que va en aquest sentit.
També, per acabar, volíem ressaltar les de la llei del sòl
autonòmica. Ho hem dit i ho hem repetit, ens és igual la
tramitació que tengui, el que no ens és igual és que es faci el
més aviat; aquesta terra necessita tancar el model territorial que
es va començar amb la LOT i que ha d’acabar amb una llei
autonòmica del sòl.
També la número 4 parla de la lluita contra el canvi
climàtic. Insistesc, és un tema seriós, no és un tema de broma.
I la número 7 demana diversificar i promocionar l’activitat
turística d’aquesta comunitat. Estam cansats de parlar que és el
motor turístic i per tant, és el motor econòmic, perdó, i per tant
l’hem de cuidar.
La 8 parla del pacte d’immigració. Ahir ja en vàrem parlar
que, per a nosaltres, els nouvinguts s’han d’adaptar i s’han de
voler adaptar, però és que, a més, s’ha d’adaptar a una realitat
social concreta, a una realitat cultural i lingüística concreta i a
un país concret, que és el nostre.
La número 10 també parla que s’ha aconseguit dins la
televisió pública de les Illes Balears, concretament IB3, una
normalització lingüística que era llargament desitjada.
I finalment faria referència a la 13, que és de la
conveniència d’introduir iniciatives de desenvolupament, de
recerca, d’investigació dins el sector turístic per seguir
millorant.
Moltes gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Vicens. Per a fixació de posicions i per un
temps de cinc minuts té, en primer lloc, la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:

N’hi ha una, que és la primera que és de sensibilització i
valoració de les institucions democràtiques i especialment el
sistema electoral. Per què deim això? Moltes vegades pareix
que es posa en dubte el sistema electoral aprovat per la
Constitució i ratificat per les lleis orgàniques electorals, i és bo
fer pedagogia, sensibilitzar els ciutadans i valorar aquest
sistema proporcional corregit, perquè moltes vegades es donen

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que no diré res de nou, sí
constat que hi ha una àmplia coincidència entre les propostes
de resolució que presenta Unió Mallorquina i la sensibilitat
política d’Eivissa pel Canvi. D’una banda Unió Mallorquina
presenta diverses propostes de resolució amb un marcat accent
de construcció nacional, d’aprofundiment de l’autonomia,
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d’acord amb el que marca el nou Estatut, i amb una visió
coherent de país.
Així, la proposta número 2, a favor de cogestió
aeroportuària; la 5, la qual fa referència a la necessitat de dotarnos d’una policia autonòmica; la 6, que proposa la millora en
el sistema de finançament; la 8, que demana un pacte per la
immigració, perquè els nouvinguts es puguin adaptar a la
realitat social i cultural de les Balears; la 10, referida al procés
de normalització a la televisió pública de les Balears; la 12,
sobre la transferència de competències en justícia, totes elles
posen accent nacional a les propostes de resolució que aprovarà
aquesta cambra, és un accent nacional que hi posa Unió
Mallorquina i que també hi volem posar, naturalment, des
d’Eivissa pel Canvi.
Així mateix, Unió Mallorquina presenta propostes en
matèria de protecció del medi ambient: la 3, referida a la llei
del sòl autonòmica; la 4, que fa referència al canvi climàtic, van
en aquesta direcció. Crec que els partits que donam suport al
Govern en conjunt hi podem estar ben d’acord i que el Partit
Popular, si s’apunta a aquest sentit comú mediambiental també.
Tampoc no hi manquen a les propostes de resolució
presentades per Unió Mallorquina les referències a la nostra
principal font de riquesa i d’ocupació, el turisme. Així, la
proposta 13 fa referència a la conveniència d’introduir
iniciatives d’R+D+I a tots els àmbits del sector turístic i a la
necessitat de desestacionalitzar en la línia de les propostes
números 17 i 14.
I encara un toc més de sentit comú a la número 11 en
qüestionar el torneig de golf Mallorca Classic i a la 9 en
referència al Palma-Arena.
Crec, per tant, que Unió Mallorquina presenta un seguit de
propostes assenyades, correctes i perfectament assumibles per
aquesta cambra i que, òbviament, van en el direcció que ha de
tenir el Govern de les Illes Balears durant aquests pròxims
mesos.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, té la paraula el Sr. Alorda.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. També per donar suport a totes les propostes que ens
presenten des del Grup Unió Mallorquina, crec que coincidim
plenament tant amb prioritats com amb els elements que han
volgut destacar en aquestes propostes avui, en aquest debat de
política general.
La primera crec que, a més, és un tema de gran calat
democràtic, aquest debat que s’ha produït per llevar pluralitat
i que ha introduït el Partit Popular per intentar eliminar
sensibilitats i pluralitat als sistemes democràtics, un poc
apostant cap als models anglosaxons, en lloc del que ha estat

tradició dins l’Europa continental i que jo crec que ha estat un
element de riquesa dins el debat polític molt important. Per
paga ho fan pensant que senzillament així no hi haurà cap
concentració de partits, cosa que és absolutament absurda,
perquè si hi hagués un sistema absolutament bipartidista es
llevaria riquesa i sensibilitats, però és evident que tanmateix
obligaria a concentracions de partits i a pactes interns d’un altre
ordre, que és el que s’intenta evitar.
En qualsevol cas, nosaltres pensam que és molt més
interessant que hi hagi debat, que la gent pugui parlar, que hi
hagi distintes sensibilitats, que el poble parli i que, d’una
manera proporcional, dugui els seus representants. Per tant, el
suport del nostre grup i ens agrada molt que temes de qualitat
democràtica s’introdueixin en aquest Parlament en lloc de la
pobresa que es pretén i es reivindica des d’altres formacions.
Respecte dels aeroports i dels temes d’autogovern,
absolutament d’acord, crec que és un dels temes claus
d’aquesta legislatura. Apuntava, des dels darrers comentaris de
Ramon Tramosa que deia que el que genera només Son Sant
Joan, i ara deixarem anar la resta d’aeroports, deu representar
aproximadament el que l’Estat inverteix, ha invertit a les Illes
Balears any rera any aquests darrers deu anys, per tant de
l’ordre de 200, de 220 milions d’euros anuals de beneficis
d’AENA només a Son Sant Joan, un aeroport de 20 milions de
passatgers. No han quedat ni desmentides ni autoritzades
aquestes informacions perquè senzillament AENA amaga la
seva comptabilitat.
Ara Charles De Gaulle està pagant el darrer accés amb tren
a l’aeroport, el paga l’aeroport des de Paris. Per tant, hi ha
també una implicació d’aquests beneficis a favor de l’aeroport
i nosaltres tenim l’únic aeroport important del món que no té un
accés ferroviari. Per tant, necessitam aquesta cogestió
aeroportuària. Mes diré, necessitam que vagi d’una altra
manera, perquè en aquests moments una gestió privada de
l’aeroport tendríem un tren que accediria a Son Sant Joan i
segur que també a Menorca i a Eivissa, per la densitat que
tenen en aquests moments els nostres aeroports i el maltracta
que tenen, que els considera senzillament una manera de treure
moltíssims de recursos, que és com els gestiona AENA.
També d’acord amb una llei del sòl, la qual, evidentment,
és imprescindible, però demanam també que hi hagi un ampli
debat, que hi hagi un ampli consens sobre una llei que hauria de
derogar moltíssima de normativa, concentrar aquesta regulació
i fer-ho des del màxim consens possible, amb vocació de durar,
sempre que els paràmetres siguin de sostenibilitat i no els que
han caracteritzat, malgrat qualque portaveu que m’ha precedit
hagi volgut atribuir uns mèrits de sostenibilitat a la legislació
del Partit Popular, jo crec que queden prou desconstatats si un
es passeja un poquet per les Illes Balears i repara en el que s’ha
fet a tots aquests anys de legislació marc del Partit Popular, tret
que qualcú consideri que el que s’ha fet és el millor dels móns
possibles; clar, en aquest cas, haurem de dir que senzillament
discrepam, utilitzant les mateixes paraules, discrepam dels
objectius.
Molt necessari això del canvi climàtic, ja vàrem fer una
manifestació unànime d’aquesta cambra per recordar-ho; crec
que frivolitzar i voler ridiculitzar aquest problema, qui vol
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ridiculitzar el problema senzillament fa el ridícul ell, perquè la
importància del tema reclama propostes polítiques ambicioses.
Només una reflexió, Sr. Vicens, no es pot dir a defensar
polítiques de desenvolupament sense tenir en compte els
recursos i dir: farem aquestes polítiques i a més a més farem
unes polítiques en contra del canvi climàtic, no; propostes a
favor del canvi climàtic vol dir no a determinats tipus de
propostes desenvolupistes, etcètera, una cosa va lligada amb
l’altra, perquè tenc la sensació que normalment es diu: farem
tot el que va en contra del canvi climàtic, i al mateix temps es
diu: i farem coses per evitar el canvi climàtic. No, la coherència
ens ha de dur a un altre nivell i crec que les propostes que
s’apunten en aquest govern i que es varen dir ahir i despús-ahir
en el debat apunten en aquesta direcció, la qual és la correcta,
però que no podem perdre mai de vista.
Policia autonòmica, com el gran repte.
El greuge del finançament creim que és el tema clau, tothom
vol fer coses i necessitam recursos per dur-les a terme, com que
nosaltres tenim una proposta semblant, m’hi referiré després
perquè ara el temps ja s’acaba.
L’altre gran tema, el tema dels nouvinguts, creim que és
evident que també és un dels grans temes polítics que tenim en
aquests moments, també tenim propostes en aquest sentit i m’hi
referiré. Bé, vostè, dins els retrets a l’anterior govern, era tan
imprescindible, després del bravejar que vàrem haver de sofrir
ahir sobre l’eficàcia de l’anterior govern, que veig que vostès
n’han seleccionat tres. Sé cert que vostè o jo n’haguéssim pogut
posar 33, però estam d’acord amb les tres triades del PalmaArena, que, per cert, no sé perquè Palma-Arena, jo fins i tot
dins la remodelació global apuntaria al Sr. Conseller que en
pensi un canvi de nom, perquè sempre estam amb un nom, no
sé si és per la referència verona o quina és la idea, crec que
seria bo que hi hagués un canvi profund dins el que ha
significat aquesta mala gestió del Partit Popular.
També la gestió de justícia, la desestacionalització i
l’R+D+I són propostes importants per a aquesta legislatura i les
donarem suport.
Acab el temps i per tant, senzillament, coincidir amb les
prioritats que estableix Unió Mallorquina en aquest document
i confiar que el Govern tengui prou força per dur-les a terme
totes amb satisfacció.
Moltes gràcies.
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Tot considerant el discurs del president, volem mostrar el
nostre suport a la proposta núm. 1, referent a una societat justa
i cohesionada, la qual s’articula gràcies a la sensibilització
democràtica, basada a la difusió del nostre sistema electoral
recollit a la Constitució.
Aquesta legislatura serà la legislatura del transport públic,
motiu que ens du a donar suport al punt 2, basat en la necessitat
de cogestionar els aeroports i poder millorar les comunicacions
interilles.
La conveniència d’aprovar una llei del sòl, adaptada a la
normativa estatal, no només convertiria les Illes Balears en la
primera comunitat autònoma que reguli aquesta matèria, sinó
que tots hi guanyaríem en seguretat jurídica. Per aquesta raó, el
Grup Parlamentari Socialista també donarà suport a la proposta
número 3 d’Unió Mallorquina.
Sostenibilitat integral implica, a més de la llei del paisatge,
tenir en consideració qüestions com el canvi climàtic i les seves
conseqüències. Per aquests motius, des de l’educació i la
sensibilització cap a la disminució del consum de transport i
energia es pot contribuir que els efectes no siguin tan corrosius,
aspectes recollits a la proposta número 4.
Com no podia ser d’altra manera, votarem afirmativament
les propostes 8 i 10, les quals parlen de la integració dels
nouvinguts. La societat balear és una societat moderna i
solidària que els darrers anys ha vist augmentar
considerablement el nombre d’immigrants i com a societat justa
i igualitària que és ha de posar a l’abast totes les eines que facin
possible una autèntica integració. I en aquesta línia, no ens hem
d’enganar, uns mitjans de comunicació normalitzats ajuden a
aquest procés d’integració, i així ho constata Unió Mallorquina
quan afirmen que el nou govern ha aconseguit la normalització
lingüística de la televisió pública.
També el Grup Parlamentari Socialista considera adequades
les proposicions de creació d’una policia i un finançament
autonòmics, suportats per una agència tributària pròpia que
figuren als punts 5 i 6, sense oblidar el traspàs en matèria de
justícia, proposada al número 12, unes competències que han
de ser ben dotades econòmicament i que també comptaran amb
el nostre vot.
El turisme és un factor de cohesió de l’economia balear i la
desestacionalització del sector donarà lloc a iniciatives
d’ocupació i de diversificació. Per tant, també votarem
afirmativament els punts 7 i 14.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula el representant del
Grup Parlamentari Socialista, per un temps de cinc minuts.

El president Antich va parlar de competitivitat per tal
d’aconseguir millorar l’economia i una manera de fer-ho és a
través d’iniciatives d’R+D+I, forma d’arribar a un vertader
pacte social i així s’especifica al punt 13.

LA SRA. LLADÓ I POL:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. En aquesta, la meva primera intervenció en el
Parlament, presentaré la postura del Grup Parlamentari
Socialista a les propostes del Grup Unió Mallorquina, amb les
quals ja anticip que coincidim plenament.

Finalment, dir que el Grup Socialista també se n’ha adonat
de la manca de previsió en l’execució del Palma-Arena i del
cost excessiu que suposava el Mallorca Classic, tal com figura
en els punts 9 i 11.
Ara sí, i amb això acab, totes aquestes propostes permetran
dur a bon port una bona legislatura, aconseguint que la
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comunitat autònoma sigui una societat més justa, més
igualitària i en definitiva més lliure.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Lladó. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Llinàs.
LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Vicens, al que aspiren els grups, els partits polítics,
és a governar quan guanyen unes eleccions, en el que no podem
estar d’acord és que els partits polítics que tenguin menys -me
sap molt de greu la seva rialla-, però els partits polítics que
tenguin menys del 3, 5% de vots, puguin dir qui és el partit
polític que ha de governar, en això no hi estam d’acord,
sobretot a respectar el que pensa la majoria de les persones amb
el seu vot, la qual cosa és la democràcia, això és l’arrel de la
democràcia. Pedagogia sí, llibertat sí, però llibertat per a
tothom i llibertat per a la majoria de les persones que pensen
d’una manera, no per al mínim de persones que són les que
després poden dir aquest sí i aquest no, i avui amb uns i demà
amb els altres, amb això no hi podem estar d’acord, Sr. Vicens.
Amb el punt número 2, amb la cogestió de l’aeroport, per
suposat, i vàrem deixar un model ja fet i a més pactat amb els
agents socials. Clar que sí, li votam que sí.
La llei del sòl, per suposat; quatre mesos abans d’acabar
l’anterior legislatura hi havia un esborrany de llei del sòl,
consensuat amb el seu partit, el qual després, per diversos
motius, es va fer llevar, Sr. Vicens. Per suposat, li votam que sí
a aquesta proposta de resolució, perquè estam d’acord que la
necessitam una llei del sòl.
A més, també votam que sí al canvi climàtic, la segona
comunitat autònoma que va tenir, que va crear una oficina de
canvi climàtic va ser aquesta comunitat autònoma i la va crear
a l’anterior legislatura el Partit Popular. També estam d’acord
amb el canvi climàtic, com no podia ser d’una altra manera.
En el punt 5, policia autonòmic. Ho diu l’article 33, però
diu que es crearà mitjançant una llei i sempre en coordinació
amb les forces i cossos de seguretat estatal. Per suposat, li
votam que sí.
Proposta 6, finançament autonòmic. Clar que sí, la
disposició transitòria novena del nostre Estatut ho diu, clar que
sí, completament d’acord.
Número 7, iniciatives generadores d’ocupació. També hi
estam d’acord, com no podia ser d’una altra manera.
Número 8, pacte per la immigració. No podrà dir que no
s’hagi fet res a les anteriors legislatures, està vigent un segon
Pla d’immigració. Ara veurem quin tipus de pacte per la
immigració estarà d’acord amb vostès, si el que varen dir en

temps de campanya electoral o el que podran consensuar amb
la resta de partits amb els quals governen. Però els volem donar
un vot de confiança, hi estam d’acord, perquè trobam que és
necessari i en això sempre ens hi trobarà, li votam que sí.
Palma-Arena, li hem de votar que no. Li demani a
l’Ajuntament de Palma si no està ara content després dels
desastres que varen passar dia 4 d’octubre de tenir unes
instalAlacions com el Palma-Arena, perquè el polisportiu Sant
Ferran i el Prínceps d’Espanya estan destrossats i ara, tant els
clubs, esportistes, com els ciutadans i ciutadanes de Palma
poden gaudir d’unes instalAlacions de primera per practicar
l’esport.
Normalització lingüística a IB3. Sr. Vicens, vostè l’escolta,
la veu IB3 televisió? Perquè no és normalització lingüística de
les modalitats insulars que estan registrades en el nostre Estatut,
no, és el barceloní, TV3. I ara damunt, ...
(Remor de veus)
No, perdoni, perdoni, no, no se’n rigui, jo sí que la veig
IB3, i a sobre hi ha les sèries que hi ha gravades en valencià.
Això no són les modalitats lingüístiques de les nostres illes;
nosaltres volem mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc,
això és el que volem, i això sí, allò altre no. A més, perquè no
feim, tenim una entitat pública com és la Universitat de les Illes
Balears que sí que pot assessorar la nostra ràdio i televisió
pública en el tema de llengua i no estam d’acord que sigui una
entitat privada, com pugui ser l’Obra Cultural Balear.
PGA, el Mallorca Classic, vostès saben què són els tornejos
de golf, com funciona? Els caps de setmanes tots els clubs de
golf fan tornejos, però no surten en els mitjans de comunicació,
perquè no són mediàtics. La PGA és la màxima competició a
nivell mundial allà on els esportistes que es dediquen al golf,
homes i dones que practiquen el golf de manera professional,
poden competir; hi ha molts pocs clubs esportius espanyols que
siguin dins la PGA, i el Pula Golf és un d’aquests. Que tal
vegada vostès pensin que la quantitat és excessiva? Doncs,
probablement, d’acord; renegociïn aquest conveni, però després
és una incongruència que a la proposta número 14 ens vulgui
dir que vol mesures de desestacionalització si tenim que 50
milions de persones, durant sis, set dies, estan pendents de
Mallorca.
La proposta número 13, recerca i desenvolupament, per
suposat hi estam d’acord, i amb la 14 també.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. I passam ara a la defensa de les propostes del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds i per defensarles té la paraula el Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.
1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’establir un nou sistema de finançament autonòmic que superi
el greuge fiscal que han patit històricament les Illes Balears.
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2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que,
a la major brevetat possible, es faci efectiu el traspàs del
contingut de les competències pròpies dels consells insulars.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries per millorar, durant
aquesta legislatura, el finançament dels consells insulars, en
compliment d’allò que estableix la disposició addicional
cinquena de l’Estatut d’Autonomia.
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la plena integració social de les persones immigrants amb la
colAlaboració dels consells insulars i els ajuntaments.
15. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
es posin en marxa actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport efectiu a les empreses d’economia
social de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la presència de la nostra cultura a
l’exterior i a establir canals d’intercanvis amb altres realitats
socials.

17. El Parlament de les Illes Balears considera que cal
augmentar el suport tècnic i econòmic a les cooperatives
agràries de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears proclama que la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, ha de tenir la mateixa
consideració, a tots els efectes, que la llengua castellana.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el dret de pas per a totes les zones de
domini públic al litoral de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
compromís amb la unitat de la llengua catalana i insta el
Govern de les Illes Balears a defensar aquesta unitat en tots
els àmbits on es posi en perill.

19. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
d’establir objectius clars en la implantació d’energies
renovables i en els programes d’eficiència energètica.

7. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que,
en el termini més breu possible, es faci efectiva la
transferència, amb la dotació adequada, de la gestió de
l’administració de justícia de les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears constata el perjudici que
ha suposat per als ciutadans la mala planificació i pitjor
execució de les obres del metro de Palma que ha provocat la
interrupció d’aquest servei i així mateix reprova la
instrumentalització de les obres públiques amb criteris
partidistes realitzada per l’anterior govern.
9. El Parlament de les Illes Balears manifesta que, en aquesta
legislatura, cal que s’elabori un nou mapa escolar de les Illes
Balears com a eina imprescindible de planificació.
10. El Parlament de les Illes Balears considera que s’ha de
garantir progressivament un repartiment equitatiu de
l’alumnat immigrant entre tots els centres sostinguts amb fons
públics.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa mesures efectives contra el
fracàs escolar i l’abandonament dels estudis.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, en colAlaboració amb els consells
insulars i els ajuntaments, un pla estratègic per cobrir les
necessitats de l’educació del tram de 0 a 3 anys.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Pla d’immigració tot incorporant
objectius, actuacions temporalitzades i una dotació econòmica
adequada.
14. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
posar en funcionament programes i projectes per aconseguir

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar el traspàs de competències en la gestió
dels centres culturals, tals com els museus, els arxius i les
biblioteques, a cadascun dels consells insulars, amb l’objectiu
de completar el traspàs de les competències en matèria de
cultura.
21. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
creació d’un servei de promoció exterior que aporti les eines
i estratègies necessàries a les empreses per tal que aquestes
puguin desenvolupar plans de promoció exterior dels seus
productes.
22. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
s’impulsi una nova eurorregió que reuneixi les illes
mediterrànies, per unificar esforços pel que fa a la defensa del
fet insular davant BrusselAles.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Des del BLOC per Mallorca i PSM-Verds hem
presentat una vintena, 22 propostes de resolució. Van en la línia
d’aquests darrers anys, de la darrera legislatura, de l’anterior,
per això no importa passin tanta pena des del Partit Popular
com a mínim, que veig que han expressat aquesta inquietud,
perquè naturalment el que ens interessa és que es duguin a
terme aquestes idees que hem defensat des del marge de
maniobra que dóna un govern de coalició, que és molt, però
que és el que és, com vostès saben, o bé, pensava que tothom
sabia quin era el marge que tenia un pacte de govern. En tot
cas, ens sorprèn que ara el PP ens animi tant a mantenir
aquestes actituds i ens encoratgi a defensar-les, quan no hi ha
hagut manera que les donassin suport quan varen tenir ocasió,
en alguns casos una llàstima que ara se’n temin que hagués
estat positiu fer-ho i, en tot cas, els animam en la mesura que
encara calgui que s’apuntin a aquestes iniciatives.
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La primera proposta que presentam crec que recull crec que
un dels temes claus que hi va haver en tot el debat de política
general i és el debat de finançament, alguns grups també l’han
presentada i és ja un clàssic de les nostres reivindicacions. Pot
ser que el repte clau de les institucions d’autogovern, perquè
sense doblers no hi ha autogovern i ja en pot tenir de
competències que si no hi ha recursos realment, sobretot dins
un estat assistencial, dins un estat del benestar, és molt difícil
dur-les a terme. Temes com sanitat, com educació, com els
serveis socials, com el transport públic el que necessiten són
recursos.
Però també serà un tema clau en les transferències, que són
altres elements que també apuntat: el tema de l’administració
de justícia, el qual fa tants anys ja que tenim a l’Estatut i no hi
ha manera de venir ben dotat; com ho és la policia i la
seguretat; com ho són les presons i totes les matèries que també
caldrà tenir, i no amb una transferència de cost efectiu sinó que
ha de ser amb un sistema de finançament just, correcte, no
perquè Madrid ens enviï doblers, sinó senzillament perquè
quedi aquí una part de la riquesa que des de les Illes Balears els
seus ciutadans creen.
Com també és un tema clau per al finançament dels consells
o el finançament dels ajuntaments, el qual també apuntam a les
nostres propostes, però que som conscients que fins que el
nostre percentatge de PIB que gestionem a través de les
institucions d’autogovern no augmenti de manera significativa,
tots podem fer, fins i tot coincidir amb la necessitat d’unes
determinades polítiques públiques que si no hi ha aquests
recursos serà molt dificultós dur-les a terme.
Crec que és bo que constatem d’una manera valenta, clara,
que el manteniment d’un 17% del PIB, com a transferència de
l’Estat, és d’una magnitud d’espoli, i crec que això és molt
important mantenir-ho. Nosaltres ho farem, en això no importa
que passin pena i el que voldríem és que hi hagués unanimitat
de la cambra que això fos així, perquè després de la valentia
amb què s’expressava ahir la Sra. Estarás, veim que
senzillament les propostes de resolució alternatives a aquesta
nostra, just apunten que fa quatre anys que vénen un poquet de
vaques magres de Madrid, i jo crec que les dades objectives
apunten que fa bastants més anys, sobretot si un té una certa
ambició en les seves reivindicacions. Jo crec que apuntar que
quan es va fer el model de finançament que és el que ara tenim,
el del Sr. Aznar, quan el Sr. Matas era ministre, considerar-lo
un moment esplèndid és una mala trinxera de negociació de
cara a un nou model. I recordin, per cert, que estam “a cobro”,
perquè se’ns deia que si no entràvem en aquell sistema de
finançament, a fora del sistema feia molt de fred, realment ja
devíem estar congelats perquè si “a cobro” perdem ja un parell
de dits per congelació, no sé si hagués estat si realment no
haguéssim entrat en aquell sistema.
Un altre dels punts, i ens confirma haver sentit l’anterior
intervenció de la necessitat de mantenir-lo, és la defensa de la
llengua catalana, desgraciadament encara necessària en aquest
país, en aquest moment equiparar l’oficialitat de la llengua
catalana a la llengua castellana, l’any 2007, podria semblar
innecessari si no fos perquè hi ha una resistència absoluta
d’extreure les conseqüències de l’oficialitat que arreu del món
es fa amb tota naturalitat. Espanya ho té claríssim respecte del

castellà, jo tenen clar a França respecte del francès, en canvi
aquí costa que al català se li donin les conseqüències jurídiques
bàsiques que estan sempre associades a l’oficialitat d’una
llengua. Ens agradaria que un dia explicassin per què és tan
natural i lògic que per al castellà aquesta oficialitat tengui
conseqüències i, en canvi, sigui terrible que quedi equiparar a
la llengua catalana les mateixes conseqüències que hi ha arreu
del món a l’oficialitat. Avui mateix s’ha tornar apuntar el tema,
la bubota de la imposició, el castellà sí que es pot imposar,
naturalment, això és normal, en canvi, el català si se li dóna el
mateix tractament és, realment, ja dic, una cosa terrible. Si des
del propi país no som capaços de defensar la llengua pròpia,
com voldrem mai que sigui des de fora que ens vengui a
resoldre-ho.
Desgraciadament també mantenim una segona proposta a
favor de la llengua, que és la unitat de la llengua, avui mateix
tornar a parlar que només es pot parlar amb unes determinades
modalitats que, per cert, tenc la sensació que l’única llengua del
món que té modalitats és la llengua catalana, com si no fos la
cosa més normal del món, i que dins Espanya no hi ha aquest
problema, ni aquí, ningú no qüestiona on ha estat doblat en
castellà de Valladolid les sèries que es veuen a qualsevol
banda, sinó que aquí sempre hi ha el greu problema de les
modalitats. Evidentment que volem que s’expressi la nostra
pròpia identitat amb els dialectes, els registres propis del país,
però evidentment en que ens interessa també és la unitat de la
llengua u no tenir aquests provincianismes que ens tanquen
portes, portes de mercat, portes de cultura, portes d’expressió
dins tots els països catalans, i creim que és un greu error
utilitzar les modalitats com una arma contra la llengua, en
comptes de per enriquir i potenciar aquesta llengua.
Per una altra banda, per cert que també avui tornava a
reivindicar un diari que sol fer-se molt de ressò d’aquests tipus
de polèmiques que ensenyar català, com va dir la Sra. Estarás,
és catalanitzar. Jo m’imagín que ensenyar en castellà és
castellanitzar, i si ja se li dóna la volta i es diu que ensenyar en
català ens fa súbdits de Catalunya, ensenyar en castellà ens fa
súbdits de Castella, i ensenyar en anglès ens deu fer súbdits de
Sa Majestat britànica, no ho sé, crec que hi ha un sistema de
lògica que es trenca sempre quan es parla de la llengua catalana
respecte de les lògiques de la resta d’indrets. Per cert que
castellanitzar a través de la llengua en un sentit de fer-se de la
Corona de Castella, efectivament ha estat una cosa escrita,
difosa i publicada com un model de fomentar un tipus d’unitat.
No som nosaltres que cercam aquest tipus de problemàtica,
nosaltres el que volem és una defensa clara de la llengua del
país, de la llengua pròpia i, per tant, en aquest sentit van les
nostres propostes de resolució.
En un altre terç, crec que ja ho apuntava en la defensa de la
posició d’Unió Mallorquina, era inevitable, amb les lliçons
d’eficàcia que se’ns varen donar ahir per part del PP i del
suport al govern anterior, que algun esquit de la mostra
d’aquesta ineficàcia que ens ha duit a un problema de
bancarrota gairebé, per la imprevisió, per qüestions
electoralistes i d’altres més inconfessables respecte de la gestió
de les inversions i d’altres mesures preses per l’anterior govern,
que algun tema d’aquests, algun, i era difícil triar-ne un, quedés
reflectit a una constatació per part d’aquest parlament. Hem
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triat el metro perquè la veritat és que reunia tantes de
condicions que el Parlament, com a mínim, fes una crítica suau
a com és que es va tramitar el tema de l’obra pública en aquesta
qüestió, que creim, confiam que hi hagi una espècie de mea
culpa que permeti aprovar per unanimitat un retret a aquesta
gestió que ha estat realment nefasta, i una milionada que
costarà als ciutadans de les Illes Balears aquesta manera
d’actuar.
No tot són doblers, també basta no fer disbarats, com hem
apuntat, també una gestió honesta, també planificar i sentit de
l’equitat. Per això també en educació, a part dels recursos com
hem apuntat, també demanam aquest pla del 0-3, demanam
afrontar el fracàs escolar, actuacions com ara el mapa escolar
o el repartiment equitatiu de l’alumnat immigrant que no tenen
a veure estrictament amb recursos, però que sí que són
importants.
Combinar recursos i sensibilitat, parlam de promocionar els
nostres productes a l’exterior, donar a conèixer la cultura
pròpia a l’exterior, donar suport a les empreses d’economia
social, les cooperatives, les polítiques d’estabilitat laboral, les
energies renovables des d’un marc de racionalitat.
Una de les propostes que duim els darrers anys, i la
mantenim, i estam satisfets que ara el Ministeri de Medi
Ambient diu que hi podarà més sensibilitat, tot i que encara hi
ha alguna excepció que clama al cel al respecte, són aquests
accessos a vora mar. Nosaltres el que hem vist fins ara és que
una cosa que hauríem d’estar tots d’acord amb la utilització del
domini públic que per això se’n diu domini públic, encara
s’intenti vestir piscines privades com a públiques amb vocació
pedagogicodocent quan creim que això és un insult al sistema
de què ens hem dotat de preservació del domini públic.
L’altre tema clau, i hauré d’abreujar, és el tema de la
immigració. És realment un dels grans reptes que tenim, tots
l’hem anat destacant, primer les necessitats humanes i la
sensibilitat social que requereix aquest fenomen, però també
per esdevenir una veritable ciutadania i que no hi hagi
problemes de fractura sinó d’autèntica equitat, realment hi ha
d’haver una integració que té molt a veure amb els valors i que
té a veure també amb el tema lingüístic. Precisament perquè no
hi hagi uns mallorquins més mallorquins que uns altres, uns
menorquins més menorquins que els altres, uns eivissencs i
formenteres més que uns altres, crec que és imprescindible que
hi hagi aquesta no-exclusió.
I acab, crec que una part d’aquest projecte també tendrà a
veure amb recursos i, per tant, és per insistir en aquesta mare de
molts de temes que tenim en aquests moments davant. Crec que
hem d’apelAlar a fer pinya al respecte, i ja no parl de la
disposició transitòria novena que se’ns ha tornat a treure a
colAlació ara, per part de l’anterior portaveu del Partit Popular,
com a la gran panacea; la disposició transitòria novena no
arregla res de res, és un pegat dins el finançament de les Illes
Balears, el problema és el finançament general i és aquí on
hauríem de ser, ni tan sols deman al Partit Popular que facin
canviar al Sr. Rajoy de parer, no sé si serà impossible si el seu
cosí, a més, el té informat que nosaltres fermam els nostres cans
amb llonganisses, però sí una actitud ferma de defensa dels
propi país. El mateix que demanam a aquest govern, el mateix
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que demanam al PSOE, però sobretot als governants, sobretot
a l’equip de govern, que defensi els ciutadans de les Illes
Balears des d’una posició de justícia i, més enllà de la
militància política i de la complicitat amb l’Estat i amb les
forces polítiques que cadascú representa, que hi hagi una
defensa clara i contundent de la justícia, dels recursos, perquè
els nostres ciutadans s’ho mereixen.
En això sí que ens trobaran sempre plegats per fer pinya al
respecte i voldríem que fos una pinya que realment no tengués
ningú exclòs.
Moltíssimes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per fixar posicions té la paraula
el representant del Grup Mixt, Sr. Mayans.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, presidenta. Per fixar posició respecte de les
propostes de resolució del BLOC. A la 1, sistema de
finançament, com més es pugui suplir el greuge històric, millor.
A la 3, els consells sempre són els primers receptors dels
problemes dels ciutadans a nivell insular, per tant si es pot
millorar el finançament, perfecte. Amb la 4 estam totalment
d’acord. A la 5 em remet al que diu l’Estatut d’Autonomia.
Amb les 6 i 7 estam totalment d’acord també, si es poden
augmentar els partides per assumir justícia amb condicions,
perfecte. A les 9 i 13, ja el Pla d’immigració i el nou mapa
escolar crec que ja estan fets, si en volen fer alguns altres,
supòs que tenen tot el dret del món de fer-los. Quant a
l’estabilitat balear, és crucial, si un té estabilitat laboral té bona
part dels problemes solucionats i no li cauen problemes extres.
Quant a cooperatives agrícoles crec que és important no només
donar suport tècnic i econòmic a les cooperatives, sinó valorar
l’esforç que es fa en aquest món agrícola i ramader i sobretot,
com es va repetir ahir, que gestiona el 80% del territori de la
nostra comunitat.
Quant al domini públic no hi puc estar d’acord, amb el que
ens està caient damunt sobretot a illes petites i amb el nou
projecte que ens ve, que ahir vàrem debatre llargament, hem
d’estar un poc a l’expectativa a veure què passa, per tant en
aquest tema no li donaré suport.
I quant a les energies renovables, evidentment cent per cent
d’acord, promoció exterior i eurorregió crec que són temes
importantíssims i per al fet de l’eurorregió, per als temes
comuns que se’ns imputen a cadascuna de les illes, pel fet de
ser illes tenim uns problemes comuns que tots junts podem
solucionar millor.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Unió Mallorquina, el
Sr. Melià té la paraula.
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EL SR. MELIÀ I QUES:
Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup donarà suport a les
propostes presentades pel BLOC, estam evidentment d’acord
amb el traspàs de competències, tant competències del Govern
als consells insulars com del Govern central cap a la comunitat
autònoma, especialment en matèria de justícia. També mostram
el nostre acord en relació amb finançament, el tema del
finançament d’ha d’arreglar i no únicament posant l’accent en
el tema de la inversió que realitza l’estat a través dels
pressuposts generals, sinó que la clau de volta és precisament
el greuge fiscal i el model de finançament. Estam d’acord,
evidentment, en el tema del metro i també accentuar el tema de
l’educació, posar èmfasi en el fracàs escolar i en la qüestió de
la immigració, ens sembla fonamental. Per tot això, hi donarem
suport.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el seu portaveu.
EL SR. DALMAU I FORTUNY:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. A
continuació pas a explicar la posició del Grup Parlamentari
Socialista davant les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.
La primera fa referència al finançament i, com no pot ser
d’altra manera, el nostre grup considera prioritari aquest tema
i, en conseqüència la votarem a favor.
Pel que fa a les propostes 2, 3 i 20, referent al traspàs de
competències i a la millora del finançament dels consells
insulars, volem mostrar el nostre suport perquè és una aposta
per a la creació de la nova arquitectura institucional fruit de la
reforma de l’Estatut d’Autonomia.
Quant al traspàs de les competències en matèria de justícia,
la 7, el Grup Parlamentari Socialista en la mateixa línia, creu
també que han de ser unes competències ben dotades
econòmicament i que es facin efectives en el termini més breu,
per tant el nostre vot afirmatiu a aquesta proposta.
I no podem deixar de passar els greus incidents ocasionats
per les deficiències estructurals de les obres del metro de
Palma, deficiències que han posat en risc la seguretat dels
usuaris i que són una mostra de la gran irresponsabilitat amb
què actua el Partit Popular quan govern. I per això estam
d’acord amb el punt 8.
Però hem de parlar de coses positives, i ja ho ha dit el
president del Govern, i per això les propostes 9, 10, 11 i 12
obtindran també el suport del Grup Parlamentari Socialista.
L’educació és per al nou govern un dels eixos fonamentals dins
aquesta legislatura, apostar per una educació de qualitat és
apostar per un futur pròsper per a la nostra societat, i és per
això que creim necessari combatre el fracàs escolar i contribuir
a una societat intercultural fixant la meta en el ple repartiment

equitatiu de l’alumnat immigrant, un alumnat que ha augmentat
considerablement al llarg d’aquests anys i que ha esdevinguin
una nova realitat que el mapa escolar no contempla. Ben igual
que aprofundir en la presència de la nostra cultura a l’exterior,
com molt bé diu el punt 24.
El fet migratori ha de ser un element més dins la societat del
segle XXI i, per tant, fa falta aplicar polítiques que el duguin a
terme de la millor manera possible, com així ho remarquen els
punts 13 i 14. Per a la gent que ve de fora és evident que el
nostre petit país té una sèrie de peculiaritats que el diferencien,
que el fan peculiar i que cal difondre entre els nouvinguts, la
llengua n’és un exemple i també és el millor vehicle per
aconseguir una unió amb les cultures que de cada vegada més
diverses ens envolten en el dia a dia.
Les propostes 5 i 6 obtindran també el nostre suport. En
aquest punt m’agradaria fer meves les paraules que el president
del Govern va pronunciar en aquest sentit, i és que tothom que
vulgui en aquestes illes ha de poder viure en català, la llengua
pròpia de les nostres illes, unes illes que formen part d’una
Europa que construïm entre tots i que té un tarannà mediterrani,
singularitats que compartim amb altres regions europees amb
les quals cal unir esforços. Per això estam d’acord amb el punt
22. Un exemple de la importància que Europa té en el nostre
dia a dia és la posada en marxa del Pla de desenvolupament
rural que ha de contemplar la modernització i potenciació del
sector agrari i ramader; en aquest sentit votarem afirmativament
el punt 17 sobre el suport a les cooperatives agràries.
Hem de fer un esforç conjunt entre totes les administracions
per intentar recuperar el dret de pas per totes les zones de
domini públic. El nostre litoral, acció amb la qual tots hi
guanyam, i ben igual que guanyam també quan parlam de la
implantació de les energies renovables, un compromís també
que nosaltres, els socialistes, hem adquirit i que, per tal motiu,
votarem a favor de les propostes 10, 18 i 19.
El passat dimarts el president del Govern va manifestar aquí
mateix el compromís del seu govern per a la consecució d’un
gran pacte per la competitivitat, lloc on hi té molt a dir la
potenciació de programes que fomentin l’estabilitat laboral i
que apostin per oferir un millor suport a les empreses
d’economia social de les Illes Balears, tot posant al seu abast
les estratègies necessàries per al desenvolupament de plans de
promoció exterior dels seus productes, tal i com remarquen les
propostes 15, 16 i 21.
En definitiva, un seguit de propostes de resolució que van
pel bon camí, camí que entre tots els partits que conformen
l’acord de govern, anam construint dia a dia.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula el seu representant.
LA SRA. GENER I BOSCH:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats.
Senyor diputat del BLOC. El Grup Parlamentari Popular
compartim una gran majoria de propostes de resolució
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presentades pel seu grup, en tant estan previstes a l’Estatut
d’Autonomia que nosaltres vam aprovar i en tant que són
propostes que nosaltres també preveim i que hem presentat o bé
que hem practicat o impulsat en aquests darrers anys com vostè
mateix ha dit.
Sense cap dubte, la primera és la més important de totes, el
finançament que requerirà un gran consens entre tots els partits
polítics per tal de tornar a repensar el model de finançament i
anar tots junts a cercar el finançament adequat a Madrid.
Pel que fa a les propostes que no compartim li hem de dir
que al punt 2 nosaltres ja presentam una proposta similar, però
vostès, en aquest cas, no concreten les dates, nosaltres creim
que és important tenir present que s’han de dur a terme aquests
traspassos com més aviat millor i, per exemple, nosaltres
demanam que la de joventut es faci abans de dia 1 de gener del
2008 a Mallorca i les altres competències es traspassin als
consells insulars l’1 de gener del 2009. Per tant, aquí
demanaríem una transacció en aquest sentit.
Pel que fa a la núm. 5 no hi podem estar d’acord perquè
nosaltres només acceptarem en temes de llengua tot allò que ja
està previst a l’Estatut d’Autonomia i que va tenir un ampli
consens pel que fa referència al seu article 4 i també al 35. I
això no és el que vostès demanen, aquí ja hi ha un pacte que va
quedar reflectit a l’Estatut d’Autonomia.
Pel que fa a la núm. 7, de transferències de justícia,
demanaríem la transacció perquè quedi xifrada la dotació
econòmica al voltant del 80 milions d’euros.
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Respecte de la 13, no entenem com volen modificar el Pla
d’immigració, no queda reflectit de quina manera, nosaltres ja
vàrem consensuar uns objectius, unes actuacions
temporalitzades, per tant aquest pla d’immigració ja té un ampli
consens i, en tot cas, els instaríem que creïn de nou la
conselleria d’immigració i facin feina de valent en polítiques de
vertadera integració intercultural entre tots els immigrants.
A la núm. 18 no la podem acceptar perquè, evidentment,
totes les zones de domini públic no són possibles, només fa
falta veure el cas de Formentera i, a més a més, voldríem aclarir
amb el Ministeri de Medi Ambient quins criteris regeixen a les
costes peninsulars.
I pel que fa a la proposta 20, nosaltres fins i tot
demanaríem, duim aquesta proposta molt més ampliada, ja que
demanam que prèviament a aquest traspàs, es dotin els serveis
necessaris en aquests centres culturals.
Respecte de la resta de propostes que no he anomenat,
entenem que és una acceptació perquè, com he dit abans, ja
també nosaltres les teníem previstes, ara bé jo voldria deixar
constància, com a menorquina o com a veïna d’una illa menor,
és del poc interès del seu grup en temes concrets de les illes
menors, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, no he pogut
veure res, i açò crec que diu molt poc de l’anomenat
menorquinisme de PSM de Menorca, que se n’omplen la boca,
i després veim aquí que al Parlament no treuen ni una sola
proposta de Menorca. I açò demostra, una vegada més, en
quines mans està aquesta comunitat autònoma.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

Pel que fa a la 8, no la podem acceptar de cap manera,
vostès volen emprar el metro com una arma de confrontació
política, i el que s’ha de fer aquí és feina, el que han de fer
vostès és arreglar com més aviat millor el metro, no amb dos
operaris com tenen ara, sinó amb 20 si fa falta, i l’han d’obrir
com més aviat millor i posar-lo en funcionament, que és el que
ens demanen els nostres ciutadans. El contrari és una greu
irresponsabilitat, com és també una greu i gran ineficàcia que
en aquests moments estarien demostrant ja que troben vostès
que nosaltres no en van saber, d’eficàcia, jo crec que en aquests
moments el que no tenen gens ni mica d’eficàcia són vostès, a
part que fan un flac favor als ciutadans. A part també els seus
socis de govern poca cosa poden dir de desastres en obra
pública perquè després de veure els desastres que hi ha de
l’AVE a tota Espanya, la veritat és que molt poques lliçons ens
poden donar.
Tampoc no podem acceptar que les obres públiques s’han
utilitzat amb criteris partidistes, perquè les obres públiques
s’han utilitzat només amb criteris de millora de qualitat de vida
dels nostres ciutadans.
Pel que fa a la núm. 9, aquí li demanaríem que no digui
“s’elabori un nou mapa”, sinó que “s’acabi el mapa escolar”,
perquè a Menorca ja està acabat i a Eivissa està molt avançat.
Pel que fa a la núm. 10, hi estam d’acord, sempre que es
respecti la lliure elecció de centre.

(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Entram en el debat de les propostes del
Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-les té la paraula el
Sr. Diéguez.
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el contracte per al
disseny del palau de l’Òpera de Palma que, una volta resolt,
ha deixat sense cap contrapartida la nostra comunitat en tant
que hi ha tants d’ajuntaments que encara no compten ni amb
una sala polivalent.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que les inversions i ajudes en matèria de patrimoni
històric en aplicació de l’1% cultural que s’hagin de realitzar
en els diferents àmbits insulars, es facin sota la coordinació de
la Junta Interinsular de Patrimoni Històric.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a través de la Conselleria de Treball, a articular el
màxim consens entre els agents econòmics i socials respecte de
les grans línies de les relacions laborals.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un "Pla integral de qualificacions,
formació professional i aprenentatge permanent", dins el
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marc del Consell de Formació Professional de les Illes
Balears, amb el consens del agents econòmics i socials.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració d'un pla estratègic per prevenir i reduir
el fracàs i l’abandonament escolar que inclogui mesures sobre
el reforç educatiu a primària i ESO, accions per a la millora
de la competència de l’alumnat, la lectoescriptura i les
matemàtiques i la potenciació dels programes d’inserció
socioeducatius.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar una xarxa d'escoletes públiques de les
Illes Balears per infants de 0 a 3 anys.
7. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a revisar el projecte de decret regulador
de les ADS, de forma que es faci un nou plantejament en el
marc general de les explotacions ramaderes.
8. El Parlament de les Illes Balears emplaça la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a establir un pla d’acció per valorar la
imatge de l'agricultura i el paper que realitzen els homes i les
dones del món rural a favor de la sostenibilitat i l'equilibri
territorial.
9. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que la Conselleria d'Agricultura i Pesca prengui les mesures
necessàries perquè als menjadors públics de les Illes Balears
dependents del Govern de les Illes Balears s’utilitzin productes
frescs de les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears considera que la
coordinació entre les administracions públiques i les ONG
resulta necessària per donar resposta a les accions
d'emergència internacional en les quals participi la comunitat
autònoma.
11. El Parlament de les Illes Balears considera que en el
procés de canvis que la nostra societat està vivint, el paper
dels joves és fonamental (per la seva formació, la seva
creativitat, pel riscos que estan disposats a assumir,...). Els
joves són l'eina més potent i més innovadora que existeix, per
la qual cosa es considera recomanable fomentar les mesures
adients per tal que es procedeixi a l'actualització de l'àmbit de
la joventut amb la introducció de noves variables que marquin
els nous reptes en aquesta matèria en la nostra comunitat.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar els mitjans necessaris a l'abast dels
esportistes per facilitar-ne la participació als Jocs Olímpics de
Pequín 2008.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar la implantació de les noves
tecnologies en la promoció de turística.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar les quatre marques diferents i
diferenciades que corresponen a cada una de les diferents
destinacions turístiques que són les quatre Illes: Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear el Consell de participació de les dones
com òrgan d’assessorament i consulta per a totes les
actuacions encaminades a promoure polítiques d’igualtat entre
dones i homes.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la redacció d'una nova Llei de
Funció Pública per adaptar-la a l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic (EBEP).
17.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar mesures tendents a afavorir l'ús del
transport públic i especialment per part de les persones
discapacitades.
18. El Parlament de les Illes Balears constata la gravetat de
les deficiències estructurals i d'arquitectura de la línia metro
de Palma -UIB i insta el Govern a reiniciar el seu
funcionament tan bon punt estigui garantida la correcte
prestació del servei.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar una llei del sòl.
20. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
priorització de la millora de les instalAlacions de depuració
d'aigües residuals de les Illes Balears per l’actual responsable.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar el desenvolupament d’atenció
primària de salut facilitant la creació d’estructures,
l’ampliació de recursos humans i el desenvolupament
professional que precisen els ciutadans i les ciutadanes de les
Illes Balears.
22. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
el Govern de les Illes Balears faci un diagnòstic de l’estat de
salut de la nostra població per elaborar, amb la màxima
participació i el consens possible, un nou Pla de salut durant
l’any 2008.
23. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que davant el dèficit de recursos per a l’atenció
sanitària de persones en situació de dependència, actualitzi i
impulsi el Pla sociosanitari amb l’objecte de millorar l’atenció
sociosanitària que necessiten alguns ciutadans.
24. El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern de
les Illes Balears que les polítiques, les estratègies i els
programes de salut integrin en la seva formulació,
desenvolupament i avaluació les distintes necessitats de les
dones i s’adoptin les mesures per abordar-les adequadament.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adaptar les zones comercials a les necessitats
dels discapacitats.
26. El Parlament de les Illes Balears constata les nombroses
deficiències detectades a les obres de les autovies d’Eivissa
executades a la passada legislatura.
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27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les converses amb l’Ajuntament de
Palma i el Ministeri d'Habitatge per a l'inici de la tercera fase
de Rehabilitació del Polígon de Llevant de Palma.
28. El Parlament de les Illes Balears constata la inoperativitat
de la Hipoteca Jove per resoldre els greus problemes d’accés
a un primer habitatge que els joves amb escassos recursos
econòmics tenen a les nostres illes.
29. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
urbanística i territorial a la carta practicada a la passada
legislatura pel Govern de les Illes Balears.
30. El Parlament de les Illes Balears constata que entre 2003
i 2007 el Govern balear no va iniciar ni una sola nova
promoció d’habitatge protegit a l’illa d’Eivissa.
31. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
finalitzar els projectes d’autovies a l’illa d’Eivissa aplicant
criteris de sostenibilitat i coherència tècnica i territorial.
32. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
sectària i partidista practicada pel Govern balear a la passada
legislatura, en contra d’aquelles institucions de les nostres
illes no governades pel Partit Popular.
33. El Parlament de les Illes Balears constata que la política
general a l’àrea de transport terrestre a la passada legislatura
va tenir com a eix fonamental la construcció d’autopistes i
autovies, sent conseqüència directa d’això el foment de l’ús del
vehicle privat.
34. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
sectària i partidista practicada pel Govern balear a la passada
legislatura, en contra d’aquelles institucions de les nostres
illes no governades per el Partit Popular.
35. El Parlament de les Illes Balears constata que la irregular
gestió pressupostària dels passats quatre anys, que provocà
entre d’altres desviacions que arribaren fins el 300 %, és
responsable de l’elevadíssim endeutament de la nostra
comunitat autònoma.
36. El Parlament de les Illes Balears vol ressaltar l’acord
signat entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de
l’Estat que garanteix el compliment de la disposició transitòria
novena de l’Estatut i que assegura l’aportació de 2.800
milions d’euros per a inversió a les nostres illes en els propers
set anys. Aquesta xifra suposa un increment del 80% respecte
de la xifra aportada en els últims set anys.
37. El Parlament de les Illes Balears constata la irregular
gestió pressupostària de les empreses públiques durant els
passats quatre anys, amb l’objectiu d’escapar dels sistemes de
control pressupostari establerts.
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que pueden ser suscritas por cualquier grupo, pretendemos con
ello apuntarnos a la línea de pacto y consenso anunciada por el
Sr. Presidente, y para ello hemos rebajado el contenido de
muchas propuestas, sobre todo de las que tienen un carácter
problemática, para que puedan ser aceptadas sin más,
especialmente por el Grupo Parlamentario Popular. Confiamos
que nuestro esfuerzo de consenso dé sus frutos y muchas
puedan ser aprobadas por unanimidad.
Bien es verdad que hay otras propuestas que se dedican a
hacer constatar algunos de los problemas con que se ha
encontrado el actual gobierno, que éstas podemos entender que
no se voten a favor especialmente por el Grupo Parlamentario
Popular, aunque, como ya hemos dicho alguna vez, el hecho de
reconocer los errores, siempre es el primer paso para no volver
a cometerlos. No encontrarán ninguna propuesta, ninguna en la
que pidamos la condena del Grupo Parlamentario Popular ni de
ningún otro grupo parlamentario. Supongo que les chocará que
diga esto, puesto que no es en absoluto habitual hacer
propuestas para pedir que se condene a otros grupos
parlamentarios, creo que es algo realmente extraordinario, pero
como aquí sucede, ha sucedido, este momento lo podremos ver
dentro de poco, entonces ya saben, señorías, que estre grupo no
pide la condena de nadie, aunque podría contar con la mayoría
suficiente para condenar, pero creemos que eso no es una cosa
ni elegante ni correcta y, de hecho, no se ha hecho nunca en
esta cámara.
Entrando en el detalle, con la rapidez que implica este
debate, la primera de las propuestas se refiere a la frustrada
ópera de Palma que consideramos que merece un cierto
rechazo por haber sido un acto preparado con la campaña
electoral del Partido Popular, Junta Electoral dixit, sin más.
En la propuesta núm. 2, referida al 1% cultural, que se
coordine por la Junta Interinsular de Patrimonio Histórico,
creemos que será una buena cuestión y que todo el mundo
puede estar de acuerdo con ello.
La núm. 3 tiene una mayor importancia puesto que es una
propuesta omnicomprensiva. Se refiere a lograr el máximo
consenso entre agentes económicos y sociales respecto de las
grandes líneas de las relaciones laborales, eso estaría
enmarcado en el acuerdo por la competitividad de las Islas
Baleares entre patronal y sindicatos y con el apoyo de todas las
fuerzas políticas que pidió el presidente en este debate.
Entiendo que éste es el primer paso para comenzar un camino
largo y muy interesante para esta comunidad al respecto.
La 5, referida al Plan estratégico contra el fracaso escolar,
ya es hora de que se haga algo contra el fracaso escolar en
nuestra comunidad, no podemos continuar sin hacer nada, y
desde luego creemos que más allá de la importancia que tiene
desde el punto de vista de la educación, en el pacto por la
competitividad tienen que tomarse medidas, tienen que meter
se dentro de ese pacto referencias a la lucha contra el fracaso
escolar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Las
propuestas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista en
su inmensa mayoría son propuestas, en su inmensa mayoría,

La 6 va referida a la creación de la red de escoletes de 0 a
3 años. Aquí asumo el error de poner de 0 a 3 años, porque
claro, de 0 años no hay nadie, todo el mundo desde el primer
día de su vida está en el primer año y en el año 0,
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evidentemente no hay nadie, pero como ha hecho fortuna la
expresión de 0 a 3 años, así lo hacemos constar. Más allá de
tratar de conciliar la vida laboral y la vida personal, se trata
sobre todo de educar desde el primer momento y estimular el
aprendizaje.
Las 7, 8 i 9 van referidas a agricultura, ganadería y pesca,
revalorizar el papel de la agricultura o del sector primario, en
general, en nuestra sociedad entendemos que es importante,
colaborar con la pagesia en la comercialización de los
productos de la tierra entendemos que también lo es y merece
una mención en este debate.
Pasamos ya, saltándonos algunas, a la 12, referida a los
juegos olímpicos de Pekín, consideramos que es importante que
nuestros atletas reciban el máximo apoyo de esta comunidad
autónoma pata poder participar en esta olimpiada tan cercana.
Las 13 i 14 van referidas a nuevas tecnologías en la
promoción turística, al desarrollo de marcas diferenciadas para
cada isla, un esfuerzo de consenso en materia de turismo que
pidió el Sr. Presidente en su discurso de ayer se podría
cristalizar con un voto unánime a este tipio de propuestas, una
propuesta que serviría también para continuar la política de
marcas diferenciadas que se inició en la época del pacto de
progreso y que ha sido continuada también con bastante
acuerdo por el Partido Popular durante la última legislatura y
que debe continuar en los años sucesivos.
Lo que pide la 15, que el Consejo de participación de las
mujeres sea un órgano de asesoramiento en política de
igualdad, creo que no merece más presentación puesto que por
sí mismo se sustenta.
Ningún reparo puede haber tampoco a lo que se pide en la
16, que es adaptar la Ley de función pública al Estatuto básico
del empleado público, es una necesidad legal, no creo que haya
ningún problema al respecto. Como tampoco a que se adapte el
transporte público para las personas discapacitadas, que aunque
parece que es una obviedad, en algunos momentos y
especialmente ya ha salido aquí está mañana, que es el metro de
Palma, por ejemplo, pues no ha tenido mucho apoyo ni se ha
preocupado mucho de esta cuestión.
Sí que entiendo que por orgullo se pretenda negar la
evidencia de graves fallos estructurales que tiene el metro de
Palma, e incluso ya se ha tratado de traer a debate otra serie de
cuestión como que si hay problemas con las obras del AVE en
Barcelona, desde luego los hay, los socavones no son tan
grandes como el de Álvarez Cascos, yo recuerdo un socavón de
la época de Álvarez Cascos que parecía una dolina cárstica, de
un tamaño sensacional, pero eso le puede pasar a cualquiera,
pero desde luego lo que esta administración no ha hecho ha
sido premiar a la empresa comprándole una mina por 900
millones de euros en Galicia cuando solamente valía 4 o 5
millones de euros, eso no lo ha hecho esta administración.
Bien, seguimos con la 19, la urgente necesidad de una ley
del suelo, con independencia de cual sea su contenido, creo que
debe tener la unanimidad de la cámara. Todos estamos de
acuerdo o debemos de estarlo en que esa ley del suelo, ya
veremos cual es su contenido, cada partido, cada grupo político

mantendrá su posición, pero lo importante es que la tengamos
y cuanto antes.
De la 21 a la 24 se refieren a cuestiones de sanidad, a
atención primera, es para nosotros también muy importante
mejorar la situación de la atención primaria en el sistema de
salud que ha sido la gran olvidada de la última legislatura. Creo
que todos hemos de procurar y hacer lo posible para mejorar
esta atención primaria y por eso presentamos esta propuesta y
las otras que la acompañan hasta la 24, elaborar un plan de
salud. Y también, sobre todo, con urgencia, que se agilice la
tramitación de las ayudas de la Ley de dependencia.
La 26 se refiere a las numerosas deficiencias de las
autopistas construidas en Ibiza, no es ningún secreto, se puede
votar a favor o en contra, nosotros creemos que todo el mundo
debería votar a favor por los motivos que ya hemos expuesto en
su momento.
De la 27 a la 31 se refieren a cuestiones de vivienda, hay
que empezar a tomar decisiones al respecto; se debe de
comenzar, por ejemplo, por rehabilitar el polígono de Levante,
es una actuación concreta; por superar elementos ineficaces,
como es el caso de la Hipoteca Joven, Hipoteca Joven que se
sostiene que ha ayudado a muchos jóvenes, pero si nosotros
hemos de deducir que la Hipoteca Joven es válida por el
número de jóvenes a los que ha ayudado, cada vez menos,
entonces debemos de concluir, por el mismo motivo, que el
mayor agente en favor de la vivienda en España es la banca,
puesto que si la Hipoteca Joven ha conseguido, 100, 200 o 10,
las que sean, la banca ha conseguido 50.000, 60.000, 80.000,
es decir, no tiene mucho sentido. Evidentemente que han hay
jóvenes que han hecho Hipoteca Joven y hay jóvenes que han
hecho la hipoteca no joven, todo el mundo ha hecho hipotecas.
Pero el problema de la vivienda no está sólo en la vivienda
como edificio, con todo lo que comporta el proceso
constructivo, sino que también en tener que pagar una hipoteca
50 años, ese es el problema de la vivienda, no el edificio, que
también puede serlo en un momento u otro o desde
determinados puntos de vista, pero el problema más grave es
tener que pagar esa hipoteca.
Se ha de conseguir hacer asequible la vivienda y no tanto el
préstamo, porque si conseguimos hacer asequible la vivienda
el préstamo también será asequible, por eso hemos de actuar
más en aquél punto que en éste. Si conseguimos lo primero,
hacer asequible la vivienda, conseguiremos lo segundo.
Sobre la 32 y la 34, que se refieren a la persecución que ha
habido especialmente a una isla, la isla de Menorca, cuando no
ha sido gobernada por el Partido Popular, la 32 y la 34 dicen lo
mismo, creo que la imprenta se ha alegrado en el momento de
hacer estas mociones y hemos repetido una, y la 32 y la 34 es
la misma, nosotros aceptamos retirar, creemos que se debe
retirar la 34 porque hay una duplicada, creo que la razón ha
llevado a las erratas de imprenta a multiplicar la petición.
Respecto a la 35, los constantes desvíos presupuestarios del
presupuesto anterior, del gobierno anterior, han dejado
lastradas nuestras finanzas, esto es una evidencia y hay que
decirlo. Votar en contra sería como votar en contra de que el
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sol existe, el resultado de la votación no cambiará la realidad,
cada uno vote lo que mejor le parezca al respecto.

La imatge de l’agricultura és una proposta pareguda a la que
s’havia presentat abans i que també li donaré suport.

La 36, que se refiere a la inversión de 2.800 millones de
euros, 300 más de lo que habitualmente reclamaba el Partido
Popular, es un éxito importante del actual gobierno que sólo
puede ser negado desde una posición sectaria que no creemos
que es lo que corresponda en este debate.

Els menjadors públics, estic content perquè és una proposta
que aquí va sortir la dieta mediterrània, vaig presentar una
esmena en aquest sentit, perquè els menjadors públics escolars,
per exemple, sí implantassin la dieta mediterrània, i en aquest
cas també donaré suport a aquesta proposta.

La 37, quería decir que frente a los logros del actual
gobierno, hay que destacar lo que ha sido una irregular gestión
presupuestaria de las empresas públicas llevada a cabo por el
anterior gobierno. Y naturalmente, relacionado con esto, está
el siniestro total económico del llamado Palma-Arena que, sin
duda, ocupará mucho más tiempo parlamentario en sucesivas
intervenciones, puesto que ayer ya nos decía el presidente del
Govern balear, con asombro, que solamente la dirección de
obra había costado, al parecer, unos 8 millones de euros; de ir
confirmándose las cosas que van apareciendo, nos podemos
encontrar ante uno de los escándalos más graves de esta
comunidad autónoma.

A la proposta número 11, tot el que facin per als joves és
poc, són el nostre potencial, són el nostre futur i per tant també
li donaré suport. Però sí que m’agradaria que se m’expliqués,
ja sé que no podrà ser perquè no hi ha rèplica, però sí que amb
què s’estava pensant o quina plasmació pràctica té la frase, per
exemple: “Es considera recomanable fomentar les mesures
adients per tal que es procedeixi a l’actuació de l’àmbit de la
joventut amb la introducció de noves variables que marquin els
nous reptes en aquesta matèria a la nostra comunitat”. Jo crec
que si hi ha qualque plasmació concreta d’això, doncs estaria
bé que qualcú l’explicàs, de totes maneres votaré a favor,
perquè tot, repeteix, tot el que es faci per als nostres joves és
poc, és el nostre potencial més important.

Finalizo, señoras y señores diputados, pidiendo un doble
esfuerzo: un esfuerzo de consenso para las propuestas
programáticas y de futuro y un esfuerzo de realismo para las
que se limitan a constatar la realidad actual de nuestra
comunidad autónoma.
Nada más, Sra. Presidenta.

Quant als mitjans necessaris per als esportistes per als Jocs
Olímpics de Pequín esper que aquí hi hagi centres de
tecnificació i tots els de la cambra sabem a què m’estic referint,
un centre de tecnificació és per potenciar els esportistes que
tenen projecció olímpica. Per tant, crec que els centres de
tecnificació també caben dins aquests mitjans necessaris de
l’esport.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per a fixació de posicions per
part dels diferents grups, té la paraula, en primer lloc, el
representant del Grup Mixt, el Sr. Mayans té la paraula.

Les marques són el nostre motor econòmic principal, com
més potents són les marques més turistes tendrem i més,
evidentment, donarem a conèixer la nostra comunitat.
Transports públics, sí.

EL SR. MAYANS I SERRA:
Llei del sòl, evidentment, també.
Sí, gràcies, presidenta. Molt breument, moltes de les
propostes de resolució que ha presentat el Partit Socialista són
temes importants, temes de consens i temes que afecten tota la
comunitat i que tots tenim ja assumits i per tant donarem suport
a moltes de les propostes que ha presentat el Partit Socialista.
Com que no les puc comentar totes, sí que comentaré, per
exemple, formació professional, és evident que sí, donar altres
opcions a la gent que no vulgui seguir els seus estudis a un altre
nivell donar aquest nivell de formació és molt important.
L’abandó escolar per als que tenen més dificultats, sí que és
important prevenir-lo i posar mesures perquè això no succeeixi.
Igualment, també és importantíssim establir una nova xarxa
o una millor xarxa d’escoletes públiques a la nostra comunitat.
Quant a agricultura i medi ambient, és important regular
d’una vegada per totes les associacions de defensa sanitària. Hi
ha un poc d’embull en aquest tema i quan millor es faci un
projecte de decret o el decret ja final doncs millor per al
Govern i també per als consells insulars que al cap i a la fi són
els que millor ho gestionen en aquest aspecte.

Llavors, com havia dit el portaveu, de la 21 a la 24, temes
socials i sanitaris, per suposat que sí.
I quant a barreres arquitectòniques, la 25, també; perquè
crec que com més aviat ho solucionem abans ens llevarem un
problema de damunt, i no un problema sinó un deure amb tots
aquells que tenen una mobilitat més reduïda que la nostra.
I quant a la Hipoteca Jove, crec que com més opcions
donem millor, per tant crec que dimonitzar la Hipoteca Jove no
està bé; crec que com més solucions posem damunt la taula, ja
ho vàrem explicar aquí, millor per als nostres joves. I per tant
crec que a aquesta no li donaré suport.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part d’Unió Mallorquina,
té la paraula el seu portaveu, Sr. Bartomeu Vicens.
EL SR. VICENS I MIR:
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Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, per dir que
votarem a favor de les propostes del Grup Socialista, les quals
són nombroses i per no anar ara d’una en una, simplement dir
que toquen temes que s’han tocat durant tot el debat i per part
del meu grup, temes de joventut, de finançament, llei del sòl,
sanitat, habitatge, etcètera, i per tant hi donarem suport.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Vicens. Per part del BLOC per
Mallorca, el Sr. Llauger té la paraula.
EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Diéguez, per part del Grup BLOC, PSM-Verds
de Menorca, donarem suport al conjunt de les propostes de
resolució que presenta el Partit Socialista.

L’altra proposta de resolució respecte de la qual volia fer un
comentari és la número 36. La número 36, llegeix literalment,
diu: “Ressaltar l’acord signat entre el Govern de les Illes i el
Govern de l’Estat que garanteix el compliment de la disposició
transitòria novena de l’Estatut i que assegura l’aportació de
2.800 milions d’euros per a la nostra comunitat autònoma en
els propers set anys.” Nosaltres, en el moment que es va fer
públic aquest acord, ja vàrem dir que pensàvem que era un
acord correcte en el marc d’aquest Estatut, però que sigui
correcte en el marc d’aquest Estatut, al qual nosaltres no vàrem
donar suport, no vol dir en absolut que compartim que aquesta
sigui la solució als nostres problemes de finançament. El nostre
dèficit de finançament és crònic, és històric, és greu i per tant
aquests 2.800 milions, només, ja s’ha dit fa una estona per part
d’un altre dels nostres membres del nostre grup, només són una
solució parcial i que en absolut donen solució a aquest dèficit
greu i crònic.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

D’una banda, votam a favor de totes aquelles que constaten
que aquest govern s’ha trobat amb una herència molt feixuga
per part del govern anterior, una herència feixuga d’actuacions
improvisades, de mala gestió i de malbaratament de recursos,
nosaltres pensam que l’òpera, el metro, les autovies d’Eivissa
constitueixen tot plegat un conjunt d’exemples del que no ha de
ser la gestió d’un país. Per tant, nosaltres pensam que és
correcte que aquest Parlament constati que aquest no és el
model que s’ha de seguir i que, a partir d’aquesta constatació
que aquest no és el model, pugui fer polítiques d’un altre signe
diferent.
Respecte de la resta, aquests cinc minuts que tenc
d’intervenció només em donen per destacar algunes coses.
Agraïm al Grup Socialista l’èmfasi que posi en les qüestions
educatives i en les qüestions socials, les quals compartim.
Nosaltres pensam que resolucions, per posar alguns exemples,
perquè no les puc esmentar totes, com la del fracàs escolar i la
de la xarxa d’escoletes públiques de 0 a 3 anys són necessàries.
Nosaltres també en presentam de molt semblants i pensam que
si només poguéssim presentar mitja dotzena de propostes de
resolució, haurien de ser, precisament, d’aquestes, perquè la
prioritat, perquè aquest país prengui un altre rumb passa per,
sobretot, reforçar les polítiques educatives.
En el mateix sentit, presentam, valoram la referència al
Consell de Participació de les Dones, al desenvolupament de
l’atenció primària i al Pla sociosanitari.
Només volia fer dos comentaris respecte de dues propostes
de resolució en concret, una és la 14 i l’altra és la número 36.
La número 14 insta el Govern a fer una política de promoció
turística utilitzant quatre marques diferents per a les quatre
illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; (...) tan
diferent, turísticament de cara a l’exterior són realitats
diferents, nosaltres només hi volem fer una anotació, volem que
Eivissa amb la promoció turística sigui "Eivissa", que Eivissa
no sigui "Ibiza", crec que nosaltres tenim el deure el projectar
cap a l’exterior la imatge d’un país amb una llengua pròpia,
diferent de la llengua castellana.

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el seu portaveu.
EL SR. JÉREZ I JUAN:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. De forma telegràfica,
anunciaria el meu, el nostre posicionament respecte de les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista i tan
sols em detindré molt breument en aquelles que entenem
nosaltres que estan necessitades d’una transacció per tal que
pugui ser suportada pel grup parlamentari al qual jo represent.
Per començar, vagi per endavant el nostre vot favorable a
les següents propostes de resolució: la número 2, la número 3,
la 4, la 5, la 8, la 9, la 10, l’11, la 12, la 13, la 15, la 17, la 19,
la 21, la 22, la 23, la 24, la 25, la 27 i la 31.
Votarem en contra, com no pot ser d’altra manera, i perquè
entenem que aquestes propostes de resolució han estat
precisament redactades amb un ànim estrictament revengista,
votarem en contra de l’1, de la 18, de la 20, de la 26, la 28, la
29, la 30, la 32, 33, 34, 35, 36 i 37. Entenem que el Parlament
de les Illes Balears el que no pot fer és certificar el que vostès
volen que certifiqui i tot no és certificable, jo entenc
precisament que el Parlament de les Illes Balears el que no pot
fer és rebutjar, com vostès volen que faci, la política sectària de
l’anterior govern, això no és admissible; jo crec que utilitzar la
institució d’aquesta casa, del Parlament, per a això crec que no
té ni peus ni cap, ho facin vostès en rodes de premsa si ho
volen, ho facin vostès a les seves respectives seus, però no ho
facin aquí, no ho facin en aquesta casa. En qualsevol cas, la
majoria evidentment s’instalAla aquí i no s’instalAla aquí, tot
això sortirà endavant pel seu vot favorable de la majoria i si la
majoria no surt també és susceptible que aquest pannell
repetidament repeteix la votació i surti efectivament el que
vostès volen que surti.
I ja entrant en matèria i entrant a les propostes que han de
ser objecte de transacció, els anunciï una transacció a la
proposta de resolució número 6, perquè entenem que manca de
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definició, entenem que és poc atrevida i entenem que el terme
assegurar és un terme absolutament indefinit. Per tant, nosaltres
els proposaríem una transacció que va molt més enllà, que va
molt més endavant, que és molt més ambiciosa i que és una
passa endavant, la qüestió principalment se centra en el
finançament de la xarxa d’escoletes, la qual la volem fer,
efectivament, extensible a tota la xarxa d’escoletes a les Illes
Balears i no exclusivament aquelles que depenen d’una
institució en particular. Per tant, la nostra transacció estaria
redactada en el següent sentit: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a finançar la xarxa
d’escoletes públiques de les Illes Balears per a infants de 0 a 3
anys, bé siguin de titularitat insular, local o autonòmica.”
També els oferiríem una proposta de resolució, perdó, una
transacció a la proposta de resolució setena, la qual parla de
l’agrupació de defensa sanitària. No és que ho digui jo, sinó
també efectivament així ho ha dit, reiteradament, el Consell
Consultiu, que la potestat reguladora s’instalAla, és competència
dels consells insulars, i no és que ho digui jo tampoc, sinó que
ho diu el propi Estatut d’Autonomia en el seu article 70.12. En
conseqüència, entenem que aquesta redacció provoca una
invasió competencial del Govern cap els consells insulars i per
tant els proposam una redacció alternativa que digui el següent:
“El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a gestionar davant els Consells Insulars de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i també de Formentera la
revisió del projecte regulador de les agrupacions de defensa
sanitària, de forma que es faci un plantejament en el marc
general de les explotacions ramaderes.” Esperam, desitjam i
també a la vegada confiam que acceptin aquesta proposta
alternativa, el contrari entenem que significaria evidentment
una invasió de competències del Govern, com dic, als consells
insulars, amb un greuge que és el següent: que precisament els
tres presidents dels consells insulars respectius, els quals són a
aquesta cambra, votarien aquesta proposta de resolució.
La següent proposta de transacció que és la número 14 i que
fa referència a la promoció de les illes i a les marques
diferenciades de les nostres illes a l’exterior, coincidim
plenament, com no pot ser d’altra manera, amb el BLOC. Crec
que estam perfectament d’acord amb la naturalesa, amb
l’esperit i amb la filosofia d’aquesta proposta, però evidentment
hem d’estar forçosament en desacord amb la denominació que
empren per a l’illa major de les Pitiüses; jo entenc que la marca
és Ibiza i la marca no és Eivissa, possiblement tant ens
agradaria que fos Eivissa, cert, però és Ibiza, miri vostè, és així.
I per tal de no contradir tampoc el conseller de Turisme, el qual
en aquest sentit va dir que incorporar el nom d’Eivissa seria un
retrocés i una involució, jo els insto a rectificar el nom
d’Eivissa pel nom d’Ibiza, entenc que el sentit comú els farà
evidentment rectificar aquesta proposta de resolució.
I per acabar amb la proposta de resolució número 17 i
també oferir-los aquí una transacció, crec que és un error fer
una llei nova de funció pública; a l’anterior legislatura vaig
tenir l’oportunitat de ser ponent d’aquesta llei de funció pública
i puc dir, perquè ho sé, de quina forma va ser redactada, com
va ser consensuada i de quina manera aquesta llei va ser
negociada, principalment amb els sectors implicats, amb les
sindicats, i això ho sé jo i molts dels diputats que eren aquí i
varen participar en aquella ponència també ho saben i en són
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conscients: el conseller d’Interior va tenir les portes obertes de
la conselleria per tal de fixar un text que ens agradàs a tots i
donàs resposta efectiva al funcionariat. Crec que no passa per
aquí la idea, la idea passa, inevitablement, per adaptar aquesta
normativa a l’estatut de la funció pública, si és que de veritat
s’ha d’adaptar; jo no tenc cap inconvenient a reconèixer en
aquesta cambra que possiblement la llei no s’adapti, miri vostè,
no tenc cap inconvenient, ho desconec, però en qualsevol cas,
miri, ho reconec, per tant entenc que ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Vagi acabant, que ja té (...)
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, Sra. Presidenta. Per tant, el que faig aquí és instar-los
que acceptin la nostra proposta de resolució, la qual està
redactada en el següent sentit: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure
l’adaptació de la Llei de funció pública a l’estatut bàsic de
l’empleat públic.”
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, i presenti per escrit les seves propostes de
transacció.
(Alguns aplaudiments)
I per debatre les propostes del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el seu representant, el Sr. Huguet.
1. Lleialtat institucional
1.1. El Parlament de les Illes Balears constata l’actitud de
deslleialtat institucional del Govern de l’Estat amb l’anterior
executiu autonòmic en relació amb el pagament de convenis
signats amb la comunitat de les Illes Balears.
1.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat a actuar amb lleialtat institucional i, en cap cas, a
discriminar els ajuntaments que són governats per partits
polítics distints als que conformen el Govern autonòmic.
1.3. El Parlament de les Illes Balears lamenta i rebutja
l’actitud del Grup Parlamentari Socialista per la seva manca
de tarannà democràtic, donada la manca de respecte a
tradicions parlamentàries com ara la cessió de la Presidència
d’una comissió parlamentària al grup de l’oposició, donant al
mateix grup la llibertat per triar la persona.
1.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a dur a terme la transferència de les
competències de joventut al Consell de Mallorca per tal que
siguin efectives a partir de dia 1 de gener de l’any 2008.
1.5. El Parlament de les Illes Balears constata que la nostra
comunitat autònoma ha estat una de les que han rebut menor
inversió estatal durant els darrers quatre anys.
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1.6. El Parlament de les Illes Balears lamenta que els
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2008 no siguin
equitatius entre les distintes comunitats autònomes i que
produeixin greuges comparatius entre ciutadans, depenent de
la comunitat autònoma on resideixin.
1.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar el finançament dels ajuntaments en els
pressuposts per al 2008.
1.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dotar dels serveis necessaris, així com de les
inversions pertinents, els museus, les biblioteques i els arxius
estatals gestionats per la comunitat autònoma de les Illes
Balears, abans que aquests siguin transferits als respectius
consells insulars.
1.9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a negociar el traspàs de las
competències en matèria de justícia amb la dotació econòmica
necessària i suficient, xifrada al voltant de 80 milions d’euros.
1.10. El Parlament de les Illes Balears constata la inexistència
del concepte jurídic “Països Catalans”.
1.11. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’ocultació de
dades i informes del metro per part de la Conselleria de
Mobilitat i que l’auditoria del metro hagi estat confiada a una
empresa pública amb càrrecs polítics del Ministeri de Foment
en lloc d’encarregar-la a una empresa externa amb garanties
d’objectivitat.
1.12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu el mandat estatutari de transferir als
consells insulars els recursos econòmics, humans i materials
de les competències de promoció turística als consells de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera; ordenació
turística al Consell de Mallorca; transport terrestre al Consell
de Mallorca; agricultura al Consell de Mallorca; política de
gènere, conciliació de la vida familiar i laboral i dona als
consells de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera;
i caça, regulació, vigilància i aprofitament de recursos
cinegètics als consells de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera; totes establertes a l’article 70 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears com a matèries pròpies dels
consells insulars. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern autonòmic per tal que aquesta transferència es
faci efectiva abans de dia 1 de gener del 2009.
1.13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que els fons de cooperació municipal
establerts a la Llei municipal i de règim local de les Illes
Balears siguin de lliure disposició dels municipis i com a
mínim pel mateix import que estableix la llei encara que,
mitjançant reforma legislativa, puguin tenir una altra
denominació.
1.14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament de les Illes Balears
abans del proper 1 de gener del 2009 el Projecte de llei de
policia autonòmica.

2. Mobilitat i infraestructures
2.1. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a firmar
un conveni ferroviari amb una inversió no inferior al 2% de
l’import de les inversions ferroviàries del Pla estratègic
d’infraestructures de transport de l’Estat (PEIT).
2.2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que el
conveni ferroviari inclogui com a mínim les següents
inversions: corredor Sa Pobla-Alcúdia amb prolongació
tramviària fins a Can Picafort i Pollença, corredor
Manacor-Cala Rajada amb el soterrament de les vies al seu
pas per Manacor, corredor Palma-Santanyí, corredor
Manacor-Santanyí, tramvia Badia de Palma i prolongació fins
a Santa Ponça i s’Arenal, electrificació de la xarxa ferroviària,
ampliació de la línea de metro de Palma, soterrament de les
vies des tren a Inca, supressió de passos a nivell i
desdoblament Inca-Enllaç.
2.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la política de supressió de
passos a nivell i, en especial, el pas a nivell del municipi de
Petra.
2.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a començar, durant l’any 2008, la prolongació
del tren fins a Alcúdia i el tramvia fins a Can Picafort i
Pollença, la prolongació del tren fins a Cala Rajada, que
inclogui el soterrament al seu pas per Manacor, i a començar
el soterrament del tren al seu pas per Inca.
2.5. El Parlament de les Illes Balears rebutja la paràlisi de la
Conselleria de Mobilitat per solucionar els problemes del
metro de Palma, així com la paralització del metro per motius
polítics.
2.6. El Parlament de les Illes Balears rebutja que SFM dugui
tres mesos sense cap d’Explotació.
2.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que els pressuposts generals de l’Estat per al 2008
incloguin una previsió de la tarifa interilles de 27,5 euros i a
reclamar al Govern de l’Estat el compliment de les seves
promeses electorals en relació amb els vols interilles i de la
declaració de servei públic amb la península abans de la
celebració de les eleccions generals, i rebutja alhora la
introducció de la tarifa flexible en els vols interilles.
2.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que reclami al Govern de l’Estat el compliment
de les seves promeses electorals en matèria de cogestió
aeroportuària abans de la celebració de les eleccions generals.
2.9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb les obres del dic exterior de
Ciutadella, l’estació marítima i el projecte de Cala Busquets.
2.10. El Parlament de les Illes Balears considera excessiu el
cost de les auditories de les carreteres d’Eivissa i insta el
Govern de les Illes Balears a destinar aquests doblers a
matèria d’habitatge.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 12 / Fascicle 4 / 6, 7 i 8 de novembre del 2007

2.11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’un nou pla d’embelliment dels municipis amb un
finançament del cent per cent.
3. Educació, cultura, joventut i esports
3.1. El Parlament de les Illes Balears veu amb preocupació la
paralització del procés d’implantació de la tercera llengua a
les aules educatives i insta, en conseqüència, el Govern de les
Illes Balears a presentar a la major brevetat possible davant
el Parlament un pla de reinicialització del procés de formació
en una tercera llengua per als escolars de les Illes Balears.
3.2. El Parlament de les Illes Balears lamenta la decisió de la
Consellera d’Educació i Cultura d’eliminar l’Observatori per
a la convivència escolar per motius purament polítics,
menyspreant una gran tasca portada a terme i sense
considerar la necessitat d’atendre l’emergent problema de la
convivència a les aules. Convertir l’observatori en un institut
o servei és tant com dir que es converteix en un instrument
burocràtic en mans exclusives de funcionaris.
3.3. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’impulsar de forma definitiva el Pla de formació artística dels
alumnes de les nostres illes dictant a l’efecte les normes
necessàries per al desenvolupament de l’existent pla
d’ensenyament artístic.
3.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a acomplir la promesa realitzada pel president
Rodríguez Zapatero de dotar d’un ordinador cada dos
alumnes d’educació secundària.
3.5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la implantació de pràctiques professionals
reglades als estudis d’hoteleria de formació professional per
a menors de 20 anys i a impulsar el retorn als estudis no
acabats, amb cursos mixtos de formació i feina, als menors de
20 anys.
3.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls al prestigi i al
reconeixement del valor de la formació professional, amb
mesures específiques a desenvolupar al llarg de l’any 2008.
3.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació de beques per a cursos d’idiomes a
Europa i per fer feina a l’estranger durant el període no lectiu.
3.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar una solució definitiva, en el termini de
tres mesos, sobre la ubicació del nou conservatori de música
de Menorca.
3.9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’una Llei d’ordenació del sistema
universitari de les Illes Balears, i a millorar i ampliar les
infraestructures de la Universitat de les Illes Balears.
3.10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar les aules de “primera acollida” a les
escoles per als alumnes que acaben d’arribar d’altres països
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amb diferents plans d’estudi, com a complement dels seus
estudis.
3.11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar les diferents infraestructures de caire
cultural, educatiu, esportiu i juvenil als diferents municipis de
les Illes Balears i, especialment, a construir l’Auditori i Palau
de Congressos de Ciutadella de Menorca així com la
remodelació del campament de Cala Jondal a Eivissa.
3.12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un nou Pla Jove per a les Illes Balears
al llarg de l’any 2008 i a elaborar i fer públic en el termini de
tres mesos un pla esportiu de les Illes Balears que reguli i
marqui les línies bàsiques d’actuació de l’executiu autonòmic
quant a esport escolar, tecnificació esportiva i esport d’alt
rendiment per a la legislatura 2007-2011.
3.13. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears a elaborar
i fer públic en el termini màxim de tres mesos el Pla
d’InstalAlacions esportives de les Illes Balears que defineixi i
ubiqui les noves instalAlacions esportives que s’han d’executar
a la legislatura 2007-2011.
3.14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar econòmicament, tal com preveu el
Pla d’ensenyaments artístics, amb el 33% del cost de
manteniment de les escoles municipals de música.
3.15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir convenis amb la Universitat de les Illes
Balears per tal d’elevar a llicenciatura els actuals estudis de
diplomatura de seguretat i ciències policials.
3.16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar els centres de seguiment tècnic
esportiu de l’illa d’Eivissa sense transferir-los a l’Escola
Balear de l’Esport.
3.17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar del Govern central un increment de
les ajudes en concepte de subvenció per al desplaçaments dels
equips esportius de les Illes Balears entre illes i entre aquestes
i la Península.
3.18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar les inversions en infraestructures
educatives a l’illa d’Eivissa (instituts de Sant Antoni, Vila, i
escoles primàries a Sant Llorenç i Vila).
4. Turisme
4.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incorporar als seus pressuposts generals per l’any
2008 i amb caràcter plurianual els recursos necessaris per fer
front a les actuacions derivades del Projecte de reforma
integral de la Platja de Palma i de Sant Antoni de Portmany a
Eivissa.
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4.2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a posar
en marxa mesures i mecanismes de finançament per
aconseguir la desestacionalització turística.
4.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir la nova Escola d’Hoteleria de
Menorca al municipi de Ciutadella de Menorca.
4.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que negociï amb l’Estat la devolució de la part de
l’IVA turístic als ajuntaments.
4.5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme el Pla Renove de la zona turística
de Sant Antoni (Eivissa).
4.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia
del Riu per a la construcció del Palau de Congressos de l’illa
d’Eivissa aportant el finançament suficient per a la
construcció de la segona fase d’aquest.
5. Política d’habitatge
5.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir noves mesures fiscals que ajudin a la
compra o al lloguer del primer habitatge, a prorrogar la
Hipoteca Jove per a l’any 2008 o a introduir millores que
siguin efectives l’1 de gener del 2008 i a negociar amb el
Ministeri de Defensa la compra de Son Simonet perquè sigui
destinat a habitatges de protecció publica.
5.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l’Estat l’aprovació del
Pla especial d’habitatge de les Illes Balears.
5.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la elaboració d’una llei d’habitatge.
5.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’extensió del Programa “Palma
Habitada”, portat a terme per l’Ajuntament de Palma durant
la darrera legislatura, a la resta de municipis, per tal de dur
a terme una acció eficaç i pràctica; i a crear programes
d’habitatge que donin garanties suficients al propietari per
incentivar la posada a disposició del mercat de més habitatge
de lloguer, amb mesures com el cobrament garantit del lloguer
durant cinc anys, devolució de la casa en bon estat,
assessorament legal i jurídic i assegurança de tot risc.
5.5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir els imposts que són de la seva
competència i que graven l’adquisició d’un habitatge, per tal
d’afavorir que els ciutadans puguin optar a un habitatge
digne.
6. Treball, immigració i política d’igualtat i solidaritat
6.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a lluitar pel descens de l’atur, especialment pel
que fa a l’atur de la dona, l’atur juvenil i l’atur de les persones

que pateixen algun tipus de discapacitat, amb els criteris de
qualitat de la feina i de contractació indefinida.
6.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar una llei de famílies nombroses,
determinant polítiques de protecció i atenent les seves
característiques amb ajudes directes, beneficis fiscals, etc.
6.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a subvencionar la supressió de barreres
arquitectòniques als domicilis de les persones amb
discapacitat i als establiments, comerços i negocis privats i a
crear un servei d’inspecció per afavorir el compliment de la
legislació en matèria d’accessibilitat als edificis públics.
6.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar i consolidar la xarxa de mediadors
als ajuntaments, les escoles i els centres sanitaris, per donar
cobertura a les àrees de primera necessitat on hi ha un risc
més elevat de conflictivitat intercultural.
6.5. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’eliminació per
part del Govern de les Illes Balears de la Fundació contra la
violència de gènere.
6.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar creant infraestructura i residències
de dia per a les persones dependents.
6.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dedicar el 0,7% dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma per al 2008 a la cooperació.
6.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar les obres de les residències socials
(malalts d’Alzheimer, discapacitats psíquics...) actualment en
construcció a l’illa d’Eivissa i assegurar el finançament
necessari per al seu funcionament per al futur. Igualment, a
construir una residència geriàtrica al municipi de Sant Josep.
7. Política econòmica
7.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat
l’equiparació de la nostra comunitat a la comunitat canària
quant al finançament extra que rep aquesta en concepte
d’insularitat.
7.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir en els seus pressuposts generals per a l’any
2008 el compliment de la disposició transitòria novena del nou
Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, garantint una
inversió de 600 milions d’euros per a l’any 2008 per part de
l’Estat.
7.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, en el termini de sis mesos, el nou
règim especial per a les Balears i a negociar amb l’Estat
compensacions proporcionals similars a les que han rebut les
comunitats autònomes de Catalunya i Andalusia.
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7.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda,
prevista al nou Estatut d’Autonomia, compti amb la
participació de l’únic grup de l’oposició.

prevists al Decret de garanties de demora actualment vigent i
a publicar trimestralment a la pàgina web de l’Ib-salut les
dades sobre llistes d’espera i els concerts o convenis amb el
sector privat.

7.5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el diàleg amb el sector agrari i a
establir mesures concretes i urgents per compensar l’increment
dels costs d’aliments per al bestiar que han situat aquest sector
al límit de la fallida; per això el Parlament insta també el
Govern a pagar d’immediat las ajudes pendents als
agricultors.

8.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar l’estratègia de salut mental
aprovada amb el consens dels professionals del sector.

7.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar abans de sis mesos el Projecte de llei
de transposició de la Directiva Bolkestein, consensuant-la amb
el sector comercial, els representants socials i les forces
polítiques de la comunitat.
7.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
gestionar davant el Govern de l’Estat la concessió d’ajudes
especials al transport “d’insumos” agrícoles i ramaders a les
Illes Balears a fi d’abaratir els costos de les explotacions
agràries.
7.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la normativa d’urbanisme
comercial prevista a la Llei d’acompanyament dels pressuposts
de l’any 2007.
8. Salut
8.1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la decisió
del Govern de les Illes Balears de continuar les obres de
construcció del nou hospital de referència de les Illes Balears
al solar de Son Espases i rebutja la poca solvència de les
promeses electorals formulades pels partits que conformen
l’actual pacte de governabilitat i que donen suport al Govern.

8.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el Pla sociosanitari i a dur una
actuació coordinada entre tots els departaments del Govern
mitjançant la Comissió delegada i amb els consells insulars.
8.9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconvertir l’actual Hospital Monte Toro en
recurs sociosanitari.
8.10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre mesures immediates per tal de fidelitzar
els especialistes sanitaris al nostre servei de salut,
especialment a les illes de Formentera, Eivissa i Menorca.
8.11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar la Facultat de medicina a les Illes
Balears i a presentar de manera immediata el programa de
feina per tal d’aconseguir-ho.
8.12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme la construcció d’un nou hospital a
l’illa d’Eivissa.
8.13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les inversions necessàries per a la
construcció de centres d’atenció primària a l’illa d’Eivissa,
especialment a Vila (Sa Colomina), Sant Joan (Centre de salut
i atenció primària) i a Puig d’en Valls.
9. Serveis socials

8.2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a crear
una ponència dins la Comissió no permanent de Salut, amb
participació de tots els partits polítics i del Govern per aprovar
un text d’un pacte per a la salut a les Illes Balears.
8.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a finançar part de la construcció del nou hospital de
referència de les Illes Balears.
8.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar a conèixer les activitats previstes que, en
matèria de tabac, pensa dur a terme l’Ib-Salut durant els anys
2007-2008 i a fer efectiva una inversió de 330.000 d’euros
amb la finalitat de prevenir el tabaquisme entre els joves.
8.5. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
construir un annex al nou hospital de referència de Balears,
Son Dureta, situat a la finca de Son Espases, per destinar-lo a
l’habitatge i serveis per als malalts i familiars procedents de
Menorca, Eivissa i Formentera.
8.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir els temps màxims de resposta sanitària

9.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla de subvencions per a les
famílies de les Illes Balears que duguin a terme adopcions o
acolliments familiars.
9.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’un pla integral d’atenció a la
viduïtat.
9.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar la llei d’alcohol de les Illes Balears.
9.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure les polítiques que fomentin la
natalitat, que reconeguin el dret a decidir sobre l’educació
dels fills i que, sobretot, dissenyin mesures especifiques per a
les famílies.
10. Medi ambient
10.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de recursos hídrics de Menorca
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i a dotar-lo econòmicament, amb la màxima urgència possible,
durant l’any 2008.
10.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar la Comissió Interdepartamental del
Canvi Climàtic per tal de coordinar la transversalitat dels
diferents departaments del Govern en les accions sobre
aquesta matèria.
10.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el subministrament d’aigua potable al
conjunt dels municipis de les Illes Balears i a establir una
tarifa única per al preu de l’aigua en alta.
10.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instalAlar un major nombre de fondejos
ecològics en els LIC marins i altres indrets per tal de preservar
les praderies de posidònia.
10.5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la política de protecció de nous
espais naturals en base a la Llei per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental (LECO).
10.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar continuïtat a la tasca que, en relació amb
la depuració d’aigües, ha portat a terme l’equip del Govern de
la passada legislatura, incloent la construcció de la
depuradora de Vila, a Eivissa, prevista a la Serra des Collet
mitjançant l’acord entre el Govern de les Illes Balears, el
Consell d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa, així com a les obres
de remodelació integral de l’EDAR de Santa Eulària des Riu,
el colAlector de Sant Carles, la supressió del colAlector de Santa
Gertrudis. Igualment a Sant Joan s’ha de construir a Portinatx
una nova EDAR i ampliar la de Sant Miquel.
10.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar i executar un pla de neteja dels
torrents de l’illa d’Eivissa durant l’any 2008. Igualment i
conforme es recull a l’informe del Ministeri de Medi Ambient,
a netejar i recuperar la desembocadura del riu de Santa
Eulàlia, especialment el seu fons marí.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Anam a defensar les nostres propostes de resolució que pot ser
aquest debat, el darrer debat que es produeix, o el darrer
moment del debat en què es produeix les propostes de resolució
pot ser que estiguem cansats i no li donem la importància que
pertoca, però jo, dins aquest to que s’ha tingut en aquest debat,
diria que és tan important com els primers, per una raó molt
senzilla, perquè aquí ara davallam a la concreció, a una
concreció en la qual expressam no només de paraula i per escrit
el que ens proposam fer, sinó que expressam un compromís
mitjançant el vot, i per tant el que s’acorda aquí són les
polítiques actives les quals ens comprometem dur endavant en
colAlaboració amb el Govern, amb la resta d’administracions o
institucions.
D’entrada els he de dir que aquesta per a nosaltres és una
tasca que resulta fàcil avui, perquè totes elles entenem que

estan perfectament justificades i dic que és fàcil, a més a més,
perquè, una vegada enquadrades en el seu propi context en què
s’ha produït el debat, venen acompanyades d’una coherència,
entenem, és una opinió subjectiva, amb tot el que s’ha dit aquí
i sobretot, els ho he de dir, i crec que vostès ho agrairan que els
estalviï la seva lectura, perquè les tenen, que la coherència, n’hi
pot haver unes quantes que siguin més de càrrega política, com
també ho són d’altres formacions polítiques, però que la gran
majoria són el resultat de les manifestacions, de les
declaracions d’intencions fetes pel nostre president de la
comunitat autònoma i fetes, com no, per les alternatives
proposades per la nostra portaveu.
Per tant, aquest portaveu que els parla, a més a més que
aquestes propostes ja els dic que són molt pensades, també
entenem que són unes propostes dinàmiques, que miren el futur
i volen mirar el futur amb decisió, perquè aquest govern posi la
maquinària en marxa i la maquinària en marxa de governar, i la
maquinària en marxa de governar és avançar i que llevi ja la
marxa enrera perquè podem tenir un accident, i que, per tant,
deixi ja de banda de desfer tot el que ha fet un altre govern, que
ja no hi és, que ja li han passat comptes i que es dediqui a
governar en positiu. I utilitzant aquesta paraula, també els he de
dir que les nostres són unes propostes actives, entenem que són
unes propostes molt lleials, que són unes propostes molt
positives i que en cap moment es dediquen a posar el dit dins
l’ull de ningú. Jo no he de caure en la temptació que potser
hagués caigut ahir el capvespre, després de certes intervencions
de qualque portaveu, però quan vaig veure que el president de
la comunitat autònoma no hi dedicava ni un segon a les
reflexions que ens havia fet qualque portaveu, jo no hi dedicaré
ni mig segon, per tant que vagi per endavant que nosaltres no
ens tallarem una mà. Nosaltres volem donar la mà a aquest
govern, per seguir avançant, per ajudar a caminar i per arribar
a grans acords, a grans pactes. Crec que aquesta legislatura és
una legislatura vital per a la nostra comunitat autònoma, amb
independència de qui sigui allà o qui sigui aquí, hi ha acords
que han de sobrepassar les nostres normals i legítimes
aspiracions com a partit. Acords com el desenvolupament de
l’Estatut, aquest és un gran pacte que va proposar la nostra
portaveu. Acord per un pacte per la salut; acord per un pacte
per l’educació i acord per un pacte de política territorial, crec
que aquests són els grans acords, els grans eixos que han de
marcar aquesta legislatura i d’acord.
Les nostres propostes hauran vist vostès que venen
agrupades en deu grans blocs; podríem dir per què aquests deu
i no d’altres? Perquè si vostès repassen la conferència que va
donar el nostre president a Madrid i que després va traduir aquí
en català de les illes en el seu debat, veuran que són coherents,
veuran que aquestes són les propostes que el president ens fa,
matisades en qualque cas amb les aportacions fetes per la
nostra portaveu. Perquè mirin, aquest grup parlamentari, liderat
per la nostra portaveu, té molt clar que el paper de l’oposició
és controlar el Govern, presentar alternatives i arribar a acords,
aquests són els tres eixos fonamentals, i crec que ahir açò es va
demostrar.
Per tant, un primer bloc fa referència a la lleialtat
institucional; no hi ha cap problema si hem d’entonar mea
culpa tots, entonem, hi ha una nova legislatura, anem que aquí
s’instalAli la lleialtat institucional; què vol dir lleialtat
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institucional? La lleialtat institucional és que no hi hagi més
greuges comparatius entre l’Estat i la nostra comunitat
autònoma o entre la comunitat autònoma i ajuntaments o entre
comunitat autònoma i consells insulars, lleialtat institucional
vol dir que no es governi en funció del color polític que és a un
lloc o a l’altre; lleialtat institucional vol dir que tots junts, tots
junts, facem front comú per reivindicar el que és just, no
quimeres o utopies, sinó el que realment és just; que tots junts
reivindiquem que els convenis s’acompleixin, que tots junts
reivindiquem que la finançació que està pactada a l’Estatut
d’Autonomia sigui la finançació que realment vengui a la
nostra comunitat autònoma; que tots junts reivindiquem un
paper central de la nostra comunitat autònoma dins el panorama
polític de l’Estat espanyol.
Podran dir també que han fet algunes de les propostes que
no són positives, que són unes propostes crítiques; no, no són
crítiques, nosaltres entenem que són propostes realistes i
positives, per què? Perquè positiu és rebutjar l’incompliment
dels convenis de l’administració central cap a la nostra
comunitat autònoma; perquè positiu és denunciar que el
tractament que s’ha fet a aquest grup parlamentari a principi de
legislatura respecte de tenir o no tenir una presidència d’una
comissió, és positiu poder-ho dir; crec que és positiu poder
rebutjar que s’estigui encara ocultant dades amb el tema del
metro o rebutjar que s’hagi agafat un informe de part, crec que
és positiu també poder-ho fer.
Però en qualsevol cas, el que anima a aquest grup són els
blocs d’acció de cara al futur, com és el d’infraestructures i
mobilitat, perquè es firmi aquest conveni ferroviari just, on hi
puguem participar amb el 2% en el pla d’inversions
d’infraestructures en el transport. Perquè el més aviat possible,
amb les garanties més correctes possibles, es posi en marxa el
metro i es deixi ja de fer demagògia sobre aquest assumpte,
perquè açò va en benefici dels ciutadans. Aquest és un tema
que ja està superat i els ciutadans el que esperen és que el
metro es posi en marxa perquè dóna un bon servei.
En el tema d’educació, en el tema de cultura, en el tema de
joventut, en el tema d’esports tenen tot un seguit vostès de
propostes, com és la proposta mateixa que la tercera llengua
sigui ja un fet real en el proper curs escolar; que no es paralitzi
el decret de trilingüisme; una proposta que es posi en marxa, es
torni a reactivar l’Observatori per a la Convivència; la proposta
del Pla de formació artística i la proposta que el president
d’Espanya, el nostre president, el Sr. Zapatero, compleixi ja la
seva paraula donada de dotar d’un ordinador per a cada dos
alumnes i que per tant es faci real aquest ensenyament de
qualitat, que es lluiti contra el fracàs escolar. D’aquí que jo
anunciava i la nostra portaveu anunciava aquests grans pactes
en aquests grans quatre tema.
En tema d’habitatge, Sr. President, ens tindrà al costat; Sr.
Conseller, ens tindrà al costat, ens tindrà al costat, no per
qualificar sòl rústic per fer habitatge, sinó per aprofitar tot el
que hi ha ja en el Pla territorial de Mallorca, que hi ha prou sòl
habilitat, que encara que sí que tengui amb la nova llei del sòl
li podrien dir que és rústic, però que la taca és àrea
d’harmonització o àrea de creixement. Idò les àrees
d’harmonització i les àrees de creixement potenciem-les perquè
és allà on han de créixer naturalment. El que no seria lògic és,
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tenint açò ja a un pla territorial, que afectessin sòl rústic. I
tothom sap què vull dir, quan dic sòl rústic. Si és en aquest
camp ens tendran al costat. Facem un pla per l’habitatge tots
junts, tal com va dir la nostra portaveu. No és que ho digui
aquest portaveu, eh?, o sigui jo actuo de parte, és el que va dir
la nostra portaveu al nostre president. En aquest sentit estigui
tranquil, Sr. Conseller, estigui tranquil, Sr. President, que
aquests 29 diputats donaran suport per arribar a un pacte per
l’habitatge sempre que es facin dins aquest camí.
Quant a tema de treball, immigració, política d’igualtat i
(...). Bé, he de reconèixer que jo aquí no som massa objectiu,
per raons personals òbvies, una persona sensibilitzada amb
aquest tema. Tot quant la nostra comunitat faci per afavorir els
menys afavorits és el millor que podem prestar els polítics a la
societat, i açò no té color polític, i açò no pot ser un marxamo
ni de la dreta, ni de l’esquerra, ni de centre. Per tant totes les
polítiques que vagin encaminades a activar, a seguir el pla que
havia posat en marxa l’anterior govern de dotar
d’infraestructures de serveis socials tots els municipis de totes
les Illes, també estam nosaltres per colAlaborar.
En política econòmica, miri, en política econòmica, Sr.
President, vostè agafi la bandera que ens tindrà
d’acompanyants. Han de reivindicar el tractament de la
insularitat exactament igual que el de les Illes Canàries; no en
el que es refereix -perquè no m’agafin per demagògic- als
territoris ultraperifèrics que determina la Unió Europea, sinó en
el tractament que fa l’Estat espanyol a les Illes Canàries quant
a funcionaris, quant a desplaçaments. En açò també vostè, Sr.
President, ens hi tindrà.
Sra. Presidenta, acab perquè vostè és molt magnànima amb
aquest portaveu, però sí que els he de dir, senyores i senyors
diputats, que totes les nostres propostes tant de medi ambient
com propostes econòmiques vostès veuran que són en positiu.
Com deia Churchill la democràcia a vegades és saber-se
doblegar davant les propostes que fan els grups de l’oposició,
i jo no els deman que es dobleguin, no sigui cosa que agafem
qualque hèrnia, però sí que els deman que acceptin aquestes
propostes perquè totes elles estan fetes des de la més bona
intenció, amb caràcter positiu, per posar en marxa aquesta
maquinària que es diu Govern de les Illes Balears, perquè si
feim açò hi guanyarem tots.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Huguet. Per part del Grup Mixt i per un
temps de cinc minuts té la paraula la Sra. Suárez per fixar
posicions.
LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats i diputades, Sr.
Huguet, abans de res voldria fer un petit aclariment perquè jo
pensava que després de quatre mesos de legislatura tots
coneixíem els grups parlamentaris que formam part d’aquesta
cambra, i he vist en paraules de la Sra. Morell, que ha parlat
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abans, que ens deia de maneres diferents: ens ha dit Eivissa pel
Canvi i Esquerra Republicana, després ens ha dit Iniciativa pel
Canvi... Era simplement recordar, a ella i a tots, que el nostre
grup parlamentari es diu Eivissa pel Canvi. De la mateixa
manera que jo supòs que el Grup Popular té 28 diputats i no 29,
però això tampoc no m’afecta especialment.
Bé, passant ja a la qüestió de les propostes de resolució que
vostè ha presentat farem dues parts en aquesta exposició: una,
quines són aquelles propostes que nosaltres hem rebutjat i, una
altra, quines són a les quals donam suport. Pel que fa a les
primeres evidentment no podem explicar-la una per una i
simplement hem tractat d’agrupar, diríem, els principals motius
pels quals rebutjam determinades propostes de resolució.
Diríem que hi ha quatre raons fonamentals, i dins d’aquestes es
podrien incloure les diferents propostes, els motius pels quals
nosaltres no podem acceptar dites propostes. Són quatre
motius.
En primer lloc, algunes perquè tenim un desacord absolut
amb el fons de les propostes, i nosaltres entenem que aquestes
propostes són usades d’alguna manera com una eina partidista
que busca, més que res, l’enfrontament amb els altres grups, o
bé amb el Govern de la comunitat, o bé amb el Govern de
l’Estat, i en conseqüència parlaríem quasi d’un ús pervers
d’aquestes propostes i no podem acceptar-les. En aquest cas
estarien incloses un bon grapat del primer apartat, però la
veritat és que n’hem trobat algunes d’aquest caire al llarg del
seu document.
En segon lloc tenim un segon motiu, que seria la inclusió de
terminis d’impossible compliment, i jo ja vaig fer aquesta
referència a alguna altra intervenció; el problema d’incloure
terminis del tipus d’urgència, immediatament, tres mesos, sis
mesos, etc., etc., nosaltres pensam que lleva credibilitat a
aquestes propostes i que l’única raó és posar aquest termini per
tal d’una vegada passat aquest termini poder demanar comptes
i realment constatar que s’han incomplert, i en qualsevol cas jo
dubto, diríem, de seu caràcter positiu, com vostè ha destacat.
En tercer lloc hi ha un altre grup de propostes que són
projectes que ja s’estan desenvolupant o que ja estan previstos,
amb la qual cosa dóna un poc la sensació que la intenció seria
usurpar el protagonisme, usurpar la capacitat d’iniciativa del
Govern, i pensam que això no és correcte. I una quarta raó és
que serien propostes que ja en aquesta cambra i durant aquesta
legislatura ja han estat rebutjades, no al ple però si en algunes
comissions; estic pensant en la Comissió de Salut, per exemple,
o en la Comissió d’Hisenda i Pressuposts. Per tant propostes
que ja han estat rebutjades lògicament no podríem donar-los
suport quan fa una setmana o dues setmanes que les hem
rebutjat.
Això seria pel que fa a les propostes diríem rebutjades, i ara
passaria a comentar les que acceptarem. Acceptarem un total de
14 propostes, que les aniré enumerant seguint el seu criteri
temàtic, i només em detendré en algunes d’elles que considero
més importants o més rellevants. Acceptarem i votarem a favor
de la proposta 2.9, que és la número 23. Per cert, una qüestió
formal que podria haver dit abans: jo agraeixo aquest format
que han presentat d’agrupacions temàtiques, però la veritat és
que la numeració que han fet hauria estat molt millor que

haguessin fet una numeració normal, perquè realment du a
confusió a l’hora, sobretot, d’omplir els papers. Per tant parlaré
de l’ordre numèric total. La número 23, deia, o 2.9, aquesta la
votarem a favor, i sí que em voldria aturar un moment en la
referència a educació, cultura, joventut i esports de les quals
votarem a favor la 28, la 30, la 31, la 35 i la 42. D’aquestes vull
detenir-me en el tema de la formació professional; nosaltres
pensam que és fonamental potenciar la formació professionals
i, sobretot, un dels problemes que és la combinació de la
possibilitat de compatibilitzar estudis i feina, raó per la qual
molts dels alumnes se’n van dels estudis perquè tenen la
possibilitat de treballar, amb la qual cosa aquesta possibilitat de
combinar treball i feina consideram que és molt positiu.
De la mateixa manera, i en coherència amb la nostra
identificació amb un pacte per la immigració i també amb els
plans d’acollida d’immigrants, consideram molt positiva la
número 35, i també la número 42 pel que fa al que s’està
demanant: simplement és la compensació del fet insular,
d’alguna manera, que és una cosa que ja està recollida al REB
i per tant sembla molt lògic demanar aquestes ajudes.
Pel que fa a turisme, votarem a favor de les 45 i 49, el
famós tema de la desestacionalització, i a més diríem que
aquesta votació és coherent perquè d’una banda nosaltres deim
que hem d’apostar per la desestacionalització i en segon lloc el
que feim és un exemple pràctic, un exemple pràctic que té a
veure amb un municipi, en aquest cas el de Santa Eulària des
Riu, i que a més és un bon exemple d’una mesura política que
no té en compte el color polític de l’ajuntament, cosa que jo he
de dir que durant la passada legislatura aquí no es va notar, i
puc fer la referència al boicot d’aquell govern cap a
l’Ajuntament de Vila pel que fa al Consorci Eivissa Patrimoni
de la Humanitat. Per tant un exemple concret del fet que aquest
govern no farà el mateix i nosaltres estem en aquesta línia.
Pel que fa a política d’habitatge votarem a favor de la
número 52, i no diré més coses perquè ja s’ha parlat prou de la
necessitat d’un pacte per l’habitatge.
Pel que fa a l’apartat número 6, de treball, immigració i
polítiques d’igualtat, votarem a favor de la 55, de la 58 i de la
61, i aquí he fet referència a la lluita contra l’atur, pensam que
és fonamental i a més que s’ha de fer una discriminació positiva
cap aquells sectors que tenen més complicat l’accés a la feina.
La referència a la dedicació del 0,7% del pressupost a
cooperació lògicament també hi votarem a favor.
I ja acabo. Passaríem al darrer punt, medi ambient, de les
quals votarem a favor la número 89, i donam la benvinguda -tot
i que ja s’ha fet aquí una declaració institucional- a un consens
en relació a la importància del canvi climàtic; i també la
número 91. Jo simplement faré una reflexió que ja m’hauria
agradat sentir el Partit Popular posicionar-se a favor de la
defensa de les praderies de posidònia en un cas tan clamorós
com és el port d’Es Viver a la platja de Ses Figueretes, però ja
està bé que, tot i que sigui mitjançant la instalAlació d’aquests
fondejos ecològics, també defensi les praderies de posidònia.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina té la paraula el Sr. Vicens.
EL SR. VICENS I MIR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Les propostes que votarà el meu
grup favorablement del Partit Popular, per no tornar a repetir
els números un per un, són 14; n’hi ha d’altres que es podrien
votar perfectament favorablement si no marcassin temps
concret al Govern, que amb el fons de la proposta hi estaríem
d’acord, però amb el temps no.
La portaveu que m’ha precedit ja ha comentat concretament
les propostes. Seguint la numeració que fa el Partit Popular
tendríem la 2.9 que parla d’obres a l’exterior de Ciutadella;
d’impulsar el pla de formació artística, el pla de formació
professional, reconeixement de la formació professional,
potenciar les aules de primera acollida...; creim que tots aquests
temes són temes bàsics i hi estam totalment i absolutament
d’acord. Incrementar ajudes en el concepte de subvenció pels
desplaçaments esportius... Un tema de turisme, que en això jo
crec que hem coincidit tots els grups i especialment el nostre,
que és el de desestacionalitzar i proposar mesures. ColAlaborar
amb l’Ajuntament de Santa Eulària per al palau de congressos.
El descens de l’atur. Llei d’habitatge, n’hem parlat molt, ja, de
llei d’habitatge. Potenciar i consolidar la xarxa de mediadors.
El 0,7% de pressupost per cooperació... En definitiva creim que
són mesures raonables.
De canvi climàtic, també se n’ha parlat i ens felicitam que
en això coincidim tots els grups, i instalAlar un major nombre de
fondejos ecològics en els LIC. Per tant, repetesc, votarem que
sí a aquestes 14 propostes.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca el Sr. Llauger té la paraula.
EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Portaveu del Partit Popular, per part del nostre grup també
votarem a favor de tota una sèrie de propostes de resolució de
les que presenta el Partit Popular, en concret, per esmentar-les
ràpidament, votarem a favor d’allò que té a veure amb el Pla de
formació artística, les pràctiques d’estudiants d’hoteleria,
prestigiar la formació professional, potenciar les aules de
primera acollida, les ajudes als equips pels seus desplaçaments
amb avió, la desestacionalització, el palau de congressos de
l’illa d’Eivissa, l’aprovació d’una llei de l’habitatge, la lluita
contra l’atur en especial per a dones i per a joves i per a
colAlectius desfavorits, la xarxa de mediadors culturals, el 0,7%
del pressupost per a cooperació internacional, la convocatòria
de la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic, els
fondejos ecològics i el pla de neteja dels torrents d’Eivissa.
Totes aquestes propostes del Partit Popular tendran el suport
del nostre grup parlamentari.
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Pel que fa a la resta, la majoria, a part d’algunes que tenen
una clara intencionalitat política, la majoria fan referència o bé
a coses que el Govern ja fa, o bé posen terminis perquè el
Govern faci en el termini d’un any, o de sis mesos, coses que el
govern anterior no va poder fer en quatre anys, o coses que
simplement no compartim. Per tant la resta de les propostes de
resolució del Partit Popular tendran el vot contrari del nostre
grup.
Per cert, a una intervenció anterior semblava que el Partit
Popular passava pena respecte que els altres grups no
presentassin propostes referents a l’illa de Menorca. Els
membres dels partits que conformen el Grup Parlamentari
BLOC i PSM-Verds de Menorca tenen consellers i tenen gent
implicada en la gestió en el Govern actual, i aquesta gent, en els
120 dies que duim de tasca de govern, ja s’ha dedicat a resoldre
problemes que quatre anys de discriminació per part del
Govern anterior del Partit Popular va tenir l’illa d’Eivissa. En
concret ja s’han solucionat qüestions que tenen a veure amb les
deficiències de serveis socials, amb el pagament de conveni de
transport i amb inversions en promoció industrial. Nosaltres
pensam que obres són amors, això és una demostració de
menorquinisme, això és una demostració de compromís amb
Menorca i no el que es pugui dir des d’aquesta tribuna.
Algun comentari sobre alguna de les propostes que votarem
en contra. En primer lloc em vull referir a aquelles que fan
referència a matèria ferroviària. Nosaltres estam amb el tren, i
nosaltres estam amb el tren molt més d’allò que va poder
demostrar el Partit Popular durant els anys que ha governant.
Estam amb el desenvolupament del tren i estam amb la
reivindicació que hi hagi finançament estatal per al tren. En
aquest sentit nosaltres compartim el fons de moltes de les seves
propostes, i estam treballant perquè la proposició no de llei que
el Partit Popular durà en aquest plenari dimarts que ve tengui
una alternativa, tengui una esmena, tengui una contraproposta
per part nostra que digui allò mateix que aquest parlament va
aprovar per unanimitat l’any 2004. En aquest sentit i en la
reclamació que hi hagi més finançament i millor finançament
per al tren, ens hi trobarem.
De totes maneres en la qüestió de matèria ferroviària ens
crida poderosament l’atenció una de les propostes de resolució
del Partit Popular, que diu que rebutja la paràlisi de la
Conselleria de Mobilitat per solucionar els problemes del
metro, així com la paralització del metro per motius polítics. A
mi m’agradaria saber, Sr. Huguet, si qui ha redactat aquesta
proposta de resolució era a la compareixença del conseller de
Mobilitat, on va explicar els problemes del metro de Palma,
perquè si hi era no entenem que encara es pugui parlar de
paralització per motius polítics; qualsevol persona que hagués
estat en aquella compareixença, que hagués vist les imatges,
que hagués atès a les explicacions, sap que qualsevol persona
raonable en la pell del conseller de Mobilitat hagués aturat el
metro de Palma en aquelles circumstàncies, encara que sigui
per responsabilitat.
També vull fer una referència a la proposta número 5, que
parla d’inversions estatals en sentit genèric. Diu literalment: “El
Parlament constata que la nostra comunitat autònoma és una de
les que ha rebut menor inversió estatal durant els darrers quatre
anys”. Sr. Huguet, nosaltres també ho constatam, constatam
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literalment que aquesta comunitat autònoma és una de les que
ha rebut menor inversió estatal durant els darrers quatre anys,
però també constatam que va ser així durant els quatre anys
anteriors, i durant els quatre anteriors a aquests quatre. Per tant
nosaltres estaríem d’acord amb una resolució que digués que
històricament aquesta és una de les comunitats autònomes que
rep menys inversió estatal, però nosaltres pensam que és fer
trampa dir que durant els quatre anys que coincideixen amb el
govern a Madrid del partit que no és el seu, del Partit
Socialista, aquesta ha estat una comunitat autònoma
discriminada. Ho ha estat històricament, i jo crec que tots hem
d’anar plegats a resoldre aquesta discriminació històrica.
Dos comentaris més, i acab, sobre dues resolucions en
concret, perquè vostès han tengut temps de repassar totes les
nostres perquè eren 24, i nosaltres en 5 minuts no podem
repassar les 94 o les 95. Una és la número 10, sobre la
inexistència del concepte Països Catalans. En aquestes
propostes de resolució, senyors del Partit Popular, no duen res
de corones ni de banderes, però hi duen els Països Catalans, i
parlen de la seva inexistència jurídica. El problema és que
nosaltres no entenem el concepte d’inexistència jurídica; no
existeixen, lògicament, com un concepte d’una realitat política,
però no sabem què vol dir exactament una inexistència jurídica,
i defensam que és un concepte existent per referir-se a una
realitat cultural de terres que parlen una mateixa llengua, i que
també és una expressió per referir-se a una aspiració política
legítima. En aquest sentit no entenem aquesta proposta de
resolució de la inexistència jurídica dels Països Catalans.
I finalment una referència a la número 52, una de les que
votam a favor, que parla d’instar a l’adopció d’una llei de
l’habitatge. Ja dic que és una de les que votam a favor;
nosaltres també volem que hi hagi una llei de l’habitatge i
volem -i ho vull recalcar aquí- que sigui una llei integral, que
hi hagi actuacions a sòl urbanitzable existent, a sòl urbà
existent, construcció de nous habitatges, mesures per treure al
mercat els habitatges buits, promocionar el lloguer, la
rehabilitació... En aquest sentit pensam que una de les prioritats
d’aquesta legislatura és efectivament que hi hagi una completa
llei de l’habitatge.

pràcticament autovies i autopistes i poca cosa més, i a més a
més no varen aconseguir, quan governaven vostès a Madrid,
que els seus els aportassin ni un sol euro més per un conveni
que només contemplava aquelles restes d’un conveni del 98, de
1998. Ara, quan està assegurada i garantida l’aportació de
l’Estat de més de 560 milions per nous convenis, quan està
assegurat i garantit perquè així s’ha dit públicament que es
negociarà i s’arribarà a un acord d’un nou conveni per a
transport públic que contemplarà propostes en tren i en
transport per carretera, vostès es despengen amb aqueixa
proposta. Demanen noves línies ferroviàries; és curiós, perquè
vostès en quatre anys no varen fer ni un sol metre, ja no dic
quilòmetre, ni un sol metre de nova línia de tren, ni un sol
metre. Ara, això sí, gastaren fins i tot allò que no estava escrit
en un metro que fa aigua per tots els costats, i dic que no estava
escrit perquè no estava ni en el seu programa electoral ni en el
Pla director sectorial que vostès mateixos aprovaren. Ara
reclamen noves línies.
Paralització del metro per motius polítics. Això té tela. Jo
crec que només té una explicació; l’explicació és que la seva
portaveu en aquella compareixença del Sr. Conseller de
Mobilitat, on va explicar clarament quina era la situació del
metro en aquells moments i on es varen veure nombroses fotos
d’estacions de metro inundades, crec que només hi ha una
explicació: la seva portaveu dormia perquè, si no, no s’entén,
i crec que no són vostès els més indicats per donar lliçons
d’eficiència i eficàcia a l’hora del metro, no són vostès els més
indicats.
Ens parlen del cost de les autovies d’Eivissa. Està bé que en
algun moment es preocupin del que costen aqueixes autovies
d’Eivissa, però per què no es preocuparen quan pagaren per
projectes de 130 milions d’euros, vostès han pactat i han
acordat pagar-ne 500? Això no els va preocupar, veritat, i a
més diuen que aquest import de l’auditoria vagi destinat a
propostes d’habitatge; segurament si vostès haguessin utilitzat
aqueixa diferència de 130 milions de projecte als 500 que
pagaran a les empreses adjudicatàries s’haguessin pogut fer
moltes propostes més en habitatge que els 800.000, al voltant
dels 800.000 euros que pot costar aqueixa auditoria. Una
miqueta de coherència, senyores i senyors diputats.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sra. Presidenta. Vull anunciar que el nostre vot
favorable també serà a les mateixes propostes que ha anunciat
la resta de portaveus dels altres grups, i per evident falta de
temps, amb cinc minuts no puc argumentar el vot en contra a la
resta de les propostes presentades pel Grup Popular. Per això
em referiré a algunes de les més rellevants d’aqueixes que s’han
presentat.
Parlen d’inversions ferroviàries. Ara reclamen aportacions
milionàries per part de l’Estat lligades al PEIT, vostès que fins
ara s’han dedicat, en temes d’infraestructures en transport, a fer

Demana, a més, ara en tema d’habitatge, reducció dels
impostos per la compra, per l’adquisició d’habitatge. I per què
no ho feren vostès?, i per què no ho feren vostès? No, no. Sap
què varen fer vostès? El que varen fer vostès va ser incrementar
els actes jurídics documentats del 0,5 a l’1, i això afecta totes
les compres d’habitatge; això sí que ho varen fer, reduir
impostos no varen fer vostès res. La seva política d’habitatge
se centrava a legalitzar mansions, com ja s’ha conegut, del Sr.
Cretu, o nombrosos xalets construïts en sòl rústic sense
llicència. Aqueixa era la seva política d’habitatge, no l’altra.
(Remor de veus)
Ens parlen de les residències d’Eivissa. Mirin, les
residències d’Eivissa són una claríssima mostra de totes
aquelles maniobres que fan vostès amb el tema de contractes
d’adjudicació d’obra; quasi totes han duplicat el pressupost pel
qual varen ser adjudicades, quasi totes, i segurament alguna
d’elles irregularment. I el que haurien d’explicar és quins
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compromisos tenien vostès o adquiriren vostès quan
adjudicaren aqueixes obres amb les empreses constructores.
Aigües depurades a Eivissa. Com s’atreveixen a criticar
l’actual conseller, que ha decidit invertir en el manteniment
d’aqueixes depuradores, quan vostès feren el gran ridícul l’estiu
del 2006 amb el que va passar a Eivissa i només a causa que
vostès no invertiren ni un sol euro en manteniment?, i ara
s’atreveixen a reclamar? Pensin una miqueta abans d’això.
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Per favor..., una mica d’ordre i deixin acabar el portaveu,
que l’estan interrompent.
EL SR. BONED I ROIG:
La tercera, la tercera diu, senyores i senyors diputats, que
lamenta i rebutja l’actitud del Grup Parlamentari Socialista per
la seva manca de tarannà democràtic ...
(Aldarull a la sala i aplaudiments)

Però, mirin, podríem parlar de moltes més, però resumint jo
crec que darrerament per part dels diputats del Grup Popular es
parla molt, s’utilitza molt la paraula coherència, i jo crec que
s’utilitza però no se sap el significat, i explicaré per què. En el
debat d’avui és de suposar que les propostes que es presentin
com a mínim han de tenir un cert lligam, una certa relació amb
el discurs de la seva portaveu en el dia d’ahir, i aquí és on
comença a fallar el que dèiem abans: aquí notam a faltar
aqueixa coherència i aquest sentit comú, i el diré per què. La
Sra. Portaveu va anunciar i va proposar tres grans pactes: salut,
educació i habitatge. De 94 propostes que presenta el Grup
Popular ni una sola fa referència a cap d’aquests tres pactes, ni
una. Va oferir la Sra. Portaveu els seus 28 diputats, bé, més
aquest diputat que tenen desterrat en el Grup Mixt, va oferir
tots els seus diputats per als grans temes.

... això és oferir consens i això és voluntat d’abandonar la
crispació. Senyores i senyors diputats, un portaveu d’abans
parlava de les propostes del Partit Socialista i deia que eren de
revengisme, aquestes propostes què han de ser, què són per al
Partit Popular aquestes propostes, no és revengisme això, com
ho hem de dir? Demanaríem una cosa, simplement, més
coherència, més seriositat, menys hipocresia, menys cinisme
polític i que tots siguem conscients que el Partit Popular té una
història a la seva esquena i no la pot oblidar.
Gràcies.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
LA SRA. PRESIDENTA:

(Remor de veus)
Ni una sola proposta en aquest sentit, ni una sola. Va
reclamar..., va reclamar també...
(Aldarull a la sala)
...deixar a un costat...
LA SRA. PRESIDENTA:
Per favor... Per favor, ja estem a punt d’acabar.

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es farà un recés de
deu minuts per tal de negociar les diferents transaccions que
han arribat a aquesta Mesa.
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores i senyors diputats, passam a votar. La primera
votació són les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Popular. Entén aquesta presidència que les propostes de
resolució núm. 23, 28, 30, 31, 35, 42, 45, 49, 52, 55, 58, 61, 89
i 91 són aprovades per assentiment. És així, senyores i senyors
portaveus? Doncs queden aprovades per assentiment.

EL SR. BONED I ROIG:
Passam a votar la resta de propostes del Partit Popular.
Va reclamar deixar a un costat la crispació i va reclamar
tornar...
(Rialles i aplaudiments)
...i va reclamar tornar al camí..., i va reclamar tornar al camí
de la cortesia parlamentària...
(Més aplaudiments i remor de veus)
...i en prova d’això..., i en prova d’això, d’aqueixa proposta,
i perquè es visualitzi que realment això és el que volen, les tres
primeres propostes de resolució que presenten. La primera:
acusen el Govern de l’Estat de deslleialtat. La segona acusa el
Govern de les Illes Balears de deslleialtat institucional. I la
tercera, i la tercera diu que lamenta i rebutja...
(Continuen els aplaudiments i les veus)
LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar. Votam.
Resultat de la votació: sí, 28; no, 30; cap abstenció.
Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Mayans. Donam per aprovades per
assentiment les propostes núm. 1, 9, 12, 24, 28 i 30. És així,
senyores i senyors portaveus? Passam, doncs, a la votació de la
resta de propostes del Sr. Mayans.
Passam a votar. Votam.
Resultat de la votació: sí, 28; no, 30; cap abstenció.
Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Socialista. Per assentiment entén aquesta
presidència que quedarien aprovades les núm. 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 31 i 23. És així,
senyores i senyors portaveus? Doncs aprovades aquestes per
assentiment, passam a la votació de les propostes núm. 1, 18,
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20, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 6, 7, 14 i 16. La 34 està
retirada.
Votam.
Resultat de la votació: sí, 30; no, 28; cap abstenció.
Passam ara la votació de la proposta socialista núm. 15.
Passam a votar. Votam.
Resultat de la votació: sí, 29; no, 28; cap abstenció.
I passam a votar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina. Entenem que es donen
aprovades per assentiment les propostes núm. 2, 3, 4, 6, 7, 8,
13, 14 i 5. És així, senyores i senyors portaveus? Passarem,
doncs, a la votació de les propostes d’Unió Mallorquina núm.
1, 9, 10, 11 i 12.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, només és que amb l’ordenació de les distintes
votacions i a l’hora de passar els papers als serveis de la
cambra per poder facilitar aquestes votacions, ens hem adonat,
el nostre portaveu que duia aquest tema ens ho ha advertit, que
hi havia una equivocació quant al sentit del nostre vot a la
proposta 15 del Grup Parlamentari Socialista, que fa referència
a “la creació d’un consell de participació de les dones com a
òrgan d’assessorament i consulta per a totes les actuacions
encaminades a promoure polítiques d’igualtat entre dones i
homes”. Equivocadament hem donat un sentit negatiu al vot als
serveis de la cambra, hem votat també aquí negativament, no
volem que es repeteixi la votació, però sí volem que quedi en
acta que el vot del Partit Popular és afirmatiu en qualsevol cas
en aquesta proposta.
Moltes gràcies.

Passam a votar. Votam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Resultat de la votació: sí, 29; no, 28; cap abstenció.

Que consti en acta.

Posarem nous els sistemes de votació, perquè aquesta
presidència ja més expressiva crec que no pot ser.
Si els sembla bé, doncs, com que no altera la votació,
passaríem a votar les propostes del Grup Parlamentari Mixt,
propostes de les senyores Marí i Suárez. Entenem aprovades
per assentiment les propostes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15,
16, 19, 22, 23 i 24. És així, senyores i senyors portaveus?
Doncs, passaríem a votar la proposta núm. 10.
Passam a votar. Votam.
Resultat de la votació: sí, 29; no, 2; abstencions, 26. Atès
que no hi ha alteració de la votació, si els sembla bé als senyors
del Partit Popular, ho deixaríem així, els sembla bé?
I passam ara a votar les propostes del Grup Mixt, Eivissa
pel Canvi, núm. 6, 11, 12, 17, 18, 20 i 21.
Passam a votar. Votam.
Resultat de la votació: sí, 30; no, 28; cap abstenció.
Passam ara a la votació de les propostes de resolució del
BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Entenem que queden
aprovades per assentiment les propostes 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 19, 21 i 22. És així, senyores i senyors
portaveus? Doncs, aprovades aquestes per assentiment,
passarem a la votació de les propostes 2, 5, 8, 9, 10, 13, 18 i
20.
Passam a votar. Votam.
Resultat de la votació: sí, 30; no, 27; cap abstenció.
I arribats a aquest punt de l’ordre del dia i havent d’aixecar
la sessió, el Sr. Flaquer em demana la paraula.

S’aixeca la sessió.
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Palma, a 7 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Pregunta RGE núm. 2196/07.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, en sessió de dia 30
d'octubre del 2007, la presidència informà de la retirada de la
pregunta esmentada mitjançant escrit RGE núm. 2892/07, de la
diputada Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada al Pati de
Sa Lluna d'Alaior (BOPIB núm. 13, de 5 d'octubre d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3054/07, presentades pel Grup Parlamentari
Popular, relatives al debat sobre l'orientació política general
del Govern. (Mesa de dia 7 de novembre del 2007).
RGE núm. 3055/07, presentades pel Grup Parlamentari
Mixt (AIPF), relatives al debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de dia 7 de novembre del 2007).

A)
Maria Rosa Estarás i Ferragut, portaveu del Grup
Parlamentari Popular, d'acord amb el que es preveu als articles
169 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta les propostes de resolució següents derivades del
debat sobre l'acció política i de govern de l'any 2007.
1. Lleialtat institucional
1.1. El Parlament de les Illes Balears constata l’actitud de
deslleialtat institucional del Govern de l’Estat amb l’anterior
executiu autonòmic en relació amb el pagament de convenis
signats amb la comunitat de les Illes Balears.
1.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat a actuar amb lleialtat institucional i, en cap cas, a
discriminar els ajuntaments que són governats per partits
polítics distints als que conformen el Govern autonòmic.
1.3. El Parlament de les Illes Balears lamenta i rebutja l’actitud
del Grup Parlamentari Socialista per la seva manca de tarannà
democràtic, donada la manca de respecte a tradicions
parlamentàries com ara la cessió de la Presidència d’una
comissió parlamentària al grup de l’oposició, donant al mateix
grup la llibertat per triar la persona.
1.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a dur a terme la transferència de les
competències de joventut al Consell de Mallorca per tal que
siguin efectives a partir de dia 1 de gener de l’any 2008.
1.5. El Parlament de les Illes Balears constata que la nostra
comunitat autònoma ha estat una de les que han rebut menor
inversió estatal durant els darrers quatre anys.

RGE núm. 3056/07, presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, relatives al debat sobre l'orientació política general
del Govern. (Mesa de dia 7 de novembre del 2007).

1.6. El Parlament de les Illes Balears lamenta que els
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2008 no siguin
equitatius entre les distintes comunitats autònomes i que
produeixin greuges comparatius entre ciutadans, depenent de
la comunitat autònoma on resideixin.

RGE núm. 3057/07, presentades pel Grup Parlamentari
Unió Mallorquina, relatives al debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de dia 7 de novembre del 2007).

1.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar el finançament dels ajuntaments en els
pressuposts per al 2008.

RGE núm. 3058/07, presentades pel Grup Parlamentari
Mixt (Eivissa pel Canvi), relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern. (Mesa de dia 7 de novembre del
2007).

1.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dotar dels serveis necessaris, així com de les
inversions pertinents, els museus, les biblioteques i els arxius
estatals gestionats per la comunitat autònoma de les Illes
Balears, abans que aquests siguin transferits als respectius
consells insulars.

RGE núm. 3059/07, presentades pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de dia 7 de
novembre del 2007).

1.9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a negociar el traspàs de las
competències en matèria de justícia amb la dotació econòmica
necessària i suficient, xifrada al voltant de 80 milions d’euros.
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1.10. El Parlament de les Illes Balears constata la inexistència
del concepte jurídic “Països Catalans”.
1.11. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’ocultació de
dades i informes del metro per part de la Conselleria de
Mobilitat i que l’auditoria del metro hagi estat confiada a una
empresa pública amb càrrecs polítics del Ministeri de Foment
en lloc d’encarregar-la a una empresa externa amb garanties
d’objectivitat.
1.12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu el mandat estatutari de transferir als
consells insulars els recursos econòmics, humans i materials de
les competències de promoció turística als consells de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera; ordenació
turística al Consell de Mallorca; transport terrestre al Consell
de Mallorca; agricultura al Consell de Mallorca; política de
gènere, conciliació de la vida familiar i laboral i dona als
consells de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera;
i caça, regulació, vigilància i aprofitament de recursos
cinegètics als consells de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera; totes establertes a l’article 70 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears com a matèries pròpies dels
consells insulars. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern autonòmic per tal que aquesta transferència es
faci efectiva abans de dia 1 de gener del 2009.
1.13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que els fons de cooperació municipal
establerts a la Llei municipal i de règim local de les Illes
Balears siguin de lliure disposició dels municipis i com a
mínim pel mateix import que estableix la llei encara que,
mitjançant reforma legislativa, puguin tenir una altra
denominació.
1.14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament de les Illes Balears abans
del proper 1 de gener del 2009 el Projecte de llei de policia
autonòmica.

2.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a començar, durant l’any 2008, la prolongació del
tren fins a Alcúdia i el tramvia fins a Can Picafort i Pollença, la
prolongació del tren fins a Cala Rajada, que inclogui el
soterrament al seu pas per Manacor, i a començar el
soterrament del tren al seu pas per Inca.
2.5. El Parlament de les Illes Balears rebutja la paràlisi de la
Conselleria de Mobilitat per solucionar els problemes del metro
de Palma, així com la paralització del metro per motius polítics.
2.6. El Parlament de les Illes Balears rebutja que SFM dugui
tres mesos sense cap d’Explotació.
2.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que els pressuposts generals de l’Estat per al 2008 incloguin
una previsió de la tarifa interilles de 27,5 euros i a reclamar al
Govern de l’Estat el compliment de les seves promeses
electorals en relació amb els vols interilles i de la declaració de
servei públic amb la península abans de la celebració de les
eleccions generals, i rebutja alhora la introducció de la tarifa
flexible en els vols interilles.
2.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que reclami al Govern de l’Estat el compliment de
les seves promeses electorals en matèria de cogestió
aeroportuària abans de la celebració de les eleccions generals.
2.9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb les obres del dic exterior de
Ciutadella, l’estació marítima i el projecte de Cala Busquets.
2.10. El Parlament de les Illes Balears considera excessiu el
cost de les auditories de les carreteres d’Eivissa i insta el
Govern de les Illes Balears a destinar aquests doblers a matèria
d’habitatge.
2.11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’un nou pla d’embelliment dels municipis amb un
finançament del cent per cent.

2. Mobilitat i infraestructures
3. Educació, cultura, joventut i esports
2.1. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a firmar
un conveni ferroviari amb una inversió no inferior al 2% de
l’import de les inversions ferroviàries del Pla estratègic
d’infraestructures de transport de l’Estat (PEIT).
2.2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que el
conveni ferroviari inclogui com a mínim les següents
inversions: corredor Sa Pobla-Alcúdia amb prolongació
tramviària fins a Can Picafort i Pollença, corredor
Manacor-Cala Rajada amb el soterrament de les vies al seu pas
per Manacor, corredor Palma-Santanyí, corredor
Manacor-Santanyí, tramvia Badia de Palma i prolongació fins
a Santa Ponça i s’Arenal, electrificació de la xarxa ferroviària,
ampliació de la línea de metro de Palma, soterrament de les
vies des tren a Inca, supressió de passos a nivell i desdoblament
Inca-Enllaç.
2.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la política de supressió de passos
a nivell i, en especial, el pas a nivell del municipi de Petra.

3.1. El Parlament de les Illes Balears veu amb preocupació la
paralització del procés d’implantació de la tercera llengua a les
aules educatives i insta, en conseqüència, el Govern de les Illes
Balears a presentar a la major brevetat possible davant el
Parlament un pla de reinicialització del procés de formació en
una tercera llengua per als escolars de les Illes Balears.
3.2. El Parlament de les Illes Balears lamenta la decisió de la
Consellera d’Educació i Cultura d’eliminar l’Observatori per a
la convivència escolar per motius purament polítics,
menyspreant una gran tasca portada a terme i sense considerar
la necessitat d’atendre l’emergent problema de la convivència
a les aules. Convertir l’observatori en un institut o servei és tant
com dir que es converteix en un instrument burocràtic en mans
exclusives de funcionaris.
3.3. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’impulsar de forma definitiva el Pla de formació artística dels
alumnes de les nostres illes dictant a l’efecte les normes
necessàries per al desenvolupament de l’existent pla
d’ensenyament artístic.
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3.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a acomplir la promesa realitzada pel president Rodríguez
Zapatero de dotar d’un ordinador cada dos alumnes d’educació
secundària.

3.15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir convenis amb la Universitat de les Illes
Balears per tal d’elevar a llicenciatura els actuals estudis de
diplomatura de seguretat i ciències policials.

3.5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la implantació de pràctiques professionals
reglades als estudis d’hoteleria de formació professional per a
menors de 20 anys i a impulsar el retorn als estudis no acabats,
amb cursos mixtos de formació i feina, als menors de 20 anys.

3.16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar els centres de seguiment tècnic
esportiu de l’illa d’Eivissa sense transferir-los a l’Escola Balear
de l’Esport.

3.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls al prestigi i al
reconeixement del valor de la formació professional, amb
mesures específiques a desenvolupar al llarg de l’any 2008.
3.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació de beques per a cursos d’idiomes a
Europa i per fer feina a l’estranger durant el període no lectiu.
3.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar una solució definitiva, en el termini de
tres mesos, sobre la ubicació del nou conservatori de música de
Menorca.
3.9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’una Llei d’ordenació del sistema
universitari de les Illes Balears, i a millorar i ampliar les
infraestructures de la Universitat de les Illes Balears.
3.10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar les aules de “primera acollida” a les
escoles per als alumnes que acaben d’arribar d’altres països
amb diferents plans d’estudi, com a complement dels seus
estudis.
3.11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar les diferents infraestructures de caire
cultural, educatiu, esportiu i juvenil als diferents municipis de
les Illes Balears i, especialment, a construir l’Auditori i Palau
de Congressos de Ciutadella de Menorca així com la
remodelació del campament de Cala Jondal a Eivissa.
3.12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un nou Pla Jove per a les Illes Balears
al llarg de l’any 2008 i a elaborar i fer públic en el termini de
tres mesos un pla esportiu de les Illes Balears que reguli i
marqui les línies bàsiques d’actuació de l’executiu autonòmic
quant a esport escolar, tecnificació esportiva i esport d’alt
rendiment per a la legislatura 2007-2011.
3.13. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears a elaborar
i fer públic en el termini màxim de tres mesos el Pla
d’InstalAlacions esportives de les Illes Balears que defineixi i
ubiqui les noves instalAlacions esportives que s’han d’executar
a la legislatura 2007-2011.
3.14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar econòmicament, tal com preveu el
Pla d’ensenyaments artístics, amb el 33% del cost de
manteniment de les escoles municipals de música.

3.17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar del Govern central un increment de les
ajudes en concepte de subvenció per al desplaçaments dels
equips esportius de les Illes Balears entre illes i entre aquestes
i la Península.
3.18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar les inversions en infraestructures
educatives a l’illa d’Eivissa (instituts de Sant Antoni, Vila, i
escoles primàries a Sant Llorenç i Vila).
4. Turisme
4.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incorporar als seus pressuposts generals per l’any 2008 i amb
caràcter plurianual els recursos necessaris per fer front a les
actuacions derivades del Projecte de reforma integral de la
Platja de Palma i de Sant Antoni de Portmany a Eivissa.
4.2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a posar en
marxa mesures i mecanismes de finançament per aconseguir la
desestacionalització turística.
4.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir la nova Escola d’Hoteleria de Menorca
al municipi de Ciutadella de Menorca.
4.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que negociï amb l’Estat la devolució de la part de
l’IVA turístic als ajuntaments.
4.5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme el Pla Renove de la zona turística de
Sant Antoni (Eivissa).
4.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia
del Riu per a la construcció del Palau de Congressos de l’illa
d’Eivissa aportant el finançament suficient per a la construcció
de la segona fase d’aquest.
5. Política d’habitatge
5.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir noves mesures fiscals que ajudin a la
compra o al lloguer del primer habitatge, a prorrogar la
Hipoteca Jove per a l’any 2008 o a introduir millores que
siguin efectives l’1 de gener del 2008 i a negociar amb el
Ministeri de Defensa la compra de Son Simonet perquè sigui
destinat a habitatges de protecció publica.
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5.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l’Estat l’aprovació del Pla
especial d’habitatge de les Illes Balears.

construcció a l’illa d’Eivissa i assegurar el finançament
necessari per al seu funcionament per al futur. Igualment, a
construir una residència geriàtrica al municipi de Sant Josep.

5.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la elaboració d’una llei d’habitatge.

7. Política econòmica

5.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’extensió del Programa “Palma
Habitada”, portat a terme per l’Ajuntament de Palma durant la
darrera legislatura, a la resta de municipis, per tal de dur a
terme una acció eficaç i pràctica; i a crear programes
d’habitatge que donin garanties suficients al propietari per
incentivar la posada a disposició del mercat de més habitatge
de lloguer, amb mesures com el cobrament garantit del lloguer
durant cinc anys, devolució de la casa en bon estat,
assessorament legal i jurídic i assegurança de tot risc.
5.5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir els imposts que són de la seva
competència i que graven l’adquisició d’un habitatge, per tal
d’afavorir que els ciutadans puguin optar a un habitatge digne.
6. Treball, immigració i política d’igualtat i solidaritat
6.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a lluitar pel descens de l’atur, especialment pel
que fa a l’atur de la dona, l’atur juvenil i l’atur de les persones
que pateixen algun tipus de discapacitat, amb els criteris de
qualitat de la feina i de contractació indefinida.
6.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar una llei de famílies nombroses,
determinant polítiques de protecció i atenent les seves
característiques amb ajudes directes, beneficis fiscals, etc.
6.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a subvencionar la supressió de barreres
arquitectòniques als domicilis de les persones amb discapacitat
i als establiments, comerços i negocis privats i a crear un servei
d’inspecció per afavorir el compliment de la legislació en
matèria d’accessibilitat als edificis públics.
6.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar i consolidar la xarxa de mediadors als
ajuntaments, les escoles i els centres sanitaris, per donar
cobertura a les àrees de primera necessitat on hi ha un risc més
elevat de conflictivitat intercultural.
6.5. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’eliminació per
part del Govern de les Illes Balears de la Fundació contra la
violència de gènere.

7.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat l’equiparació
de la nostra comunitat a la comunitat canària quant al
finançament extra que rep aquesta en concepte d’insularitat.
7.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a garantir en els seus pressuposts generals per a l’any 2008 el
compliment de la disposició transitòria novena del nou Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, garantint una inversió de 600
milions d’euros per a l’any 2008 per part de l’Estat.
7.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, en el termini de sis mesos, el nou
règim especial per a les Balears i a negociar amb l’Estat
compensacions proporcionals similars a les que han rebut les
comunitats autònomes de Catalunya i Andalusia.
7.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda,
prevista al nou Estatut d’Autonomia, compti amb la
participació de l’únic grup de l’oposició.
7.5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el diàleg amb el sector agrari i a
establir mesures concretes i urgents per compensar l’increment
dels costs d’aliments per al bestiar que han situat aquest sector
al límit de la fallida; per això el Parlament insta també el
Govern a pagar d’immediat las ajudes pendents als agricultors.
7.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar abans de sis mesos el Projecte de llei
de transposició de la Directiva Bolkestein, consensuant-la amb
el sector comercial, els representants socials i les forces
polítiques de la comunitat.
7.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
gestionar davant el Govern de l’Estat la concessió d’ajudes
especials al transport “d’insumos” agrícoles i ramaders a les
Illes Balears a fi d’abaratir els costos de les explotacions
agràries.
7.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la normativa d’urbanisme
comercial prevista a la Llei d’acompanyament dels pressuposts
de l’any 2007.
8. Salut

6.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar creant infraestructura i residències de
dia per a les persones dependents.
6.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dedicar el 0,7% dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma per al 2008 a la cooperació.
6.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar les obres de les residències socials
(malalts d’Alzheimer, discapacitats psíquics...) actualment en

8.1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la decisió
del Govern de les Illes Balears de continuar les obres de
construcció del nou hospital de referència de les Illes Balears
al solar de Son Espases i rebutja la poca solvència de les
promeses electorals formulades pels partits que conformen
l’actual pacte de governabilitat i que donen suport al Govern.
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8.2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a crear
una ponència dins la Comissió no permanent de Salut, amb
participació de tots els partits polítics i del Govern per aprovar
un text d’un pacte per a la salut a les Illes Balears.
8.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a finançar part de la construcció del nou hospital de referència
de les Illes Balears.
8.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar a conèixer les activitats previstes que, en
matèria de tabac, pensa dur a terme l’Ib-Salut durant els anys
2007-2008 i a fer efectiva una inversió de 330.000 d’euros amb
la finalitat de prevenir el tabaquisme entre els joves.
8.5. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
construir un annex al nou hospital de referència de Balears, Son
Dureta, situat a la finca de Son Espases, per destinar-lo a
l’habitatge i serveis per als malalts i familiars procedents de
Menorca, Eivissa i Formentera.

407

9. Serveis socials
9.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla de subvencions per a les
famílies de les Illes Balears que duguin a terme adopcions o
acolliments familiars.
9.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’un pla integral d’atenció a la
viduïtat.
9.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar la llei d’alcohol de les Illes Balears.
9.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure les polítiques que fomentin la
natalitat, que reconeguin el dret a decidir sobre l’educació dels
fills i que, sobretot, dissenyin mesures especifiques per a les
famílies.
10. Medi ambient

8.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir els temps màxims de resposta sanitària
prevists al Decret de garanties de demora actualment vigent i
a publicar trimestralment a la pàgina web de l’Ib-salut les dades
sobre llistes d’espera i els concerts o convenis amb el sector
privat.

10.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de recursos hídrics de Menorca
i a dotar-lo econòmicament, amb la màxima urgència possible,
durant l’any 2008.

8.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar l’estratègia de salut mental
aprovada amb el consens dels professionals del sector.

10.2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar la Comissió Interdepartamental del
Canvi Climàtic per tal de coordinar la transversalitat dels
diferents departaments del Govern en les accions sobre aquesta
matèria.

8.8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el Pla sociosanitari i a dur una
actuació coordinada entre tots els departaments del Govern
mitjançant la Comissió delegada i amb els consells insulars.
8.9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconvertir l’actual Hospital Monte Toro en
recurs sociosanitari.
8.10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre mesures immediates per tal de fidelitzar
els especialistes sanitaris al nostre servei de salut, especialment
a les illes de Formentera, Eivissa i Menorca.
8.11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar la Facultat de medicina a les Illes
Balears i a presentar de manera immediata el programa de feina
per tal d’aconseguir-ho.
8.12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme la construcció d’un nou hospital a
l’illa d’Eivissa.
8.13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les inversions necessàries per a la
construcció de centres d’atenció primària a l’illa d’Eivissa,
especialment a Vila (Sa Colomina), Sant Joan (Centre de salut
i atenció primària) i a Puig d’en Valls.

10.3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el subministrament d’aigua potable al
conjunt dels municipis de les Illes Balears i a establir una tarifa
única per al preu de l’aigua en alta.
10.4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instalAlar un major nombre de fondejos ecològics
en els LIC marins i altres indrets per tal de preservar les
praderies de posidònia.
10.5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la política de protecció de nous
espais naturals en base a la Llei per a la conservació dels espais
de rellevància ambiental (LECO).
10.6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar continuïtat a la tasca que, en relació amb
la depuració d’aigües, ha portat a terme l’equip del Govern de
la passada legislatura, incloent la construcció de la depuradora
de Vila, a Eivissa, prevista a la Serra des Collet mitjançant
l’acord entre el Govern de les Illes Balears, el Consell
d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa, així com a les obres de
remodelació integral de l’EDAR de Santa Eulàlia des Riu, el
colAlector de Sant Carles, la supressió del colAlector de Santa
Gertrudis. Igualment a Sant Joan s’ha de construir a Portinatx
una nova EDAR i ampliar la de Sant Miquel.
10.7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar i executar un pla de neteja dels torrents
de l’illa d’Eivissa durant l’any 2008. Igualment i conforme es
recull a l’informe del Ministeri de Medi Ambient, a netejar i
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recuperar la desembocadura del riu de Santa Eulàlia,
especialment el seu fons marí.
Palma, a 7 de novembre del 2007.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a renegociar amb els bancs i les caixes d’estalvi una
nova versió de la Hipoteca Jove en què en el Govern continuï
com a avalador.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa el centre de dia per a discapacitats,
malalts d’alzheimer i malalts mentals de Formentera l’any
2009.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una oficina del consumidor a Formentera.

B)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta les propostes de resolució següents
derivades del debat sobre l'acció política i de govern de l'any
2007.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a crear el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de
Formentera.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure, dintre del Pla estratègic per definir el
desenvolupament de la futura policia autonòmica, un pla pilot
per a la posada en funcionament a Formentera d’aquest cos
policial.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un pla integral de soterrament de totes les línies
elèctriques i telefòniques a Formentera.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a anulAlar, urgentment, la delimitació de costes de Formentera
i a presentar una nova delimitació que respecti la voluntat dels
ciutadans de Formentera.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mitigar els efectes de la triple insularitat que pateix
Formentera en el transport de mercaderies entre Formentera i
la resta de ports.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur a terme un pla d’excelAlència turística per a tota l’illa de
Formentera
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un pla integral de desestacionalització turística
per a l’illa de Formentera.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar incentius fiscals per als establiments d’oferta
complementària i hotels o apartaments que romanguin oberts
durant la temporada mitjana i/o baixa.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure de manera urgent la construcció
d’habitatges de protecció oficial en règim de compra o lloguer.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear incentius fiscals per als propietaris d’habitatges
que els lloguin per a tot l’any als joves i als colAlectius de
funcionaris que treballen a l’illa de Formentera.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un casal d’entitats per a associacions i
colAlectius de persones immigrades i de cases regionals a
Formentera.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar l’accés a una residència als pacients de
Formentera que necessitin tractament a l’hospital de referència
de Son Dureta i, en un futur, de Son Espases.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a començar les obres del Museu de Formentera.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un conservatori professional de música propi
per a l’illa de Formentera, independent del d’Eivissa.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar i consolidar l’escola de vela de La Savina
i a crear un centre de tecnificació esportiva a l’illa de
Formentera en aquesta legislatura i en el marc del Pla
d’infraestructures esportives que prepara la Conselleria
d’Esports i Joventut.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acabar el projecte del camp de tir de Formentera i a
iniciar les obres abans de finalitzar l’any 2007.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir un recinte firal polivalent a Formentera.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la creació d’un centre d’artesania
tradicionals i un mercat pagès a la zona on actualment hi ha
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Formentera.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar la xarxa Wifi amb cobertura a tota l’illa de
Formentera.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ampliar el pla de regadiu amb aigües depurades de
Formentera a noves zones de l’illa.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finalitzar la regulació de la pesca submarina al litoral
de Formentera.
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25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar les marques “Carn de Formentera”, “Vi de
la Terra” i “Mel de Formentera”, i a impulsar la creació de
nous productes -formatge, flaó, etc.- i marques de qualitat de
Formentera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un "Pla integral de qualificacions, formació
professional i aprenentatge permanent", dins el marc del
Consell de Formació Professional de les Illes Balears, amb el
consens del agents econòmics i socials.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar el pla integral de recuperació de Ses
Salines de Formentera (museu de la sal, tren turístic, circuit
hídric, edificacions, etc.).

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració d'un pla estratègic per prevenir i reduir
el fracàs i l’abandonament escolar que inclogui mesures sobre
el reforç educatiu a primària i ESO, accions per a la millora de
la competència de l’alumnat, la lectoescriptura i les
matemàtiques i la potenciació dels programes d’inserció
socioeducatius.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer-se càrrec del cànon de transferència del Pla director de
residus d’Eivissa i Formentera.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a regular de manera definitiva l’ancoratge a l’Estany
des Peix, segons el que disposa el PRUG de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar i proposar accions per mitigar l’efecte de
l’augment progressiu de la població de meduses del litoral.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reformar els textos legals necessaris per crear, una vegada
aprovada la reforma de l’Estatut d’Autonomia balear que crea
el Consell de Formentera, una circumscripció única a l’illa de
Formentera per a l’elecció del senador.
Palma, a 7 de novembre del 2007.
El diputat:
Josep Mayans i Serra.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar una xarxa d'escoletes públiques de les Illes
Balears per infants de 0 a 3 anys.
7. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a revisar el projecte de decret regulador
de les ADS, de forma que es faci un nou plantejament en el
marc general de les explotacions ramaderes.
8. El Parlament de les Illes Balears emplaça la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a establir un pla d’acció per valorar la
imatge de l'agricultura i el paper que realitzen els homes i les
dones del món rural a favor de la sostenibilitat i l'equilibri
territorial.
9. El Parlament de les Illes Balears constata la importància que
la Conselleria d'Agricultura i Pesca prengui les mesures
necessàries perquè als menjadors públics de les Illes Balears
dependents del Govern de les Illes Balears s’utilitzin productes
frescs de les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears considera que la
coordinació entre les administracions públiques i les ONG
resulta necessària per donar resposta a les accions d'emergència
internacional en les quals participi la comunitat autònoma.

C)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que es
preveu als articles 169 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, presenta les propostes de resolució
següents derivades del debat sobre l'acció política i de govern
de l'any 2007.
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el contracte per al
disseny del palau de l’Òpera de Palma que, una volta resolt, ha
deixat sense cap contrapartida la nostra comunitat en tant que
hi ha tants d’ajuntaments que encara no compten ni amb una
sala polivalent.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que les inversions i ajudes en matèria de patrimoni
històric en aplicació de l’1% cultural que s’hagin de realitzar en
els diferents àmbits insulars, es facin sota la coordinació de la
Junta Interinsular de Patrimoni Històric.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a través de la Conselleria de Treball, a articular el
màxim consens entre els agents econòmics i socials respecte de
les grans línies de les relacions laborals.

11. El Parlament de les Illes Balears considera que en el procés
de canvis que la nostra societat està vivint, el paper dels joves
és fonamental (per la seva formació, la seva creativitat, pel
riscos que estan disposats a assumir,...). Els joves són l'eina
més potent i més innovadora que existeix, per la qual cosa es
considera recomanable fomentar les mesures adients per tal que
es procedeixi a l'actualització de l'àmbit de la joventut amb la
introducció de noves variables que marquin els nous reptes en
aquesta matèria en la nostra comunitat.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar els mitjans necessaris a l'abast dels esportistes
per facilitar-ne la participació als Jocs Olímpics de Pequín
2008.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar la implantació de les noves tecnologies en
la promoció de turística.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar les quatre marques diferents i
diferenciades que corresponen a cada una de les diferents
destinacions turístiques que són les quatre Illes: Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera.
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15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear el Consell de participació de les dones com
òrgan d’assessorament i consulta per a totes les actuacions
encaminades a promoure polítiques d’igualtat entre dones i
homes.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la redacció d'una nova Llei de Funció
Pública per adaptar-la a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
(EBEP).
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar mesures tendents a afavorir l'ús del transport
públic i especialment per part de les persones discapacitades.
18. El Parlament de les Illes Balears constata la gravetat de les
deficiències estructurals i d'arquitectura de la línia metro de
Palma -UIB i insta el Govern a reiniciar el seu funcionament
tan bon punt estigui garantida la correcte prestació del servei.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar una llei del sòl.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar les converses amb l’Ajuntament de Palma i el
Ministeri d'Habitatge per a l'inici de la tercera fase de
Rehabilitació del Polígon de Llevant de Palma.
28. El Parlament de les Illes Balears constata la inoperativitat
de la Hipoteca Jove per resoldre els greus problemes d’accés a
un primer habitatge que els joves amb escassos recursos
econòmics tenen a les nostres illes.
29. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
urbanística i territorial a la carta practicada a la passada
legislatura pel Govern de les Illes Balears.
30. El Parlament de les Illes Balears constata que entre 2003 i
2007 el Govern balear no va iniciar ni una sola nova promoció
d’habitatge protegit a l’illa d’Eivissa.
31. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
finalitzar els projectes d’autovies a l’illa d’Eivissa aplicant
criteris de sostenibilitat i coherència tècnica i territorial.

20. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
priorització de la millora de les instalAlacions de depuració
d'aigües residuals de les Illes Balears per l’actual responsable.

32. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política sectària
i partidista practicada pel Govern balear a la passada
legislatura, en contra d’aquelles institucions de les nostres illes
no governades pel Partit Popular.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar el desenvolupament d’atenció primària de
salut facilitant la creació d’estructures, l’ampliació de recursos
humans i el desenvolupament professional que precisen els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

33. El Parlament de les Illes Balears constata que la política
general a l’àrea de transport terrestre a la passada legislatura va
tenir com a eix fonamental la construcció d’autopistes i
autovies, sent conseqüència directa d’això el foment de l’ús del
vehicle privat.

22. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
el Govern de les Illes Balears faci un diagnòstic de l’estat de
salut de la nostra població per elaborar, amb la màxima
participació i el consens possible, un nou Pla de salut durant
l’any 2008.

34. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política sectària
i partidista practicada pel Govern balear a la passada
legislatura, en contra d’aquelles institucions de les nostres illes
no governades per el Partit Popular.

23. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que davant el dèficit de recursos per a l’atenció
sanitària de persones en situació de dependència, actualitzi i
impulsi el Pla sociosanitari amb l’objecte de millorar l’atenció
sociosanitària que necessiten alguns ciutadans.
24. El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern de les
Illes Balears que les polítiques, les estratègies i els programes
de salut integrin en la seva formulació, desenvolupament i
avaluació les distintes necessitats de les dones i s’adoptin les
mesures per abordar-les adequadament.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adaptar les zones comercials a les necessitats dels
discapacitats.
26. El Parlament de les Illes Balears constata les nombroses
deficiències detectades a les obres de les autovies d’Eivissa
executades a la passada legislatura.

35. El Parlament de les Illes Balears constata que la irregular
gestió pressupostària dels passats quatre anys, que provocà
entre d’altres desviacions que arribaren fins el 300 %, és
responsable de l’elevadíssim endeutament de la nostra
comunitat autònoma.
36. El Parlament de les Illes Balears vol ressaltar l’acord signat
entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat que
garanteix el compliment de la disposició transitòria novena de
l’Estatut i que assegura l’aportació de 2.800 milions d’euros
per a inversió a les nostres illes en els propers set anys. Aquesta
xifra suposa un increment del 80% respecte de la xifra aportada
en els últims set anys.
37. El Parlament de les Illes Balears constata la irregular gestió
pressupostària de les empreses públiques durant els passats
quatre anys, amb l’objectiu d’escapar dels sistemes de control
pressupostari establerts.
Palma, a 7 de novembre del 2007.
El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unió Mallorquina presenta les propostes de
resolució següents derivades del debat sobre l'acció política i
de govern de l'any 2007.
1. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les
Illes Balears fer sensibilització democràtica i valorització de les
institucions democràtiques, explicant i difonent el nostre
sistema electoral proporcional, ratificant el sistema de
democràcia representativa recollit a la Constitució.
2. El Parlament de les Illes Balears trasllada al Govern de les
Illes Balears la conveniència que la cogestió aeroportuària sigui
una realitat el més aviat possible, per tal de millorar les nostres
comunicacions i disposar de capacitat de decisió sobre els
recursos que generen els nostres aeroports.
3. El Parlament de les Illes Balears trasllada al Govern de les
Illes Balears la conveniència d’aprovar la Llei del sòl
autonòmica en el període de temps més breu possible, ja que no
hi ha un sol cos normatiu que reguli aquesta matèria i, per tant,
guanyar en seguretat jurídica i poder ser la primera comunitat
autònoma que s’adapta a la Llei estatal 8/2007, de sòl.
4. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que lluiti contra el canvi climàtic amb polítiques
adreçades a la disminució del consum, amb especial incidència
a les àrees de transport i energia.
5. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les
Illes Balears crear una policia autonòmica com un cos
diferenciat que es coordini amb les policies locals i que
confirmi el concepte de policia integral.
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11. El Parlament de les Illes Balears constata que el patrocini
del torneig de golf Mallorca Clàssic suposa un cost exagerat en
matèria de promoció turística per la poca repercussió i
promoció internacional de què gaudeix.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar la transferència de les competències de
gestió de justícia amb una dotació econòmica adequada.
13. El Parlament de les Illes Balears trasllada al Govern de les
Illes Balears la conveniència d’introduir iniciatives d’R+D+I en
tots els àmbits del sector turístic per millorar els serveis
turístics de la nostra comunitat.
14. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de les
Illes Balears que s’inverteixi en mesures de
desestacionalització del turisme a les nostres illes, així com en
la millora dels serveis turístics.
El portaveu:
Bartomeu Vicens i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
El Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que es preveu
als articles 169 i següents del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, presenta les propostes de resolució següents
derivades del debat sobre l'acció política i de govern de l'any
2007.
1. El Parlament de les Illes Balears constata que existeix una
necessitat d’ordenar el sistema de seguretat a la nostra
comunitat autònoma i de coordinar els serveis que s’hi troben
implicats.

6. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les
Illes Balears establir un nou sistema de finançament autonòmic
per superar el greuge de finançament que històricament han
patit les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de fer
una llei d’ordenació del sistema de seguretat que doni
coherència als diferents cossos policials, protecció civil i
serveis d’emergències, que asseguri una prestació equivalent
per al conjunt dels territoris i dels ciutadans de la nostra
comunitat autònoma.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar prioritat a les iniciatives generadores
d’ocupació, de desestacionalització, de qualitat, de
diversificació i de promoció de l’activitat turística d’aquesta
comunitat.

3. El Parlament de les Illes Balears considera que perquè
efectivament es consolidi l’autonomia política del nostre país
resulta del tot necessària l’articulació d’una policia autonòmica.

8. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les
Illes Balears fer un pacte per la immigració dirigit a facilitar
l’adaptació dels nouvinguts a la realitat social i cultural de les
Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de
previsió i planejament en l’execució de l’obra del Palma Arena,
així com l’elevat cost que ha tingut per als nostres ciutadans.
10. El Parlament de les Illes Balears constata que el nou govern
ha aconseguit la normalització lingüística de la televisió pública
de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
una llei del consell de l’audiovisual que reguli els mitjans de
ràdio i televisió de titularitat pública que depenen de la
comunitat autònoma.
5. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’elaborar un pla d’acollida de la població nouvinguda que
prevegi com una mesura fonamental l’accés d’aquesta població
al coneixement i a l’ús de la llengua catalana i al coneixement
dels valors comuns de la societat de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears, davant l’imminent traspàs
de les competències en matèria de justícia, considera
imprescindible que aquestes siguin traspassades amb les
dotacions econòmiques adients.
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7. El Parlament de les Illes Balears considera del tot necessari
que els jutjats de menors estiguin adequadament distribuïts per
les diferents illes de la comunitat autònoma, d’acord amb les
necessitats d’aquest servei.

21. El Parlament de les Illes Balears rebutja el model viari
d’autovies a Eivissa impulsat la passada legislatura, i expressa
la necessitat d’impulsar una mobilitat sostenible basada en la
potenciació del transport públic colAlectiu a totes les illes.

8. El Parlament de les Illes Balears considera la millora del
nostre sistema educatiu de vital importància per al futur del
país.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar de forma decidida una política d’habitatge
que faci efectiu el dret constitucional a un habitatge digne amb
especial consideració dels sectors amb més dificultats per
accedir-hi.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar,
conjuntament amb tots els agents socials implicats, un gran
pacte per l’educació a les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears constata que les
competències en matèria educativa varen ser traspassades amb
una dotació econòmica molt inferior a la necessària i que
aquest dèficit s’ha arrossegat des d’aleshores.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
el Pla de senyalització dels parcs naturals de les Illes Balears.
24. El Parlament de les Illes Balears considera imprescindible
que el Govern impulsi mesures de millora de les ocupacions i
contra la precarietat laboral, juntament amb els agents
econòmics i socials.

11. El Parlament de les Illes Balears constata el dèficit històric
en infraestructures educatives que pateix l’illa d’Eivissa.

Palma, a 7 de novembre del 2007.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

12. El Parlament de les Illes Balears considera que les nostres
illes són una àrea d’urgent intervenció en matèria de política
lingüística.
13. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
millorar el finançament de la Direcció General de Política
Lingüística.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

14. El Parlament de les Illes Balears constata que existeix un
gran dèficit fiscal amb l’Estat espanyol.
15. El Parlament de les Illes Balears aconsella el Govern de les
Illes Balears fer totes les passes necessàries per avançar en la
cogestió dels aeroports situats a la nostra comunitat autònoma.
16. El Parlament de les Illes Balears constata l’insuficient
finançament del Govern central a les Illes Balears, i insta el
Govern de les Illes Balears a negociar un nou model de
finançament d’acord amb les necessitats de la nostra comunitat
i amb allò establert a l’Estatut d’Autonomia.
17. El Parlament de les Illes Balears mostra la seva
preocupació per l’augment dels índexs de sinistralitat laboral a
tota la comunitat autònoma, i amb especial incidència a les
Pitiüses, durant la darrera legislatura, derivat de la inadequada
política de salut laboral del govern anterior.
18. El Parlament de les Illes Balears rebutja la situació
d’excepcionalitat de les Pitiüses pel que fa a l’ordenació del
territori i a la tolerància urbanística.
19. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
construir a Eivissa un nou hospital i de dur a terme mesures
provisionals que descongestionin l’Hospital de Can Misses.
20. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat de
les Illes Balears de disposar d’una normativa legal que asseguri
una ordenació territorial i urbanística que reguli un creixement
sostenible.

D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta les
propostes de resolució següents derivades del debat sobre
l'acció política i de govern de l'any 2007.
1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’establir un nou sistema de finançament autonòmic que superi
el greuge fiscal que han patit històricament les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que,
a la major brevetat possible, es faci efectiu el traspàs del
contingut de les competències pròpies dels consells insulars.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries per millorar, durant
aquesta legislatura, el finançament dels consells insulars, en
compliment d’allò que estableix la disposició addicional
cinquena de l’Estatut d’Autonomia.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la presència de la nostra cultura a l’exterior
i a establir canals d’intercanvis amb altres realitats socials.
5. El Parlament de les Illes Balears proclama que la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, ha de tenir la mateixa
consideració, a tots els efectes, que la llengua castellana.
6. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu compromís
amb la unitat de la llengua catalana i insta el Govern de les Illes
Balears a defensar aquesta unitat en tots els àmbits on es posi
en perill.
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7. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que,
en el termini més breu possible, es faci efectiva la transferència,
amb la dotació adequada, de la gestió de l’administració de
justícia de les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears constata el perjudici que ha
suposat per als ciutadans la mala planificació i pitjor execució
de les obres del metro de Palma que ha provocat la interrupció
d’aquest servei i així mateix reprova la instrumentalització de
les obres públiques amb criteris partidistes realitzada per
l’anterior govern.
9. El Parlament de les Illes Balears manifesta que, en aquesta
legislatura, cal que s’elabori un nou mapa escolar de les Illes
Balears com a eina imprescindible de planificació.
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de completar el traspàs de les competències en matèria de
cultura.
21. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
creació d’un servei de promoció exterior que aporti les eines i
estratègies necessàries a les empreses per tal que aquestes
puguin desenvolupar plans de promoció exterior dels seus
productes.
22. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
s’impulsi una nova eurorregió que reuneixi les illes
mediterrànies, per unificar esforços pel que fa a la defensa del
fet insular davant BrusselAles.
Palma, a 7 de novembre del 2007.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

10. El Parlament de les Illes Balears considera que s’ha de
garantir progressivament un repartiment equitatiu de l’alumnat
immigrant entre tots els centres sostinguts amb fons públics.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa mesures efectives contra el fracàs
escolar i l’abandonament dels estudis.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, en colAlaboració amb els consells insulars i
els ajuntaments, un pla estratègic per cobrir les necessitats de
l’educació del tram de 0 a 3 anys.

RGE núm. 3029/07, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
publicitat institucional. (Mesa de 14 de novembre del 2007).

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Pla d’immigració tot incorporant
objectius, actuacions temporalitzades i una dotació econòmica
adequada.
14. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
posar en funcionament programes i projectes per aconseguir la
plena integració social de les persones immigrants amb la
colAlaboració dels consells insulars i els ajuntaments.
15. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
es posin en marxa actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport efectiu a les empreses d’economia social
de les Illes Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears considera que cal
augmentar el suport tècnic i econòmic a les cooperatives
agràries de les Illes Balears.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar el dret de pas per a totes les zones de
domini públic al litoral de les Illes Balears.
19. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
d’establir objectius clars en la implantació d’energies
renovables i en els programes d’eficiència energètica.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar el traspàs de competències en la gestió dels
centres culturals, tals com els museus, els arxius i les
biblioteques, a cadascun dels consells insulars, amb l’objectiu

Palma, a 14 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la despesa en publicitat institucional als
diferents mitjans de comunicació durant els mesos de juliol,
agost, setembre i octubre passats? Detallau l'import de cada
campanya publicitària.
Palma, a 6 de novembre del 2007.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3138/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a recursos desviats a la Fundació
Illesport. (Mesa de 14 de novembre del 2007).
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de novembre del 2007, aprovà les Resolucions derivades del
Debat sobre l'orientació política general del Govern de les
Illes Balears.
Palma, a 14 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb les obres del dic exterior de
Ciutadella, l’estació marítima i el projecte de Cala Busquets.
2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’impulsar de forma definitiva el Pla de formació artística dels
alumnes de les nostres illes dictant a l’efecte les normes
necessàries per al desenvolupament de l’existent pla
d’ensenyament artístic.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la implantació de pràctiques professionals
reglades als estudis d’hoteleria de formació professional per a
menors de 20 anys i a impulsar el retorn als estudis no acabats,
amb cursos mixtos de formació i feina, als menors de 20 anys.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un nou impuls al prestigi i al reconeixement del
valor de la formació professional, amb mesures específiques a
desenvolupar al llarg de l’any 2008.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar les aules de “primera acollida” a les
escoles per als alumnes que acaben d’arribar d’altres països
amb diferents plans d’estudi, com a complement dels seus
estudis.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar del Govern central un increment de les
ajudes en concepte de subvenció per als desplaçaments dels
equips esportius de les Illes Balears entre illes i entre aquestes
i la Península.
7. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a posar en
marxa mesures i mecanismes de finançament per aconseguir la
desestacionalització turística.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia
del Riu per a la construcció del Palau de Congressos de l’illa
d’Eivissa aportant el finançament suficient per a la construcció
de la segona fase d’aquest.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la elaboració d’una llei d’habitatge.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a lluitar pel descens de l’atur, especialment pel
que fa a l’atur de la dona, l’atur juvenil i l’atur de les persones
que pateixen algun tipus de discapacitat, amb els criteris de
qualitat de la feina i de contractació indefinida.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar i consolidar la xarxa de mediadors als
ajuntaments, les escoles i els centres sanitaris, per donar
cobertura a les àrees de primera necessitat on hi ha un risc més
elevat de conflictivitat intercultural.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dedicar el 0,7% dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma per al 2008 a la cooperació.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar la Comissió Interdepartamental del
Canvi Climàtic per tal de coordinar la transversalitat dels
diferents departaments del Govern en les accions sobre aquesta
matèria.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instalAlar un major nombre de fondejos ecològics
en els LIC marins i altres indrets per tal de preservar les
praderies de posidònia.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a crear el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de
Formentera.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure de manera urgent la construcció
d’habitatges de protecció oficial en règim de compra o lloguer.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa el centre de dia per a
discapacitats, malalts d’Alzheimer i malalts mentals de
Formentera l’any 2009.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar la regulació de la pesca submarina al
litoral de Formentera.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular de manera definitiva l’ancoratge a
l’Estany des Peix, segons el que disposa el PRUG de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a reformar els textos legals necessaris per crear, una
vegada aprovada la reforma de l’Estatut d’Autonomia balear
que crea el Consell de Formentera, una circumscripció única a
l’illa de Formentera per a l’elecció del senador.
21. El Parlament de les Illes Balears rebutja el contracte per
al disseny del palau de l’Òpera de Palma que, una volta resolt,
ha deixat sense cap contrapartida la nostra comunitat en tant
que hi ha tants d’ajuntaments que encara no compten ni amb
una sala polivalent.
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22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les inversions i ajudes en matèria de patrimoni
històric en aplicació de l’1% cultural que s’hagin de realitzar en
els diferents àmbits insulars, es facin sota la coordinació de la
Junta Interinsular de Patrimoni Històric.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, a través de la Conselleria de Treball, a articular
el màxim consens entre els agents econòmics i socials respecte
de les grans línies de les relacions laborals.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un "Pla integral de qualificacions,
formació professional i aprenentatge permanent", dins el marc
del Consell de Formació Professional de les Illes Balears, amb
el consens del agents econòmics i socials.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d'un pla estratègic per prevenir i
reduir el fracàs i l’abandonament escolar que inclogui mesures
sobre el reforç educatiu a primària i ESO, accions per a la
millora de la competència de l’alumnat, la lectoescriptura i les
matemàtiques i la potenciació dels programes d’inserció
socioeducatius.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar una xarxa d'escoletes públiques de les
Illes Balears per infants de 0 a 3 anys.
27. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a revisar el projecte de decret regulador
de les ADS, de forma que es faci un nou plantejament en el
marc general de les explotacions ramaderes.
28. El Parlament de les Illes Balears emplaça la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a establir un pla d’acció per valorar la
imatge de l'agricultura i el paper que realitzen els homes i les
dones del món rural a favor de la sostenibilitat i l'equilibri
territorial.
29. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que la Conselleria d'Agricultura i Pesca prengui les mesures
necessàries perquè als menjadors públics de les Illes Balears
dependents del Govern de les Illes Balears s’utilitzin productes
frescs de les Illes Balears.
30. El Parlament de les Illes Balears considera que la
coordinació entre les administracions públiques i les ONG
resulta necessària per donar resposta a les accions d'emergència
internacional en les quals participi la comunitat autònoma.
31. El Parlament de les Illes Balears considera que en el
procés de canvis que la nostra societat està vivint, el paper dels
joves és fonamental (per la seva formació, la seva creativitat,
pel riscos que estan disposats a assumir,...). Els joves són l'eina
més potent i més innovadora que existeix, per la qual cosa es
considera recomanable fomentar les mesures adients per tal que
es procedeixi a l'actualització de l'àmbit de la joventut amb la
introducció de noves variables que marquin els nous reptes en
aquesta matèria en la nostra comunitat.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar els mitjans necessaris a l'abast dels
esportistes per facilitar-ne la participació als Jocs Olímpics de
Pequín 2008.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar la implantació de les noves tecnologies
en la promoció turística.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar les quatre marques diferents i
diferenciades que corresponen a cada una de les diferents
destinacions turístiques que són les quatre Illes: Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear el Consell de participació de les dones com
òrgan d’assessorament i consulta per a totes les actuacions
encaminades a promoure polítiques d’igualtat entre dones i
homes.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la redacció d'una nova Llei de Funció
Pública per adaptar-la a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
(EBEP).
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar mesures tendents a afavorir l'ús del
transport públic i especialment per part de les persones
discapacitades.
38. El Parlament de les Illes Balears constata la gravetat de
les deficiències estructurals i d'arquitectura de la línia de metro
Palma -UIB i insta el Govern a reiniciar el seu funcionament
tan bon punt estigui garantida la correcte prestació del servei.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar una llei del sòl.
40. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
priorització de la millora de les instalAlacions de depuració
d'aigües residuals de les Illes Balears per l’actual responsable.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar el desenvolupament d’atenció primària
de salut facilitant la creació d’estructures, l’ampliació de
recursos humans i el desenvolupament professional que
precisen els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.
42. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que el Govern de les Illes Balears faci un diagnòstic de l’estat
de salut de la nostra població per elaborar, amb la màxima
participació i el consens possible, un nou Pla de salut durant
l’any 2008.
43. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que davant el dèficit de recursos per a l’atenció
sanitària de persones en situació de dependència, actualitzi i
impulsi el Pla sociosanitari amb l’objecte de millorar l’atenció
sociosanitària que necessiten alguns ciutadans.

BOPIB núm. 20 - 16 de novembre del 2007
44. El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern de
les Illes Balears que les polítiques, les estratègies i els
programes de salut integrin en la seva formulació,
desenvolupament i avaluació les distintes necessitats de les
dones i s’adoptin les mesures per abordar-les adequadament.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adaptar les zones comercials a les necessitats
dels discapacitats.
46. El Parlament de les Illes Balears constata les nombroses
deficiències detectades a les obres de les autovies d’Eivissa
executades a la passada legislatura.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les converses amb l’Ajuntament de Palma
i el Ministeri d'Habitatge per a l'inici de la tercera fase de
Rehabilitació del Polígon de Llevant de Palma.
48. El Parlament de les Illes Balears constata la
inoperativitat de la Hipoteca Jove per resoldre els greus
problemes d’accés a un primer habitatge que els joves amb
escassos recursos econòmics tenen a les nostres illes.
49. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
urbanística i territorial a la carta practicada a la passada
legislatura pel Govern de les Illes Balears.
50. El Parlament de les Illes Balears constata que entre
2003 i 2007 el Govern balear no va iniciar ni una sola nova
promoció d’habitatge protegit a l’illa d’Eivissa.
51. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de finalitzar els projectes d’autovies a l’illa d’Eivissa aplicant
criteris de sostenibilitat i coherència tècnica i territorial.
52. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
sectària i partidista practicada pel Govern balear a la passada
legislatura, en contra d’aquelles institucions de les nostres illes
no governades pel Partit Popular.
53. El Parlament de les Illes Balears constata que la política
general a l’àrea de transport terrestre a la passada legislatura va
tenir com a eix fonamental la construcció d’autopistes i
autovies, sent conseqüència directa d’això el foment de l’ús del
vehicle privat.
54. El Parlament de les Illes Balears constata que la
irregular gestió pressupostària dels passats quatre anys, que
provocà entre d’altres desviacions que arribaren fins el 300 %,
és responsable de l’elevadíssim endeutament de la nostra
comunitat autònoma.
55.
El Parlament de les Illes Balears vol ressaltar l’acord
signat entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat
que garanteix el compliment de la disposició transitòria novena
de l’Estatut i que assegura l’aportació de 2.800 milions d’euros
per a inversió a les nostres illes en els propers set anys. Aquesta
xifra suposa un increment del 80% respecte de la xifra aportada
en els últims set anys.
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56. El Parlament de les Illes Balears constata la irregular
gestió pressupostària de les empreses públiques durant els
passats quatre anys, amb l’objectiu d’escapar dels sistemes de
control pressupostari establerts.
57. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de
les Illes Balears fer sensibilització democràtica i valorització de
les institucions democràtiques, explicant i difonent el nostre
sistema electoral proporcional, ratificant el sistema de
democràcia representativa recollit a la Constitució.
58. El Parlament de les Illes Balears trasllada al Govern de
les Illes Balears la conveniència que la cogestió aeroportuària
sigui una realitat el més aviat possible, per tal de millorar les
nostres comunicacions i disposar de capacitat de decisió sobre
els recursos que generen els nostres aeroports.
59. El Parlament de les Illes Balears trasllada al Govern de
les Illes Balears la conveniència d’aprovar la Llei del sòl
autonòmica en el període de temps més breu possible, ja que no
hi ha un sol cos normatiu que reguli aquesta matèria i, per tant,
guanyar en seguretat jurídica i poder ser la primera comunitat
autònoma que s’adapta a la Llei estatal 8/2007, de sòl.
60. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que lluiti contra el canvi climàtic amb
polítiques adreçades a la disminució del consum, amb especial
incidència a les àrees de transport i energia.
61. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de
les Illes Balears crear una policia autonòmica com un cos
diferenciat que es coordini amb les policies locals i que
confirmi el concepte de policia integral.
62. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de
les Illes Balears establir un nou sistema de finançament
autonòmic per superar el greuge de finançament que
històricament han patit les Illes Balears.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar prioritat a les iniciatives generadores
d’ocupació, de desestacionalització, de qualitat, de
diversificació i de promoció de l’activitat turística d’aquesta
comunitat.
64. El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de
les Illes Balears fer un pacte per la immigració dirigit a facilitar
l’adaptació dels nouvinguts a la realitat social i cultural de les
Illes Balears.
65. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de
previsió i planejament en l’execució de l’obra del Palma Arena,
així com l’elevat cost que ha tingut per als nostres ciutadans.
66. El Parlament de les Illes Balears constata que el nou
govern ha aconseguit la normalització lingüística de la televisió
pública de les Illes Balears.
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67. El Parlament de les Illes Balears constata que el
patrocini del torneig de golf Mallorca Clàssic suposa un cost
exagerat en matèria de promoció turística per la poca
repercussió i promoció internacional de què gaudeix.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar la transferència de les competències de
gestió de justícia amb una dotació econòmica adequada.
69. El Parlament de les Illes Balears trasllada al Govern de
les Illes Balears la conveniència d’introduir iniciatives
d’R+D+I en tots els àmbits del sector turístic per millorar els
serveis turístics de la nostra comunitat.
70. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
les Illes Balears que s’inverteixi en mesures de
desestacionalització del turisme a les nostres illes, així com en
la millora dels serveis turístics.
71. El Parlament de les Illes Balears constata que existeix
una necessitat d’ordenar el sistema de seguretat a la nostra
comunitat autònoma i de coordinar els serveis que s’hi troben
implicats.
72. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de fer una llei d’ordenació del sistema de seguretat que doni
coherència als diferents cossos policials, protecció civil i
serveis d’emergències, que asseguri una prestació equivalent
per al conjunt dels territoris i dels ciutadans de la nostra
comunitat autònoma.
73. El Parlament de les Illes Balears considera que perquè
efectivament es consolidi l’autonomia política del nostre país
resulta del tot necessària l’articulació d’una policia autonòmica.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar una llei del consell de l’audiovisual que reguli els
mitjans de ràdio i televisió de titularitat pública que depenen de
la comunitat autònoma.
75. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’elaborar un pla d’acollida de la població nouvinguda que
prevegi com una mesura fonamental l’accés d’aquesta població
al coneixement i a l’ús de la llengua catalana i al coneixement
dels valors comuns de la societat de les Illes Balears.
76. El Parlament de les Illes Balears, davant l’imminent
traspàs de les competències en matèria de justícia, considera
imprescindible que aquestes siguin traspassades amb les
dotacions econòmiques adients.
77. El Parlament de les Illes Balears considera del tot
necessari que els jutjats de menors estiguin adequadament
distribuïts per les diferents illes de la comunitat autònoma,
d’acord amb les necessitats d’aquest servei.
78. El Parlament de les Illes Balears considera la millora
del nostre sistema educatiu de vital importància per al futur del
país.

79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar, conjuntament amb tots els agents socials implicats, un
gran pacte per l’educació a les Illes Balears.
80. El Parlament de les Illes Balears constata que les
competències en matèria educativa varen ser traspassades amb
una dotació econòmica molt inferior a la necessària i que
aquest dèficit s’ha arrossegat des d’aleshores.
81. El Parlament de les Illes Balears constata el dèficit
històric en infraestructures educatives que pateix l’illa
d’Eivissa.
82. El Parlament de les Illes Balears considera que les
nostres illes són una àrea d’urgent intervenció en matèria de
política lingüística.
83. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de millorar el finançament de la Direcció General de Política
Lingüística.
84. El Parlament de les Illes Balears constata que existeix
un gran dèficit fiscal amb l’Estat espanyol.
85. El Parlament de les Illes Balears aconsella el Govern de
les Illes Balears fer totes les passes necessàries per avançar en
la cogestió dels aeroports situats a la nostra comunitat
autònoma.
86. El Parlament de les Illes Balears constata l’insuficient
finançament del Govern central a les Illes Balears i insta el
Govern de les Illes Balears a negociar un nou model de
finançament d’acord amb les necessitats de la nostra comunitat
i amb allò establert a l’Estatut d’Autonomia.
87. El Parlament de les Illes Balears mostra la seva
preocupació per l’augment dels índexs de sinistralitat laboral a
tota la comunitat autònoma, i amb especial incidència a les
Pitiüses, durant la darrera legislatura, derivat de la inadequada
política de salut laboral del govern anterior.
88. El Parlament de les Illes Balears rebutja la situació
d’excepcionalitat de les Pitiüses pel que fa a l’ordenació del
territori i a la tolerància urbanística.
89. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de construir a Eivissa un nou hospital i de dur a terme mesures
provisionals que descongestionin l’Hospital de Can Misses.
90. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
de les Illes Balears de disposar d’una normativa legal que
asseguri una ordenació territorial i urbanística que reguli un
creixement sostenible.
91. El Parlament de les Illes Balears rebutja el model viari
d’autovies a Eivissa impulsat la passada legislatura, i expressa
la necessitat d’impulsar una mobilitat sostenible basada en la
potenciació del transport públic colAlectiu a totes les Illes.
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92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar de forma decidida una política
d’habitatge que faci efectiu el dret constitucional a un habitatge
digne amb especial consideració dels sectors amb més
dificultats per accedir-hi.
93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar el Pla de senyalització dels parcs naturals de les Illes
Balears.
94. El Parlament de les Illes Balears considera
imprescindible que el Govern impulsi mesures de millora de les
ocupacions i contra la precarietat laboral, juntament amb els
agents econòmics i socials.
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105. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa mesures efectives contra el
fracàs escolar i l’abandonament dels estudis.
106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, en colAlaboració amb els consells
insulars i els ajuntaments, un pla estratègic per cobrir les
necessitats de l’educació del tram de 0 a 3 anys.
107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Pla d’immigració tot incorporant
objectius, actuacions temporalitzades i una dotació econòmica
adequada.

95. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’establir un nou sistema de finançament autonòmic que superi
el greuge fiscal que han patit històricament les Illes Balears.

108. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de posar en funcionament programes i projectes per aconseguir
la plena integració social de les persones immigrants amb la
colAlaboració dels consells insulars i els ajuntaments.

96. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que, a la major brevetat possible, es faci efectiu el traspàs del
contingut de les competències pròpies dels consells insulars.

109. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que es posin en marxa actuacions i programes que propiciïn
l’estabilitat laboral.

97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries per millorar,
durant aquesta legislatura, el finançament dels consells insulars,
en compliment d’allò que estableix la disposició addicional
cinquena de l’Estatut d’Autonomia.

110. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport efectiu a les empreses d’economia
social de les Illes Balears.

98. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la presència de la nostra cultura a
l’exterior i a establir canals d’intercanvis amb altres realitats
socials.
99. El Parlament de les Illes Balears proclama que la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, ha de tenir la
mateixa consideració, a tots els efectes, que la llengua
castellana.
100. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
compromís amb la unitat de la llengua catalana i insta el
Govern de les Illes Balears a defensar aquesta unitat en tots els
àmbits on es posi en perill.
101. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que, en el termini més breu possible, es faci efectiva la
transferència, amb la dotació adequada, de la gestió de
l’administració de justícia de les Illes Balears.
102. El Parlament de les Illes Balears constata el perjudici
que ha suposat per als ciutadans la mala planificació i pitjor
execució de les obres del metro de Palma que ha provocat la
interrupció d’aquest servei i així mateix reprova la
instrumentalització de les obres públiques amb criteris
partidistes realitzada per l’anterior govern.
103. El Parlament de les Illes Balears manifesta que, en
aquesta legislatura, cal que s’elabori un nou mapa escolar de les
Illes Balears com a eina imprescindible de planificació.
104. El Parlament de les Illes Balears considera que s’ha de
garantir progressivament un repartiment equitatiu de l’alumnat
immigrant entre tots els centres sostinguts amb fons públics.

111. El Parlament de les Illes Balears considera que cal
augmentar el suport tècnic i econòmic a les cooperatives
agràries de les Illes Balears.
112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a recuperar el dret de pas per a totes les zones de domini
públic al litoral de les Illes Balears.
113. El Parlament de les Illes Balears manifesta la
necessitat d’establir objectius clars en la implantació d’energies
renovables i en els programes d’eficiència energètica.
114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar el traspàs de competències en la gestió
dels centres culturals, tals com els museus, els arxius i les
biblioteques, a cadascun dels consells insulars, amb l’objectiu
de completar el traspàs de les competències en matèria de
cultura.
115. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de creació d’un servei de promoció exterior que aporti les eines
i estratègies necessàries a les empreses per tal que aquestes
puguin desenvolupar plans de promoció exterior dels seus
productes.
116. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que s’impulsi una nova eurorregió que reuneixi les illes
mediterrànies, per unificar esforços pel que fa a la defensa del
fet insular davant BrusselAles.
A la seu del Parlament, 14 de novembre del 2007.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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ordenar la permanència dels alumnes a les aules. (BOPIB 16 de
26 d'octubre del 2007).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2746/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a subvenció de l'Obra Cultura
Balear per part de la Generalitat de Catalunya. (BOPIB 16 de
26 d'octubre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dies
6, 7 i 8 de novembre del 2007, rebutjà diversos apartats de les
propostes de resolució RGE núm. 3054/07, del Grup
Parlamentari Popular, relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern de les Illes Balears, publicades en
aquest BOPIB.
La votació obtengué el resultat següent:
Apartats 1-22, 24-27, 29, 32-34, 36-41, 43, 44, 46-48, 50,
51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62-88, 90 i 92-94:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2741/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a habitatges turístics
de vacances. (BOPIB 16 de 26 d'octubre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2568/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estat propi a Balears, València
i Catalunya Nord. (BOPIB 16 de 26 d'octubre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dies
6, 7 i 8 de novembre del 2007, rebutjà diversos apartats de les
propostes de resolució RGE núm. 3055/07, del Grup
Parlamentari Mixt (AIPF), relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern de les Illes Balears, publicades en
aquest BOPIB.
La votació obtengué el resultat següent:
Apartats 2-8, 10, 11, 13-23, 25-27 i 29:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores i senyors diputats, iniciam la sessió del debat sobre
l’orientació de la política general del Govern.
Té la paraula el Molt Hble. President de les Illes Balears
sense limitació de temps. Sr. President, té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyores i senyors diputats, comparec avui davant aquesta
cambra, en aquest debat sobre l’orientació política del Govern.
I ho faig en uns moments d’incertesa derivats de la greu crisi
econòmica -la més greu des del 1930- que ha sobtat governs i
experts, que afecta tot el món i que ha esdevingut la primera
preocupació de la ciutadania i del meu govern.
Governar és prendre iniciatives i marcar prioritats. Per tant,
des del Govern prioritzam.
La primera és atendre aquelles persones més indefenses,
però inclou també atendre una àmplia franja de classes mitjanes,
de famílies, per tal que segueixin sent un instrument d’estabilitat
per al nostre país.
I en aquestes prioritats inicials incloc, per descomptat, posar
en marxa tots els mecanismes al nostre abast per tal de
contribuir a reactivar, amb garanties de futur, la nostra activitat
econòmica.
D’entrada he de dir que el nostre objectiu essencial -gairebé
una obsessió- és el manteniment dels llocs de feina, que els
treballadors i els professionals conservin la seva feina, i que tots
aquells que es puguin trobar provisionalment en situació d’atur
tenguin accés, en el menor termini de temps possible, a una
ocupació que els permeti afrontar el futur immediat sense
excessiva angoixa. I per això l’aportació i la disposició dels
empresaris serà fonamental.
Tot i així, he de dir que sectors com el de la construcció, que
han registrat en els darrers anys una sobredimensió d’activitat,
s’han de dimensionar de nou a la baixa i, per tant, reduir els
nivells d’ocupació i facilitar el pas a d’altres sectors. En tot cas,
el Govern dedicarà a aquest capítol les energies més intenses i
els recursos més grans. L’objectiu és que no quedi ningú fora de
l’aixopluc de les institucions, que tothom es pugui sentir
raonablement a recer.
De les causes de la crisi, en parlaré poc. Crec que més val
emprar totes les energies a trobar-hi solucions i respostes. Hem
vist aquestes darreres setmanes reunir-se els governants
d’Europa i el món per prendre mesures unitàries, de conjunt.
Aquest és un fet que dóna confiança, i la confiança és la millor
medicina per aportar seguretat a l’economia. Hem d’esperar que
encertin en les mesures.

Però vull fer una breu reflexió sobre com hem arribat a una
situació tan delicada. Senzillament s’ha esbucat un model
econòmic de tall ultraliberal, de creixement voraç sense límits
ni controls. Mai tants no havíem depès de tan pocs, uns pocs que
es movien amb impunitat sense cap tipus de supervisió eficaç de
les seves actuacions. I ara, després de l’esclafit, podem
confirmar que només amb control democràtic i regles de joc
clares es pot vetllar per l’interès general i per la cohesió social.
Europa s’ha unit per vèncer la crisi financera i ara ha de
continuar unida treballant contra la crisi econòmica. Sé que això
pot semblar que ve de molt enfora, que són fils que es mouen a
altres nivells, però creguin-me que, atesa la situació, a ningú no
li està permès dir allò que “tanmateix no podem fer-hi res”.
És evident que a les Illes Balears no hem creat la crisi, però
coincideix que des de fa un temps s’ha ationat un model de
creixement artificial, també de bimbolla, en què l’especulació,
els guanys ràpids i sense esforç havien pres una clara
sobredimensió dins el mercat. I ara en pagam les conseqüències.
Només un exemple. Mirem el sector de la construcció. Va
tenir a ca nostra un creixement explosiu. Es va ajuntar l’eclosió
privada amb la pública, en un error bàsic de plantejament. I tot
plegat va atraure molta mà d’obra sense qualificar, la qual cosa
ara provoca un augment de l’atur i no pocs problemes socials.
Assistim a l’esbucament del sistema del “campi qui pugui”,
sense cap tipus de valors cívics. Un model per al qual el medi
ambient o la conservació del patrimoni cultural i natural eren
molestes pedres en el camí que impedien avançar amb velocitat.
I ara, a nivell mundial, i també a les Illes Balears, hem de
substituir un model per un altre. L’antic ha esclatat i ara hem
d’acabar de configurar un model de creixement basat en la
sostenibilitat, la mesura i el sentit comú. No és la primera
vegada que m’ho senten dir.
Un model de sentit comú, perquè l’empresariat compromès, que
ha lluitat tota la seva vida, no es vegi superat per una nova casta
que, de forma irresponsable, infla bombolles que quan esclaten
deixen a la seva sort milers de treballadors i famílies. Un
empresariat responsable que al sector de la construcció i a
d’altres sectors són la gran majoria.
Aquest empresariat compromès sap que l’empresa no pot ser
només una màquina de negoci, sinó que ha de tenir també un
component ètic i social. En aquest sentit he de dir que
l’existència en el meu govern d’una direcció general de
Responsabilitat Social Corporativa, única a tot Espanya, vol
colAlaborar a marcar aquest camí. Un model que respiri sentit de
comunitat, que és la que convida a crear economia productiva
estable i que dóna seguretat. Un model que respongui als
interessos generals, impulsat per les institucions, que han
d’exercir una gestió pública escrupolosa, eficaç, fugint de les
presses electorals. I creguin-me, senyores i senyors diputats, que
hi ha una bona tasca. Si el que volem és un món en el qual
l’economia s’exerceixi amb responsabilitat social, facem feina
en aquest camí. Facem una bona feina des de l’àmbit local en
línia amb el que voldríem per a l’àmbit global.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 42 / Fascicle 1 / 21, 22 i 23 d'octubre del 2008

Som conscient -ho som tots- que les nostres institucions
tenen un marge d’actuació limitat per fer front a una tempesta
de la qual encara ningú no preveu l’abast ni el final. Però no
tenc cap dubte que en sortirem. Som un poble tallat amb la
pedra de l’esforç, la feina, el seny i la superació. Som un poble
de treballadors i treballadores, d’autònoms, de petites i mitjanes
empreses i d’empreses grans, que des del món del comerç, la
indústria, els serveis, la construcció o el camp estan avesats a
remar fort. Més d’un milió de persones de tradició emprenedora
i que no s’acovarden davant les dificultats. Més d’un milió de
persones que gaudeixen de grans capacitats, d’una gran
projecció internacional i d’experiència en turisme, que és una de
les activitats que té més capacitat de resistència davant les
dificultats econòmiques.
I perquè crec en la força de les persones d’aquest país estic
segur que seran molt pocs els que es refugiaran en el
pessimisme resignat del “tanmateix, no hi podem fer res”. Ben
al contrari, la nostra obligació és treure el màxim rendiment del
que tenim. D’entrada, el diàleg franc i seriós. El consens,
l’acord i el treball conjunt és garantia per treure el màxim
rendiment. I així ho hem fet: la llarga nòmina de reunions entre
els agents socials n’és una bona prova.
Per al govern que presidesc, el diàleg i l’acord no són ni una
formalitat ni una possibilitat, són part imprescindible de l’acció
política. Ara, per tant, és temps d’acord, de deixar de banda
posicions partidistes o retrets que en res no ajuden a la unió
d’esforços. El diàleg, la concertació, l’acord, el consens, han
estat bandera del meu govern, els quals guien les nostres
polítiques des del primer dia.
De fet, aquesta situació general de crisi d’un model i de
necessitat de substituir-lo per un altre ens ha trobat reunits, fent
feina plegats. Sí, reunits i fent feina entorn d’una taula, el
Govern i tots els actors econòmics i socials: empresaris,
sindicats, xarxa financera i altres colAlectius socials.
Vull aprofitar per dir que la nostra xarxa financera és sòlida,
i que la necessitam ben implicada en la reactivació econòmica.
Tornar a animar el crèdit és fonamental per la reactivació. I vull
aprofitar també aquesta ocasió per agrair a tots els agents socials
i econòmics la seva colAlaboració i les seves aportacions
valuoses per elaborar les bases del nou model de creixement de
les Illes Balears.
I, de fet, tots plegats ja havíem posat gran part dels
fonaments d’aquest nou model. El Pacte per la competitivitat,
l’ocupació i la cohesió social és la clau de volta d’aquests
fonaments, un pacte que ha fonamentat la meva acció de
govern. Els projectes que neixen dels pactes i els compromisos
són més potents, més sòlids, més ferms. Els pactes consoliden
els projectes. En només un any, aquest acord ja ha donat
resultats ben tangibles: hem signat amb els empresaris i els
sindicats set pactes, set pactes que constitueixen les bases del
nou model econòmic que estam engegant. En faré un balanç
d’urgència.
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Pacte per un habitatge adequat i assequible. Ja ens han ofert
sòl per fer almanco 5.000 habitatges de protecció oficial en sòl
urbà i urbanitzable, un projecte que actuarà com a incentiu per
a la inversió privada en el sector de la construcció. En paralAlel,
es preveu la rehabilitació de 14.000 habitatges. Ajudam els
joves a fer front a la primera hipoteca, i més de 1.500 joves ja
han pogut llogar un habitatge amb l’ajut de 210 euros mensuals,
que constitueix la renda bàsica d’emancipació.
Pacte pel transport. Aquesta legislatura es recordarà com la
legislatura del transport públic. Estam compromesos a estendre
el tren, a millorar-ne les freqüències i la seguretat i a abaratir-ne
les tarifes, a fer el tramvia de la badia de Palma, a millorar el
transport per carretera a totes les Illes i a assegurar les
comunicacions aèries i marítimes com un servei públic bàsic.
En aquesta legislatura preveim inversions mai vistes en
transport públic. Aquest és el nou model.
Pacte per la recerca, el desenvolupament i la innovació, un
pacte que ens compromet a invertir l’any que ve 12 milions
d’euros en recerca, tecnologia i eficiència científica, la qual cosa
significarà una inversió global en aquest concepte de 67 milions
d’euros per potenciar totes les formes de coneixement i
propiciar la diversificació i la competitivitat de la nostra
economia. Noves tecnologies que ja ens aporten quasi un 6%
del producte interior brut.
Pacte pel capital humà. Si hi ha una condició per assegurar
un futur de prosperitat és tenir professionals amb un bon nivell
de formació. Anam per aquest camí. L’objectiu és reduir els
índexs històrics de fracàs escolar i d’abandonament prematur de
les aules. Volem potenciar la qualitat de l’ensenyament i la
formació professional. I d’entrada ja hem posat en marxa una
inversió total de 120 milions d’euros per ampliar i crear nous
centres escolars a 32 municipis de les Illes en aquesta
legislatura.
Pacte per l’ocupació, essencial en el temps que passam. És
l’instrument per al foment i la incentivació de l’ocupació,
l’accés al treball, l’impuls a la formació professional i la millora
de la qualitat del treball i els drets laborals. Ens reafirmam en el
compromís de presentar abans que acabi l’any el Pla
d’Ocupació 2008-2011.
No vull ser massa exhaustiu, però he de citar el Pacte dels
fons socials europeus, que suposa un important finançament de
projectes de tot tipus. I, per descomptat, el Pacte agrari, del qual
ja tenim les bases i que es compromet a garantir el futur del
nostre camp. A més, som a punt de signar el Pacte per la igualtat
i la integració de les persones, el Pacte d’afers socials, i
impulsam la Mesa del Turisme.
Senyores i senyors diputats, vivim temps que ens obliguen
a fer grans esforços. I lluny de caure en fatalismes, és
indispensable que treballem per convertir les dificultats en
oportunitats, l’oportunitat d’engegar un nou model de
creixement. No és un recorregut fàcil, però hem decidit el camí,
el que marca el Compromís de Lisboa: el del coneixement i la
innovació, la competitivitat, la cohesió social i la sostenibilitat.
De fet, ja fa estona que hem encetat el camí.
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Permetin-me que els doni les principals referències
inspiradores de l’acció de govern. Ja he parlat de la posada en
marxa del diàleg social permanent i de la corresponsabilitat com
a objectius de govern. La “governança”, per emprar un terme
actual a Europa. Com també és un objectiu la necessitat
d’administrar els recursos públics amb rigor, austeritat i
eficiència. No només ara que hi ha crisi, sinó sempre.
En aquest sentit, ens haurem de dotar dels instruments
necessaris per garantir la transparència i el control de la despesa
pública. I en aquest marc de millora de l’Administració, vull
anunciar que he ordenat la constitució d’una comissió de
representants dels ajuntaments, dels consells insulars i del
Govern per establir les reformes necessàries per dotar d’agilitat
i d’eficiència totes les administracions. De fet, ja s’han
començat a fer les primeres reunions. I aprofit també per
anunciar una iniciativa important: estam treballant en la
preparació d’un decret llei mitjançant el qual se simplifiquin i
s’accelerin els processos administratius per als projectes
d’interès general que necessitin respostes immediates, una
iniciativa que, com és natural, estarà pactada amb tot l’entramat
institucional.
Un altra referència de l’acció del Govern en el nou model és
estimular l’activitat econòmica, facilitar l’enfortiment de les
empreses i atendre les que passen dificultats. D’això, tot d’una
en parlaré. I, per descomptat, em reafirm en el manteniment i la
intensificació del ritme de la inversió pública, en equipaments
i serveis, en educació, en salut, en transport, en habitatge, en
rehabilitació de barris i en molts altres àmbits. En
infraestructures blanes, que respecten el territori, el paisatge i el
medi ambient.
Finalment, vull expressar el meu compromís d’assegurar la
protecció dels més dèbils, especialment dels aturats i les
persones dependents. Hi insistiré, perquè vull que el meu
missatge quedi ben clar: treballam de valent per palAliar al
màxim les dificultats de les persones i de les famílies. No tenim
recursos ilAlimitats, però tractarem de garantir el major nivell
possible de les prestacions. No feim res més que fer efectiu el
nostre compromís amb el principi de la igualtat d’oportunitats
per a tots.
Senyores i senyors diputats, com a arreu del món, la crisi
també ens ha sobrevingut a les Illes Balears. Però ha arribat en
unes circumstàncies que ens han permès reaccionar amb
rapidesa. Fa un moment deia que la crisi ens ha agafat reunits,
fent feina, treballant, pactant polítiques i models amb agents
socials i econòmics. Amb ells hem detectat els nostres punts
febles i les nostres dificultats. La crisi ens ha situat davant una
cruïlla estratègica. Estam en un moment únic i decisiu. De la
direcció que prenguem ara depèn la nostra situació els pròxims
decennis. El que és cert i constatable és que el Govern de les
Illes Balears treballa des de fa ja molts de mesos a analitzar en
profunditat les causes de les dificultats, les possibles
conseqüències i les vies per afrontar-les. Una anàlisi i unes vies
de superació que hem establert amb la colAlaboració
compromesa i el diàleg amb tots els agents econòmics i socials.

I vull dir ben clar que això no són només paraules, sinó que
s’ha traduït en fets concrets.
El passat 29 de juliol vaig presentar en aquesta cambra un
pla de 13 mesures extraordinàries per a la reactivació econòmica
i la cohesió social que van directament als ciutadans. D’entrada
he de destacar un principi bàsic per a aquest govern en el qual
crec fermament: el principi de la “governança”, del treball en
comú amb els colAlectius socials, que ja forma part del nostre
tarannà. La millor mesura no serà bona del tot si no és
compartida i no implica el sector a què va dirigida. Per tant,
obeint a aquest principi, hem creat i constituït la Mesa de
seguiment de l’economia balear, per veure tots junts institucions públiques, empresaris, sindicats i expertsl’evolució econòmica i estudiar l’efectivitat de les nostres
mesures de recuperació i la conveniència o no d’enfortir-les. Per
tant treballam plegats.
En primer lloc he de parlar del Pla de reactivació de
l’ocupació, tot un conjunt de mesures extraordinàries que
s’afegeixen a l’acció general del SOIB perquè la gent amb més
dificultats tengui ara més opcions per tirar endavant. Un pla de
20,6 milions d’euros destinats a ajudar aquests ciutadans amb
més dificultats per accedir a un lloc de feina, 16 milions aportats
pel Govern de les Illes Balears i altres 4,5 més pel Govern de
l’Estat. Destinam quasi 4 milions d’euros al reforçament del
SOIB, per reforçar l’orientació i apostar per la intermediació
entre empreses i treballadors. Ja he dit que la nostra obsessió
són els llocs de feina i aquest esforç pressupostari n’és una bona
prova. I vull anunciar que la conjuntura ens obliga a preveure
els propers pressuposts des d’un prisma de flexibilitat, perquè
ningú no sap el que ens podrem trobar en els propers mesos. Per
tant, si fos necessària una reorientació de recursos per
destinar-ne de nous a aquesta partida, així es farà.
I aquesta inversió estarà dirigida, com és natural, a les
necessitats més immediates de les persones, de les famílies que
tenen problemes amb la feina. Però, a la vegada, mira més enllà.
Volem que en el futur l’atur i la precarietat no tornin a ser un
fantasma social. Per això volem convertir el temps d’inactivitat
laboral en una oportunitat per al reciclatge professional, per
adaptar-se a les noves demandes del mercat. Perquè quan
comenci la recuperació econòmica es pugui tornar a crear
ocupació de qualitat a bon ritme. Aquest pla de reactivació de
l’ocupació inclou per a enguany i per al 2009 mesures
extraordinàries, innovadores i solidàries. En citaré algunes.
En colAlaboració amb el Govern de l’Estat hem posat en
marxa ajuts de 350 euros mensuals per a 4.000 persones sense
prestacions. Farem un seguiment constant de l’evolució
d’aquesta mesura, i, si és necessari, l’ampliarem.
Destinam quasi 2 milions d’euros a millorar les
infraestructures del SOIB, i altres 2,8 milions d’euros a
contractar 45 orientadors laborals. El SOIB ha de fer un canvi
qualitatiu, per servir i crear una xarxa d’orientació laboral i
d’intermediació entre les empreses i els treballadors. Hem de
treballar de valent per ampliar les possibilitats de trobar feina a
tothom que en cerqui.
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Ampliam la dotació d’agents de desenvolupament local amb
l’objectiu de crear una xarxa capaç d’impulsar projectes de
creació d’empreses i noves oportunitats d’ocupació en sectors
emergents des de l’àmbit municipal, el més proper als ciutadans.
A través dels ajuntaments contractarem 1.000 persones aturades
dels sectors en declivi per a projectes d’interès general; al
mateix temps farem la feina de formació i reciclatge pertinent.
Hi invertirem 10 milions d’euros.
A més, hem reorientat els recursos estatals i europeus -22
milions d’euros- prioritzant els programes que creen ocupació
directa per a les persones amb més dificultats d’inserció.
I en aquesta tasca de posar dics de contenció als efectes de
la crisi no falten tampoc les mesures fiscals. Abaixam els
imposts a les persones amb dificultats i als emprenedors que
creïn llocs de feina, un conjunt de 12 mesures fiscals que ja
estan en marxa i que suposaran, per als beneficiaris, un estalvi
fiscal de 57 milions d’euros; un conjunt de mesures amb les
quals incentivam la inversió productiva, la creació i el
manteniment de llocs de feina, la creació d’empreses, l’accés a
l’habitatge dels joves i les famílies i el manteniment de
l’activitat immobiliària. Hem reduït l’impost sobre
transmissions patrimonials a les empreses que mantenguin els
llocs de feina i l’activitat econòmica. Hem reduït l’impost de
donacions per garantir la continuïtat de les empreses familiars
o per crear-ne de noves. Hem augmentat les deduccions de
l’IRPF per als joves, els discapacitats i les famílies nombroses
que accedeixin a un habitatge, en compra o en lloguer, o que
facin obres d’adaptació de l’habitatge per a un resident que
pateix discapacitat. Són mesures coherents, que estimulen
l’activitat econòmica i, a la vegada, protegeixen l’interès
general.
També hem actuat sobre el crèdit. Hem obert una línia de
crèdit amb la colAlaboració de l’ICO per un valor de 30 milions
d’euros, per als emprenedors i les petites i mitjanes empreses.
La demanda, en pocs mesos, ja arriba aproximadament a un
55% d’aquesta quantitat. Hem fet un gran esforç per
proporcionar una injecció de liquiditat a les empreses. El
Govern ha pagat ja una gran part dels deutes comprovats que
ens va deixar l’anterior Govern amb les empreses, bàsicament,
de construcció. Si a això afegim els préstecs que hem autoritzat
en els darrers mesos per a la construcció d’infraestructures en
distints àmbits, estam parlant de més de 270 milions d’euros que
posam en circulació. Això suposarà que aquestes empreses, la
majoria d’envergadura, consolidin la seva activitat i
mantenguin, i fins i tot augmentin, els llocs de feina.
Així mateix, hem mantingut les inversions públiques que
donen activitat a les empreses i creen llocs de feina. Per a
enguany hem previst 773 milions i a hores d’ara ja tenim en
execució un 84% de les previsions. Per al 2009 també mantenim
les inversions públiques, cosa que no han fet totes les
comunitats autònomes.
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En relació amb la construcció, seguim fent feina per
constituir una empresa mixta amb les entitats financeres que
doni sortida als habitatges construïts, però a preus d’habitatge
públic, i ens faciliti la realització de noves promocions.
Per altra banda, des de la Conselleria d’Economia i Hisenda,
i a pesar de totes les dificultats, es mantenen converses entre
empreses i entitats bancàries per tal d’esperonar l’obtenció de
crèdits per a projectes solvents, d’innovació i de creació de
riquesa, una tasca d’intermediació que feim amb la màxima
voluntat. Una tasca que també es fa amb sectors amb dificultats,
com són el de la construcció o l’aeronàutic. A més, des de la
Direcció General de Treball es vetlla perquè els treballadors
d’empreses que han entrat en crisi tenguin garantides, amb la
màxima rapidesa, totes les prestacions.
Pel que fa al suport al comerç i a la indústria he d’anunciar
que en pocs dies entrarà en vigor una nova mesura dirigida a
aquests sectors: una línia de finançament d’avals per a préstecs
de circulants per un total de 16 milions d’euros. Es tracta que
nombroses petites empreses puguin superar les actuals
dificultats d’accés al crèdit, i també puguin mantenir la seva
activitat i els llocs de feina que generen.
En relació a la indústria i el comerç, seran importants la
modificació de la Llei de comerç, molt avançada, per adequar-la
a la nova directiva de serveis, el Pla estratègic d’indústria o el
Pla d’internacionalització.
I, finalment, vull anunciar una darrera mesura d’emergència
que també hem afegit a les presentades: una partida inicial d’1,5
milions d’euros dedicada a les garanties bàsiques, és a dir, a les
persones amb més dificultats. Estic parlant d’ajudar a evitar
desnonaments, a pagar lloguers i altres necessitats peremptòries.
I això ho farem en colAlaboració amb els consells insulars, els
ajuntaments, amb la Creu Roja i amb Càritas. En definitiva, el
diàleg i la colAlaboració entre les institucions i el compromís
actiu amb els agents econòmics i socials, en forma de mesures
concretes que s’executen, ens permet llançar a la ciutadania un
missatge de confiança, a pesar dels temps de dificultats que
vivim, un missatge de futur basat en l’enfortiment de la política
social i en l’estímul de l’activitat econòmica.
Perquè, sense caure en la autocomplaença ni en l’optimisme
ingenu, hem de reconèixer que el nostre país també té fortaleses
per fer front als efectes de la crisi mundial. És veritat que ningú
no és capaç de predir l’evolució de la situació econòmica, però
també és veritat que el turisme resisteix millor el deteriorament
econòmic, i més del 80% de la nostra economia es basa,
directament o indirectament, en el turisme. Això n’és una, de
fortalesa.
El turisme és l’eix sobre el qual pivota la nostra economia,
el que genera ocupació i qualitat de vida a la majoria de la
població. El que anima els altres sectors productius de la nostra
riquesa. El que ha signat un compromís per la requalificació, per
l’excelAlència i per la competitivitat. En la millora del model
econòmic que propugnam des del Govern, el turisme i tot allò
que se’n deriva té un paper fonamental. I ho feim amb un esperit
de diàleg permanent amb el sector.
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I en aquest capítol vull fer una proposta al Partit Popular.
Mentre estam sota aquesta crisi econòmica, el sentit d’Estat ens
obliga a treure el turisme de la brega política. Donem-li tots
categoria estratègica d’assumpte d’Estat, sobretot en aquests
moments. Jo els convid, senyores i senyors del Partit Popular,
que entrin a la Mesa del Turisme i hi participin, una mesa que
és l’àmbit de concertació més important en aquest sector.
Responc d’aquesta manera a una petició que em va formular la
Sra. Estaràs. El país necessita que vostès també hi siguin.
Ja comptam amb la sintonia d’objectius i d’esforços entre el
sector públic i el privat. I també amb la coordinació entre les
distintes administracions. El Consorci de la Platja de Palma n’és
un bon exemple: coordinació de les institucions i coordinació
amb els empresaris. Tot amb l’objectiu que la Platja de Palma
torni a ser el model de turisme de vacances a escala
internacional. Ja no val improvisar més. Tenim la
responsabilitat de preveure les exigències del turisme dels
pròxims 50 anys. Igual que ho hem de fer amb el Pla de
dinamització de Menorca, Eivissa i Formentera. I encara se’ns
presenten més oportunitats: amb el Pla Renove comença la
transformació qualitativa de la nostra oferta. El Govern de
l’Estat està compromès a invertir 400 milions d’euros en aquest
pla. Les Illes Balears es podrien beneficiar d’una bona part
d’aquesta partida, uns milions d’euros que tenen un efecte
multiplicador sobre la inversió privada: l’Estat assumirà els
interessos dels crèdits per renovar els establiments turístics.
El Govern vol implicar els ajuntaments i els consells en
aquest repte: hem d’aconseguir facilitar i agilitar la tramitació
de les llicències d’aquests projectes, que són estratègics per a la
nostra economia i que creen inversió i ocupació.
I, amb tot això, continua el repte de l’allargament de la
temporada. Treballam per aconseguir que les Illes Balears
siguin pioneres en la recepció del turisme social europeu,
un mercat de més de 100 milions de persones que contribuiran
a mantenir actives les zones turístiques en temporada baixa i a
crear ocupació, que és el nostre principal objectiu. Treballam
per dur a les Illes Balears cada any una bona part d’aquestes
persones. Allargar la temporada és clau per a la competitivitat
del sector i per a la cohesió social.
Per altra banda, la creació d’un consorci per a la regulació
de places turístiques fora d’ordenació ha estat, em permetin que
ho digui, una iniciativa valenta i oportuna. Farà aflorar i es
dignificaran més de 12.000 places turístiques només a Mallorca.
Es podrà reordenar l’oferta, i el Govern obtindrà uns ingressos
que invertirà en la millora de les mateixes zones turístiques.
L’acció coordinada del Govern, el Consell de Mallorca i els
empresaris i treballadors del sector garanteix l’èxit del projecte.
El redreçament del model de creixement passa per apostar pel
turisme hoteler, que incideix en l’economia productiva, és més
respectuós amb el territori i crea llocs de treball.

Impulsam la promoció amb un nou pla de màrqueting
consensuat. I en promoció també innovam: utilitzam les noves
tecnologies per arribar allà on els nostres visitants ens cerquen.
Els esforços que hem iniciat en tots els ordres per superar les
dificultats econòmiques han de servir a la vegada per afrontar
amb èxit els nous reptes que s’imposa l’activitat turística del
segle XXI. Pensem que els èxits del turisme són èxits per a
aquest país, uns èxits que han de passar per la innovació. El
Centre d’Innovació i Desenvolupament Turístic és a punt de
posar-se en marxa en el Parc Bit.
La innovació és un altra de les columnes sobre les quals
reposa el nou model que defensam. El conveni que acaba de
signar el Govern amb l’empresa Microsoft perquè s’instalAli al
Parc Bit ha estat un bon resultat. Estam a punt de comptar, a les
Illes Balears, amb un centre d’innovació tecnològica
d’avantguarda mundial pel que fa al desenvolupament
d’aplicacions dirigides al turisme.
Les polítiques de ciència i innovació han de tenir un
protagonisme creixent, per propiciar que el nostre model
econòmic sigui més ric en capital social i humà. La voluntat
dels centres d’innovació és anar de la mà amb el sector turístic
i oferir-li capacitació, formació i assessorament. El fet que
s’ubiquin al Parc Bit és fonamental. Aquest parc tecnològic ja
és el motor de la innovació i la recerca en aquesta comunitat, i
així ho demostren els clústers en turisme, en biotecnologia,
l’audiovisual que es va presentar a Eivissa, i el nàutic i
aeronàutic que estam impulsant, així com els nous instituts de
recerca que s’estan creant.
Les tecnologies de la informació i la comunicació,
especialment per al sector turístic, augmenten un 15% anual. Ja
podem dir amb orgull que les Illes Balears tenen un parc
cientificotecnològic plenament consolidat: En el darrer any i
mig, el Parc ha passat d’albergar 50 empreses a tenir-ne 92. Ara
ja hi treballen més de 2.200 professionals que poden gaudir de
més serveis complementaris i millores en les infraestructures.
L’impuls a la societat del coneixement s’articularà dins el
nou Pla de ciència, tecnologia i innovació, que estarà enllestit a
finals d’any, innovació i recerca al servei de l’economia
productiva, i també al servei del benestar colAlectiu, una part
molt important del nou model.
També implantarem la innovació i la recerca en la política
mediambiental, perquè són d’interès general per als ciutadans
i perquè són bàsiques per al futur turístic. El canvi climàtic és
una amenaça real. Ningú no pot garantir ara com seran les
condicions de vida del planeta a finals d’aquest segle. També
aquí estam obligats a donar una resposta responsable. No podem
amagar el cap davall l’ala. El Govern ja ha posat en marxa el
Pla d’acció de lluita contra el Canvi Climàtic. Aportam
solucions mediambientals locals a un risc global.
Hem iniciat les gestions perquè la Serra de Tramuntana de
Mallorca estigui inclosa entre les figures de màxima protecció,
per tal que constitueixi una zona emblemàtica de Mallorca i
aporti beneficis avui i beneficis en el futur. Consolidam i
ampliam la nostra xarxa d’espais naturals: al Llevant de
Mallorca i Cala d’Hort d’Eivissa, als municipis de Calvià i al
maltractat municipi d’Andratx. Hem començat a treballar en la
consolidació del Parc natural de ses Salines d’Eivissa i
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Formentera. Seguim treballant en la compra de finques en el
litoral. L’adquisició de la finca de Planícia a Banyalbufar és la
primera.
Hem donat prioritat a la feina als nostres ports, fent
reordenació d’amarraments per donar resposta a la gran
demanda que hi ha. Seguim amb les obres al port de Ciutadella
i l’Autoritat Portuària ha previst obres al port d’Eivissa.
La bona gestió de l’aigua és cabdal per a la nostra economia,
i també en la lluita contra el canvi climàtic. Amb la
colAlaboració del Ministeri de Medi Ambient, hem fet una
inversió de més d’11 milions d’euros en el Pla de millora de
torrents: milloram més de 80 quilòmetres de trams de torrents.
Signarem també amb el ministeri un nou pla de qualitat d’aigües
amb inversions a les Illes Balears per valor de 450 milions
d’euros, 270 dels quals, els aporta la conselleria. Treballam en
la redacció del Pla de la qualitat de l’aigua de Menorca amb
l’objectiu de reduir els nitrats a tota l’illa. Però, d’entrada, el
Govern colAlaborarà amb els ajuntaments per a la posada en
pràctica de solucions immediates. L’aigua de Sa Costera ja
arriba al dipòsit de Sóller per una conducció submarina de 9,6
quilòmetres i molt aviat arribarà a Palma i a Calvià. I en relació
a la política d’aigües hem de mencionar l’esforç que fan les
conselleries d’Agricultura i Medi Ambient amb l’Estat per la
reutilització d’aigües depurades per a reguiu, amb una inversió
molt important.
I ara s’està construint la més gran obra d’infraestructura
energètica: el gasoducte, que va projectar l’anterior govern que
vaig presidir. Estarà acabat l’any que ve i estam treballant
perquè també arribi a Menorca. També feim un gran esforç per
implementar les energies renovables a les Illes. En definitiva, el
model que impulsam fa compatible el creixement econòmic
amb la sostenibilitat ambiental i social.
És evident que el territori és la nostra millor indústria.
Seguirà sent productiva si som conscients de la necessitat de
preservar-lo. Afortunadament, després d’anys d’excessos,
sembla que tothom ja ho ha assumit. Per això hem aprovat la
Llei de mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible. Hem preservat de les urpes de la urbanització més de
1.600 hectàrees de sòl valuós. És una de les millors inversions
que hem fet en molts d’anys.
És una mostra clara de seny.
I puc anunciar que aviat ja disposarem del projecte de la Llei
del sòl. Deixarem de ser l’única comunitat que no comptava
amb una llei d’aquestes característiques, una llei del sòl que
eviti l’especulació sobre el territori i que ajudi a garantir el dret
a l’habitatge; una llei del sòl que ordeni i garanteixi la
preservació dels nostres paisatges, que són el principal aval de
la indústria turística, que són el principal llegat per als nostres
fills; que mantengui l’economia agrícola i ramadera, no em
cansaré de dir que aquesta activitat té cura del 80% del nostre
paisatge. Ara hem començat a fer feina en el Pacte agrari amb
la finalitat de garantir futur als pagesos i a la seva activitat, amb
el benentès que si ells no tenen futur el nostre paisatge tampoc
no en té, i el nostre paisatge no té futur el nostre país tampoc.
Hem de donar resposta a la ilAlusió per modernitzar el camp,
amb productes innovadors, de qualitat i amb garantia d’origen.
Hem de fer possible el manteniment de l’activitat agrària en les
millors condicions, més enllà del seu volum d’aportació al PIB.
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Un model sostenible com el que defensam també s’ha de
basar en el transport públic. Si la passada legislatura va ser la de
la construcció de grans autopistes, que malbaraten doblers i
territori, l’actual serà la del transport públic. La signatura del
conveni ferroviari per un import de més de 443 milions d’euros
ha estat decisiva. Obrim noves línies que augmenten els
recorreguts del ferrocarril, que n’augmentaran la comoditat i
l’eficiència, i també augmentaran i augmenten les freqüències.
I això després d’haver esmenat deficiències molt greus en els
projectes executats la passada legislatura: hem hagut de destinar
28 milions d’euros a refer el metro i l’estació intermodal de
Palma. També hem fet un gran esforç a millorar el transport per
carretera, amb la implantació del sistema tarifari integrat i la
modernització de la flota d’autocars i taxis. Una inversió total
d’1.250.000 euros.
Aquest Govern multiplica per sis, amb els pressuposts de
2009, les ajudes al transport amb les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera. Però no ens aturam aquí. Aconseguirem aviat que
el Govern de l’Estat signi el seu compromís de propiciar un
tramvia a la badia de Palma, i noves infraestructures de
transport a Menorca, Eivissa i Formentera. Quant al tramvia, és
necessari per donar un bon servei als milions de passatgers de
l’aeroport, i per donar un bon servei a la ciutadania; el projecte
bàsic estarà enllestit a final d’any i ara treballam per acabar el
projecte constructiu abans que acabi el primer semestre de l’any
que ve i adjudicar les obres.
La insularitat i la pluriinsularitat exigeixen un servei públic
de qualitat en el transport aeri i marítim. El transport aeri és un
servei públic essencial i els tres aeroports de les Illes Balears
són un element estratègic per a la nostra economia i la nostra
societat. I aquí vull ser molt clar: he exigit, i he comptat amb el
suport de les forces polítiques i els agents econòmics i socials,
participar en la gestió dels aeroports de Palma, de Menorca i
d’Eivissa. Els nostres aeroports són bàsics per garantir la
mobilitat de la nostra gent, i són instruments estratègics de
primer ordre per a la nostra economia.
Senyores i senyors diputats, he parlat de turisme i de totes
les activitats que hi estan vinculades, perquè és el nucli que
dóna força al conjunt de la nostra economia i la irradia. Però, no
els càpiga cap dubte que la millor inversió en temps de crisi és
el capital humà, les persones: l’educació i la formació. “El futur
del nostre país es juga a les escoles”, una afirmació tan certa
com aconsellable, i que ens obliga a abordar el canvi del model
econòmic des dels mateixos fonaments de la nostra societat:
l’educació. Per això, paralAlelament a les mesures immediates
d’activació econòmica, s’abordaran plans i programes
d’actuació específics en l’àmbit educatiu. Tota la societat s’ha
de convèncer que apostar per l’educació és apostar pel futur. En
només un any hem aconseguit fer pactes; ara aconseguirem
també establir conjuntament les bases d’un altre gran pacte
social, el de l’educació.
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L’escola, la formació, el futur dels nostres fills, no poden
estar sotmesos a tensions polítiques ni socials. Hem de
consensuar un model educatiu propi de les Illes Balears i -amb
un millor finançament- posar-lo en marxa. En aquest sentit, faig
una crida als pares i les mares, els educadors, els sindicats…, a
tota la comunitat educativa, els agents socials i empresarials i
també les institucions per assolir aquest ara més que mai
necessari pacte social.
Treballam en el disseny d’una nova formació professional
capaç de potenciar els sectors emergents i innovadors, una nova
FP que integra els idiomes i les noves tecnologies. Això, ja ho
estam fent amb els professionals de les escoletes, perquè
necessitam els professionals preparats que han de donar suport
al Pla de primera infància, un pla pioner que està creant les
2.000 noves places de 0 a 3 anys compromeses per a aquesta
legislatura.
I des de formació professional treballam sobretot en
iniciatives per reduir l’índex de fracàs escolar. Per als alumnes
que estan a punt de sortir del sistema sense titulació ja tenim en
marxa uns programes per a joves entre 16 i 21 anys als quals
s’ofereix, per primera vegada, la possibilitat de tenir una
qualificació professional i també d’obtenir el títol de secundària.
Però la millor mesura per reduir el fracàs escolar és prevenir.
Hem posat un pla en marxa de suport a la lectoescriptura, una
iniciativa innovadora per millorar la comprensió lectora i les
habilitats d’escriptura dels adolescents; aquest curs quasi 8.000
alumnes i 43 mestres de suport s’implicaran en aquest
programa. També hem elaborat el Pla d’acollida, integració i
reforç educatiu als nouvinguts. Dóna resposta a la situació
generada per l’arribada d’alumnes, principalment estrangers, al
llarg del curs.
La millora qualitativa del nostre sistema educatiu inclou un
nou model d’ensenyament d’un idioma estranger. Per això el
Pla de tercera llengua suposa l’avanç de la introducció de
l’anglès a infantil, la implantació progressiva d’una assignatura
no lingüística en anglès, un ambiciós pla de formació del
professorat, canvis metodològics i colònies d’estiu en anglès,
entre altres actuacions. En definitiva, enguany 9.600 alumnes de
101 centres faran una assignatura no lingüística en anglès.
I vull aprofitar per manifestar la necessitat de garantir l’ús
de la nostra llengua en tots els nivells de l’ensenyament.
Fomentam l’ús del català en la vida social, sense oblidar-me de
la seva projecció exterior. En aquest sentit, amb la
reincorporació de les Illes Balears a l’Institut Ramon Llull
recuperam una molt bona eina.
ParalAlelament, tenim en marxa un pla d’infraestructures
educatives 2008-2009. Hi dedicam 120 milions d’euros per
construir 22 nous centres educatius i 38 obres d’ampliació i
reforma de gran envergadura, una inversió en obra pública que
també manté en actiu el sector de la construcció i genera
ocupació.

I com que estam parlant de la modernització, ha arribat
l’hora de passar a l’era digital. Treballam per reduir l’actual
percentatge de 14 alumnes per ordinador a 5 i completar la
cobertura wi-fi a tots els centres.
La formació professional per a l’ocupació passa a ser una
prioritat per a aquest Govern. En aquesta línia prenem el
compromís de presentar el Llibre blanc de la formació a les Illes
a finals de novembre.
I volem fer més, ser referents nacionals en la formació de la
mar i el turisme, i ho farem a través del Centre Nacional de
Formació de la Mar a Menorca i un centre a Mallorca dedicat a
les especialitats del turisme.
I no ens podem oblidar de la Universitat: volem consolidar
el paper de la UIB com un referent indiscutible de la societat
balear. Incidirem en el Pla de millores de les infraestructures i
millorarem la qualitat i l’excelAlència universitària, alhora que
fomentarem els estudis universitaris. Per això iniciarem les
converses per estudiar la viabilitat de dotar les Illes Balears
d’una facultat de medicina, d’acord amb la Universitat. La
implantació dels estudis de grau superior de medicina suposaria
un esforç important, amb un valuós retorn de professionals
notables, i la configuració d’un pol científic singular amb la
Universitat.
Senyores i senyors diputats, la salut és un pilar bàsic del
benestar colAlectiu i del nou model que configuram. I fins i tot,
més enllà de l’atenció sanitària de qualitat, la salut és per a les
Illes Balears, i ho ha de ser encara més, un exemple clar per a
les polítiques de recerca, desenvolupament i innovació. El
sector sanitari representa, ara mateix, prop del 30% de la nostra
producció en recerca. A finals d’any serem la primera comunitat
que donarà cobertura al cent per cent en recepta electrònica: tots
el nostres metges d’atenció primària i totes les nostres farmàcies
ja hi estaran incorporats. L’any que ve cada ciutadà tendrà al
seu abast la memòria de la seva historia sanitària.
L’accessibilitat mèdica i la protecció de les dades estaran
garantides.
Els serveis de salut ocupen directament unes 25.000
persones. La construcció de dos hospitals nous, les reformes
d’altres i la construcció de nous centres de salut suposen
importants inversions d’obra d’equipaments i de serveis. Hem
inaugurat sis nous centres de salut, enguany n’enllestim uns
altres dotze, i per al 2009 començarem les obres de setze més.
Parlam d’una inversió de 84 milions d’euros. És, per tant, un
sector socialment i econòmicament important. Garanteix la salut
i crea llocs de feina.
Ja tenim a punt el projecte del nou hospital d’Eivissa i
convertirem l’antic hospital de Monte Toro, a Menorca, en un
centre sociosanitari. Hem posat en marxa mesures de xoc per
incrementar els professionals de l’atenció primària, un total de
34 metges de família i 11 pediatres. Per primera vegada a les
Illes Balears això ha permès abaixar més d’un 6% el nombre de
malalts que ha d’atendre cada metge. Invertim en salut per
garantir a tota la ciutadania una vida digna i una mort digna.
Continuarem impulsant la declaració de voluntats anticipades,
el testament vital.
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No volem que els malalts tenguin més dificultats per
haver-se de desplaçar. En conseqüència, l’any que ve
millorarem, en colAlaboració amb els consells de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera, les condicions dels trasllats i les
estades dels pacients i els seus acompanyants.
Impartim gratuïtament la píndola del dia després. Hem
incorporat la vacunació per prevenir el càncer de coll d’úter. I
hem ampliat el Pla de detecció precoç del càncer de mama. Han
disminuït les llistes d’espera, i complim el nostre compromís
que cap pacient no hagi d’esperar més de sis mesos per ser
intervengut. Ara els malalts han d’esperar una mitjana de 55
dies, molt més baixa que la mitjana espanyola, que és de 74
dies.
Polítiques per a les persones. Polítiques socials, hi hagi o no
hi hagi crisi econòmica.
Senyores i senyors diputats, una de les nostres màximes
preocupacions des de l’inici de la legislatura ha estat la de
facilitar l’accés a l’habitatge. Hem aprovat, per unanimitat, la
llei per adquirir sòl per construir-hi habitatge protegit. Però, a
més, hem establert altres mesures per afavorir l’accés a
l’habitatge a través d’un decret que preveu ajuts que suposen
gairebé 20 milions d’euros. I recentment hem aprovat el
Projecte de llei de barris, que constata la nostra aposta ferma per
la rehabilitació urbanística i social de les barriades i els pobles
de les Illes. El dret a un habitatge digne està íntimament lligat
al dret a viure en un barri digne. Comptarem amb un pressupost
mínim de 10 milions d’euros anuals, que donaran un impuls
financer als ajuntaments perquè puguin dur endavant els seus
projectes.
Ja he dit que en situacions de crisi econòmica com l’actual
la política social encara adquireix una major rellevància. En
aquest sentit, ja tenim elaborada la Llei de Serveis Socials. Per
això, des del Govern hem augmentat la xarxa de residències i
hem posat a disposició de la dependència un total de 519 places
residencials per a gent gran. D’ara fins a final d’any crearem
280 places més per atenció a la dependència.
Per primera vegada s’ha creat el Consell Social de les
Dones, i amb vista al 2009 l’objectiu és l’elaboració de la Llei
d’igualtat entre homes i dones. Enguany ja hem aprovat el
protocol integral contra la violència masclista, que vol unificar
l’atenció i el tractament a les dones maltractades.
En aquesta comunitat era necessari un pacte per la
immigració. Ja l’hem elaborat i lliurat als agents socials. A més,
hem incrementat en un 50% els pressuposts per a mediadors
culturals i sanitaris.
Sens dubte un dels pilars bàsics de l’actuació en serveis
socials és el desenvolupament de la Llei de dependència. No
vàrem trobar massa cosa feta i ens hem posat a fer feina de
valent. Hem aconseguit un protocol amb el Ministeri de Treball
per un valor de 56 milions d’euros. Construirem entre 25 i 30
centres d’estades diürnes, una nova residència a Palma i dos
centres d’estades nocturnes. A més, assignarem una bona part
a la remodelació de les residències de la Bonanova, la Llar dels
Ancians i la de Maó. En relació al centre de dia de Formentera
iniciarem les obres a final d’any.
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Hem contractat 104 treballadors socials i tècnics superiors
per fer les valoracions de les quantitats que s’han de donar a les
persones dependents. Hem passat de 0 valoracions el 8 de juliol
del 2007 a 9.700 a l’octubre del 2008. Pel que fa a les persones
amb discapacitat, mitjançant un conveni amb els consells
insulars, hem ampliat fins a un total de 372 els serveis de
residència, habitatges tutelats, centres de dia i serveis
ocupacionals per a persones amb discapacitat.
Insistesc, en temps de crisi, més protecció que mai. Totes les
conselleries del Govern estan al servei de la superació de la crisi
tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista
social.
Fins i tot pel que fa referència als esports. Treballam en un
pla d’instalAlacions esportives. Pretenem optimitzar els actuals
recintes i dur a terme un programa de manteniment. No només
s’han de construir instalAlacions sinó que també s’han de
mantenir i gestionar adequadament.
I ara permetin-me que passi a un altre capítol important,
perquè per fer possible tots els nostres projectes és important
tenir un bon finançament. Un finançament just per a la nostra
comunitat, al qual no estic gens ni mica disposat a renunciar.
Les Illes Balears som la comunitat més injustament tractada
per l’actual sistema, i tenim pressa, per tant, per canviar-lo.
Tenim pressa, però no acceptarem de cap de les maneres acords
insuficients. Volem un model de finançament que tengui en
compte la població real de les Illes Balears, i el fet que som una
de les comunitats autònomes que ha rebut un major percentatge
de població immigrant. Exigim tenir el mateix nivell de serveis
públics que, almenys, la mitjana de l’Estat. Confiam, per tant,
que l’any 2009 l’Estat augmenti de forma significativa el
finançament a les Illes Balears, un finançament que ens ha de
permetre millorar també el del Consell de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, i millorar, per suposat, la difícil situació
dels ajuntaments.
El Govern de l’Estat comença ja a complir el compromís
d’augmentar les seves inversions a les Illes Balears. Ha complit
el que mana el nostre Estatut d’Autonomia: 421 milions
d’inversions en noves infraestructures durant l’any 2009 que ens
permetran emprendre projectes ambiciosos i estratègics:
millorar les comunicacions per aire i per mar i, especialment,
millorar el transport públic per terra a totes les Illes.
L’any 2009, les inversions de l’Estat a les Illes Balears
augmenten un 40%. Però no vull amagar que algunes inversions
no van al ritme que jo voldria. Per solucionar aquest problema
els puc anunciar que la primera setmana de novembre
mantendré una reunió amb la ministra de Foment per tal
d’intentar solucionar allò que no va al ritme que toca.
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I en compliment, també, del que emana del nostre Estatut
d’Autonomia...
(Petit aldarull i alguns aplaudiments)
I en compliment, també, del que emana del nostre Estatut
d’Autonomia, la Comissió Mixta de Transferències
Govern-consells insulars ha iniciat els seus treballs. La idea del
Govern és que en poc temps puguem assolir un pacte sobre el
calendari, amb uns acords que permetin el bon exercici de les
competències transferides.
Senyores i senyors diputats, girem full. Els darrers mesos
dos temes han centrat l’atenció de l’opinió pública i la
preocupació ciutadana: la crisi global sobrevinguda i els
escàndols de corrupció.
El canvi de model econòmic que encetam per superar les
dificultats ha d’anar necessàriament acompanyat d’un canvi en
la forma de gestionar els recursos públics. Tothom ha de poder
confiar en l’honestedat dels seus governants. Els doblers que la
ciutadania diposita, amb esforç i sacrifici personal, a la hisenda
pública han de ser administrats, sempre, amb austeritat i amb
escrupolositat absoluta. Cada euro, cada tribut, ha de servir
estrictament a l’interès ciutadà.
És necessari i forçós dotar l’Administració pública d’una
transparència exquisida. La justícia està actuant per donar llum
i per sancionar, en exercici de la seva funció, tots els
comportaments que han contravingut la llei. El meu govern
respecta de forma escrupolosa l’acció independent de la justícia
i colAlabora en tots els requeriments que la justícia li ordena.
Però hem d’anar més enllà. Tots estarem ben d’acord a
prendre mesures perquè els episodis que han passat no es
puguin tornar a produir. D’entrada és molt important afavorir
l’economia productiva i combatre l’especulació, que és un camp
abonat a la corrupció. En aquest sentit, compartir el projecte
amb els sindicats i les organitzacions empresarials dóna major
transparència a la gestió. També junts hem de fer feina per
evitar aquestes males pràctiques.
Per altra banda, hem disposat un control més estricte de la
despesa pública a totes les conselleries del Govern. Un
interventor delegat d’Hisenda supervisa i autoritza cada un dels
pagaments, perquè s’ajustin a la legalitat i a l’interès públic. Les
empreses públiques, creades per donar major agilitat i
autonomia als serveis, també han d’estar sotmeses a un control
rigorós de la despesa. Preparam una llei del sector públic que
garanteixi aquest control, que presentarem enguany mateix.
Tots necessitam estar segurs que no hi ha cap desviació dels
recursos dels contribuents. Volem evitar que el comportament
corrupte d’algunes persones afecti la confiança que els
ciutadans necessiten tenir en les administracions i en tots les
forces polítiques. I al mateix temps vull fer un reconeixement a
la gran majoria dels treballadors i les treballadores, funcionaris,
professionals i responsables de les administracions públiques
que treballen amb honestedat i esforç per servir els ciutadans.

L’austeritat, la transparència i el rigor en l’Administració
pública és una prioritat d’aquest govern. Preparam una norma
del bon govern per marcar estrictament les línies de conducta
dels responsables polítics de les institucions. Tot i així, el
control sobre l’administració ha de ser compatible amb l’agilitat
i l’eficiència de la tramitació pública. Rigor i eficiència.
Ja per acabar permetin-me, senyores i senyors diputats, que
em dirigeixi directament a la ciutadania.
Estam davant un moment crucial, i de la direcció que
prenguem es derivarà el nostre futur. El Govern que presidesc
ha traçat un nou rumb per a l’avanç de la nostra comunitat. El
meu compromís és el de liderar un creixement sostingut i
harmònic, basat en la modernització dels principals sectors de
l’economia, especialment el turístic. La crisi que ara vivim ens
ha mostrat que, ara més que mai, és necessari passar de
l’economia especulativa, insolidària per naturalesa, a una nova
forma de créixer, a l’economia productiva que crea beneficis
socials i colAlectius.
Vostès saben que som la comunitat amb l’índex
d’emprenedors més alt d’Espanya. Som també líders en la
indústria turística, i hem sabut expandir les nostres empreses
cap a l’exterior i obrir nous mercats. La nostra gent està avesada
a l’esforç. Una bona prova en són els nostres esportistes, i vull
fer una referència especial als que han participat en els Jocs
Olímpics i Paralímpics de Pequín, que han tornat a ca nostra
amb medalles i han inscrit el seu nom i el de les Illes Balears en
la nòmina dels millors del món.
Hem superat moments difícils. De cada entrebanc, de cada
dificultat, n’hem sortit amb una nova empenta. Només els
països que tenen un projecte i creuen en si mateixos van
endavant. I nosaltres tenim un projecte i creim en la gent
d’aquest país. Ara per ara ningú no s’atreveix a preveure el final
de la crisi que ara ens afecta. Per això és ben necessari l’esforç
colAlectiu, l’esforç responsable de tot el país, dels governants i
dels que ara estan a l’oposició, dels emprenedors, de tota la
gent: les famílies, la gent jove, els treballadors, la gent gran...,
i de tots els colAlectius de la societat civil. És el moment de la
unitat d’acció. Hem de fer, tots, sacrificis. Hem de fer un esforç
addicional més gran del que estàvem habituats. Hem de sumar
voluntats i ens hem de preparar a fons. Hem d’estar en les
millors condicions quan es produeixi la recuperació. Ningú no
es pot permetre el luxe irresponsable del desànim ni de la
desconfiança. Podem remuntar l’adversitat i ens podem situar
en la millor posició de futur.
Senyores i senyors diputats, voldria que aquest debat sigui
un exercici de responsabilitat, de realisme i de compromís. Ara,
tots hem d’estar a l’alçada que el país necessita i que el temps
ens demana.
Vull que les meves darreres paraules d’aquesta primera
intervenció siguin una crida a la ciutadania per a l’ús i
l’exhibició colAlectiva de l’orgull de país. Els esforços d’un
poble per superar les adversitats es fabriquen amb el material
que destilAla l’orgull de país. I nosaltres, ciutadans i ciutadanes
de les Illes Balears, estam ben orgullosos de ser qui som.
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L’esforç està garantit, en conseqüència, l’esperança i la
confiança també.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Molt Hble. Sr. President de les Illes Balears.
En aquest moment se suspèn la sessió fins a les 12:30 hores
de demà, en què hauran transcorregut les 24 hores pertinents.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Recomençarà la
sessió, i en primer lloc té la paraula el representant del Grup
Mixt. Se’ns ha posat en coneixement que es dividiran el temps
en tres; per tant el Sr. Mayans té la paraula per un temps de deu
minuts.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, jo crec que entre el discurs d’ahir que vàrem sentir al
president i el del 2007, a simple vista, amb una anàlisi no molt
exhaustiu, li puc dir que hi ha 22 diferències, i li diré quines
són: són les vegades que vostè va anomenar la paraula crisi.
L’any passat no ho va fer cap vegada, encara que la situació no
es preveia gent bona i apuntava a pitjor, segons totes les
previsions dels experts. Tot el temps que ha transcorregut en
què no s’ha reconegut explícitament la situació pot ser temps
que després necessitem per fer feina i recuperar-la. Quin
problema, Sr. President, hi havia d’agafar el bou per les banyes
de conèixer la situació i començar a fer feina?
Vostè va dir ahir que ara és el moment crucial per palAliar la
crisi. Crec honestament que també ho era l’any 2007. Ahir ens
va dir que era la pitjor crisi des de l’any 1930, la pitjor en 78
anys. De veritat l’any passat això no ho sospitaven, quan tothom
ho deia? De veritat han canviat tant d’opinió per anomenar
enguany 22 vegades la paraula crisi i l’any passat cap ni una
vegada? Entenc jo que si tot ha canviat tant, el seu pacte de
govern d’11 pàgines, l’hauran de revisar; a nous reptes, nous
problemes, noves solucions.
Amb aquest començament, Sr. President, no vull donar a
entendre que no estaré al costat del Govern balear per ajudar a
remuntar la situació; per suposat que sí. Desitjo de veres que les
mesures que va anunciar ahir i els altres dies siguin
reactivadores i en algun cas ressuscitin sectors clau, posin
mesures que mai no en sobren. Desitjo que les mesures
derivades dels pactes que vostè va anunciar ahir -de l’ocupació,
de l’habitatge, del capital humà, del transport, del pacte per la
recerca i el desenvolupament- siguin positives, generin feina i
rendiment econòmic a tots, i ho repeteixo, a tots.
Passant ja a temes més concrets, a assumptes que tots els
que ens escolten entenen perfectament, m’agradaria analitzar
alguns projectes específics que, com vostè va dir, són vitals,
creen feina i donen suport econòmic. Com un diputat per
Formentera en aquest parlament parlaré també un poc sobre la
política general del Govern en aquesta illa, els seus problemes,
les seves possibles solucions, que hem de buscar entre tots però
que ha de resoldre el seu govern en l’àmbit de les seves
competències.
De les actuacions que poden afectar la meva illa començaré
per les relacionades amb l’agricultura, perquè li tenc una estima
especial per diferents motius. Vostè, tot i que va dir que
manejava el 80% del territori i que era vital, no hi va dedicar
més que unes 10 línies, dient que s’està començant, començant,
a fer el pacte agrari. Així el Govern ha de procurar una
encertada aplicació local i insular del Pla de desenvolupament
rural, perquè les ajudes que contempla aquest pla arribin al
major nombre d’agricultors possible, i perquè aquests puguin

accedir a una formació professional de qualitat, que permeti a
la llarga que el nostre camp, el camp que s’ha mantingut durant
segles no es mori completament en uns anys, i això val, Sr.
President, per a totes illes. A Formentera els darrers anys s’han
creat o s’estan creant les infraestructures per revitalitzar el
camp; una d’elles donarà la possibilitat per primera vegada en
la història la possibilitat de regar amb aigües depurades. També
s’ha ajudat a l’Associació de ramaders, econòmicament i
materialment, però l’actual govern ha de posar l’accelerador, i
de veritat, per ajudar a crear novament la Cooperativa Agrícola
i Ramadera.
Quant a les polítiques de medi ambient, la protecció del
nostre medi ambient, s’han fet en aquests darrers anys
actuacions importants a la depuradora de Formentera per
intentar solucionar les males olors i fins i tot regular
l’abocament d’aigües residuals provinents de la mateixa
depuradora a la mar, on hi ha la reserva de Ses Salines. I a
l’àmbit d’aquestes salines, dins el parc natural, s’ha realitzat
tota una sèrie d’actuacions per regular l’accés indiscriminat de
persones i la mobilitat sostenible dins aquest parc per part del
Consell de Formentera, sense que per ara no es noti una acció
decidida del Govern en aquest àmbit, en el qual ha deixat tota
la iniciativa i la feina al consell, mentre que el Govern ha
començat únicament en aquesta legislatura, i lentament, a
senyalitzar el parc natural. Esperem, i ho dic de veritat, que
estigui tota aquesta senyalització feta per a la propera temporada
turística. A part que el manteniment de les finques públiques
que té aquest govern, denunciades també per la premsa, podria
ser molt millor.
Tampoc no he notat, tampoc no vaig notar, una especial
sensibilització amb els afectats per la delimitació -ja sé que és
un tema colAlateral- de la costa de Formentera; només es va
preocupar, només es varen preocupar quan es varen apropar les
eleccions generals. Es nota, es va notar aquest interès, però els
afectats noten, i ho pot comprovar vostè mateix, un total
desinterès per part de l’Administració. A més, i li record això,
han de sofrir la persecució dels funcionaris de la Demarcació de
Costes, que actuen contra els afectats amb sancions
desproporcionades, impedint en molts de casos el simple,
simple manteniment dels negocis que poden quedar obsolets en
pocs anys. Els empresaris i emprenedors, president, que vostè
elogiava ahir estan molts d’ells dins aquestes zones.
Formentera, com bé sap, té uns grans avantatges, però també
patim una sèrie d’inconvenients per les nostres condicions
geogràfiques, que afecten la nostra mobilitat amb les altres illes
i amb la península. Està molt bé que signi un conveni ferroviari
a Mallorca, però també li deman a Formentera què hi ha; es
continuarà subvencionant la barca que uneix Formentera i
Eivissa a primera i a darrera hores del dia? Es prendran mesures
concretes perquè hi hagi una connexió regular i de qualitat entre
la península i Formentera i no torni a succeir el que ha passat
aquest estiu la companyia naviliera ISCOMAR? Com està,
president, la declaració d’interès públic Dènia-FormenteraDènia, aprovada el juny per aquest parlament per unanimitat?
Vull afegir -i això ho dic en veu alta- que està molt bé que el
Govern defensi els usuaris del transport marítim igual que ho fa
amb el transport aeri. Aquest diputat sempre donarà suport a
aquestes polítiques.
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Aquest diputat tampoc no parla d’un turisme ja tot l’any; per
ara, dic per ara, es conforma que l’Administració doni als
empresaris propostes perquè puguin gaudir una temporada bona,
bona de sis o set mesos, i això en el cas d’aquesta illa
s’aconsegueix millorant el transport amb accions com les que he
dit abans. O amb la creació d’infraestructures com la que es
deriva de la proposició no de llei votada negativament pels
grups que donen suport al seu govern, i que deia que
Formentera disposàs d’un recinte firal polivalent per poder fer
fires, convencions, actuacions musicals i culturals, i que
aquestes no es facin com fins ara a una simple carpa.
La reconversió de zones urbanes, de zones turístiques
madures també ha de ser una bona eina de feina, i que zones
com Els Pujols de Formentera es puguin acollir a les ajudes del
Govern sorgides arrel de la Llei de barris, i que
incomprensiblement el Consell de Formentera no ha demanat,
potser perquè aquestes ajudes no contemplaven els consorcis
com a ens autoritzats per demanar les ajudes, com també suposo jo o intuesc jo- ha passat a Vila.
Respecte a un tema important com és la seguretat tenc la
paraula de la consellera d’Interior, a la qual he d’agrair que la
policia autonòmica iniciarà la seva implantació a Formentera,
una illa que no disposa de Policia Nacional i que difícilment
aconsegueix assegurar una suficient o mínima presència de
Guàrdia Civil, cosa que tampoc no sorprèn veient la patètica
situació de la caserna de la Guàrdia Civil i que el Govern central
no soluciona.
Formentera necessita urgentment unes carreteres dignes, i
això, Sr. Antich, encara no passa. El conveni continua sense
signar-se i el Govern central ha pressupostat només 1 milió
d’euros als pressupostos del 2009. Vostès són del mateix color
polític; per favor posin-se a treballar i arribin entre tots a un
acord definitiu, perquè va dir el 2007, i li ho recordo, que no hi
havia massa problemes, i en un any encara no s’ha signat.
I ara que parlam dels mateixos colors polítics, vostè ens ha
venut que això seria bo per a les nostres illes, però la realitat
difereix molt dels seus pronòstics. Els seus mateixos consellers,
alguns dels que estan asseguts avui aquí, fins i tot el seu mateix
partit a les Illes, no paren de queixar-se de l’actitud de diversos
ministeris respecte a les Illes Balears. Sens dubte veurem la
prova de foc amb el traspàs de competències de justícia, i
sobretot en el model de finançament. Fins ara l’actitud del
Govern central respecte a les nostres illes ha decebut moltíssima
gent, i els seus compromisos amb altres comunitats autònomes
poden perjudicar les nostres illes, que tenen, a més, un escàs intuesc- pes a Madrid.
Jo per la meva part, Sr. President, li ofereixo, com he dit al
principi, feina, ajuda, colAlaboració i responsabilitat. Confiança,
jo mai no la perdré; la confiança que vostè desitja i demanava
ahir, l’ha de generar, i no és la millor manera no parlar
pràcticament de crisi en 18 mesos i ahir en el debat 22 vegades.
Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies...
(Aplaudiments)
...Sr. Mayans. Té la paraula la Sra. Marí i Mayans.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc demanar si m’és
permesa aquesta intervenció des de l’escó i també asseguda.
LA SRA. PRESIDENTA:
Per suposat que sí. Ho entenem tots i li desitjam també una
ràpida recuperació.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies. Molt Hble. Sr. President, senyores i senyors
diputats, en primer lloc voldria donar les gràcies al president de
la comunitat autònoma per l’exposició realitzada sobre la
situació en què ens trobam a les Illes Balears, per la seva anàlisi
i pel diagnòstic, marcat, des del nostre punt de vista, pel seu
realisme. La situació no és com per tirar coets, però el nostre
poble ha de tenir la capacitat i la intelAligència suficient per
sortir-se’n, perquè efectivament a hores d’ara, senyores i
senyors diputats, el debat no és si existeix una crisi global o si
aquesta és profunda, sinó si hem començat a veure la llum al
cap del túnel o encara ens falta una mica.
De crisi, n’hi ha, i és una crisi profunda i global, una crisi
que ha fet viure amb l’ai al cor els mercats financers i que ha
tengut a l’aguait milions de petits inversors o de persones que
senzillament tenen alguns estalvis al banc. A les nostres illes la
crisi ha afectat ja d’alguna manera, afecta i continuarà afectant
la nostra principal font d’ingressos, el turisme. Com que no es
tracta d’una crisi local ni tan sols d’una crisi localitzada en una
determinada part del món sinó d’una crisi de dimensions
globals, planetàries, el turisme se’n veurà afectat, i per tant
vénen temps de dificultats per a la nostra economia.
Sortosament el poble de les Illes Balears té capacitat per
sortir-se’n. Som un poble treballador, emprenedor, que ha après
a viure no només sense estat propi sinó amb l’Estat en contra,
un poble que s’ha fet a partir de la iniciativa privada. Per això
hi ha tantes petites i mitjanes empreses en el nostre teixit
econòmic, i per això també comptam amb grans empresaris en
sectors concrets com ara el turisme. Coincidim amb vós que la
gent de les Balears té imaginació i capacitat emprenedora i de
risc com per poder afrontar les situacions més complicades.
Però el Govern no pot deixar el poble desprotegit, sinó que
d’arbitrar mesures per palAliar la situació i per donar-li la sortida
més adequada, i que consti que són molt benvingudes totes les
mesures que s’han arbitrat fins al dia d’avui per part del Govern,
atenent, òbviament, les limitacions que a l’hora d’actuar-hi
tenim en aquesta qüestió. És important, Sr. President, que hi
hagi inversions en infraestructures, però han de ser, per favor,
sostenible. Del contrari a Eivissa n’estam ben escaldats.
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La crisi resulta especialment greu per les nostres peculiars
condicions de finançament autonòmic. Aquest estiu es
publicaven les balances fiscals amb l’Estat i posaven de
manifest allò que ja sabíem: que som la comunitat autònoma
amb un dèficit fiscal amb l’Estat més notable. D’això, Sr.
President, ja en vàrem parlar en el debat del mes de juliol. S’ha
de renegociar, i no es pot renegociar pensant que aconseguir una
millora en el finançament ja és un èxit. No ens cal una millora
feta a partir de la suposada bona fe del Govern de l’Estat, sinó
un finançament just, i no ens hem de conformar amb allò que
sigui menys que el que és just, i com ja hem dit en aquesta
tribuna hauríem d’anar tots a una, en bloc, Govern i oposició,
davant un estat que espolia, i no ens hem de deixar fer passar
bou per bèstia grossa. Què farem, per exemple, si ens volen
traspassar les competències en justícia infradotades
pressupostàriament? Aquesta diputada ho té ben clar: val més
que no hi hagi acord que signar un mal acord.
Pensau, Sr. President, que quan negociau amb el Govern de
l’Estat un finançament just per a aquestes illes no sou el
company de partit dels màxims representants d’aquest estat,
sinó el president de les Balears, el president de tots els ciutadans
de les Balears, i que és des d’aquesta posició i amb aquesta
mentalitat que heu d’anar a negociar amb aquells que
històricament ens han negat el pa i la sal. Necessitam fermesa
i sobretot ambició per part del Govern en aquesta negociació,
per refer la malmesa autoestima de la gent de les Illes Balears.
Som un poble emprenedor i que se n’ha sortit malgrat les
condicions adverses, però tenim l’autoestima baixa, i un gest de
fermesa per part dels mateixos governants contribuiria a
augmentar l’autoestima i l’orgull dels ciutadans de les Illes en
tant que colAlectivitat.
I no us penseu que em referesc a l’autoestima per parlar una
mica de psicologia social. La cosa és més simple: un augment
de l’autoestima com a poble seria un bon antídot contra una
altra de les xacres de la nostra societat. Em referesc,
naturalment, a la corrupció. Si fóssim un poble més cohesionat,
més conscient de si mateix, més reivindicatiu, el lloc per als
corruptes seria molt més difícil. Si allò que prima, en canvi, és
el campi qui pugui, el terreny està molt més adobat perquè la
corrupció s’hi pugui instalAlar. És evident que s’han de prendre
mesures per perseguir la corrupció, que s’han de prendre
mesures per la transparència política, però més important que
tot això és aconseguir respecte cap a la pròpia terra, cap al propi
país. Ningú no espolia allò que estima i respecta. Aconseguir
una ciutadania autocentrada, orgullosa de la pertinença a aquest
poble i orgullosa de tenir un bon govern, un govern que funcioni
i que innova, serà a la llarga el millor antídot contra la
corrupció.
Sobre aquesta qüestió hi ha un aspecte que no he vist
comentat enlloc i que en canvi consider que és del tot cabdal: hi
ha hagut qui pot haver ficat mà a la caixa i qui ha guardat diners
dins una capsa de Cola-Cao. Però quantes capses de Cola-Cao
plenes de diners s’haurien d’enterrar als jardins de La Moncloa
o d’El Pardo per posar-hi tots els que l’Estat injustament ens
sostreu any rere any?

En definitiva, necessitam un finançament just per poder dur
endavant projectes a mitjà i llarg termini però, sobretot, per
realitzar els projectes més immediats. Continuam tenint
pendent, molt especialment encara a l’illa d’Eivissa, la
realització de diverses infraestructures educatives. Hem de
millorar l’educació en tots els seus aspectes, i per això, senyores
i senyors diputats, necessitam diners; com millorarem els
nostres serveis si no invertim en formació professional? Hem
d’avançar en el procés de normalització de la llengua catalana,
que es troba en un punt crític del qual sortirà reforçada o caurà
pendent avall, camí de la residualització. La clau ara mateix està
en el fet d’aconseguir incorporar a la comunitat lingüística
catalana els milers d’immigrants que han vengut a buscar-se un
futur entre nosaltres.
Tenim encara pendent la posada en marxa de la policia
autonòmica i ja començam a anar una mica contra rellotge.
Necessitam dur a terme una promoció turística que ens permeti
de fer front a les dificultats previsibles dels sectors, i ho hem de
fer de manera descentralitzada i equitativa entre totes les illes.
També necessitam fons per dur-ho a terme, i necessitam diners
per poder articular polítiques proactives en el camp de la
joventut; la joventut constitueix el futur d’un poble, i les
polítiques de joventut s’han de trobar sempre en un lloc ben
destacat de qualsevol govern progressista; més i més en una
societat com la de les Illes Balears, on els joves solen ser les
primeres víctimes dels danys colAlaterals que provoca una
societat d’oci i festa.
Fan falta molts diners per a tot això. Certament aquest
govern, dins les seves possibilitats, està fent esforços per dur
endavant els seus projectes, els nostres projectes. Això s’ha de
reconèixer i així ho vull fer avui en aquest debat de política
general. Lleis com la de mesures urgents, la Llei d’obtenció de
sòl per a habitatge, la futura llei d’afers socials, la reforma de la
Llei de comerç, la Llei de barris i totes les mesures per fer front
a la crisi econòmica així ho avalen.
En educació, per exemple, és obvi que s’ha fet un esforç
real, un esforç important quantificable, però no n’hi ha prou,
perquè les necessitats de la nostra societat a vegades van per
damunt de les possibilitats que té el Govern de poder-les
satisfer. Però en un terreny com l’educació mai no podem estar
satisfets, i sempre hem d’aguditzar el cervell i la imaginació per
millorar les coses. No pot ser que els centres estiguin antiquats,
que no hi hagi cablejat necessari, que les aules es trobin
massificades, que els programes educatius no s’ajustin a les
necessitats de la nostra societat. És per això que voldria donar
la benvinguda, Sr. President, a la proposta que heu fet
d’articular un pacte per l’educació de les Illes Balears entre tots
els sectors relacionats amb aquest camp, tots plegats hem
d’empènyer per aconseguir una millora molt substancial del
nostre sistema educatiu, i això exigeix l’esforç de tothom,
remant en la mateixa direcció.
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Sr. President, us hem demanat fermesa, però també us
demanam ambició, tenc la impressió que les Illes Balears estam
pensant què volem ser quan siguem grans. No tenim clar si el
nostre paper ha de seguir el d’una comunitat autònoma de règim
general o alguna cosa més. Si som una regió, o part d’una gran
euroregió. Si ens sentim un país o una província. Si volem ser
plenament autònoms o estam disposats a delegar una part de la
nostra autonomia, i si la volem delegar sobretot a Madrid o
preferim passar-la a BrusselAles. Tenim moltes incògnites sobre
on volem anar, jo m’atreviria a dir des de la diferència i la
diversitat que existeix en aquest parlament sobre els
plantejaments esmentats i ens fa falta, per damunt de tot,
ambició. El Govern ha de ser ambiciós per a l’excelAlència, ha
de ser ambiciós per desenvolupar adequadament els diferents
sectors econòmics, hem de ser ambiciosos per aconseguir un
finançament just i ens cal molta ambició per posicionar, com
pertocaria, les Illes Balears al món.
La nostra generació pot fer grans coses, però també podria
abocar les Illes Balears a una dolça decadència, i això no ho
podem permetre. Ens hem de presentar davant la història com
la generació que ha projectat les Balears envers un futur millor.
Això requereix fonamentalment ambició i sentit de país. Les
Illes Balears som un país d’Europa, innovador de plantejaments
que ha d’amar sempre endavant, que ha d’excelAlir i que ha de
ser un referent per a molts d’altres. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Marí. Seguidament té la paraula la Sra.
Suárez. Sra. Suárez.
LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, senyores i senyors
diputats. Farem en aquesta intervenció una valoració que
intentarà ser complementària de la de la meva companya
d’Eivissa pel Canvi, Sra. Marí. La valoració d’aquest any de
legislatura, partint d’allò debatut en aquesta cambra el passat
mes de novembre, però emmarcat inevitablement en la
conjuntura de la crisi econòmica. És clar que aquesta ha afegit
un considerable plus de dificultat a la ja per si complexa feina
de governar i que entre altres coses significa complir els
compromisos adquirits. Des d’Eivissa pel Canvi ens preocupen
fonamentalment la vessant social d’aquesta crisi, una crisi que
el mes de juliol encara no detectaven ni el Centre de Recerca
Econòmica de Sa Nostra i la UIB, ni el Cercle d’Economia de
Mallorca, per esmentar dues institucions de reconeguda
solvència en aquesta matèria.
Parlar de vessants socials significa, en paraules planes,
parlar dels problemes per viure que tindran milers de famílies de
les nostres illes i especialment les previsibles 80.000 persones,
un 60% més que l’any passat, que no tindran feina aquest hivern
i les seves famílies, les quals es quedaran sense una part o cap
dels ingressos mensuals. Sentim, i ahir ho vàrem comprovar,
que aquesta preocupació és compartida pel Govern, el qual ha
estat i està sent capaç d’actuar adequadament davant d’aquesta
conjuntura crítica, sobretot tenint en compte les seves
limitacions davant una crisi global. Mesures de reactivació
econòmica, Pla de reactivació de l’ocupació, Decret de reformes
fiscals i una forta injecció d’inversió pública. Un bon
complement han estat també les actuacions en matèria
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d’habitatge, que en bona part donaran fruits a mig termini,
posant-se al mercat habitatges a preus assequibles. De moment,
aquestes mesures han suposat eines per facilitar l’accés a un
habitatge a persones que abans no podien. Tot això en el marc
d’una política de pactes sectorials concertats amb els agents
socials i econòmics i a l’empara del pacte per la competitivitat,
l’ocupació i la cohesió social.
Com a aportacions constructives des del nostre grup en
aquest context de crisi, li suggerim la intensificació de quatre de
les línies d’acció següents. En primer lloc, la conveniència
d’aprofundir en el debat sobre el nou model econòmic. La
convicció generalitzada de l’esgotament de l’actual model, basat
en un inassumible consum de territori, un ús intensiu i ineficient
de la mà d’obra, acompanyat, a més a més, d’una pèrdua de
riquesa relativa, és probablement una de les conseqüències
“positives” d’aquesta indesitjable crisi. Cal anar més enllà de
l’expressió de voluntat de canvi i donar passes perquè de
manera consensuada s’avanci cap a un model que resulti
sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment.
En segon lloc, la consideració de les particularitats
territorials a l’hora d’aplicar les mesures anticrisi. És a dir, la
necessitat d’avaluar de forma acurada la diferent estructura
econòmica, la diversa distribució sectorial de la població
ocupada i aturada i els particulars ritmes de creixement
econòmic de cada una de les quatre illes, entre d’altres.
Apuntam aquí aquesta idea, en la qual aprofundirem durant la
segona intervenció.
En tercer lloc, acceleració dels acords en matèria de
formació, que esdevé clau a l’hora de capacitar les persones
aturades i facilitar-los una ocupació. És fonamental avançar en
la integració de les formacions ocupacionals i continuada, la
coordinació entre formació reglada i no reglada, i l’adaptació
d’aquestes a les demandes del mercat laboral en general i als
nous jaciments d’ocupació en particular. En aquest context, el
pacte per l’ocupació plantejat pel president em sembla un
encert.
I, en quart lloc, l’atenció a la immigració com a colAlectiu
més vulnerable. Consideram que l’imminent pacte de la
immigració en serà un bon instrument.
Sr. Antich, valoram de forma positiva la capacitat que ha
demostrat el seu govern a l’hora de combinar la reacció a curt
termini davant la situació econòmica sobrevinguda, amb el
compliment de compromisos programàtics recollits a l’acord de
governabilitat i expressats en aquesta cambra fa gairebé un any.
Sense possibilitats de ser exhaustius, sí que destacarem els
següents aspectes.
En primer lloc, l’aprovació de la Llei de mesures urgents per
a un desenvolupament urbanístic sostenible a les Illes Balears
és una primera, però decisiva passa, en la incorporació de la
dimensió ecològica i mediambiental a la política d’ordenació
territorial i urbanística. Esperam que aviat es vegi
complementada amb les lleis de sòl i de paisatge.
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Segon, tot i els problemes derivats de l’insuficient
finançament estatal, aquest govern treballa amb rigor i empenta
en el desenvolupament de la Llei de dependència. Les gairebé
10.000 persones valorades partint de no res, en són un bon
exemple. Continuar amb aquesta feina, completar la xarxa de
centres de dia i la imminent entrada en el Parlament de la Llei
de serveis socials, són cares complementàries de la dimensió
social de les actuacions d’aquest govern.
Tercer, en relació amb això, també cal destacar l’aposta per
la sanitat pública reflectida en la creació de noves
infraestructures d’atenció especialitzada, nou hospital de
referència a Mallorca, nou hospital de referència a Eivissa i
nous centres de primària, així com la cura dels seus
professionals. Una qüestió que aviat haurem de debatre serà la
creació de nous serveis en els nous hospitals que necessàriament
hauran de suposar un impuls de la sanitat pública.
En quart lloc, a l’àmbit laboral és obligada la referència als
positius resultats de l’anomenat Pla de xoc contra la sinistralitat
laboral, que amb la incorporació de nous tècnics de prevenció
per illes i altres mesures complementàries, han aconseguir
reduir l’índex de sinistralitat més de quatre punts percentuals,
que tot i resultar insuficient és molt important.
En cinquè lloc, impulsar una mobilitat diferent és un altre
dels reptes en què s’estan posant els ciments. La recent
signatura del conveni del ferrocarril és una magnífica notícia
que esperam que aviat comenci a concretar-se. No podem deixar
d’expressar el nostre desencís perquè poc és el que s’ha fet en
el tema de l’impuls respecte del transport públic a Eivissa. El
compromís adquirit fa un any en aquesta matèria encara no ha
tingut concreció satisfactòria. Serem exigents en l’execució
d’aquest compromís que ahir, Sr. Antich, va renovar.
Fet aquest repàs de l’actuació del seu govern davant la crisi
i els seus compromisos, volem ara mirar el futur i ho feim
atenent tres qüestions. Pressupost, aquesta és l’eina fonamental
del Govern per continuar fent front a la crisi i als seus acords
programàtics. Vostè mateix ha dit que la principal recepta
contra la crisi és la inversió pública. És responsabilitat del
Govern invertir i fer-ho bé. Des del nostre grup volem uns
comptes que suposin la priorització de mesures que minvin els
efectes de la crisi sobre els que més ho necessiten, que potenciïn
l’educació i la sanitat públiques, que permetin una eficaç
aplicació de la Llei de dependència i que apostin pel foment
decidit del transport públic. Tot això des de la perspectiva d’una
justa distribució territorial. Tanmateix som conscients que els
recursos són limitats i en temps de crisi, encara més.
Finançament estatal. Assignatura pendent i peça central per
poder afrontar el futur amb garanties. Sr. President,
l’encoratjam a ser exigent i que les seves paraules d’ahir
esdevenguin fets concrets. L’encoratjam a defensar amb
fermesa un nou finançament just per a aquest país. No pot ser
que any rera any en aquestes illes continuem a la cua de les
inversions de l’Estat, mentre alhora continuem sent un dels
principals contribuents. Sr. President, sap que té tot el nostre
suport per defensar aquesta reivindicació.

Desenvolupament estatuari. És necessari avançar-ne, el
recent acord d’un calendari de traspàs de competències del
Govern als consells és una primera passa. Ara bé, tan important
com encetar aquest procés, ho és que es faci correctament, i això
passa per una dotació adequada de les competències
transferides. Sr. President, vostè sap allò que és rebre i allò que
és més important, gestionar una competència insuficientment
dotada. Tengui-ho present en el procés entre el Govern i
consells. D’altra banda i en aquest marc, han de ser aquests
criteris, el de la suficiència econòmica i el de l’equilibri
territorial, els que ens han de regir en el procés d’aplicació de la
Llei de finançament dels consells.
Sr. Antich, no podem tancar aquesta intervenció sense
referir-nos als casos de corrupció. L’acció de la justícia ens
dóna tranquilAlitat, però el que ens preocupa són els efectes
colAlaterals d’aquest fenomen. Parlam en general de com la
detecció de casos de corrupció afecta i qüestiona la dignitat de
l’activitat política i, en particular, de com la imatge de govern
corrupte del Partit Popular -entre cometes- de la passada
legislatura, afecta la credibilitat de les institucions. Si negatiu és
el lamentable espectacle de veure alts càrrecs de fins a tres
conselleries i diverses empreses públiques de l’anterior Govern
del Partit Popular desfilar pels jutjats, alguns d’ells ara a la
presó, més pernicioses encara ens resulten algunes declaracions
d’alguns dirigents actuals de la formació, que afirmen la
inexistència de mecanismes de control a les institucions i que
fins i tot declaren que la desconfiança en els seus és el resultat
lògic de la llarga experiència política. I això sense assumir
responsabilitats.
Això forma part del tsunami interessat i irresponsable del
“tots són iguals”, que intenten escampar aquells que entrarien en
la categoria que Jerzy Lec definia com els de la consciència
neta. Deia l’aforista polonès: “la seva consciència estava neta,
mai no l’havia feta servir”. Doncs bé, davant això, de cap de les
maneres “tots som iguals”. Des d’Eivissa pel Canvi volem
aprofitar aquesta tribuna per expressar la nostra confiança en els
sistemes de control amb què compta l’administració, en especial
referència a la valuosa feina de la Sindicatura de Comptes, així
com el seu reforçament mitjançant la futura Llei del sector
públic; volem expressar el nostre suport a la feina rigorosa i
transparent de l’actual executiu, i volem reivindicar la dignitat
de l’exercici de la política com a servei públic.
Sr. Antich, davant la crisi, la manca de finançament, els
casos de corrupció, que són alguns dels problemes que li tocarà
torejar, nosaltres li demanam tres coses: confiança, coherència
i compromís. Nosaltres, a canvi, li oferim la nostra colAlaboració
i el nostre suport, sempre des d’una lleialtat exigent. Moltes
gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Donem pas al següent grup parlamentari, seria el
d’Unió Mallorquina. Té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
President Antich, el debat d’orientació política general
d’enguany es produeix en un context nou, un context nou definit
sobretot per unes circumstàncies econòmiques de serioses
dificultats. Unes circumstàncies que posen a prova el nostre
ànim colAlectiu per afrontar situacions problemàtiques i
complexes. I que, per tant, posen a prova la nostra capacitat de
reacció com a país. Per situar-nos en el punt actual de la crisi
econòmica global, crec que podem convenir que es tracta d’una
crisi de diagnòstic obert i de pronòstic greu, en la mesura que
desconeixem encara el seu abast i la seva profunditat. Sense que
serveixi d’excusa, també hem de dir que la capacitat d’actuació
del Govern de les Illes Balears és necessàriament limitada, ja
que una gran part dels factors d’aquesta crisi són externs a
l’actuació del seu govern. Això no vol dir, però, que no pugui i
que no hagi d’actuar.
Des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina creim que
primer de tot hem de crear un clima colAlectiu de superació de
dificultat, començant en aquesta cambra i mantenint el diàleg
social que condueixi a la corresponsabilitat dels agents socials
i econòmics. En aquesta qüestió de la interlocució, reconeixem
la gran tasca desenvolupada per vostè, Sr. President, i pel seu
govern. Per altra banda, és necessari estimular l’activitat
econòmica, intensificant els canvis estratègics en el nostre
model productiu. No hi ha polítiques socials, no hi ha polítiques
mediambientals si no hi ha una economia sòlida darrera. I una
economia sòlida vol dir empreses fortes i dinàmiques. Per poder
redistribuir primer s’ha de crear, el progrés econòmic és el que
permet el progrés social. En tercer lloc, és molt important
mantenir la inversió productiva, inversió en obra pública, en
equipaments, en serveis públics, conciliant una política decidida
en infraestructures, amb el respecte al medi ambient i la qualitat
del nostre territori urbà, rural, natural i paisatgístic. Aquestes
són les orientacions de fons, les orientacions bàsiques per on
s’ha d’anar obrint camí l’acció del seu govern. Un govern que
ens ha d’ajudar primer de tot a recuperar el ritme i el vigor de la
nostra activitat econòmica; segon, a intensificar i accelerar el
procés de canvi del nostre sistema productiu; i tercer, a protegir
els nostres ciutadans dels efectes nocius d’aquesta crisi.
Per assolir aquests desitjables objectius, hem d’actuar
bàsicament en els següents nou àmbits. Primer, potenciar el
turisme com a gran motor econòmic de les Illes Balears; segon,
aconseguir els recursos que ens permetin més i millors
infraestructures, equipaments i serveis; tercer, protegir i posar
en valor el nostre paisatge i el nostre medi ambient com a valor
afegit del nostre sistema productiu; quart, fixar condicions que
ens permetin la captació d’inversió estrangera; cinquè, més
autogovern per poder ser més àgils en les respostes als reptes de
l’economia; sisè, manteniment de les inversions per apuntalar
el consum i a les empreses i per generar activitat i qualitat de
vida; setè, caminar cap una millora rellevant de l’educació i
aprofundir en la societat del coneixement; vuitè, més i millor
seguretat ciutadana; i novè, la cohesió social com a fita.
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Analitzem per separat aquests nou eixos d’actuació que li
planteja el Grup Parlamentari Unió Mallorquina.
Primer, potenciar el turisme com a gran motor econòmic de
les Illes Balears. El sector turístic és sense cap mena de dubte la
nostra principal indústria, una indústria dinàmica i en contínua
evolució, que intenta constantment crear noves i originals
fórmules d’oferta. Durant el mes de juliol, el sector turístic va
registrar a Balears 9,2 milions de pernoctacions, el que suposa
una lleugera variació d’un -0,8% pel que fa al mateix mes de
l’any 2007. Durant el mes d’agost les xifres són similars. És
cert, en conseqüència, que el sector turístic resisteix, resistència
que es deu principalment al bon comportament del mercat
alemany. Aquestes dades deixen ben clar que el nostre sector
turístic és una potència dins el conjunt de l’Estat i que esdevé un
sector clau per temperar la crisi econòmica de les Illes Balears.
Per aquest fet és important, primer, no perdre quota dins els
mercats emissors; segon, potenciar la promoció dels nostres
productes; tercer, posar en valor turístic tots els nostres recursos
possibles; quart, actuar contra l’estacionalitat turística; cinquè,
recuperar rendibilitat per a les nostres empreses turístiques.
Des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina volem destacar
diverses actuacions que s’han duit a terme en matèria de
turisme, com per exemple la promoció directa al consumidor
final dels nostres productes turístics. Hem de destacar en aquest
sentit la posada en escena dels nostres productes mitjançant la
promoció feta a Madrid i a Berlín, i una gran promoció d’èxit.
El nou pla de màrqueting anunciat per la conselleria enfoca la
promoció per productes i per illes, segmentant el mercat i
reforçant la promoció turística de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera a mercats ja consolidats com el Regne Unit,
Alemanya i Espanya. Des del nostre grup parlamentari creim
que també és important destinar esforços al mercat francès i a
l’escandinau i començar a penetrar de forma decidida a països
d’economies emergents, com la República Txeca, Polònia,
Bulgària o Rússia. Hem de destacar que la Conselleria de
Turisme, per primera vegada en la seva història ha duit una
campanya promocional conjunta amb els principals majoristes
de viatges estatals.
Creim que la imatge promocional de les Illes Balears ha de
ser dinàmica i ha d’anar lligada a set productes turístics: primer,
sol i platja; segon, turisme esportiu; tercer, turisme cultural;
quart, turisme nàutic; cinquè, turisme de congressos; sisè,
turisme rural o de la natura; setè, turisme de la salut,
especialment dirigit a captar les necessitats de vacances de la
tercera i quarta edat europea, un segment de població que
s’eixamplarà moltíssim atès l’envelliment de la població. En
aquest sentit, volem destacar per la seva importància l’impuls
definitiu que s’ha donat al Palau de Congressos, on les obres es
troben en plena execució i que es preveu que finalitzin en 27
mesos.
Un altre tema important és el que fa referència a la borsa de
places turístiques. Una borsa de places turístiques que permetrà
regularitzar entre 12.000 i 15.000 places turístiques i que
reportarà uns ingressos aproximats de 80 milions d’euros. Des
del nostre grup parlamentari, creim que els ingressos que
s’obtenguin per aquest concepte han de servir per, primer,
rehabilitar zones turístiques madures; segon, incentivar la
reconversió d’establiments obsolets; tercer, fomentar la
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diversificació i la desestacionalització; quart, impulsar la
investigació i el desenvolupament dins la indústria turística.
Creim que s’ha fet una tasca encomiable dins aquest any i
mig de govern, s’ha donat un impuls a la promoció directa, s’ha
planificat la promoció que s’ha de dur a terme producte per
producte, s’han millorat les relacions amb els agents socials,
s’ha impulsat la reforma de la Platja de Palma, s’ha abordat el
tema de l’ordenació de les places turístiques, s’ha impulsat un
marc jurídic per als (...) hotels. En definitiva, creim que s’han
millorat els pilar bàsics perquè el sector turístic pugui avançar
amb totes les garanties, per mantenir-nos com a potència
turística de futur. Amb això, però, no n’hi prou, és necessari
dotar de majors recursos la promoció a l’exterior dels productes
turístics de les Balears, és necessari dotar de majors recursos la
millora de les nostres zones turístiques, és necessari comptar
amb majors recursos per generar valors afegits i productes
turístics complementaris al sol i platja, és necessari que l’Estat
doti pressupostàriament de bon de veres tant l’anomenat Pla
Renova com la reforma i la rehabilitació de la Platja de Palma.
Sobre l’escepticisme en relació amb les inversions de
l’Estat, en parlarem tot d’una. Passem per tant al segon eix,
aconseguir doblers que ens permetin més i millors
infraestructures, equipaments i serveis.
Miri, Sr. Antich, de tots és coneguda la situació de les Illes
Balears en aquest tema, els nostres ciutadans i les nostres
empreses fan un enorme esforç fiscal que, de manera
absolutament desproporcionada, en lloc de revertir aquí se’n van
mar enllà per no tornar. Aquesta situació no només és una
enorme injustícia, sinó que, a més a més, afecta la nostra
competitivitat i la nostra capacitat de generar riquesa. Per
capgirar aquesta situació tres són les línies d’actuació bàsiques:
finançament, inversions estatals i règim especial.
Finançament. Vagi per endavant la constatació que a Madrid
tenen una actitud totalment desfavorable cap als interessos de
les Illes Balears, hi hagi govern amic o no, si hi ha govern amic,
copets a l’esquena, si no hi ha govern amic, portada als morros,
les formes són diferents certament, ara el resultat és el mateix,
no sé si cero patatero o cero Zapatero. El Govern del PSOE a
Madrid manté la mateixa actitud que el Govern del Partit
Popular quan governava allà, ben igual, els partits en
representació a tot l’Estat s’esforcen a fer aquí un discurs
autonomista i a Madrid un discurs centralista, tal vegada és
hora, Sr. President, de començar a aplicar el federalisme que
vostè mateix defensa dins el seu propi partit. De paraules, ja
n’estam embafats, el que volem són fets, el que volem és
finançament just.
L’any 2006 les Illes Balears varen ser la comunitat
autònoma que més aportà al Fons de suficiència amb 212
milions d’euros, ara només Madrid i Balears són les comunitats
aportadores a aquest fons i hi aportam perquè teòricament tenim
una dotació beneficiosa en competències com sanitat i educació.
La paradoxa no pot ser més insultant: no tenim doblers per fer
escoles i aportam fons a altres comunitats perquè ens sobren
doblers en matèria educativa. Els habitants de les Illes Balears
han crescut un 56% des del 2002, però els recursos només ho
han fet un 13%. Hem de pensar que la població real de les Illes
Balears ha passat de 750.000 a 1.030.000 habitants. Per altra
banda, hem de donar servei a tota la població flotant, més de 10

milions de persones, ara estam dins plena negociació del model
de finançament, però des d’Unió Mallorquina encara veim
aquesta nou model molt indefinit, sense cap concreció, res de
res als pressupostos del 2009 de l’Estat i moltes incògnites
pendents. En aquest punt no podem ser optimistes, el
federalisme probablement perdrà la batalla i tant de bo ens
equivoquem.
Des d’Unió Mallorquina defensam un nou model de
finançament que ens permeti incrementar d’una forma
substancial els recursos disponibles a les Illes Balears i en
conseqüència que redueixi el dèficit fiscal de les Illes Balears.
Un finançament que asseguri la solidaritat del nostre país, però
també que asseguri que el nostre país no sigui penalitzat pel fet
de ser solidari. Apostam per un sistema de finançament amb
mecanismes de revisió i actualització automàtics. Apostam per
un sistema que no s’empobreixi d’una manera sistemàtica i
continuada, que és el que ha vengut passant fins al dia d’avui.
Inversions estatals. Si sobre el nou model de finançament
som escèptics, en relació amb les inversions de l’Estat estam
indignats. En el model de finançament alguna millora
segurament es produirà, en les inversions estatals el que hi ha és
una estafa continuada.
Vostè ve aquí i amb tota la bona intenció parla de convenis
i de protocols, vostè aquí i quantifica partides dels pressupostos
generals de l’Estat. La realitat és molt més dura que allò que
mostren les seves dolces i amables paraules. La realitat és que
firmar convenis no és garantia de res. La realitat és que
comptant partides pressupostàries no assegura que la despesa es
realitzi. La realitat és que ni tant sols tenir sentències favorables
serveix per gaire coses i d’això n’és exemple paradigmàtic el
conveni de carreteres. La presa de pèl de l’Estat en aquesta
equació és antològica.
(Alguns aplaudiments)
Els convenis ferroviaris retallats sense la infraestructura
necessària, la connexió amb l’aeroport, els convenis de torrents
no se sap on es troba als pressupostos i el pitjor ja no és
l’engany amb traïdoria del govern amic, el pitjor és que ens
imposen obligacions i generen expectatives que ha d’assumir la
comunitat autònoma amb els seus esquifits i deficitaris
pressupostos. Pens en la Llei de dependència, vostè diu que fa
molta feina en aquesta qüestió i segur que sí i em consta que és
així i li reconeixem, però no hem sentit que la seva veu s’elevàs
per denunciar que l’Estat fa una llei que envaeix les nostres
competències i que compromet les prestacions i serveis en
càrrec als nostres pressupostos. Els problemes de la dependència
sembla que seran de finançament, els hem fet nostres i haurien
de ser de Madrid.
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Règim econòmic especial. El règim especial crec que és un
deure i deute històric que té el Govern central, de qualsevol
color polític, amb aquesta terra. En el seu discurs vàrem trobar
a faltar alguna referència un poc més explícita a aquest tema.
Hem parlat moltes vegades de règim especial, però a l’hora de
dotar-lo de contingut, és un tema pendent que s’ha de solucionar
com més prest millor.
Un règim especial ens permetrà millorar la competitivitat de
la qual el president ens parlava i que havíem quedat que en un
termini de 12 mesos tendríem la redacció del nou projecte de
llei del règim especial balear. Aquesta redacció no ha arribat, la
insularitat és un greu entrebanc per impulsar la nostra activitat
econòmica i li hem de donar solucions tangibles i eficaces.
Tercer eix, protegir i valorar el nostre paisatge i el nostre
medi ambient com a valor afegit del nostre sistema productiu.
Les Illes Balears gaudeixen d’una riquesa natural envejable, que
ens converteix en una destinació turística de primer nivell. El
paisatge és un actiu innegable del nostre model econòmic, és un
reclam turístic de primer ordre.
Volem destacar a aquest eix la Llei de mesures urgents per
un desenvolupament territorial sostenible que ha fet possible
desclassificar algunes urbanitzacions que volien fer malbé el
nostre entorn natural. Una de les mesures que Unió Mallorquina
considera necessària en aquest ordre de coses és l’aprovació de
la Llei del paisatge, una llei que reguli tant el paisatge urbà com
el paisatge rural i que mantengui la idiosincràsia de la nostra
identitat, una llei que formava part de l’acord de govern que ja
estava articulada i que encara no veim que formi suficientment
part de les seves prioritats. Com brilla per la seva absència, dins
aquestes prioritats, la Llei del síndic del territori que també
formava part de l’acord de govern que tenim pactat, una llei
articulada i que en lloc de fer això es dediquen a fer llances de
disciplina farcides de dubtes jurídics i problemes de
finançament.
Aquesta mescla heterogènia de turisme i medi ambient ha
d’estar lligada amb les actuacions del Govern per posar en valor
turístic tota la riquesa que tenim. Una iniciativa en aquest sentit
seria la creació d’un museu de la mar. Un museu que reculli part
del nostre patrimoni, la nostra identitat, tan lligada a la mar,
com no pot ser d’una altra manera en unes illes immerses dins
el Mediterrani. Per altra banda, és necessària l’ampliació i la
consolidació de la xarxa balear d’espais naturals, sempre
d’acord amb els propietaris i amb la resta dels sectors implicats.
Hem de concloure el projecte de senyalització de tots els parcs
naturals de Balears, que el seu govern té en marxa i
evidentment, una iniciativa a la qual donam plenament el nostre
suport.
Per altra part hi ha el compromís del Ministeri de Medi
Ambient d’inversió d’uns 40 milions d’euros durant aquesta
legislatura per a la compra de finques al litoral, un altre
d’aquests convenis que ja veurem com acaben. Una d’aquestes
finques és la finca de Planícia a Banyalbufar en què la
Conselleria de Medi Ambient ha aportat 11,2 milions d’euros
per a la seva compra i recordem que des del mes de març està
pendent la signatura del conveni amb el ministeri pel retorn dels
10 milions d’euros que correspons afrontar al ministeri.
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Recordam també que està pendent també amb aquest mateix
ministeri el traspàs de competències del Parc Nacional de
Cabrera. Per altra banda, les obres del projecte de Sa Costera
que començaren l’any 2004 com vostè sap consisteixen en
l’aprofitament de l’aigua de sa font de Sa Costera amb una
canonada submarina fins el port de Sóller, que posteriorment es
conduirà a la badia de Palma a través del túnel. Actualment la
captació i l’aprofitament de l’aigua, una de les obres
hidràuliques més importants realitzades mai a les Illes Balears,
ja han entrat en fase de proves. L’aigua ja arriba als dipòsits de
Sóller per una conducció submarina de 9,6 quilòmetres
preparada per subministrar Sóller, Fornalutx i la badia de
Palma. L’aigua de Sa Costera també podrà ser aprofitada pel
subministrament dels municipis de l’interior de l’illa. Hi ha
previst un projecte valorat en 24,4 milions d’euros per fer
arribar l’aigua potable a pobles del pla de Mallorca.
Des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina volem destacar
que l’aigua circulant de l’eix hídric Palma Alcúdia es proveirà
principalment dels recursos disponibles de la dessaladora de la
badia de Palma, la futura dessaladora d’Alcúdia, els aqüífers de
Sa Marineta, S’Estremera i la mateixa font de Sa Costera.
Aquest eix hídric suposarà una garantia en proveïment i qualitat
de tots els municipis d’interior. Per tant, creim que és un
projecte important per aquest govern ja que completa la xarxa
de distribució d’aigua potable (...) a l’illa de Mallorca i
garanteix el subministrament de manera constant i amb elevada
qualitat.
Per altra part, volem fer referència als ports, sobretot als
ports de gestió directa on s’han millorat les instalAlacions
portuàries pel que fa a les dotacions quant a mesures de
seguretat, antiincendis i remodelacions de les instalAlacions
obsoletes. Una de les actuacions que més volem destacar és la
regulació dels amarratges lliures en ports, a fi de donar solució
a les llargues llistes d’espera i palAliar els (..) incontrolats.
Durant el 2008 s’ha fet una reordenació dels amarratges ja
existents a fi de poder donar sortida a la gran demanda d’aquests
durant el període estival quedant espai per a la instalAlació de
368 amarratges. També s’ha complementat aquesta actuació
amb la instalAlació de nous aiguamolls flotants amb la quantitat
de 574 nous amarratges. S’ha de dir que el 90% d’aquests
amarratges són flotants i per tant, desmuntables.
En matèria de ports no podem deixar de reclamar un
compromís d’aquest govern perquè els ports esportius i els clubs
nàutics que es troben a l’interior de ports d’interès o de
titularitat estatal siguin reclamats com a competència exclusiva
de les Illes Balears, que l’Estat gestioni aquest tipus
d’instalAlacions és un frau de llei a l’Estatut.
Pel que fa a l’impuls de la reforestació, des del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina hem de dir que s’ha impulsat de
manera efectiva un gran pla de reforestació per a totes les
Balears. Un pla que té per objectiu sembra 1 milió d’arbres
durant aquesta legislatura i que podem dir que ja s’han sembrat
prop de 180.000 arbres.
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Quart eix, fixar les condicions que ens permetin la captació
d’inversió estrangera. És de manual que una formula per lluitar
contra la situació econòmica greu és animar la captació
d’inversió estrangera. Durant anys les Balears han rebut
moltíssima inversió forana, sobretot a l’àmbit immobiliari,
evidentment no defensam un nou bum constructiu, res més
enfora de les nostres intencions, el que defensam és que dins les
possibilitats que dóna la necessària restrictiva planificació
territorial i urbanística, apostem por donar estabilitat i seguretat
jurídica.
Des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina volem realçar
que una llei com la Llei del sòl en època de crisi econòmica és
dels pocs instruments normatius que donen seguretat als
inversors i per tant, el creixement econòmic i la creació de llocs
de feina. Vostè sap que aquesta llei estava redactada i
consensuada, vostè sap que el nostre grup la va retirar del
Parlament perquè es tramitàs com a projecte de llei, li reclamam
que concreti els terminis de presentació d’aquest projecte de llei
i la seva aprovació al Consell de Govern i la seva remissió al
Parlament de les Illes Balears.
Cinquè eix, més autogovern per ser àgil en les respostes al
reptes de l’economia. Vostè, Sr. President, va parlar i li donam
tot el nostre suport a aquest aspecte de simplificació en els
processos administratius i vostè va parlar d’una petició decidida
de participar en la gestió dels nostres aeroports. Vostè va parlar
de la competitivitat i la gestió aeroportuària donaria molta
competitivitat en aquesta terra. Els ports i aeroports són unes
instalAlacions estratègiques per a les nostres illes i per a la nostra
economia eminentment turística.
Des d’Unió Mallorquina podríem acceptar un model de
gestió basat en la figura del consorci en la qual hi participin, no
tan sols l’administració de l’Estat, sinó també l’administració de
la comunitat autònoma, els diferents consells i els ajuntaments.
Sempre ho hem dit, la cogestió aeroportuària ens podria
permetre afavorir les nostres comunicacions, actuar sobre la
competitivitat turística de les nostres illes, disposar de capacitat
de decisió sobre els recursos que generen als nostres aeroport.
A les darreres decisions de Madrid, la participació d’un
determinat territori de la cogestió d’un aeroport no pot dependre
del volum de viatgers que rep, sinó de la importància estratègica
en aquesta qüestió per a aquell territori. No es tracta en aquest
punt únicament d’aeroports i ports, quan reclamam més
autogovern per poder generar més riquesa al país, pensam amb
moltes altres coses. Pensam per exemple en les nostres costes i
platges, que molt sovint es troben en règims petrificats perquè
la majoria de vegades, la majoria de vegades, un ministeri de
Madrid les autoritzacions i les concessions no van amb la
diligència deguda, les nostres costes i platges també són un
element estratègic del model econòmic de país i han de
dependre de nosaltres.

Sisè eix, manteniment de les inversions per apuntalar el
consum i les empreses i per generar activitat i qualitat de vida.
En aquest capítol el seu compromís és molt clar i des del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina el volem aplaudir públicament,
el manteniment d’un nivell inversor al voltant de 770 milions
d’euros no és una cosa senzilla atesa la baixada d’ingressos i les
dificultats pressupostàries. Pensam que en temps de vaques
magres les administracions públiques han d’intentar ajudar a
mantenir el dinamisme de l’economia.
Un problema cabdal per a la societat d’avui dia és l’accés a
l’habitatge, ja ho era fa anys, però ara esdevé més important per
la situació econòmica que ens envolta. Des del nostre grup
parlamentari també el volem felicitar per l’aprovació de la Llei
5/2008, de mesures urgents destinades a l’obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública. Un acord transitori
extraordinari que facilita enormement l’accés a un habitatge als
ciutadans de les Illes Balears. Des del nostre grup el felicitam,
felicitam al seu govern per la política d’habitatge que du a
terme, no només per l’aprovació d’aquesta llei, sinó per les
polítiques que la complementen, com l’adquisició de solars o de
promocions en execució. Encara que no podem donar per resolt
el problema, la veritat és que estam molt contents de la gestió
que es fa i pensam, com a aportació, que hem d’incentivar els
lloguers a preus raonables.
Setè eix, caminar cap a una millora rellevant de l’educació
i aprofundir en la societat del coneixement. Des del nostre grup
parlamentari creim que l’educació és la llavor del futur de
qualsevol societat i nosaltres ens trobam amb un elevat fracàs
escolar. Per tant, consideram prioritari implantar mesures de
prevenció contra l’abandonament prematur i el fracàs escolar.
Una prevenció que ha de ser implantada des dels primers anys
d’estudis primaris i que és essencial per recollir bons fruits en
un futur, necessitam un pla de qualitat educativa que vostè ha
anunciat i que nosaltres compartim. És necessària la planificació
d’infraestructures educatives, ara igual que abans ens queixam
de les aules prefabricades, el problema no són les aules
prefabricades, les aules prefabricades són la solució, una solució
transitòria si hi ha una bona planificació d’infraestructures
educatives. El problema és la falta de previsió i finançament,
una falta de previsió que es materialitza a l’any de la
inauguració de qualsevol centre educatiu, aquest és el problema,
que no hi ha infraestructures suficients per satisfer la demanda.
Hem de donar estabilitat al sistema educatiu, no pot ser que
cada govern faci canvis legislatius i jurídics sobre el règim de
l’educació, perquè això crea inestabilitat.
El tema de l’anglès, ho hem dit moltes vegades, és prioritari
per a una societat desenvolupada, però s’ha d’implantar sense
detriment de la nostra llengua.
L’educació avui en dia és un procés que dura tota la vida,
som en plena societat del coneixement, només conqueriran el
futur i tendran èxit en el futur les societats que apostin per
l’excelAlència i la creativitat.
Vuitè eix, més i millor seguretat ciutadana. Vostè sap que
l’Estatut inclou la policia autonòmica, una policia autonòmica
que tengui competències pròpies, una policia que des d’Unió
Mallorquina volem integral. Com ja ho vàrem dir en el seu
moment, ara és el moment d’adoptar una postura de decisió i
apostar per aquesta policia autonòmica plena. Turísticament un
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dels avantatges de les Balears sobre alguns dels seus
competidors és la seguretat; des d’Unió Mallorquina pensam
que la política autonòmica no serà més que un reforç en aquest
aspecte positiu. Ens preocupen les declaracions del ministre
Rubalcaba dient que aquesta legislatura no hi hauria policies
autonòmiques.

Aquest debat ha de servir per donar confiança, confiança en
les nostres capacitats colAlectives com a país, confiança en les
respostes que donam a la crisi econòmica, confiança que
superarem els reptes i les dificultats que les famílies tenen avui
i que tendran en els mesos a venir. Aquest és el missatge que
per responsabilitat hem de donar a tothom avui aquí.

Novè, la cohesió social com a fita. Les previsions d’arribar
a 80.000 aturats és un problema greu, un problema que des de
la Conselleria de Treball i Formació s’està encarant amb un Pla
de reactivació de l’ocupació i amb un conjunt d’actuacions a les
quals, des del nostre grup, donam ple suport. Podem tenir un
nombre d’aturats molt alt en pròximes dates, tenim una gran
població immigrada que encara no es troba integrada plenament
en el país, tenim, en definitiva, necessitat de generar cohesió
social, perquè les societats cohesionades són més sòlides i estan
en millor disposició per fer front a situacions delicades. Una
societat més cohesionada pot compartir més objectius i tendeix
a ser més respectuosa amb l’entorn, per la simple raó que s’ho
sent més seu. Certament, avançam cap a una societat complexa,
avançam cap a la interculturalitat i això trenca alguns esquemes
preconcebuts, de totes formes uns mínims de cohesió sempre
seran imprescindibles.

Valoram positivament, molt positivament l’actitud
constructiva que clarament informava el seu discurs, li reclaman
que mantengui aquesta actitud, perquè les actituds i els valors
són la palanca que ens permet anar endavant, la cultura del no
i una mentalitat contrària a l’empresariat i a la generació de
riquesa no són més que frens per sortir de la crisi. El
nacionalisme que representa Unió Mallorquina es fonamenta a
aconseguir el màxim de benestar per a tots els mallorquins,
hagin nascut aquí o a fora. Entendrà, per tant, que el nostre
compromís per sortir de la crisi i perquè el país guanyi en el
futur, és total i inapelAlable.

Un model de societat on la persona es desvincula de la
comunitat és un model insostenible; a la societat hi ha drets i
deures i aquests drets i deures exigeixen vinculació, exigeixen
una certa i mínima cohesió. Hem d’abastar una nació des del
convenciment de conformar una única comunitat, un únic poble
del qual se’n pot ser membre sense renunciar a les pròpies arrels
i on tothom assumeixi els valors comuns i els trets identitaris
d’acollida.
Hem d’aprofitar els eines que ens dóna l’Estatut i el nostre
autogovern per potenciar la nostra cultura, la nostra llengua, el
nostre patrimoni. La cultura és el principal fonament de la
societat i no una vulgar ornamentació del poder. Crec,
sincerament, fer l’esforç i donar el suport necessari perquè la
nostra llengua sigui emprada com a llengua vehicular i llengua
d’acollida a la societat illenca.
També relacionat amb aquesta qüestió, vull ressaltar el canvi
que hi ha hagut a la televisió pública i concretament a IB3; hem
passat d’un bilingüisme difús i despersonalitzat a una televisió
totalment en català i plenament arrelada a les Balears.
Bé, abans d’acabar, dues paraules sobre finançament local.
Vostè va dir que era un repte arreglar el tema del finançament
local, nosaltres li volem recordar que el Govern de l’Estat també
ha retallat el fons que transferia als diversos ajuntaments; els
ajuntaments fins ara subsistien amb recursos econòmics molt
relacionats amb el món de l’urbanisme i amb el món de la
construcció i entenem que, evidentment, des del Govern s’ha
d’intentar fer un esforç, ja sé que no és fàcil, segurament
coincidirem amb el nostre municipalisme, però pensam que li
hem de prestar una especial atenció.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, el Sr. Barceló té la paraula.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Sra. Presidenta. Sr. President, senyores i senyors diputats. És
evident que som davant un debat atípic, perquè el focus polític,
avui, està centrat a la Via Alemanya de Palma i no en aquesta
cambra. Tanmateix és inevitable que ens centrem en el debat de
política general d’enguany, en allò que preocupa de bon de
veres el ciutadà: la crisi econòmica que vivim. Fer el contrari
seria una greu responsabilitat que el nostre grup parlamentari,
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, no vol cometre, així que,
sense dubte, en parlarem, i proposaré des d’aquesta tribuna les
mesures que al nostre entendre són necessàries per afrontar
l’actual situació.
Si, com he dit, no parlar d’economia seria una
irresponsabilitat, només parlar d’economia seria una perillosa
reducció del que aquest debat significa i del que el nostre poble
es mereix. Per tant, també crec que s’han d’analitzar les
vessants socials, culturals, institucionals, etc., de l’acció de
govern.
Si volem ser mínimament seriosos a l’hora d’actuar, hem de
ser capaços d’esbrinar les causes que la problemàtica econòmica
que les Illes balears patim, no hi ha remei possible si no es
coneixen les causes. Tots sabem, i no crec que ningú ho dubti,
que la causa última l’hem de cercar fora de la nostra terra,
perquè es tracta d’una crisi econòmica mundial, amb els seus
vessants alimentari, ecològic, financer. Actualment està en
qüestió el model neoliberal que es pretenia impulsar, de manera
global, des de determinats lobbies polítics i econòmics, segons
els quals el mercat tot ho solucionava. De fet, l’actual crisi seria
fruit d’aquesta política, aquest model neoliberal, des del nostre
punt de vista, ha de ser contestat i canviat des de postures
progressistes. Les crítiques a aquest model han vengut des de
molts de sectors i des de distintes postures ideològiques, el
recent Nobel d’Economia, Paul Krugman, o un altre Nobel,
Joseph Stiglitz, han criticat la globalització neoliberal. Fa uns
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anys, Susan George al seu informe Lugano ja ens anticipava el
que passaria. Actualment hi ha un ample debat obert sobre les
distintes propostes per afrontar la crisi provinent de la Unió
Europea i dels Estats Units. Això és positiu, però, des dels
sectors de cooperació internacional ja s’alerta que les injeccions
econòmiques per afrontar la situació financera aniran en
detriment de les ajudes al desenvolupament dels països del sud
i agreujaran situacions de fam i pobresa.
És clar que poca cosa podem fer des d’aquí per aportar
solucions als aspectes internacionals de la crisi, més enllà d’una
reflexió sobre les respostes que des de les institucions
internacionals, estatals i regionals s’han de donar per superar no
només la crisi sinó també un model molt contestat, com deia.
Tot i això no hem de menystenir el valor de les petites
contribucions d’escala local. Tot i l’escàs marge d’actuació que
tenim, des de les Illes Balears sí que podem actuar en eficàcia
per solucionar els efectes al nostre país, i sobretot per eliminar
els vicis i les mancances que l’agreugen, perquè si bé és cert que
la causa última, com he dit, és ben lluny de les illes i de les
nostres possibilitats, no és menys cert que les polítiques
portades a terme per l’anterior govern de les Illes Balears s’han
demostrat clarament com a causes colAlaterals, que han agreujat
i magnificat l’abast de la crisi, polítiques que han afeblit el
nostre teixit productiu, han reduït el nostre marge de maniobra
i han provocat escenaris de molta dificultat.
No és la nostra intenció assenyalar culpables, però seríem
irresponsables si no identificàssim els mals de la nostra
economia. El desorbitat deute generat per l’anterior govern, el
desgavell pressupostari, la manca de suport als sectors
productius, l’aporta per un creixement basat gairebé en
exclusiva en l’especulació urbanística i en l’obra pública
desmesurada. Tot això ha provocat que les Illes Balears vegin
agreujat l’impacte de la crisi.
En els debats de la legislatura anterior, se li va dir a
l’anterior president, al Sr. Matas, en reiterades ocasions, que
l’obra pública excessiva que es feia en una època d’expansió
econòmica era crear una bombolla artificial que en un moment
o altre explotaria. Malauradament el temps ens ha donat la raó,
i ara recollim els fruits d’aquelles polítiques que no prestaren la
menor atenció al futur. Es van menysprear les actuacions sobre
l’economia productiva i se xifrà tot en la construcció i
l’especulació. Ara en pagam els plats romputs, crec que
l’exemple més evident seria un consorci que s’anomenava De
desenvolupament econòmic de les Illes Balears i que en realitat
fou utilitzat pel desenvolupament personal dels seus càrrecs
directius.
No serveix de res lamentar-se, ara ens pertoca afrontar el
que tenim, i no ho volem negar ni volem fer com l’estruç, el que
tenim és un panorama amb grans dificultats, augment de l’atur
fins a xifres desconegudes des de fa anys, descens de la filiació
a la Seguretat Social, tancament d’empreses, expedients de
regulació d’ocupació, i sobretot ens preocupa que darrera
cadascuna de les xifres fredes, hi ha persones reals, persones
que perden el seu lloc de feina, que tenen dificultats per arribar
a final de mes o que no poden pagar la hipoteca de ca seva.
Només mirant cara a cara la realitat és possible aportar
solucions, solucions que han de ser ambicioses, no s’han de
limitar a posar pegats esperant que passi el pitjor per seguir
llavors, com sempre i que res no canviï.

En definitiva, per tant, és el nostre deure, de tots, govern i
oposició, colAlaborar per minvar els pitjors efectes de la crisi
alhora que bastim noves estructures que no ens facin tan
vulnerables, mesures conjunturals per donar suport i ajut a la
ciutadania més afectada i mesures estructurals per superar la
situació actual amb celeritat tot evitant que es tornin a repetir.
Quan parlam de mesures conjunturals ens referim, en primer
lloc, a polítiques de benestar social, dirigides als sectors de
població més febles, polítiques d’ajudes socials, d’habitatge, de
dependència, destacaria aquí l’esforç que es fa des del Govern
i en concret des de la Conselleria d’Afers Socials en aquest
sentit, tant pel que fa a donar respostes a les necessitats
d’urgència, com per a l’aplicació de la Llei de dependència.
S’ha de fer un esforç especial també en les dotacions de treball
i formació, precisament en un moment de crisi, la formació ha
de tenir un especial esment i sobretot a les Illes Balears, on la
ràpida incorporació en el mercat laboral dels nostres joves fa
que tenguem mancances importants justament en aquest camp
de la formació, per això donam suport a totes les propostes a
què vostè ahir feia referència en aquest aspecte de la formació.
Però, com he dit, no basta, encara que és necessari, i en un
primer moment absolutament prioritari, donar resposta a les
necessitats urgents i reals de les dones i homes que ja pateixen
els efectes de la crisi, calen també mesures estructurals. En
concret, i com ja vàrem defensar en el plenari sobre la crisi
econòmica d’aquest estiu passat, cal posar les bases per a la
creació d’un nou model econòmic per a les Illes Balears, un
model econòmic estable, diversificat, sostenible i amb garanties
de futur, només així aconseguirem fer dels problemes una
oportunitat, només així haurem posat els fonaments d’una
economia sòlida, menys dependent, menys sotmesa a les
fluctuacions dels mercats. Un canvi de model econòmic que,
vull recordar, fa anys que defensam gairebé en solitari, ens
satisfà que ja no sigui així i que altres veus, ara també reclamin
aquest nou model econòmic per a les Illes Balears.
Tot i que el nostre marge d’actuació, com hem dit, és limitat,
li hem de dir, Sr. President, que consideram que el Govern fins
ara ha estat actuant adequadament amb les possibilitats que té
a l’abast, consideram molt important analitzar les conseqüències
que pot tenir aquesta situació en tots els sectors, des del sector
primari, ja molt malmès, amb uns pagesos que tenen les rendes
més baixes, no de l’Estat espanyol, sinó de tota la Unió
Europea, fins al sector de les companyies aèries, molt afectat
per tot el tema dels carburants i altres qüestions que afecten
aquest sector, o el sector del comerç que pateix baixades
importants de les seves vendes, o les dificultats que tendran
també les administracions, especialment els ajuntaments, per la
baixada dels ingressos. Per tant, és important conèixer la
situació de tots els sectors, com els afectarà, i quines solucions
podem posar per frenar aquestes conseqüències.
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Com deia, consideram positiva la bateria de propostes que
fins ara s’ha duit a terme i també les que el president ens va
anunciar ahir. Així com també l’anunci que el projecte de
pressuposts d’aquesta comunitat autònoma per al 2009
destacarà, per una banda, per mantenir l’esforç inversor, crec
que és especialment necessari en moments de crisi, i, per l’altra,
per l’esforç, també, en la vessant social.
En aquesta línia de proposar mesures estructurals, des del
grup del BLOC i PSM-Verds, pensam que l’objectiu a
aconseguir ha de ser el desenvolupament dels sectors econòmics
productius, amb un increment de la inversió en recerca,
desenvolupament i innovació en tots els àmbits, suport a les
empreses autòctones, una aposta clara de suport i recuperació
dels sectors industrials i comercials, plantejar un model turístic
de futur i que afronti una necessària modernització de les
infraestructures, desenvolupament de la indústria
agroalimentària, de la indústria mediambiental, de les noves
tecnologies i de les indústries lligades al disseny. També s’ha de
donar un clar suport al sector aeronàutic, aquest és un sector
estratègic per al turisme i, per tant, per a la nostra economia en
general, i, així com en aquests moments es plantegen a nivell
estatal i europeu, ajudes per a altres sectors per afrontar l’actual
situació, crec que també ens hauríem de plantejar què succeeix
amb la indústria aeronàutica.
Per altra banda, també, hem de fomentar la creativitat
empresarial, la formació tècnica, donar total suport al
desenvolupament de l’economia social i reorientar la
construcció cap a la rehabilitació i cap a la construcció
d’infraestructures i equipaments necessaris. Això sí, quan
parlam d’infraestructures i equipaments, quan es parla d’injectar
doblers a la construcció de cap manera no ha de ser perquè
aquest sector torni al que hem viscut aquests anys darrers. La
inversió pública s’ha de destinar a infraestructures sostenibles
que responguin a criteris mediambientals o socials, que podrien
ser inversions en depuració d’aigua, en estalvi energètic i
energies netes, aquí vull esmentar l’aporta per les energies
renovables que es fa des de la Conselleria d’Energia, en
reducció i reciclatge de residus, en transport públic;
infraestructures, per tant, que millorin la qualitat de vida dels
ciutadans com equipaments educatius, sanitaris o assistencials,
o aquelles inversions en infraestructures culturals o en patrimoni
històric, que ajudin a la reconversió turística. Per tant, no en
infraestructures que alimentin una vegada més el creixement
desbocat que vàrem viure en anteriors èpoques. Hem quedat
moltes vegades tot sols en aquest discurs, confio, després
d’escoltar el seu discurs d’ahir, que a partit d’ara ja no sigui
així.
Ha arribat el moment, per tant, com dic, d’aplicar polítiques
territorials, econòmiques o socials que permetin redreçar
aquesta situació a mig i llarg termini, els motors actuals de
l’economia del nostre país, turisme i construcció, necessiten
renovar-se tecnològicament i aplicar objectius de millora de
l’oferta actual invertint en la seva modernització. Seran
importants, en aquest sentit, projectes com per exemple el Palau
de Congressos ja en marxa o el Recinte Firal en projectes i,
sobretot, la reconversió de zones turístiques madures,
començant principalment per la Platja de Palma on, per cert,
voldríem veure un compromís més clar de finançament per part
de l’Estat.
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Calen mesures de suport a la indústria i al comerç,
actuacions concretes en el teixit productiu que ens permetin la
tan anomenada i mai no aconseguida diversificació econòmica.
Destacaria aquí la feina que des de la Conselleria de Comerç es
fa en la modificació de la Llei de comerç, apostant per la
promoció d’un model comercial de proximitat amb l’objectiu
d’evitar a través de la introducció de criteris de sostenibilitat i
d’igualtat d’oportunitats, els inconvenients que planteja una
mesura liberalitzadora del mercat com la directiva de serveis,
una mesura, com saben, molt criticada, però aprovada a Europa,
per cert pels grups majoritaris, tant el popular com el socialista.
Com deia, el nou model econòmic ha de plantejar
seriosament la necessitat d’una reconciliació de l’economia amb
la protecció del territori. La planificació econòmica no pot
permetre creixements a l’economia basats en la destrucció del
territori com fins ara havia passat.
El Govern ja fa feina en aquest sentit; destacaria
principalment les mesures legislatives preses fins ara a iniciativa
de la Conselleria d’Ordenació del Territori i Mobilitat, en
concret el Decret Llei de mesures cautelars i la posterior llei de
mesures per a un desenvolupament territorial sostenible
aprovada en aquest parlament el passat mes de maig. Aquesta
norma preserva més de 1.500 hectàrees de sòl rústic i de zones
humides a Eivissa i Mallorca; deroga la Llei de camps de golf
i incrementa les obligacions de cessió pel patrimoni públic del
sòl o les reserves de sòl per a habitatge protegit. O altres lleis en
les quals ja s’està treballant des del Govern i que s’aprovaran
ben aviat, com la necessària llei del sòl, a la qual vostè feia
referència ahir, la llei del paisatge o la llei de barris, que ja està
aprovada en Consell de Govern a proposta de la Conselleria
d’Habitatge.
També, com vostè deia ahir, aquesta legislatura esperam un
avanç en la protecció dels espais naturals després de les
importants retallades de l’etapa anterior. La península de
Llevant i la Serra de Tramuntana de Mallorca i l’àrea de Cala
d’Hort a Eivissa es mereixen una protecció que les posi en valor
per a residents i visitants.
En aquesta línia d’avançar cap a un model sostenible
destacaria també les mesures de transport públic que s’estan
duent a terme des del Govern, i concretament des de la
Conselleria de Mobilitat. Així les obres ja començades del
desdoblament de la via Inca-S’Enllaç, que permetran millorar
el servei i incrementar les freqüències, i els nous projectes com
el que es presentava dissabte passat, de recuperació de la línia
ferroviària entre Manacor i Artà. És important destacar el
conveni signat entre el Govern espanyol i el Govern de les Illes
Balears que permetrà invertir aquesta legislatura més de 440
milions d’euros en inversions ferroviàries, un conveni que ha
costat signar però que ja és una realitat. Ara bé, el Grup
Parlamentari del BLOC per Mallorca i PSM-Verds sempre ha
tengut molt clar que aquest és un conveni que abasta actuacions
per a aquesta legislatura, fins al 2011; convé recordar que el Pla
estatal d’infraestructures de transports és un pla fins al 2020, i
per tant en el futur hauran d’arribar més inversions estatals en
transport fins arribar al 2% del total d’aquest pla, uns 2.000
milions d’euros, com reclamen els acords presos, per cert en
aquest parlament. Així, per exemple, queden pendents les
inversions en tramvia, especialment el de la badia de Palma,
però també el de la badia d’Alcúdia.
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Vostè, Sr. President, en aquest tema del transport ahir va
esment a un tema molt sensible per al nostre grup parlamentari,
el transport aeri. Sabem, som ben conscients de l’esforç que des
del seu govern i des de la Conselleria de Mobilitat s’està fent
per millorar una declaració de servei públic nefasta, fruit de la
improvisació i de la demagògia del govern Matas. Però això no
basta, i no bastarà fins que el Govern espanyol no accepti la
seva responsabilitat que passa, al nostre entendre, perquè la
declaració de servei públic sigui finançada amb doblers públics
estatals com les autopistes o com l’AVE. Demanam que ho
exigeixi fermament.
Per altra banda, en la línia de foment d’infraestructures
sostenibles s’ha d’esmentar la recent proposta del Consell de
Mallorca d’una via de connexió dels accessos a Palma, que
substituirà la proposta desmesurada del segon cinturó, proposta
que ha estat fruit del consens dels distints partits del pacte i
consensuada i consultada amb l’Ajuntament de Palma i les
entitats veïnals afectades, i de la qual vull recordar que tant el
grup del PSM com Esquerra Unida-Verds a l’Ajuntament de
Palma i en el Consell de Mallorca ja havia fet propostes similars
des de feia molts d’anys: potenciar el Camí dels Reis, aprofitar
la xarxa viària existent i no fer malbé pobles com Establiments,
Son Sardina o Sa Garriga. Ara aquesta proposta s’haurà de
completar amb altres mesures de foment del transport públic,
com per exemple solucions d’accés en transport públic a
l’Hospital de Son Espases, aparcament dissuasius, etc., totes
elles coordinades entre ajuntament, consell i Govern.
Però un país no és només una economia. Un país és la suma
de les voluntats de tots els ciutadans i les ciutadanes, és la seva
història i la seva tradició, la seva llengua i la seva cultura. Un
país orgullós de si mateix, coneixedor de les seves arrels i de les
seves potencialitats, un país que estima allò que és seu és un
país preparat per afrontar el futur. I a això també dedicam els
nostres esforços. En aquests moments és especialment important
invertir en educació; un govern que posa en primer lloc les
polítiques per les persones ha de tenir l’educació com una de les
seves prioritats bàsiques. Hem de partir de la realitat que la
situació del nostre sistema educatiu no és en absolut una bona
situació. Les taxes de fracàs escolar, d’abandonament d’estudis
i de manca de capacitat professionals són preocupants. La
situació no és bona, i és amb seguretat molt pitjor després de la
legislatura anterior, on des del govern popular no es varen
afrontar els problemes i simplement es limitaren a fer polítiques
de mostrador, de purs i simples lluïments mediàtics.

Són molts els aspectes educatius que el Govern està
abordant, però jo destacaria els següents: infraestructures
educatives; ja s’ha presentat pel Govern un pla d’equipaments
educatius per fer front a les mancances existents, ara s’ha de dur
a terme amb el suport de tots. Polítiques actives contra el fracàs
escolar i l’abandonament d’estudis; és un tema cabdal que ens
hi jugam el futur del nostre país, i que lliga molt amb la qüestió
del canvi de model econòmic que plantejava. Extensió de
l’educació infantil; ja s’ha presentat per part del Govern un pla
per incrementar la xarxa de 0 a 3. I per dur-los a terme tenim
ben clar que farà falta una millora del finançament autonòmic,
sense això serà gairebé impossible, n’hem de ser ben conscients,
com hem de ser ben conscients que encara hi ha molt per fer:
major participació de la comunitat educativa, polítiques
d’inserció de l’alumnat en risc d’exclusió i d’altres. Per dur a
terme aquests objectius ens tendrà al seu costat, Sr. President.
La llengua és una eina cabdal per al nostre redreçament
nacional. Només un país que valora i defensa els seus trets
d’identitat és aquest país orgullós de si mateix que vostè, Sr.
President, ahir reclamava. Per això cal intensificar les mesures
de política lingüística encaminades a convertir la llengua
catalana en una llengua de cohesió social i d’integració.
En el mateix sentit defensam també que IB3 ha d’esdevenir
la televisió i la ràdio nacionals que mereix aquest país. Tenint
en compte que s’han fet passes endavant, cal consensuar un
model audiovisual públic per a les Illes Balears per tal que la
ràdio i televisió públiques siguin un referent cultural, de cohesió
social, territorial i lingüístic, i de qualitat i dignitat
professionals. Estam segurs que així serà.
La nostra identitat com a país també té una vocació
universalista. Per això hem de fer un especial esment al
compliment d’un dels objectius que ens vàrem marcar a principi
de legislatura: la reincorporació de les Illes Balears a l’Institut
Ramon Llull com a eina de promoció de la nostra llengua i
cultura arreu del món.
Un altre puntal bàsic de cara al futur han de ser les
polítiques socials. A més del desenvolupament de la Llei de
dependència, a la qual ja he fet referència, o la creació del
Consell de Dones que el president ahir esmentava, també és
important esmentar l’elaboració d’una llei de serveis socials que
impulsa la Conselleria d’Afers Socials i que ha de garantir els
drets socials amb caràcter subjectiu i universal. Aquesta llei
promourà una economia de serveis que generarà molts de llocs
de feina estable. Només donaria una dada: cada quatre o cinc
persones dependents suposaran un nou lloc de feina. També vull
destacar la feina que s’està fent, i en queda molta per fer encara,
en el tema de la immigració. Crec que un país com el nostre,
que des de fa molts d’anys està acollint tanta gent d’arreu del
món, necessita aplicar polítiques actives d’integració en tots els
aspectes, no només des de la Conselleria d’Afers Socials sinó
des de tot l’espectre del Govern i des de totes les
administracions per afrontar aquest repte.
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Per altra banda s’ha de dir que les dificultats exigeixen
compromís entre totes les forces polítiques i entre totes les
institucions. Aquest compromís entre les institucions que
conformen l’arquitectura institucional del nostre país passa
indefugiblement pel desenvolupament estatutari. Com vostè ahir
esmentava ja s’ha començat a treballar en el traspàs de
competències als consells, ja està en marxa la comissió mixta de
transferències que preveu l’Estatut i ja s’està calendaritzant
aquest procés, ample i complex, però que culminarà durant
l’actual legislatura des de la negociació i l’acord entre Govern
i consells insulars. També en un moment de baixada d’ingressos
s’ha de donar suport als ajuntaments i als consells com a
institucions més properes als ciutadans, i s’ha d’exigir
corresponsabilitat i acció en comú als partits, a les institucions,
a les administracions.
Intencionadament he deixat per al final de la meva
intervenció allò que per al nostre grup parlamentari és el
problema més greu històricament que pateix el nostre país,
l’espoli fiscal. És absolutament indispensable un canvi en el
model de finançament autonòmic que superi el greuge fiscal que
històricament han patit les Illes Balears. Les balances fiscals,
publicades finalment pel Govern espanyol, qüestió de
transparència democràtica bàsica que només ha estat possible
gràcies a la pressió dels partits nacionalistes, han confirmat allò
que els estudis ja deien, que els nacionalistes i progressistes no
ens cansàvem de denunciar: que el nostre país aporta un 14%
del seu producte interior a l’Estat, dada que ens situa com la
comunitat autònoma amb el saldo més desfavorable i que no té
comparació amb cap regió del nostre entorn. No hem d’oblidar
que primer el vicepresident econòmic, el Sr. Solbes, i després el
vicepresident del Govern de l’Estat, el Sr. Rodríguez Zapatero,
han reconegut la discriminació financera que pateixen les Illes
Balears.
Ara bé, ja no basten les paraules, hem d’exigir al Govern
d’Espanya que hi posi remei i, Sr. President, l’estat actual de les
negociacions avui per avui és preocupant. Per això és
imprescindible que posi per davant de qualsevol consideració
partidista la seva condició de president d’un país escanyat
fiscalment i que necessita solucions urgents. Perquè aquest
dèficit fiscal afecta negativament, molt negativament, les
famílies de les Balears i el nostre creixement econòmic. Així
per exemple tant en sanitat com en educació la nostra despesa
per càpita està per sota de la mitjana estatal, i això es tradueix
en mancances en llits hospitalaris, en ordinadors en els centres
escolars, etc., equipaments que altres autonomies sí que tenen
solucionats. Els nostres ciutadans han de fer front a les
insuficiències del sector públic, i en un moment de crisi com
l’actual la situació és encara més complicada. La reivindicació
del finançament, per tant, és clau també per tenir eines
econòmiques per afrontar aquesta crisi. Vostè, Sr. President, va
dir ahir que no acceptarem de cap manera acords insuficients.
Esperam que així sigui.
Al marge del tema del finançament tenim la qüestió de les
inversions de l’Estat via pressupostària. Hem vist que l’Estatut
no és l’eina que solucionava el dèficit d’inversions, tal i com
ens volien fer creure els partits que varen votar aquest estatut,
i s’ha demostrat tant en els pressuposts estatals del 2008 com en
els del 2009. Encara que les xifres actuals suposin un augment
de la inversió respecte a anys anterior no deixa de ser un
augment molt modest i que ens continua situant a la cua de les
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comunitats autònomes. Un altre repte en relació a temes
pendents amb l’Estat és la Llei de règim especial de les Illes
Balears prevista a l’Estatut, una llei que ha de ser ambiciosa i
que ha d’afrontar les problemàtiques que la insularitat i altres
condicionants afegeixen a les nostres illes.
Finalment convé fer un apartat amb altres greuges
responsabilitat del Govern espanyol i especialment de la nostra
estimada ministra de Foment: les carreteres, convenis sense
pagar o sense executar; declaració de servei públic del transport
aeri, a la qual ja he fet referència; descomptes als residents
extracomunitaris o la cogestió aeroportuària. Per a la nostra
formació la possibilitat de prendre decisions sobre els nostres
aeroports és un element bàsic del nostre autogovern. La
proposta del Ministeri de Foment ha estat decebedora: d’una
banda, pel percentatge de participació de les comunitats
autònomes, que seria irrisori, el 19%; de l’altra, la proposta del
Govern espanyol deixa fora els aeroports de Palma, Menorca i
Eivissa de manera arbitrària i totalment inacceptable. Des del
BLOC i PSM-Verds proposam un model de gestió pública amb
intervenció privada a través de les cambres de comerç i on les
comunitats autònomes no siguin simples convidades de pedra.
Sr. President, esperam que torni amb solucions per a totes
aquestes demandes de la reunió que mantendrà properament
amb aquest ministeri. Tendrà el suport del Grup Parlamentari
del BLOC i PSM-Verds en les distintes negociacions sobre tots
aquests temes -finançament, tots els temes de foment, etc.- però
volem fets i acords concrets. No consenti que se’n riguin de
nosaltres.
Per acabar he de fer referència al tema de la corrupció. Pens
que avui és un dia trist per a aquest parlament. Dos dels seus
membres precisament avui són a declarar davant el jutge per
casos de presumpta corrupció. Tant en el debat d’investidura
com en el debat de política general de l’any passat vaig fer
esment a la necessitat que aquesta fos la legislatura de la
transparència. L’espectacle interminable de casos de corrupció
que es destapen constitueix una clara degradació de la vida
política. La dignificació de les institucions ha de ser una de les
divises que ha de guiar aquest govern i ha de marcar una
diferència nítida respecte de l’anterior. Com no pot ser d’altra
forma, respectant la presumpció d’innocència deixam treballar
la justícia, però també nosaltres, com la ciutadania, tenim la
sensació que a l’etapa anterior varen fallar coses més enllà de
l’actuació de mitja dotzena d’ovelles negres. El govern actual
no és, com ho va ser l’anterior, un campi qui pugui. En els
pròxims debats de política general no hi hauria d’haver
exconsellers que falten perquè són a declarar davant els jutges.
És evident que la situació actual exigeix mesures de
transparència, l’establiment d’un codi ètic de l’actuació dels
càrrecs públics davant la necessitat de regenerar la vida política.
La participació de la ciutadania en l’activitat política necessita
de referents de transparència, honestedat i mans netes. En
definitiva, cal enfortir la democràcia com a sistema bàsic de
convivència a la nostra societat. La radicalitat democràtica serà
l’única manera de recuperar la confiança dels ciutadans en el
sistema democràtica i en els polítics. I dic això parlant en nom
de tota una gent que mai no ha posat la mà al calaix. Batles,
regidors, càrrecs de govern que han tengut sempre una actuació
totalment honrada i de servei públic, actuació que avui vull
aprofitar per reivindicar i agrair.
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Per acabar, a pesar de les crisis, corrupcions i mancances del
nostre autogovern no hem de promoure el desànim. Com deia
el poeta Horaci, en moments d’adversitat es desperten les
capacitats que la prosperitat amaga. Jo diria que tenim un país
i una gent plens de potencialitats i capacitats que estic segur que
sortiran a la llum en aquests moments de dificultat per construir
entre tots una societat de progrés, amb futur, solidària i
sostenible.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Barceló. Seguidament pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Diéguez.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Presidente, señoras y
señores diputados, el 6 de noviembre del año pasado comenzaba
mi intervención en esta misma cámara diciendo que tras apenas
100 días de ejercicio del nuevo gobierno resultaba muy difícil
valorar lo que había pasado, lo que había hecho, pues en el año
parlamentario e incluso en el año natural había gobernado más
el gobierno saliente que el gobierno entrante. Hoy, un año y 15
días después de aquel debate, podemos comenzar nuestra
intervención pasando una breve revista a los acontecimientos
más importantes que se han producido a lo largo de este año,
detenernos una vez más brevemente en la situación actual y
valorar nuestras perspectivas de futuro.

las cifras que se manejan son imposibles de disimular para
cualquier observador; no estamos ante una labor de sisa, de
descuidar pequeñas cantidades, sino de un vaciado completo de
presupuesto hasta multiplicar varias veces la deuda alcanzada
del presupuesto inicial, no hubo disimulo. I, por último, son
casos relativamente fáciles de descubrir, porque basta seguir el
rastro del dinero desde que sale de la administración hasta el
punto en el que trata de ennegrecerse.
Quizás lo peor de todos estos asuntos es la sensación
extendida de que si no hubiera habido un cambio de gobierno,
nada de lo que hoy sabemos se sabría. Esta es una convicción
social que está en nuestra sociedad. Si no hubiera habido un
cambio de gobierno, hay una convicción social de que BITEL
seguiría haciendo informes, en Turisme Jove seguirían cobrando
alquileres, encargando trabajos y en el Consorcio del Comercio
seguirían también con lo suyo.
Por esto, desde un punto de vista político, el primer mérito
del nuevo gobierno, Sr. Presidente, es haber acabado con ese
modo de hacer las cosas, con esa cultura del saqueo de las
cuentas públicas. Cuando ese saqueo es generalizado, el
problema político no es el saqueador, ése es un problema penal,
el problema político es quien lo tolera. Miren, decía Albert
Einstein que el mundo no está amenazado por las malas
personas, sino por aquellos que permiten la maldad, dando por
supuesto que siempre habría malas personas, pero quienes
ejercen funciones de control, gente elegida, seleccionada y que
puede impedir estos desastres, es la responsable cuando ocurren.
Cuando se relajan los controles es fácil que quien en principio
no tenía propuesta delinquir, al comprobar la facilidad con que
pueden enriquecerse, porque nadie lo controla, se deje caer por
esta pendiente.

Desde luego si preguntáramos a los ciudadanos qué es lo que
ha caracterizado más este año sin duda que lo más impactante,
lo que más ha podido llamar la atención ha sido el continuo
afloramiento de escándalos de corrupción, que uno tras otro han
ido saltando, asombrando incluso a los que eran más pesimistas
en otra época. Viendo lo sucedido desde un punto de vista
positivo podemos afirmar que lo sucedido este año significa el
fin de una determinada cultura, de un modo de entender lo
público, puesto que no fue sólo dinero, sino también la dignidad
de una comunidad autónoma expoliada lo que se enterró entre
un campo de coles.

Soy de los que creen que lo que ha pasado no es una
sucesión de hechos aislados, sino la consecuencia de una
política permisiva y relajada en el control, que ha habido una
educación en el desliz, que el ejemplo que han recibido no
disuadía de las tendencias que se tenían, porque, y lo decía ya
Juvenal en el siglo II, nemo repente fuit turpissimus, nadie de
pronto se vuelve malo, sino que precisa y más en estos casos de
grupos organizados, una cierta organización. Los casos de
corrupción que estamos viviendo son un modo de entender la
política y que ha ido generando estos monstruos.

La lata con dinero quedará como el símbolo de una época,
de una cultura, de un modo de hacer las cosas, y digo siempre
que se trata de una cultura determinada y no de hechos aislados
porque todos los grupos que han ido siendo desarticulados uno
tras otro tenían una serie de características comunes, que son las
siguientes: la primera, que no se trataba de personas aislada sino
de grupos organizados, caso Bitel, seis imputados cada uno con
su función, con sus características propias; Turisme Jove, diez
imputados, también con división de funciones, organización
significativa; caso Scala, ocho personas detenidas inicialmente,
creo que hay una docena ya, cada uno también con su función
dentro del organigrama con que se actuaba. En segundo lugar,
todos sostienen lo mismo con distintas palabras: “Creíamos que
era lo normal”, “todo el mundo hacía lo mismo”; son palabras
que hemos oído repetidas en diversos casos. En tercer lugar,
cada grupo no se limita a una sola operación, a un solo golpe,
sino que proceden con método y continuidad en el tiempo, van
dilatando su actuación durante mucho tiempo. En cuarto lugar

Pero extraigamos las consecuencias positivas de todo esto.
¿Qué podemos hacer, Gobierno y Parlamento, para evitar que
estas cosas puedan volver a suceder? Sr. Presidente, los
controles que ha puesto son un buen paso, como en su resultado
patentiza, “no todos son iguales”, unos ponen controles y otros
no. El resultado de estos controles ha sido patente. Pero
debemos además blindar la administración pública para que no
vuelvan situaciones tan vergonzosas. Por eso, es de extrema
importancia para nuestra autonomía una ley del sector público
instrumental de esta comunidad autónoma. Hay que aportar
racionalidad y orden al conjunto de entes que forman los
organismos autónomos, entidades públicas, sociedades
mercantiles públicas, fundaciones del sector público y
consorcios. Para frenar la corrupción urbanística, esta
comunidad autónoma también necesita una ley del suelo. No
puede ser que a estas alturas seamos la única comunidad
autónoma que no disponga de ese elemento. Una ley que por
supuesto se aparte del proyecto que el Gobierno anterior
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presentó y cuya redacción había sido encargada precisamente a
uno de los condenados por corrupción urbanística en el caso
Andratx.
Mientras tanto, mientras esto iba sucediendo, durante este
año el Govern y este Parlamento acometían las dos principales
urgencias que habían manifestado los ciudadanos en las
elecciones, la necesidad de actuar en lo que respecta al acceso
a la vivienda y la necesidad de proteger el territorio. El Decreto
de ley de medidas cautelares hasta la aprobación de normas de
protección de áreas de especial valor ambiental fue un primer
paso y después de atender la urgencia que significaba la
creación de la Agència Tributària de les Illes Balears en mayo
del 2008, por mandato estatutario, el 5 de junio aprobábamos en
esta cámara la Ley de medidas urgentes para el desarrollo
territorial sostenible y posteriormente la Ley de actuaciones
urgentes para la obtención de suelo para viviendas de protección
pública. Los dos primeros objetivos se cumplieron con la
urgencia necesaria y también con práctica unanimidad. De no
ser por el goteo continuo de casos de corrupción, este año sería
recordado por una actividad política fructífera para los intereses
de los ciudadanos y en los que se ha respondido a las principales
y urgentes demandas que plantearon en la campaña electoral.
Pero pasemos de la crisis política que supone la corrupción
a la crisis económica. Si otra cuestión ha habido importante
durante este año ha sido el impacto de la crisis económica
mundial. El desconcierto, insisto en esta palabra, desconcierto
a nivel mundial, es importante. La China popular aplica los
principios del capitalismo más rancio en sus relaciones laborales
y en la banca, mientras que en la cuna del liberalismo, en
Estados Unidos, se intervienen los bancos; en el Reino Unido no
sólo se nacionalizan los bancos, sino que se les llega a aplicar
la legislación antiterrorista, como ha sucedido a los bancos
islandeses en el Reino Unido, cuna del liberalismo. Los
comunistas explotando a sus trabajadores, con los principios
más rancios del liberalismo, los capitalistas nacionalizando la
banca. Sólo falta que la higuera dé frutos en invierno y se rasgue
el velo del templo.
Todo son señales del fin del mundo, del fin del mundo tal y
como lo conocemos, del fin del mundo económico tal como lo
conocemos en estos momentos. Un cierto apocalipsis
económico que se ha tragado la confianza de los mercados y si
me apuran diré que peor que la apocalipsis, cuando en el Libro
de San Juan se abre el tercer sello que corresponde a lo que
entonces llamaban el hambre -ahora en los países desarrollados
la llamamos crisis económica-, que estaba representada por un
caballo negro con una balanza en la mano, cuando sale dice San
Juan: “miré y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una
balanza en la mano -la llamada crisis económica o el hambrey oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía:
dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un
denario, pero no dañes el aceite ni el vino”. Ni el caballo negro
del apocalipsis que se refiere al hambre fue tan perjudicial como
el capitalismo liberal. Aquel caballo extendía la inflación en los
precios de alimentos, ya lo hemos dicho, dos libras de trigo por
un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero salvaba
algunos artículos de primera necesidad, “pero no dañes el aceite
ni el vino”. El capitalismo liberal no conoce ni siquiera estas
distinciones del apocalipsis y daña todos los productos de
primera necesidad, sin distinciones y sin preocuparle el daño
que causa, especialmente a los países pobres.
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Hace poco tiempo, en un debate sobre la crisis económica,
me referí constantemente aquí al paralelismo de la situación
actual con la gran depresión de 1929, recordarán algún ejemplo
que incluso poníamos de aquella época y es que en las dos, tanto
en ésta como en aquella, hay grandes coincidencias. Son dos
crisis del sistema liberal como tal, hoy, y es la comparación
generalizada para la práctica totalidad de analistas, en los dos
momentos lo que se produce es lo mismo, tanto en la crisis del
29 como ahora, se generan unas rentas del capital excesivas a
costa de rentas del trabajo. El dinero, que parece que hoy ha
desaparecido a nivel mundial, sigue existiendo, el dinero que
había hace un año sigue existiendo exactamente el mismo, lo
que pasa es que ha cambiado de manos. La política de dinero
barato, a la que hicimos referencia en otras intervenciones,
aceleró el consumo, llevó a los ciudadanos a nivel mundial en
occidente a endeudarse, gran parte de ellos comprando
viviendas sobrevaloradas que tendrán que pagar con sus rentas
de trabajo futuro de los próximos 30, 40 o 50 años.
¿Y dónde está el dinero si no lo tienen los bancos? Se ha
diluido en esta maraña del mercado financiero desregularizado
propio del capitalismo liberal. Los bancos entregaron gran parte
de los depósitos a ciudadanos con solvencia delicada y a
extraños fondos de inversión y éstos lo han entregado a quienes
producían a precios exagerados, y éstos lo han hecho
desaparecer, el dinero está, pero no sabemos dónde. ¿Dónde
puede estar? Pues está, sin duda, donde no ha quebrado ningún
banco, donde no quiebran los bancos, donde no se intervienen
los bancos, donde los bancos no necesitan ayuda, sin duda, en
los paraísos fiscales que son consustanciales al capitalismo
liberal para almacenar los excesos de codicia. Elimínense los
paraísos fiscales y la crisis se resolverá en un mes.
Pero dejémonos de utopías. La solución a la crisis pasa
ahora por el mismo camino que en el año 29, exactamente por
el mismo. Hay que regular los bancos, todo el mundo lo está
diciendo, aunque los españoles no lo necesiten tanto como los
de otros países. Tengamos en cuenta que es difícil de explicar
la situación en que se encuentran los bancos, después de que la
banca haya sido la actividad empresarial con mayores
beneficios en los últimos treinta años. ¿Qué ha pasado?
Evidentemente no se puede confiar en el capitalismo liberal para
vigilar los ahorros del mundo. En eso nada se puede hacer desde
la comunidad autónoma. ¿Qué podemos hacer desde la
comunidad autónoma? Se precisa un incremento de gasto
público y de los salarios, siempre que éste vaya unido a un
incremento de la productividad. Por decirlo de una manea más
correcta, un incremento de la productividad que traiga consigo
un incremento de los salarios. Esto es lo que se necesita.
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La política de inversiones públicas es fundamental y en ello
la anunciada ley de barrios, junto con la construcción de
vivienda protegida serán medidas importantes. Pero lo más
eficiente para estimular la economía es invertir en servicios
públicos del estado del bienestar, sanidad, dependencia,
servicios sociales, escuelas de infancia, etc., que necesitan
muchos recursos humanos en un momento en que el desempleo
es nuestra principal preocupación. En España sólo tenemos un
9% de la población en este tipo de servicios públicos, cuando la
media de la Unión Europea es de un 15%. Una nueva Ley de
servicios sociales, actualmente en audiencia pública, será una
herramienta imprescindible.
Ya se ha anunciado un presupuesto para el nuevo ejercicio,
para el próximo ejercicio, que va a suponer un gigantesco
esfuerzo para esta comunidad autónoma, desolada tras la pasada
legislatura. En su primera etapa de Gobierno el Sr. Antich, ya lo
dijimos, dejó las cuentas públicas con la mejor calificación
posible, AA+. En esta segunda etapa lo ha recibido en quiebra
técnica. Es ahora, en este momento de crisis, cuando a la
comunidad autónoma le toca contraer deuda. Las múltiples
actuaciones que han anunciado en educación, salud y servicios
sociales van en la linea adecuada. De todas ellas destacaré los
primeros pasos que se anuncian de esa futura facultad de
medicina, por lo transversal de la inversión, por cuanto que es
una inversión educativa, mejora la atención sanitaria de nuestros
ciudadanos y sus servicios sociales. Lo mismo hemos de decir
del Plan de reactivación de la ocupación de las Islas Baleares
que supondrá más de 20 millones de euros en el buen camino.
En política fiscal, hemos de avanzar en progresividad. Aún
recuerdo con vergüenza ajena unas palabras del Sr. Aznar que
en el año 2003 decía jocosamente, como jocoso es, “en España
los ricos no pagan impuestos”. Cualquier otro presidente se
habría avergonzado, él naturalmente no. Es cierto que el espacio
de actuación de nuestra comunidad autónoma es reducido, pero
se están dando los pasos en la buena dirección. El Decreto ley
de medidas tributarias ante la crisis económica, recientemente
aprobado, es uno de esos pasos.
No cansaré la atención de esta cámara con las innumerables
actuaciones que se han hecho y las que están en trámite y que
usted, Sr. Presidente, nos recordó en su primera intervención en
este debate. Sólo destacaré para acabar con este asunto lo que
me parece lo más importante, que desde el análisis de los
problemas hasta las soluciones que se aprueban, todas son fruto
de un diálogo social permanente. No ha habido nunca un
gobierno en esta comunidad autónoma que haya hecho del
diálogo entre todos los sectores un elemento tan habitual y
fecundo de trabajo. En su debate de investidura, Sr. Presidente,
le pedimos que hiciera del diálogo la mejor herramienta de
gobierno y hoy estamos orgullosos del resultado. El grupo
político que no quiere integrarse en esa política de diálogo
constante quedará en la absoluta soledad.

Mención aparte merece el ofrecimiento que ha hecho el Sr.
Presidente al Partido Popular para que se integre en la Mesa de
Turismo. ¿Alguien podía imaginar la viceversa en otros
tiempos? No, en absoluto, ni siquiera los que tuvieron la
imaginación más fértil, especialmente los que recordamos como
incluso en organismos medioambientales se llegaba a depurar
a representantes de organizaciones ecologistas de las más
reconocidas. Tenemos la seguridad de que está dando los pasos
por el camino correcto. Podemos equivocarnos en detalles, sin
duda, pero las grandes lineas son acertadas. Frente a la política
que lleva este gobierno no hay alternativas, Sr. Presidente. Lo
pudimos comprobar en el reciente debate sobre las soluciones
o actuaciones frente a la crisis económica, para muestra un
botón.
Mire, la oposición se refería a la actual situación económica
denominándola “estanflación”, que significa paro más inflación
de forma simultánea. Y se nos decía, palabras textuales, “la
inflación, Sr. Presidenta, está literalmente descontrolada”. Lo
dicen el mes de julio y como si los dioses se hubieran irritado
por esa grandilocuencia, en el mes de agosto, va y cae la
inflación un 0,4%. Y en septiembre vuelve a caer. La tasa de
variación interanual del IPC en el mes de septiembre disminuye
4 décimas y se sitúa en el 4,5%. La tasa anual de inflación
subyacente es del 3,4%, una décima menor que la registrada en
agosto. Y el Índice de Precios al Consumo harmonizado sitúa su
tasa anual en el 4,6%, con lo que disminuye 3 décimas sobre el
mes anterior.
No quiero dar a ningún gobierno el mérito de que haya
rebajado la inflación, sería pretencioso. Cualquier lego en
economía tenía claro que la inflación iba a dejar de ser un
problema, al menos en el corto plazo, especialmente por la
reducción constante de los precios del petróleo y el aumento del
desempleo. Lo importante, lo dramático de aquí es que algo tan
sencillo, y los hechos así lo demuestran, fuera ignorado hasta el
punto de decir que la inflación estaba descontrolada. Es que no
importaba el acierto en el análisis, tampoco crean que hubieran
hecho un análisis muy sesudo de la situación y la prueba
evidente es el desacierto del resultado de este análisis, si es que
lo hubo. Lo importante era asustar a los ciudadanos, alarmar,
meter miedo, esto era lo importante, restar confianza, cuando
todo el mundo sabe que la labor principal de los responsables
políticos es inyectar confianza en la situación económica para
que ésta vuelva a funcionar, porque la confianza y el crédito son
cosas que van juntas, la oposición quizás de una forma un poco
temeraria, lo que pretendía era asustar a los ciudadanos.
Como no está descontrolada la inflación, por fin el Banco
Central Europeo ha reajustado los tipos de interés a la baja. Si
el análisis estaba equivocado, las medidas que propusieron
también lo estaban, Sr. Presidente, y así cuando hay
prácticamente unanimidad mundial en volver a medidas
keinesianas, cuando todo el orbe proclama la necesidad de
sujetar y regular el capitalismo liberal, puede que excepto en
China y tal vez con la frecuencia que el anterior gobierno
viajaba a China, las medidas que se proponían por el Partido
Popular en esta cámara eran medidas textualmente,
liberalizadoras de las comunicaciones, gas y electricidad.
Ninguna de tales medidas está en el ámbito de nuestra
economía. Pero llamamos la atención sobre los principios
teóricos de la propuesta. Sostienen que la liberalización baja los
precios, en lugar de control de los precios. Cuando nos
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movemos en la paradoja es que algo falla. Es decir, ahora existe
un control de precios, se dice que los precios no pueden subir
más allá de un determinado nivel X y si se liberalizan, los
precios que ahora están sujetados, bajarán. Es una auténtica
paradoja. Y es que a veces se utilizan palabras por su aparente
buen sentido olvidando el significado. Suena bien la música,
liberalice usted, pero se olvida el resultado. O lo que es peor, no
se entra a hacer un análisis bueno de lo que se está diciendo. Y
la palabra liberalismo es una de ellas.
Miren, cuando Napoleón leía El Príncipe de Maquiavelo
escribió anotaciones en su margen que resultan altamente
ilustrativas para estudiar la personalidad y las ideas del general
corso, y aprovecho para dar las gracias a la diputada Sra.
Alberdi por haberme encontrado en una estantería de Bogotá el
libro que tan intensamente estuve buscando. Mire, en un
momento en que Maquiavelo utilizó la palabra “liberal”,
Napoleón escribe al margen: “la palabra liberal me sirvió de
mucho, pero tomada metafóricamente. Las expresiones de
sentimientos liberales, de modo de pensar liberal que
ciertamente no arruinan y embelesan a los ideólogos, son en
realidad de mi invención. Forjado por mí este talismán, no
aprovechará nunca más que a mi causa y abogará siempre por
mi reinado, aún en poder de los que me destronaron”. Diciendo,
esto va muy bien, embelesa a los ideólogos y los que me quieren
fuera, seguirán utilizando esto de liberal porque cae de
maravilla. Esto es lo que pasa, utilizan las palabras, sin atender
lo qué significa su significado y lo qué significan las medidas
que proponen. Ya sabía Napoleón que lo de liberal vendía e
incluso los que le quitaron de en medio lo aprovecharían. Como
han visto, señoras y señores diputados, sirve hasta para el
disparate.

1875

Pero he dejado para el final la perla de las propuestas que se
han ido desgranando. El principal problema que tendrá esta
comunidad autónoma, ciertamente y ya lo es, será el desempleo.
¿Cuál es la propuesta estrella para combatir el desempleo? La
escuchamos en esta cámara hace un par de semanas, atiendan
bien, la recordarán, que se abran las fincas públicas para que la
gente pueda cultivarlas para comer. Ahorraré comentarios sobre
el nuevo bolchevismo... ¿Quién podía imaginar que el PP
rescataría el espíritu de Marinaleda? ¡Que se abran las fincas
públicas para que se cultiven y se pueda comer! El desconcierto
es absoluto. ¿Recuerdan aquellos tiempos en que se reconocía
a la derecha una capacidad de gestión económica superior a la
de la izquierda? Con todo esto, com ven, señoras y señores
diputados, tempus fugit.
Sr. Antich, la política de diálogo, la concertación y las
medidas en la intervención de la economía que ha anunciado, no
sólo son acertadas, sino que además no tienen ninguna
alternativa. La lucha contra la crisis y las necesidades
económicas de nuestra comunidad, hacen que sea crucial la
reforma del actual sistema de financiación autonómica. Este es
un tema muy importante para nuestra comunidad autónoma. El
Estado autonómico, señoras y señores diputados, es una obra
fundamentalmente socialista y así lo hemos de decir, porque
gracias al empeño de los socialistas se pudo redactar una
constitución en la que figurara un mapa autonómico.
Constitución que no fue votada entonces por Alianza Popular,
incluso se levantó de la Comisión de Asuntos Institucionales
cuando se trató el título octavo del Estado autonómico y
recomendó la abstención a sus votantes en el referéndum
constitucional...
(Remor de veus)

También le pedían al Sr. Antich y lo volverán hacer, que
suspenda la Ley de medidas para la obtención de suelo para la
vivienda protegida, porque primero hay que vender un stock de
5.000 viviendas. Palabras textuales: “créame, gran parte de los
promotores, sobre todo los pequeños, están de acuerdo con este
tema”. En la cumbre del análisis, se sostenía que no hay
demanda de viviendas, cuánto tiempo deben llevar sin salir a la
calle. Todo el mundo sabe que es a partir de un precio para el
que no hay demanda y que para esas 5.000, probablemente no
hay demanda porque son caras. Ya lo dije en el debate sobre la
aprobación de la Ley de medidas para la obtención suelo para
viviendas de protección pública, para el Partido Popular es
prioritario vender el stock de viviendas a precios especulativos,
que poner la vivienda a un precio asequible.

En el sistema de financiación decretado por el Partido
Popular hace unos años, nos situó a la cola de España, todo el
mundo lo sabe y todo el mundo lo reconoce...
(Continua la remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
TranquilAlitat, senyores i senyors diputats, que ja falta poc.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Pero denso, Sra. Presidenta.
(Rialles)
El sistema de financiación del Partido Popular nos situó a la
cola de España y ha llegado el momento de superar el sistema
Aznar. Como ya es un clásico a nivel del Estado no podremos
contar con el Partido Popular, ya saben que no sólo porque ya
dijo Rajoy que no había que reformar el sistema de financiación
de esta comunidad autónoma sino porque más recientemente la
Sra. Ana Mato, también del Partido Popular, ha dicho que en
época de crisis no hay que tocar el sistema de financiación. O
sea, no podemos contar con ellos.
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Esa falta de convicción en el sistema autonómico trae como
consecuencia que no haya criterios sólidos en el Partido Popular
a la hora de reivindicar mejoras, sino sólo disparos al aire. Y así
oímos en esta cámara a la líder del Partido Popular
reivindicando 500 millones de euros como mejora del sistema
de financiación. ¿En base a qué criterio?, nos preguntamos
todos; y dijo: “No importa por qué criterio”, palabras textuales,
dijo su líder, “pero pida 500 millones”. Eso sí que es tener
criterio.
Miren, nosotros creemos que hay que tener un criterio a la
hora de enfrentar la reforma del sistema de financiación.
Nosotros, que hemos defendido desde hace más de 100 años que
España sea un estado federal, lo hemos defendido desde hace
más de 100 años y que desde luego entendemos que es muy
bonito fundar un partido en el 82, cuando ya está puesta la mesa
del estado autonómico, y empezar a reivindicar más que nadie,
es muy bonito, pero quien puso el sacrificio durante 100 años
para esto llegara a ser un estado federal y para que hoy en
España haya una autonomía fue el Partido Socialista Obrero
Español...
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
...no recién llegados, no recién llegados.
Nosotros tenemos un criterio porque entendemos que no se
puede seguir el criterio de pedir más, quien es el que más pide,
“éste pide tanto, los dos pedimos eso”, y como decía aquel “y
dos huevos duros”. Este es un sistema que puede emplear gente
que no tenga criterio. Hay otro criterio que también se emplea
que es el del expolio fiscal. Nosotros como socialistas
entendemos que ese criterio por si solo no sirve. ¿Qué pasaría
si aplicáramos -el criterio tiene que servir para todo- si
aplicáramos ese criterio a la microeconomía, qué sucedería?
Que quien paga muchos impuestos diría “¿yo por qué tengo que
pagar muchos impuestos al Estado si luego no me beneficio con
nada? No quiero, todo lo que yo me gasto en impuestos
déjemelo usted para mí y yo me pagaré mi colegio, etc., etc.”.
Entendemos que no. Ahora, eso sí, lo que no está bien es que
determinadas autonomías carguen con la carga financiera,
lleven por si solas gran parte de la carga financiera del Estado
y se vean perjudicadas en su financiación. Esto consideramos
que no es así.
Nosotros tenemos criterio y se lo decimos, y lo decimos aquí
sin ningún problema. Mire, el verdadero problema para el
sistema de financiación es el cálculo de necesidades, pues con
el actual sistema no se estiman las necesidades reales. Se nos
aplican reglas de modulación que limitan el incremento de aquel
cálculo respecto al pasado. Además el cálculo de necesidades se
hace sobre un año base, no anualmente, por lo que es
complicado ajustar los movimientos poblacionales.
Nuestro otro problema grave en la actualidad es el fondo de
suficiencia, pues no prevé ningún límite a la solidaridad
interterritorial i perjudica a las comunidades con menos recursos
finales como Baleares, que tiene un fondo de suficiencia
negativo. Para mejorar nuestro cálculo de necesidades
necesitamos que la población sea la principal variable de
referencia y eliminar las reglas de modulación, y evitar que las
regiones que más aportan al sistema sean las que dispongan de
menos recursos financieros, como es el caso de Baleares. El

nuevo modelo de financiación tiene que considerar también el
diferente esfuerzo fiscal que hacen las regiones.
¿Cuánto dinero supone eso? Pronto entraremos en la subasta
del disparate. Habrá quien compita para elegir la cantidad más
alta como si ello nos hiciera más patriotas o más listos. Nosotros
no entraremos en cantidades, pues entendemos que adelantar
cantidades es una táctica torpe, pues servirá a otras
comunidades para posicionarse y nos quedará una situación
rígida a la hora de negociar. Como decían los antiguos, (...), con
la barba de los tontos aprende el barbero nuevo. No mostremos
nuestra barba para que otros aprendan a afeitar sobre ella. Por
eso manejar cantidades es de una torpeza contraria a los
intereses de nuestra comunidad, totalmente contraria.
De todas manera las señales que tenemos son buenas. Nunca
había mejorado tanto la inversión estatal en Baleares como en
esta legislatura. Convenios firmados entre la Administración
General del Estado y consells insulares, 390 millones para
inversiones con el Consell de Mallorca, 41,3 millones para
expropiaciones con el Consell de Mallorca, 63 millones para
inversiones con el Consell Insular de Menorca, 5,8 para
expropiaciones, también con el Consell Insular de Menorca, 15
millones para la limpieza de torrentes con la Conselleria de
Medio Ambiente, 335 millones para tren, desdoblamiento de
Inca 3 millones. Las inversiones del Estado de los años 2009 a
2014 también han sido extraordinarias. Para el año 2009
tenemos prevista una inversión de 421 millones, y el resto de
años, del 2010 al 2004 la inversión será de 400 millones de
euros anuales. Por lo tanto el estado mantiene y cumple su
compromiso de invertir 2.800 millones de euros entre los años
2008 a 2014 en aplicación de la disposición transitoria novena
del Estatut.
Como consecuencia de la fuerte inversión estatal en las Islas
Baleares para el año 2009 nos situamos en una ratio de 420
euros por habitante, lo cual supone una ratio per cápita que
implica que las Islas Baleares dejan de ser el furgón de cola en
la inversión estatal con respecto al resto de territorios españoles.
En el año 2007 el Estado invirtió en Baleares 213 millones de
euros; ello implica que en dos años, los años 2008 y 2009, la
inversión estatal en Baleares ha crecido un 80,67%, algo
prácticamente nunca visto. Unos pueden hablar y no hacer nada,
aquí hay hechos y dinero.
Concluyo ya, Sra. Presidenta. Tenemos por delante un año
que va a ser muy duro, la crisis económica y en especial el
desempleo van a ser nuestro principal reto. La ruina de las arcas
autonómicas será nuestra principal dificultad para poder
acometer las necesidades políticas que se nos presentan. Con
todo tenemos una línea de vida a la que nos hemos de sujetar,
que es la unidad social conseguida a través del diálogo
constante; a esa unidad de acción se deben de sacrificar
objetivos partidistas de corto plazo y escasez de miras. El
secretario general de PSOE ha dado recientemente un ejemplo
de ello: los socialistas apoyaremos los presupuestos en todas las
instituciones en que participemos. Ese espíritu de colaboración,
de unión, de trabajar juntos en beneficio de los ciudadanos,
dejando de lado en tiempos tan duros los intereses propios de
cada partido es lo que nos sacará adelante. Habrá quien pese a
todo quiera poner su proyecto de partido o su proyecto personal
delante del interés común y de la unión que precisa ese interés
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común. Habrá también -se lo digo, Sr. Presidente- quien
intentará asustar a los ciudadanos y restarles la confianza.
Hoy cada grupo parlamentario se define. A nosotros, Sr.
Presidente, conscientes de nuestra responsabilidad, nos tendrá
a su lado. Somos un partido de gobierno, insisto, consciente de
su responsabilidad, no tenemos un pie fuera y un pie dentro;
tenemos los dos pies dentro del gobierno y para empujarlo para
que salga adelante, porque si este gobierno sale adelante nuestra
comunidad autónoma también lo hará.
Muchas gracias, Sra. Presidenta.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Diéguez.
Arribat aquest punt se suspèn la sessió, que recomençarà a
les 16,30 hores.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bones tardes, senyores i senyors diputats, recomença
la sessió. Correspon el torn al Grup Parlamentari Popular.
El Sr. President vol contestar als diferents grups abans?
Doncs en aquest cas, té la paraula el president del Govern, el
Molt Hble. Sr. Francesc Antich.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
en primer lloc, com no pot ser d’una altra manera, vull agrair
totes les intervencions dels distints grups que s’han fet avui
matí. Unes intervencions on s’han expressat tota una sèrie de
propostes, d’opinions i de posicionaments sobre la política que
du a terme aquest govern.
He de dir que ahir al discurs vaig intentar centrar tota
l’atenció en allò que crec que en aquests moments preocupa més
als ciutadans i a les ciutadanes i per tant, a la situació de
dificultat per la qual passa molta gent i molts de sectors, però
avui per desgràcia torna cobrar atenció un tema que crec que ens
hauria de preocupar a tots els que som dins aquesta cambra, de
fet, crec que ens preocupa perquè a moltes de les intervencions
així s’ha esmentat.
La veritat és que els casos de corrupció que afecten aquesta
comunitat autònoma estan afectant de forma molt important la
credibilitat de les nostres institucions i per tant, afecten la
confiança que les nostres institucions han de tenir per a la
ciutadania. Per tant, afecten d’una forma molt important al que
és aquell treball que s’hauria de fer des de totes i cada una de les
administracions de la nostra comunitat autònoma.
Aquí s’ha parlat de la necessitat de posar distintes mesures
en marxa per tal de combatre aquestes situacions. Ahir vaig dir
que estàvem disposats a treballar en aquesta direcció i per tant,
vaig anunciar una llei per millorar la gestió pública de certs
organismes que en aquests moments es demostra que no tenen
tots els controls que haurien de tenir. Per tant, hi ha una voluntat
clara per part d’aquest govern de millorar tota aquesta situació,
però també vull dir ben clar que malgrat aquesta voluntat, mai,
mai no podrem des de les institucions salvar la possibilitat que
pugui sortir un desaprensiu i per tant actuar en contra del que
hauria de ser, en contra del que haurien de fer els gestors
públics.
Per això vull dir que estam dins una democràcia on hi ha
distints poders i els poders han de fer la seva feina. Vull dir ben
clarament que estic ben satisfet que el poder judicial i la Fiscalia
treballin en aquesta direcció perquè crec que és necessari enviar
un missatge a la ciutadania que aquells que tenen la voluntat
d’anar en contra de servir als ciutadans i a les ciutadanes des de
les institucions a un moment o a l’altre tendran el seu càstig. Per
tant, en aquest sentit, no basten només les lleis, sinó que a la
vegada és necessari que hi hagi una voluntat de totes les forces
polítiques de fer feina en aquesta direcció.

És la segona vegada que presidesc un govern, vaig presidir
el Govern del 99 al 2003 i es feren moltes d’auditories i es varen
mirar com s’havien gestionat les coses i crec que es gestionaren
bé perquè poques coses han sortit en relació amb aquell període.
Per tant, crec que hi havia una voluntat clara que servir bé als
ciutadans i ciutadanes, tal i com la voluntat avui de servir a la
ciutadania.
Per altra banda, també voldria deixar una altra cosa clara, si
els controls volen que funcionin, funcionen, i de fet es demostra
a aquesta legislatura perquè a aquesta legislatura es demostra
que aquelles coses que no estaven d’acord amb la llei es posen
allà on s’han de posar i s’investiguen per qui ha d’investigar i es
prenen, per tant, mesures en relació amb aquest tema. Estam en
uns moments on hem de fer un especial esforç totes les forces
polítiques, un especial esforç per retornar la confiança als
ciutadans i a les ciutadanes.
En aquest sentit, vull dir que després del que ha passat avui
matí, he demanat a Unió Mallorquina que faci el canvi de
diputat del Sr. Vicens perquè després d’haver vist les actuacions
que s’han duit a terme avui matí crec que el que pertoca és que
hi hagi un canvi per tal de donar legitimitat a la feina que feim
aquí i per tal que ell pugui defensar les seves postures on
pertoqui, però per tal de donar la legitimitat que pertoca a la
feina que es fa des del Govern i des de les forces que donen
suport al Govern.
Per tant, aquesta és la petició que he fet i la vull deixar ben
clara aquí. Vull dir que jo crec en la política en majúscules i
crec que hi ha molts de polítics i moltes de persones que han
deixat moltes hores i molta feina per servir a la ciutadania, que
hi han dedicat molt de temps, que han dedicat molt de treball, a
fer feina per als altres i per tant, per a tota aquesta gent crec que
és bo que en aquest moment tots i cada un de nosaltres, totes les
forces polítiques facem un esforç important en aquest sentit.
De les distintes intervencions que hi ha hagut, hi ha hagut
dos temes, sense perjudici que hi pugui haver qüestions més
concretes, hi ha hagut dos temes que crec que són els que de
qualque manera han tengut més atenció per part dels grups que
han intervingut. Dos temes a la vegada molt importants per a
aquesta comunitat autònoma. Un és el tema de finançament i
l’altre és el tema d’inversions sense perjudici que després parli
de model econòmic i de la situació de crisi.
En matèria de finançament he de començar dient que entenc
totes i cada una de les postures que avui he pogut escoltar aquí.
De fet, defensar una cosa diferent que aquesta comunitat
autònoma és la comunitat autònoma més perjudicada en
diferència respecte de totes les comunitats autònomes
d’Espanya en relació amb el sistema de finançament crec que no
ho pot defensar absolutament ningú a la contra. Per tant, aquest
ha estat un dels primers objectius, un dels primers temes que des
del primer moment ha tengut l’atenció del Govern de la
comunitat autònoma, fins al punt que efectivament algunes de
les persones que han intervingut així ho han dit, fins al punt que
per primera vegada hem sentit al president del Govern
d’Espanya i al ministre d’Hisenda reconèixer que realment la
comunitat autònoma de les Illes Balears era la comunitat
autònoma que estava més perjudicada per l’actual sistema de
finançament.
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Crec que això ha estat una feina que s’ha fet per part
d’aquest govern de demostrar a l’Estat, ja no amb paraules i
discursos, sinó amb números que realment aquesta era la
situació. En aquests moments ens trobam en ple debat del que
és la modificació del sistema de finançament i per tant, la
creació del nou sistema de finançament. He tengut ocasió en
distintes oportunitats de deixar clara la postura dins aquesta
cambra de quina era la idea del Govern. El Govern no acceptarà
un finançament que no sigui just per a aquesta comunitat
autònoma. El Govern no acceptarà que no se’ns posi dins la
mitjana quant al finançament. El Govern vol que s’agafin totes
aquelles mesures perquè efectivament el sistema de finançament
sigui viu. Per tant, si hi ha augment de població hi pugui haver
canvis dins el que és el sistema de finançament.
El Govern té ben clar que vol un sistema de finançament a
nivell autonòmic on un dels principis sigui la solidaritat. Les
Illes Balears volen seguir sent solidaris, però les Illes Balears
volen ser solidaris i a la vegada cobrir les seves necessitats i en
aquests moments la comunitat autònoma de les Illes Balears
amb l’actual sistema de finançament no cobreix les necessitats
d’aquesta comunitat autònoma i això va en perjudici de tota una
sèrie de serveis importantíssims per a la ciutadania.
Per tant, en aquests moments estam en temps i en hora,
parlam de forma bilateral amb l’Estat per tal d’intentar avançar
amb el nou model de finançament i per altra banda, treballam
també, com no pot ser d’altra manera, perquè hi pugui haver al
final un gran acord multilateral. Vull recordar que el sistema de
finançament actual és un sistema de finançament impulsat per
una altra força política i que ha perjudicat de forma
importantíssima les Illes Balears. Per tant, en aquests moments
el Govern allò que intenta amb aquells que avui governen a
Espanya és arribar a l’acord que posi les Illes Balears al lloc que
li pertoca. Per tant, el lloc allà on li pertoca és no estar 24 punts
per baix de la mitjana i tenir un finançament que pugui donar
efectivament respostes a la ciutadania amb serveis
importantíssims, però que a la vegada és un element bàsic per
a la competitivitat i el creixement d’aquesta comunitat
autònoma.
Per tant, en aquest sentit pens que deix clar quina és la
postura del Govern i amb quin ànim feim feina per tal de treure
una resposta en relació amb aquesta modificació que doni,
efectivament, una sortida així com cal a les expectatives que té
aquesta comunitat autònoma.
Per altra banda, se m’ha parlat d’inversions, ahir deia que en
relació amb les inversions hi havia qüestions amb les quals
estava satisfet i altres que trobava que no anaven al ritme que
haurien d’anar. Si no ho record malament, això és el que vaig
dir. Crec que és una bona notícia per aquesta comunitat
autònoma que ha pactat per als pròxims set anys 2.800 milions
d’euros en inversió estatal, a raó de 400 milions d’euros anuals
i com tots saben l’any passat varen ser 300 i enguany damunt el
pressupost en figuren 421. Per tant, això ens assegura per set
anys una inversió important per a la comunitat autònoma molt
per damunt del que a aquesta comunitat autònoma li havia tocat
durant molt de temps. Vull recordar que aquesta és una inversió
de pressupost executat. Per tant, aquells doblers que no
s’executin passaran als anys següents i això ho vull dir -i ho vull
dir ben clarament- és també vista l’experiència que tenim de
molts altres anys, és també una quantitat de doblers importants.
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Vull recordar que els darrers 15 anys quan fèiem números
l’execució pressupostària a aquesta comunitat autònoma per part
de l’Estat era -m’ho han sentit dir moltes vegades- un 0,7%. Per
tant, en aquests moments ja no estam a la cua en matèria
d’inversions, per tant en aquests moments hem fet un avanç
important al que són inversions de l’Estat, un avanç quantitatiu,
però a més un avanç qualitatiu. Un avanç quantitatiu perquè són
més doblers, però a més, un avanç qualitatiu perquè ens permet
negociar part d’aquests doblers en aquells projectes que per a
nosaltres són més interessants.
En prova d’això enguany hi ha unes inversions previstes de
260 i busques de milions d’euros que són competències directes
de l’Estat i, per altra banda, a més d’altres convenis que també
figuren en el pressupost, hi ha 101 milions d’euros que són
conveniables entre l’Estat i la comunitat autònoma en aquells
temes en què la comunitat autònoma tengui més interès. I això
ens obre la possibilitat a poder parlar de tramvia, de transport
públic per a les altres illes, ens obre distintes possibilitats. Per
tant en aquest sentit jo crec que la comunitat autònoma ha fet un
pas endavant molt important.
Per altra banda he de dir que d’ençà que estam en el Govern
s’han pogut firmar distints convenis, que no de tots estam
satisfets en relació a la seva execució, però que estan firmats i
que estic ben convençut que en acabar aquesta legislatura
hauran tret uns fruits importants per a aquesta terra. Estic
parlant de 560 milions d’euros en matèria de carreteres i estic
parlant de 443 milions d’euros en matèria de tren. Però podria
parlar de 56 milions d’euros en matèria de dependència, o
podria parlar d’altres convenis que també hem pogut firmar.
Vull dir que en algun d’aquests temes en aquesta comunitat
hem passat de 0 euros de l’Estat a 443, voldria que quedàs ben
clar. 0 euros en tren, mai..., sempre hi havia hagut excuses per
invertir en tren per a altres govern de l’Estat; ara tenim firmat
un conveni de 443 milions d’euros que ens donarà la possibilitat
de poder invertir en transport públic, que ens dóna la possibilitat
que ja hàgim presentat alguns projectes, que ja estiguem
millorant allò que és la nostra xarxa de tren i sobretot arribar a
alguns indrets que eren objectiu de la feina d’aquest govern.
Deia que en algunes coses no estava content, i ho vull deixar
clar. No estic content amb l’execució del conveni de carreteres
que hi ha firmat amb els consells insulars, perquè és vera que hi
ha un retard important en relació a l’execució d’aquest conveni,
i per tant per aquest tema, pel tramvia, pel conveni antic en
matèria de carreteres, per temes d’obligacions de servei públic,
per distintes qüestions, totes molt importants, he demanat una
entrevista amb la ministra de Foment i se celebrarà dins la
primera setmana de novembre per tal d’intentar descolAlapsar
totes aquelles coses que no van al ritme que pertoca.
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És ver que en algun tema, en alguna qüestió tenim algunes
dificultats. Tots vostès saben que efectivament hi ha un conveni
antic de carreteres, dos convenis antics de carreteres, un del 98
i un altre del 2004, que en el seu moment hi va haver un
problema entre la comunitat autònoma i l’Estat, i que de forma
unilateral per part de l’Estat es va rompre aquell conveni, un
conveni que ja hi ha una sentència i que aqueixa sentència diu
que no es podia rompre de forma unilateral i que per tant
s’asseguin una altra vegada les dues administracions per tal de
solucionar els problemes que hi ha en relació a aquest conveni.
I alguns problemes tenim; vull recordar que les carreteres que
es varen fer en relació a aquest conveni varen pujar a prop de
600 milions d’euros quan al conveni les quantitats que hi havia
previstes eren 300 milions d’euros; per tant varen costar
exactament el doble del que realment hi havia previst en el seu
moment per fer aquestes carreteres.
Vull recordar que tot el conveni del 2004 es va fer fora cap
supervisió de cap dels projectes de carreteres per part de
Madrid, cosa que establia el conveni; no hi va haver un sol
projecte, un sol projecte de carreteres fets d’acord amb el
conveni del 2004 que fos supervisat per Madrid. Vull recordar
que aquestes carreteres es varen adjudicar el 2004 i el 2005 i
segons el conveni vigent encara hi hauria carreteres que tocarien
no estar adjudicades, hi havia previst que algunes d’aquestes
carreteres s’havien de fer el 2010, alguna d’Eivissa, el 2010.
Vull recordar que tenim una reclamació posada per l’anterior
govern i un recurs per no perdre posicions posat per aquest
govern, una reclamació que demana els 300 milions d’euros;
dins aquests 333 milions d’euros hi ha carreteres que no estan
fetes, entre elles Inca-Manacor, que vostès recordar l’embull
que es va muntar amb aquesta carretera. Vull recordar que dins
aquest conveni hi ha carreteres que figuren en el nou conveni
que s’ha firmat, per tant estic parlant de la carretera de Ferreries
o estic parlant d’altres carreteres que figuren en aquests
moments dins el nou conveni que s’ha firmat amb el consell
insular.
Per tant només dic això perquè efectivament haurem de
treballar amb el ministeri per intentar arribar a un acord, però
perquè tots tenguem consciència de quina és la situació de
dificultat que hi ha per poder arribar a un acord atesos els
incompliments que hi va haver per part de l’anterior govern en
totes i cada una de les coses que s’establien en el conveni. Per
tant la meva idea és negociar-ho, la meva idea és treure els
millors resultats per a aquesta comunitat autònoma, perquè vull
recordar que aquestes carreteres suposen un forat de 600 milions
de pessetes, forat entès com a deute, per tant suposen una
càrrega importantíssima damunt els pressuposts de la comunitat
autònoma.
Llavors en parlaré, però fa un poc parlaven alguns dels que
intervenien que efectivament havíem tengut uns creixements
durant la legislatura passada, superposant obra pública i obra
privada, que el que es veia venir era que realment a un moment
donat tendríem dificultats. Per tant jo crec que aquest conveni
n’és una mostra, una de com es gestionaven els doblers públics
i com es gestionava la relació amb l’Estat, n’és una mostra clar
i és una mostra del model de creixement que s’impulsava durant
la legislatura passada.

Se m’ha parlat del règim especial i es preveu dins l’Estatut.
Vull dir que efectivament jo crec que és un tema importantíssim
per a les Illes Balears i per tant una qüestió que hem d’afrontar
el més ràpidament possible, però també entenc que la
negociació d’allò del règim especial hauria de venir una vegada
hem tancat els temes d’inversions, una vegada tanquem el
sistema de finançament. Jo crec que en aquests moments el
Govern ha de tenir tots els sentits posats en la idea de treure el
millor sistema de finançament sense perjudici que comencem a
fer feina en matèria de règim especial, però crec que no és el
moment, fins que no hàgim tancat el sistema de finançament,
d’obrir negociacions en relació a aquest tema amb l’Estat,
perquè crec que no seria el millor moment.
Per altra banda dir que, quant a la crisi, alguna de les
persones que ha intervengut ha dit que jo enguany he parlat molt
de crisi i que l’any passat en el discurs en vaig parlar poc. L’any
passat teníem uns creixements importants, vull recordar que en
relació al que són els problemes immobiliaris i per tant en
relació al que són els problemes de la construcció fa més temps
que se’n parla i des del Govern fa temps que hem posat mesures
en marxa en aquest sentit. Jo només vull recordar que el gener
d’enguany vàrem tenir una reunió les distintes conselleries amb
mi i allà, en aquesta reunió, ja vaig dir que era molt necessari
avançar al màxim les inversions per la situació de dificultat que
passava el sector de la construcció, però també vull recordar que
el vertader colAlapse en matèria de crisi financera ni tan sols els
governs més importants del món no havien previst aquesta
situació fa quatre o cinc mesos, i per tant crec que aquest govern
pas a pas ha anat donant respostes a totes i cada una de les
distintes situacions amb què s’ha trobat.
Vull dir que dins el mes de setembre de l’any passat aquest
govern ja es va reunir amb tots els sectors per tal de posar en
marxa unes bases que fessin possible la millora del model, un
pacte per la competitivitat, la cohesió..., per la competitivitat,
l’ocupació i la cohesió social. Tota una sèrie de voluntats es
posaren en marxa des d’aquell moment i puc dir avui ben
satisfet que això n’ha tret uns resultats força importants. Estam
parlant de sis o set pactes aconseguits entre el Govern de la
comunitat autònoma, els sindicats i els empresaris. Estam
parlant d’un caramull d’actuacions i d’iniciatives que han d’anar
dirigides precisament a donar força a un nou model molt més
competitiu, un nou model que fugi del campi qui pugui, que des
del meu punt de vista havia pres un sobredimensionament
durant la legislatura passada, un model pensant en l’economia
productiva.
He de dir, i ho vaig dir ahir, que l’arribada de la situació de
dificultat econòmica ens ha trobat fent feina, al Govern i als
distints sectors, i això va fer possible que de forma immediata
dins el mes de juliol poguéssim presentar en aquest parlament
tota una sèrie de mesures que van dirigides precisament a donar
solució a totes aquelles persones que passaran més dificultats i,
a la vegada, a empènyer la reactivació econòmica, mesures que
vaig tenir ocasió d’explicar en aquest parlament, que ahir vaig
tenir ocasió de poder explicar que una gran generalitat d’elles ja
estan en marxa i que a més vaig dir que a través de la mesa de
seguiment que hem creat per tal de fer-ne un seguiment, de la
crisi, es prendrien les mesures que fossin necessàries per tal de
reforçar-les en cas que això fos necessari.
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Al mateix temps vull dir que a pesar de totes les dificultats
en aquests moments la nostra comunitat autònoma lidera a
nivell de totes les comunitats autònomes d’Espanya el
creixement. Vull dir que, efectivament, com molt bé s’ha dit
aquí, hi ha un sector que està tenint més força, que és el sector
turístic, que és el sector serveis, que ens ajuda a palAliar les
dificultats que ja estan afectant molt més a altres comunitats
autònomes.
Vull ressaltar la importància que facem feina en aquest sentit
tots junts. Jo sé que qualcú pareix que a això li dona poca
importància, però des del meu punt de vista aquest és un canvi
radical respecte del que es feia l’anterior legislatura. Des del
meu punt de vista el projecte Illes Balears necessita comptar
amb tothom perquè puguem treure el màxim rendiment de tots
aquells mitjans que tenim i per poder arribar més aviat als
nostres objectius. Per tant el primer que vull dir és que aquesta
idea de “governança” ens ajuda a caminar més aviat i ens dóna
la possibilitat de poder reaccionar més aviat en cas que hi hagi
dificultats. Per tant en aquest sentit no em cansaré d’agrair la
voluntat que hi estan posant tant els sindicats com els
empresaris perquè això arribi a bon terme.
Per altra banda crec que hi ha un sector, i així ho vaig dir
ahir, un sector al qual hem de donar en aquests moments la
màxima importància, i alguns dels que han intervengut també
ho han dit, que és el sector turístic, un sector turístic que també
vull dir que alguns n’han parlat molt i li han ajudat poc. Crec
que durant aquesta legislatura estam seguint una sèrie de
projectes que s’iniciaren a l’anterior legislatura, i també vull
reconèixer que són bons i que per tant faran que aquest sector es
modernitzi. Crec que en aquests moments al sector turístic se li
ha d’aplicar allò que hem dit en moltes ocasions, que hem
d’emprar aquesta dificultat per reconvertir-la en una oportunitat,
i per tant amb la idea que quan puguem sortir d’aquesta situació
de dificultat puguem sortir amb un producte que pugui donar
respostes als nous reptes en matèria de turisme. Per això, don
molta d’importància a aquesta idea que, conjuntament amb el
sector i amb totes les institucions, puguem donar prioritat a
moure, a facilitar que aquest sector pugui invertir, un sector que,
per altra banda, he de dir és el que en aquests moments les
entitats financeres, perquè així també ens ho varen traslladar en
el seu moment, tenen més confiança per invertir. Per tant, moure
aquest sector, millorar instalAlacions, millorar entorns, millorar
zones, reconvertir zones significa a la vegada moure altres
sectors i per tant que, a més del sector de la construcció, hi ha
altres sectors que també puguin tenir feina.
En aquest sentit, se’ns plantegen una sèrie d’oportunitats que
crec que les hem de saber aprofitar a totes les illes, a totes. Pla
Renove, que suposà uns 400 milions que estan al pressupost de
l’Estat per millorar establiments, uns préstec a molt baix interès
i que han de facilitar la possibilitat que hi hagi crèdit per poder
tirar endavant inversions d’aquests tipus, ho és el tema de la
Platja de Palma, així com ho poden ser altres qüestions. Per
això, jo ahir parlava d’entre tots cercar instruments per tal de
facilitar que aquestes inversions es puguin dur a terme i això
implicarà feina amb els ajuntaments, amb els consells insulars,
implicarà feina amb distintes institucions.
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He de dir que ja hem començat a fer algunes reunions en
aquest sentit i ahir també vaig parlar de la possibilitat d’un
decret llei per tal d’agilitar aquells projectes que creguem que
són d’interès autonòmic, d’interès general en aquests moments
i que vagin dirigits a aquelles qüestions que per a nosaltres són
bàsiques. Per tant, crec que coincidesc en moltes de les
intervencions, en la idea que efectivament totes aquestes
mesures tant les socials com les de reactivació econòmica són
importants en aquests moments.
De totes formes, també vull enviar un altre missatge. Crec
que a aquest govern se li podran dir moltes coses, se li podran
demanar moltes qüestions, però en relació amb aquest tema, en
relació amb el que és la millora del model i fer front a la
situació de dificultat econòmica, el que crec que no se li pot dir
és que no hagi fer res. Per tant, també vull dir ben clar que estic
disposat a escoltar totes les forces polítiques, totes les distintes
opinions que vagin dirigides a millorar l’acció de govern. En
aquest sentit, prenc una bona nota dels distints posicionaments
que m’han fet els distints grups polítics.
Crec que és important demostrar a la ciutadania que aquest
és el tema principal en aquest moment, que això és el que més
ens preocupa perquè pensau que, efectivament, hi haurà moltes
famílies que passaran greus dificultats i per tant, necessiten que
el seu govern estigui al seu costat, perquè a més crec que és un
moment extraordinari, una oportunitat per prendre una altra
direcció, per empènyer un altre model econòmic, per tenir més
cura del medi ambient. Algú deia que, efectivament, algunes de
les iniciatives que s’han posat en marxa, com és la Llei de
protecció de 1.600 hectàrees que estaven a punt de ser
urbanitzades era una mesura important i crec que mostra
clarament una altra manera de pensar. Ho mostra també l’aposta
pel transport públic, ho mostra l’aposta per la rehabilitació, ho
mostra l’aposta perquè hi hagi una vertadera política
d’habitatge, ho mostra l’aposta perquè el Parc Bit sigui un parc
tecnològic i no el que era durant l’anterior legislatura. Ho
mostra, en definitiva, una voluntat de construir aquesta
comunitat conjuntament amb els agents socials i econòmics. Ho
mostra per tant, una altra voluntat, una voluntat de crear una
economia de la qual hi pugui participar tothom i no aquella
economia especulativa que tant vàrem veure durant l’anterior
legislatura.
Algú deia que aquest govern no havia actuat d’hora en
relació amb la crisi. Només voldria recordar una cosa, durant la
legislatura passada -durant la legislatura passada- en aquesta
mateixa cambra, a la qual jo no hi era durant molt de temps, hi
va haver molts de debats dirigits a explicar al Govern d’aquell
moment que un govern que feia feina a panxades al final duia
que la societat tengués un còlic. Ara estam en el moment del
còlic i alguns abans, fa molt de temps, haurien d’haver pensat
quin model era el que empenyien a través de les seves
polítiques. Per tant, crec que en aquests moments, sense frissor,
sense presses electoralistes, sense haver de tornar fer els
projectes dues vegades, sense metros que ens costen una
animalada reparar, amb una idea clara de projecte, crec que en
aquests moments feim la feina que hem de fer.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
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(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Antich. Passam ara al torn de rèpliques, en
primer lloc en nom del Grup Parlamentari Mixt té la paraula el
Sr. Mayans per un temps de cinc minuts.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, presidenta. Sap, president, quina és la millor
resposta al virus de la corrupció? La feina. La feina, jo
corrupció tenc molt clar que és de persones, no d’institucions,
això ho tenc claríssim i supòs que també ho té clar molta gent
i la justícia posa a cada un al seu lloc. Basta veure els que érem
avui matí i els que som ara. I per començar a donar resposta a
aquesta corrupció, anem a fer feina i anem per feina.
Jo li oferesc el suport total i absolut -total i absolut- a la
proposta justa per a Balears de finançament, li oferesc la feina
conjunta, colAlaboració absoluta, una altra vegada li he ofert
aquesta colAlaboració, dues vegades en el primer torn
d’intervenció en deu minuts, l’hi torn a oferir ara mateix.
Passem a concretar un poquet més, avui matí li he fet unes
quantes preguntes i n’hi seguiré fent perquè com vostè ha dit
molt bé -i amb això li don la raó- projectes vol dir feina, vol dir
benestar i vol dir superar aquesta situació difícil que ara vivim.
M’agradaria saber exactament, vostè ha dit que començaran
el centre de dia a finals d’enguany, tenc una resposta de la
consellera que és d’abril, voldria saber exactament, si em pot
concretar, quan es començarà el centre de dia? L’any 2007
també va dir, en referència al conveni de carreteres, que no hi
havia massa problemes, vostè ha reconegut aquí -un gest que
l’honora- que no estava content amb el que passava amb aquests
convenis de carreteres dels consells insulars, m’agradaria saber,
o què ens explicàs, exactament què està passant. També
m’agradaria saber, Sr. President, quines són les infraestructures
noves de transport que vostè va anunciar a Menorca, a Eivissa
i a Formentera.
L’any 2007 també va dir que resoldrien necessitats als nous
hospitals d’Inca, Menorca i Formentera. M’agradaria saber, a
octubre d’enguany, quines són les necessitats que s’han resolt.
L’any 2007 va dir “el 2008 iniciarem el projecte i les obres del
nou hospital d’Eivissa”, l’any 2008 -ho tenc aquí mateix- ahir
mateix va dir “el proyecto del nuevo hospital ya está a punto”,
pàgina 3 d’un diari, però llavors ens trobam a la pàgina 10 “s’ha
constituït el jurat per triar l’avantprojecte del nou hospital de
Can Misses”. Aquí hi ha una cosa que no quadra, o la pagina 3
no és veritat o no ho és la pàgina 10. M’agradaria saber on és
aquest hospital, si el projecte ja està a punt i si hi ha un terreny
per ubicar-lo i com serà, en fi, que ens expliqui un poc aquest
tema perquè hi ha una cosa aquí que no ens quadra.

El 2007 va dir que treballaríem -ho va dir vostè mateix
també- amb la Llei de creació del Consell de Formentera, ahir
no va dir res respecte a aquest punt, m’agradaria saber com està
realment aquest tema. L’any 2007 va dir que estaven
encarregats els estudis per a la implantació de la policia
autonòmica, ahir no en va dir res, voldria saber com estan
aquests temes. I m’agradaria fer-li una pregunta, Sr. President,
com ho farà si el Govern central, com ha dit a Canàries, no ho
finança? L’any 2007 va dir “el 2008 serà l’any de supressió de
barreres arquitectòniques als edificis oficials” i hi destinava 5
milions d’euros amb un pla pilot de supressió de barreres també
a Formentera, record textualment que el vaig felicitar i li vaig
donar l’enhorabona, a dia d’avui, la meva companya de grup si
volgués anar al saló de plens del Consell de Formentera per ella
tota sola no hi podria pujar, m’agradaria saber com està aquest
punt.
Parlant un poc del Govern central, m’agradaria que si té
alguna contestació o si li han donat alguna explicació pel tema
de la caserna de la guàrdia civil, no hi ha ni un cèntim d’euro al
pressupost del 2009 del Govern central, hi ha els terrenys, hi ha
les infraestructures i està tot llest perquè comencin les obres.
L’any 2007 va signar vostè un pacte on deia ampliar el port
d’Eivissa segons acords signats per la Federació Socialista
Pitiüsa i Eivissa pel Canvi, ahir, octubre del 2008, va dir que
Autoritat Portuària ha previst obres al port d’Eivissa.
M’agradaria saber, Sr. President, quines són, on, si és el projecte
del PSOE o si és el projecte d’Eivissa pel Canvi. Ahir va dir que
feim un gran esforç per implementar energies renovables a les
illes, jo diria més bé a algunes illes, m’agradaria saber com està
aquest tema, si ha posat en funcionament el tercer pla energètic
de les Illes Balears.
Jo, Sr. President, li repeteixo una vegada més, em trobarà
per fer feina, a això em comprometo a aquesta tribuna, per
aplicar i per donar una visió més local potser a les mesures que
vostè vulgui aplicar.
Vostè ahir va parlar de diàleg, va parlar de consens, moltes
vegades i amb tot déu, l’any passat al juliol al debat
d’investidura em va dir textualment “jo l’escoltaré, jo sí que
tenc ganes de parlar amb vostè i de saber quina és l’opinió que
vostè té de Formentera”. L’any 2007 vàrem parlar 15 minuts en
un debat com el d’avui, enguany també parlarem 15 minuts, si
seguim aquest ritme acabarà la legislatura i haurem parlat una
hora.
Sr. President, li torn a repetir per quarta vegada, estic a la
seva disposició per treballar, per donar-li la meva opinió com
vostè m’ha demanat. Per si de cas, fins l’octubre del 2009.
Gràcies.
(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Mayans. També en nom del Grup Mixt intervé
ara la Sra. Suárez per un temps de cinc minuts.
LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, senyores diputades,
senyors diputats, vagi per davant, Sr. President, que abans ja li
dèiem el nostre suport a totes aquelles mesures que
contribueixin a la recuperació de la dignitat de l’activitat
política com a servei públic, l’hi donàvem abans i li donam
també en la mesura que vostè ha anunciat ara.
Ens permetrà de totes maneres que aprofiti aquest torn de
rèplica per referir-me fonamentalment a Eivissa i ho faré en dos
sentits. En primer lloc, per desenvolupar la reflexió que
presentava a l’anterior intervenció sobre la necessitat de tenir en
compte les particularitats territorials a l’hora d’aplicar la política
del Govern en general i les mesures anticrisi en particular. En
segon lloc, per recordar els que consideram importants
compromisos amb Eivissa que, en bona part, varen ser apuntats
al seu discurs d’ahir.
Respecte a la primera qüestió, des d’Eivissa pel Canvi
pensam que és fonamental tenir una política global en sentit de
país i en temps de crisi també, però creim que l’eficàcia passa
per l’adaptació de les mesures de caràcter general a les
singularitats territorials que, bàsicament, coincideixen en aquest
país en les quatre illes. Quins aspectes consideram que
singularitzen Eivissa dins el conjunt balear? Des del punt de
vista demogràfic hi ha dos trets fonamentals. En primer lloc,
l’importantíssim creixement de la seva població els darrers
anys. Eivissa ha vist augmentar la seva població els darrers cinc
anys en un 26,2% segons dades de l’INE front del 12,2% del
conjunt de les Illes Balears. El padró del 2007 hi figuraven
121.000 habitants, i el darrer informe de recerca econòmica
recollia una càrrega demogràfica real a Eivissa de 184.000
persones.
El segon tret destacat és la importància de la població
immigrada, si a les Balears un de cada cinc habitants és
immigrant, a Eivissa estaríem parlant d’un de cada quatre.
Pensem per un moment les conseqüències d’aquest creixement
sobre el nombre de places escolars, targetes sanitàries, serveis
socials, transports, etc. Des del punt de vista econòmic cal
destacar una major terciarització de la nostra economia, el
menor desenvolupament dels sectors quaternaris i quinaris, la
major temporalitat, la major sinistralitat i la doble insularitat.
Cal recordar que ara mateix s’ha suprimit el primer vol del matí
d’Eivissa a Barcelona, sabem que el Govern hi treballa, però
aquesta és la situació actual.
Així mateix, cal esmentar la necessitat d’aconseguir la
declaració de servei públic dels vols des de les illes menors a la
península. A aquests elements estructurals n’hi hauríem d’afegir
altres de conjunturals, molts relacionats amb la crisi, com és la
previsió del PIB d’Eivissa per baix de la mitjana balear o la
diversa evolució de l’atur. En aquest sentit cal destacar que, si
en termes generals sembla que l’atur a Eivissa, de moment, té
un millor comportament que al conjunt balear, s’aprecien
diferències significatives. Per posar un exemple, el mes de març
quan a Balears l’augment de l’atur al sector de la construcció
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era del 44%, a Eivissa era del 83%, el darrer mes de setembre
encara les diferències estan 10 punts per damunt.
Un altre botó de mostra, la major terciarització de
l’economia eivissenca provocarà un percentatge major de
treballadors i treballadores que no podran cobrar una prestació
d’atur, atès l’escurçament dels contractes lligats a l’activitat
turística. Un altre element conjuntural diferencial és la caiguda
de l’activitat constructora, les darreres dades que hem pogut
consultar indiquen que a Mallorca el nombre d’habitatges visats
era un 60% menor en comparació amb l’any passat, i en el cas
d’Eivissa era del 81%, però si ens fixam en altres aspectes com
el mercat turístic o les ocupacions més demandades també hi
trobam singularitats. Des del punt de vista institucional, el
Consell d’Eivissa ha de fer les seves polítiques partint d’unes
transferències que varen venir mal dotades, que no han estat
actualitzades i que tampoc no es veuen compensades amb les
inversions del Govern. Són matèries tan importants com serveis
socials, transport per carretera o agricultura, ara que s’afronta
una revisió del finançament dels consells insulars i un procés de
noves transferències aquest punt de partida s’ha de tenir present.
En relació amb el compromisos amb Eivissa esmentats a la
seva intervenció d’ahir, els recollim i esperam la seva concreció.
Destacam els següents: nou hospital, avui mateix s’anuncia que
a finals de mes es triarà l’avantprojecte d’aquesta nova
infraestructura, compartim amb vostè que comptar amb un nou
hospital que oferirà nous serveis als ciutadans d’Eivissa
suposarà un impuls fonamental per a la sanitat pública a la
nostra illa. Pla d’infraestructures educatives, cal ser dirigents en
l’execució de les escoles i instituts per tal de palAliar l’històric
dèficit d’instalAlacions a Eivissa. Transport públic, Sr. Antich,
ahir vostè va fer referència en dues ocasions que aquesta seria
la legislatura del transport públic, esperam que sigui així i que
a Eivissa es pugui visualitzar un canvi substancial del que és
considerat l’aspecte més deficient dels serveis oferts a l’illa
segons una macroenquesta publicada fa unes setmanes. Esperam
que les partides recollides al pressupost del 2009 suposin un
canvi qualitatiu...
LA SRA. PRESIDENTA:
Vagi acabant, Sra. Suárez.
LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
Sí, ara acabo, Sra. Presidenta.
I esperam també la seva mediació perquè se signi un conveni
de potenciació del transport públic a Eivissa, Formentera i
Menorca amb el Govern central per a l’any pròxim. La inversió
en medi ambient té un valor en si mateix i és alhora una inversió
de futur, el parc natural de Ses Salines necessita una atenció
preferent per part del Govern, així mateix s’ha d’impulsar la
compra de terreny. Recentment el Consell d’Eivissa suggeria al
Govern la possible compra d’una zona d’alta vàlua
mediambiental a Cala Llentrisca.
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Un darrer compromís és el relacionat amb el turisme, la
necessitat d’aprofundir en ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Suárez, ha d’anar acabant.
LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
... una promoció turística diferenciada i invertir en la
reconversió de zones madures és prioritari, Sant Antoni i Platja
d’en Bossa.
En resum, Sr. Antich, tenim clar que el seu compromís
global amb les Illes Balears ho és també amb Eivissa,
simplement hem volgut recordar-li que la consideració de les
singularitats pot ajudar a l’eficàcia de les polítiques i ,en
definitiva, al compliment dels compromisos.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Suárez. En nom del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Melià per un temps de deu
minuts.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
President Antich. En primer terme, vostè ha dedicat la primera
part de la seva intervenció a parlar dels presumptes casos
delictius. Ha fet una petició clara al grup, no, al grup no, al
Partit d’Unió Mallorquina. Evidentment no correspon a aquest
portaveu decidir sobre la seva petició, això ho faran els òrgans
competents d’Unió Mallorquina en el moment que considerin
oportú. L’únic que jo li puc dir és que des del nostre grup
parlamentari tendrà tot el suport per tirar endavant les mesures
de control que vostè ha anunciat, de fet una de les mesures, la
dels interventors ja funciona a totes les conselleries que gestiona
Unió Mallorquina, i la futura llei del sector públic, segur que
comptarà amb el nostre suport en aquesta cambra. I li puc dir
que, com vostè, jo també crec en la política en majúscules i en
la política com a servei públic.
Dit això, entrem en el tema del finançament. Valoram
positivament la fermesa de les paraules que vostè ha pronunciat
en aquests moments, valoram positivament l’aposta per un
sistema dinàmic i valoram positivament que vostès hagin fet un
esforç perquè l’Estat reconegués la injustícia que històricament
havien patit les Illes Balears, una injustícia que ha quedat
quantificada a la publicació de les balances fiscals. Fins aquí,
molt bé. El problema, Sr. Antich, és que el ministre Solbes, ha
fet una proposta que vostè, el seu govern, considera insuficient.
Clar, si després del reconeixement no hi ha un propòsit
d'esmena clar, que és el que no acabam de veure, no acabam de
veure a la proposta del ministre Solbes, això és el que ens
preocupa i el que volem constatar. Ja sabem que s’està
reelaborant i que hi ha una negociació en marxa, evidentment no
podem ni quantificar ni fer una proposta tancada, nosaltres tot
això ho comprenem perfectament i, a més, ho compartim, és una

bona estratègia negociadora que nosaltres no criticam en
absolut, però comprendrà que hi ha hagut determinades
propostes que han creat desencís al Grup Parlamentari Unió
Mallorquina.
Tema de les inversions de l’Estat. Vostè ens parla, i ha fet
un inventari, sobre qüestions que han succeït al passat amb
antics convenis, amb el conveni de carreteres antic, per
exemple, i té tota la raó del món, i nosaltres, la veritat no li
podem discutir res del que ha dit, efectivament no hi va haver
supervisió, es feren les obres de qualsevol manera, hi va haver
desviació pressupostària, no hi havia diàleg amb l’administració
de l’Estat, tot això és cert, i fins i tot és cert que a nivell de
conveni i a nivell d’intencions podem coincidir que hi ha
avanços, hi ha determinats avanços, ara, també és lògic i entra
dins la lògica parlamentària que vostè i el seu grup polític
tendeixin més cap a la satisfacció amb aquests avanços, i el
nostre grup parlamentari i el nostre partit polític, no n’estigui
tan satisfet o tendeixi més cap a la insatisfacció. Això entra dins
la lògica partidista i no hi ha res a dir.
Parla de compromisos, de possibilitats que s’obren, vostè
diu que no està content, nosaltres hem utilitzat una paraula més
altisonants, si ho vol dir així, que és indignats, en definitiva
estam dient el mateix, el que passa és que el problema no el
tenim únicament amb el Ministeri de Foment, com es podria
interpretar de les seves paraules, tenim problemes amb altres
àmbits, amb les finques públiques, amb la compra de les finques
públiques al litoral, amb el tema dels torrents, amb la Llei de
dependència, ja n’hem parlat, no em vull estendre, però
evidentment el problema és un poc més gran del que es podria
interpretar del que vostè està explicant.
Tema del règim especial. Miri, nosaltres podríem estar
d’acord que aquesta batalla la plantejàssim una vegada tancada
la batalla del sistema del finançament, el problema és que no
sabem quan es tancarà la batalla del sistema de finançament, i
havia d’estar tancada, tal vegada, per als pressuposts del 2009,
per als pressuposts generals de l’Estat, i en realitat els
pressuposts generals de l’estat ja estan en tramitació
parlamentària al Congrés dels Diputats i del nou model de
finançament no en diuen res, per tant es preveu que el tema del
nou model de finançament serà llarg. Per tant, esperar molt de
temps i ajornar molt de temps una reivindicació històrica, un
deute històric com és el règim especial, la veritat és que també
en aquest aspecte li hem de manifestar la nostra preocupació.
En definitiva, però, pens que coincidim en els eixos
explicats per Unió Mallorquina, evidentment nosaltres li hem
manifestat tot el nostre suport i la nostra coincidència en
l’actuació real i efectiva que ha tirat endavant aquest govern en
relació amb la crisi, res a dir, però no voldria acabar sense
demanar-li que em concretàs una sèrie de temes que li he
plantejat. Li he plantejat una sèrie de lleis que estaven en el
pacte de govern i que encara esperam que entrin en via
parlamentària, llei del sòl, llei del paisatge, llei del síndic del
territori; li he demanat què passa amb la policia autonòmica,
nosaltres volem una policia integral, li ho hem manifestat, vostè
no en va parlar ahir, no n’ha parlat a la intervenció anterior,
entenem que és una qüestió, ja li ho hem, dit, important. Com el
tema de la reivindicació dels ports i clubs nàutics en els ports de
titularitat estatal o com les autoritzacions i concessions a les
costes i les platges, són temes importants, interessants, ja sé que
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no són d’avui per a demà, evidentment, són temes complicats
que han d’anar a una llei de transferències, etc., però entenem
que s’ha d’iniciar una negociació, una reivindicació i una acció
de pressió en el govern central perquè, diguem, aquests punts
estratègics de país per a les Illes Balears s’aconsegueixin algun
dia.
Moltíssimes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca PSM-Verds intervé el Sr. Barceló per un temps de
deu minuts.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, vull començar
la meva intervenció donant suport total al president en la petició
que ha fet en relació amb el portaveu d’Unió Mallorquina. Des
del primer dia ho diguérem, la dimissió era el millor per al seu
partit i el millor per al Govern. Des del primer dia vàrem
mantenir la mateixa postura, per tant, aquí som. Donam també
suport a la resta de mesures anticorrupció que vostè ha proposat.
De totes maneres, veig que n’hi ha alguns que riuen, jo crec que
després del festival que hem vist els darrers mesos, tan de bo
sentim el mateix de la portaveu del Partit Popular.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Vostè ha parlat, ha anat contestant tota una sèrie de temes,
per exemple el model econòmic, crec que estam totalment
d’acord en anar avançant en aquest model econòmic, i nosaltres
hem dit que el model econòmic ha d’estar lligar al tema
territorial, vostè ha dit que hem de tenir cura del medi ambient,
hi estic totalment d’acord i, a més, crec que hem fet passes en
aquest sentit, i avui matí n’he parlat, també el Consell de
Mallorca ha fet passes, el golf de Son Averçó, Son Real, Es
Guix, Ses Fontanelles, Ses Feixes, Muleta, Cala Blanca, Cala
Carbó, Cala Marçal, ... en fi, crec que són molts els èxits que
hem tengut dels quals hem d’estar orgullosos. Però no ho tenim
tot tancat en el tema territorial, tot i els avanços, hi ha projectes
encara damunt la taula, tenim vint i busques de camps de golf
i encara n’hi ha més, tenim el camp de golf de Son Baco o el de
Son Bosch, vull recordar que el camp de golf concret de Son
Baco va en contra del que tenim pactat i del que la llei de
mesures territorials va aprovar. Per tant, crec que en aquests
temes no hem de baixar la guàrdia, Sr. President.
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I ara voldria fer referència al tema del finançament. Jo crec
que vostè, n’estic convençut, que quan vostè diu que reclamaran
fermesa, ho faran; que quan vostè diu que aquest govern es
plantarà, ho farà; avui matí jo deia que volia que vostè actuàs
com a president de la comunitat autònoma i que li pesàs més
aquest càrrec que no el de secretari general del PSIB-PSOE, i
estic convençut que com a president complirà, però tenc dubtes
sobre el que farà el seu partit a Madrid, molts de dubtes. És ver
que hi ha hagut molts de reconeixements sobre el tema del
finançament, vostè n’ha esmentats i jo també n’havia esmentat.
En tot cas, tot i que reconec la bona feia que s’ha fet per part del
Govern, crec que també s’han de repartir els mèrits com toca, el
reconeixement primer de tot, històric, va venir gràcies a la feina
d’un senador nacionalista, i això és un tema que crec que també
ha de quedar clar. No va venir gràcies a la feina de cap senador
dels dos grans partits.
En definitiva, per tant, Sr. President, voldria saber què faran
els diputats i senadors de Balears a Madrid, els seus, els del seu
partit. N’hem tengut exemples, fa pocs dies un senador
defensava contra el sentiment de la majoria de mallorquins, que
els Bous de Costitx no havien de tornar a Mallorca, n’és un
exemple, però ho hem vist, contínuament, en votacions, quan es
demanen millores per part d’algú a les Illes Balears, el
posicionament dels diputats del PSOE, quan governa el PSOE,
igualment fan els del Partit Popular quan govern el Partit
Popular, exactament el mateix, és sempre el mateix, que aquí
vivim molt bé, no tenen ni idea de la realitat que tenim aquí, fins
i tot avui matí hem hagut de sentir com el portaveu del seu grup
justificava la situació, l’exemple del rics que paguen imposts i
que no se’n beneficien i, per tant diuen, “idò no pagarem”. I bé,
contradient el seu mateix discurs, perquè primer ha defensat els
serveis públics, però llavors ..., la veritat és que no hi ha
comparació amb altres autonomies.
Ahir vostè va dir que en educació volien passar d’un
ordinador per a cada catorze alumnes a un ordinador per a cada
cinc alumnes. A Extremadura en tenien, en tenen, un per a cada
dos alumnes, el problema és que hem de ser solidaris, però no
a costa dels serveis públic que els ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears tenen en sanitat, en educació, en serveis socials.
Som solidaris actualment amb comunitats autònomes que tenen
una renda per càpita superior a la nostra, i això jo crec que no és
solidaritat.
També el portaveu del seu partit ha fet referència al
problema dels fons de suficiència, idò el llevam, si és un
problema, el llevam. Jo crec que el problema és que entram en
les fórmules, és que si població, necessitat de despesa, ... estam
cansats de fórmules, jo crec que volem resultats.
Per tant, insistesc, nosaltres donam suport al Govern, creim
que el Govern va bé, però creim que toparem una vegada més
contra la porta tancada que suposen els partits estatals. És igual
que amb les reclamacions davant el Ministeri de Foment, amb
la Sra. Magdalena Álvarez, vostè anirà a aquesta reunió i sé cert
que serà molt ferm, en tot cas per damunt de la ministra hi ha el
president del Govern espanyol, ell té la darrera paraula en tots
els contenciosos que tenim pendents, de carreteres, totalment
d’acord amb el que vostè ha aplicat, és evident que es va aplicar
molt malament aquell conveni, però qualque cosa ha d’arribar
d’aquells 300 milions, perquè les carreteres estan fetes, falta el
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tramvia, falta la cogestió aeroportuària, ... En definitiva, per
tant, jo crec que amb aquesta qüestió hem de ser molt ferms.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Inversions de l’Estat. Dos quarts del mateix. El seu portaveu
avui matí ha defensat el que ha arribat, vostè també. I diu que ja
no som al furgó de cua, efectivament no som els darrers de tots
en inversions de l’Estat, ara som els penúltims, hem pujar un
escalonet. Bé, jo crec que sí, hem pujat, però és absolutament
insuficient, queda clar, com he dit avui matí, que l’Estatut no és
l’instrument que pugui garantir un finançament just per a les
Illes Balears, i ho vull recordar als partits que a la passada
legislatura ho varen aprovar, PP, PSOE i Unió Mallorquina,
venent que allò era el súmmum i que ens arreglaria tot el tema
de les inversions de l’Estat. Bé, idò, no ho sé. Avui matí el
pressupost de l’estat ha superat el tràmit per un vot, vostè, Sr.
President, en té quatre a Madrid, el PSIB-PSOE, vostè no, el
PSIB-PSOE, en té quatre a Madrid, m’agradaria veure que
aquests quatre reclamassin aquestes inversions que necessitam
a les Illes Balears, crec que és absolutament indispensable.
Perquè a més és una darrera l’altra, fa pocs dies, el conseller de
Presidència, a una comissió parlamentària, feia referència al
traspàs a les competències de justícia, i advertia de la sospita
que la justícia pugui venir o l’hàgim d’acceptar a canvi del
finançament, com ja va passar -vull recordar- amb sanitat, que
en aquell cas el govern del Partit Popular va imposar acceptar
sanitat amb tots els problemes de finançament que tenim. No ha
de passar aquest xantatge, aquesta vegada no ha de passar
aquests xantatge. No seria tan greu com en sanitat perquè
parlam de molt menys diners, però així i tot crec que ja hem
d’estar escalivats respecte del que va passar al seu moment.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
El diputat Sr. Mayans em feia un caramull de preguntes i, en
primer lloc, li vull agrair les seves mostres de colAlaboració i de
voler fer feina conjuntament. Jo li he dit en distintes ocasions
que tal vegada algun dels temes no s’han parlat amb ell, però la
veritat és que des del Govern procuram tenir una relació
important i pròxima amb el govern de Formentera i, per tant,
amb el consell insular. Ho dic per què vostè, a la primera
intervenció, em parlava de la delimitació, jo fa poc vaig ser a
Formentera, precisament per un acte de protecció civil, on es va
ajuntar tota la protecció civil de les Illes Balears, que es va fer
a Formentera i, per tant, amb participació del consell insular i
del president, i vaig tenir ocasió de poder-me reunir amb les
persones que representen la gent que està afectada per la
delimitació, vàrem poder parlar de totes les distintes qüestions,
de l’estat com estava, fa molt poc han pogut tenir una reunió
amb el director general de Madrid i en principi sembla que la
reunió no va anar malament, sense perjudici de la dificultat. És
ver que vaig parlar amb ells per tal que des del Govern els
poguéssim donar tot el suport necessari des de tots els punts de
vista per demostrar que Formentera té una singularitat en relació
amb altres zones que també puguin tenir aquestes dificultats i
per tant per facilitar que realment es pugui fer efectiu aquell
acord que es va prendre en el Congrés dels Diputats, per
unanimitat de totes les forces polítiques, que anava dirigit,
precisament, a fer la modificació de la delimitació.

En definitiva, per tant, Sr. President, jo crec que aquestes
qüestions són molt clares i tots hi hem d’empènyer, estic
convençut que quan vostè diu que ho reclamarà amb fermesa,
que no passarem per aquí ho diu de ben de ver, però també
m’agradaria veure que el seu partit a Madrid actua en aquest
mateix sentit.
Per acabar, vull donar un missatge similar al que he donat a
la meva primera intervenció. Ramon Llull deia “un pobre amb
esperança és ric, un ric sense esperança és pobre”. Jo crec que
un poble que té horitzons, que sap que té sortides anirà
endavant, i un poble, per molt ric que sigui, que estigui
desorientat, està condemnat al fracàs. Estic convençut que el
nostre país té futur, tenim emprenedors, tenim joves amb ganes
de fer coses, la societat en general crec que està preparada. Per
tant, crec que hem d’anar endavant i, en aquest sentit, el país en
sortirà. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diputat. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, ... vol fer ús de la paraula el Sr. President? No?
Perfecte, el Grup parlamentari Socialista no intervé en aquest
moment, per tant, en torn de contrarèplica, té la paraula el Sr.
Antich.

He de dir també que des de la Conselleria d’Agricultura es
fa feina amb el Consell per tal de tirar endavant una altra vegada
la cooperativa i per tant fer feina en aquest sentit. També és ver
que ara allà s’han fet uns importants treballs de reutilització
d’aigües depurades, amb el ministeri, per un valor de quasi 8
milions d’euros. I quant a la cooperativa pareix que els
contactes es fan amb el Consell de Formentera i per tant amb
aquesta idea de donar-li una altra vegada suport, per tant la
conselleria ja n’ha parlat.
Dir que els beneficis de la llei de barris van per a totes les
illes i per tant que nosaltres el que voldríem és que realment
aquest fos un element que totes les institucions emprassin,
perquè és un element que també, a més de posar en valor zones
que tenen dificultats i que s’han anat degradant, ens serveix
també com a un element important per poder moure el sector de
la construcció. Per tant, en relació amb aquest tema també total
colAlaboració.
Dir, per altra banda, que efectivament una de les qüestions
que parlaré amb la ministra és, precisament, la firma del
Conveni de carreteres d’Eivissa i Formentera. Hi havia, també
és ver que els dos consells parlaven en relació amb aquest tema
i que, per tant, és un element que crec que com més aviat el
puguem firmar millor i, a més, amb un esforç per part del
Govern perquè la part que havien de posar els consells, com
vostè sap, la posa el Govern de la comunitat autònoma de les
seves partides. A tots aquests convenis hi havia una part que
posava el Govern de l’Estat i una altra part que posa el Consell,
per tant aquesta part dels consells el Govern de la comunitat
autònoma ho posarà tot d’una que estigui firmat el conveni amb
el ministeri.
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Per altra banda, en relació amb l’hospital d’Eivissa el
projecte està fet i s’estava treballant amb l’ajuntament per al
tema del solar, la pròxima setmana estarà fet, ja hi ha el pla
funcional i per tant és un tema que està bastant avançat per tal
que es pugui dur a terme.
En relació amb les barreres arquitectòniques, la conselleria
i el ministeri ja han estat a Formentera, han estat treballant amb
els tècnics allà, per tant hi ha una inversió pilot importantíssima
a Formentera i per tant s’està treballant en les necessitats que
s’han de posar en marxa; és a dir, s’ha anat a veure damunt el
terreny, s’estan avaluant les distintes necessitats i per tant s’està
fent feina en tots aquests temes.
Dir-li que l’Autoritat Portuària a Eivissa té un projecte que
tenia algunes dificultats a Eivissa mateix i per tant que hem
estat parlant amb la gent d’Eivissa i crec que molt aviat es podrà
tirar endavant.
Per tant, jo l’únic que li vull dir és que em sap greu si a
qualque moment vostè s’ha volgut posar en contacte amb mi i
no ha pogut, miraré que sigui possible, però també vostè
entendrà que la relació més directa la duguem amb el Consell de
Formentera, i sobretot agrair-li, una vegada més, la seva
voluntat de colAlaboració i per tant les seves ganes de fer feina
perquè anem millorant els distints projectes i les distintes
actuacions en aquella illa. No he de dir que de totes les diverses
mesures en matèria de les mesures urgents que hem posat en
marxa i per tant en matèria de turisme i en totes les qüestions
també tendrem les reunions pertinents amb Formentera, per tal
que hi pugui haver totes respostes que facin falta.
Aconseguir, en relació amb la diputada d’Eivissa pel Canvi,
la Sra. Marián Suárez, dir que, efectivament, el Govern també
té en compte que hi ha tota una sèrie de singularitats a cada una
de les illes i per tant a l’hora d’aplicar les distintes polítiques
totes aquestes qüestions s’hauran de tenir en compte i per tant
haurem de veure realment quines són les millors mesures a cada
indret i com és millor aplicar-les.
Coincidir plenament amb la postura que vostè ha esmentat
aquí de la necessitat de dur a terme aquesta feina de reactivació
econòmica i de fer front a les polítiques socials i per tant tenir
molt en compte les particularitats de cadascun dels territoris que
tenim en aquesta illa.
Per altra banda, el que li dic en relació amb el nou hospital
és que el pla funcional està fet, el projecte estarà acabat ja i per
tant fem feina amb la idea que el més aviat possible es pugui
posar en marxa.
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Igual que fem feina en la declaració de servei públic, però
també és ver que en aquests moments s’han fet tota una sèrie de
millores que fan que en aquests moments, respecte dels preus,
quasi quasi puguem dir que estiguin millor els preus d’ara que
no els del 2004, a pesar de tots els creixements que hi ha hagut.
I per tant, des de Mobilitat s’ha fet una feina important per
intentar millorar aquesta situació.
Vostè m’explicava que hi ha tota una sèrie de competències
que es varen transferir malament, com ens passa a nosaltres a
nivell de la comunitat autònoma, i que per tant és una qüestió
que penja també de la millora del finançament a nivell de la
comunitat autònoma que, a la vegada, ha de significar una
millora de finançament per als distints consells insulars i, per
tant, és un tema que ha de donar lloc a la possibilitat de millorar
aquestes competències. També és ver que vostè sap que feim un
esforç dins aquests pressuposts amb el transport públic i que, a
més, en les inversions de l’Estat, en els 101 milions que es
poden conveniar hi farem feina per tal que hi pugui haver
inversions de l’Estat en matèria de transports, en matèria
d’infraestructures de transports també a les altres illes i per tant
en aquest cas també a Eivissa. Per tant, aquesta és un poc la idea
que tenim, és ver que vull que aquesta legislatura sigui la
legislatura del transport públic, vull que aquesta legislatura
tengui molta força en tot el tema del transport i per tant en
aquest sentit hi feim feina.
Per altra banda, tant el Sr. Melià com el Sr. Barceló m’han
parlat de les distintes mesures que hem posat en marxa i per tant
donant suport a l’actuació que hem duit a terme, sense perjudici
de mostrar la seva desconfiança sobre certes qüestions, amb les
quals en aquests moments hi feim feina des del Govern.
Crec que les passes que s’han fet en matèria de finançament
fins ara s’han fet bé, crec que plantejam allò que hem de
plantejar, crec que és una qüestió que l’hem explicada i per tant
quins són els principis que avalen la nostra postura i crec que
serà el moment de poder ja parlar més concretament quan
puguem començar a tenir quantificada quina és la postura de
l’Estat, ja amb doblers més concrets. Fins a aquests moments el
que hem fet ha estat plantejar al Govern de l’Estat quin era el
model que nosaltres volíem i quins eren els principis que volem
que inspirin el resultat final d’aquest model.
Per tant, en aquest sentit crec que estam en temps i hora,
repetesc, nosaltres no podem acceptar un finançament que no
doni cobertura a les nostres necessitats. Crec que, a més del
president Zapatero i del ministre Solbes, la veritat és que molts
altres presidents de comunitats autònomes també han expressat,
i en aquest cas vull dir tant representants de comunitats
autònomes socialistes com de comunitats autònomes del Partit
Popular han deixat clar que la comunitat autònoma més
perjudicada era les Illes Balears. Per tant, en aquest sentit hi
feim feina i aquesta és la nostra idea.
Dir-li que en matèria d’inversions de l’Estat, repetesc, crec
que s’ha fet un pas endavant molt important, crec que parlam
d’unes inversions que eren d’uns 260 milions d’euros cada any
hem passat a uns 421; hem augmentat les inversions de l’Estat
en un percentatge altíssim i per tant en aquest sentit feim feina,
a pesar que, efectivament, he explicat que alguns d’aquests
convenis han tengut algunes dificultats per poder-se aplicar i per
tant d’aquí aquesta reunió de la primera setmana de novembre
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per intentar descolAlapsar aquesta situació. Estic convençut que
els resultats seran positius, i amb aquesta idea hi vaig, i com pot
suposar hem començat a fer feina des de fa un temps perquè en
aquesta reunió es puguin tocar totes les distintes qüestions que
el Ministeri de Foment té amb les Illes Balears, però amb la idea
de resoldre tots i cadascun d’aquests temes.
Al Sr. Melià, dir-li que la llei del sòl es discutirà l’any que
ve, esper que a finals d’any pugui estar feta i es pugui passar als
distints grups polítics i que dins l’any que ve es pugui debatre
i que després es pugui veure la llei del paisatge. Per tant, amb
aquesta idea feim feina, nosaltres creim que es tracta d’una llei
que ha de complementar de forma important la nostra aposta
perquè hi hagi més control de l’ordenació del territori i a la
vegada una llei que també ens ha d’ajudar en matèria de la
política d’habitatge que volem dur a terme. En definitiva, es
tracta d’una qüestió a la qual donam molta importància.
Esper que el sistema de finançament es pugui debatre d’aquí
a final d’any i que puguem arribar a acords amb l’Estat i amb
les distintes comunitats autònomes. La meva idea és treballar
perquè no s’allargui, així ho fet saber cada vegada a l’Estat,
nosaltres no ens podem permetre el luxe que aquest tema tan
important s’allargui i per tant la nostra idea és que es pugui
acordar el més ràpidament possible.
Crec que en aquests moments no seria bo obrir amb l’Estat,
mentre parlam del sistema de finançament, un altre camp com
és el del règim especial, crec que tendríem dificultats, i així ho
vull dir, perquè crec que en aquests moments es parla
precisament d’aquest tema i es fa feina en aquest tema i, a més,
crec que nosaltres hem de posar tots els sentits en aquests
moments a treure aquesta qüestió d’una vegada per totes. Pens
que tot d’una que s’hagi resolt el debat sobre el sistema de
finançament hem d’afrontar aquest altre tema.

Els vull agrair a tots les seves aportacions, els vull agrair a
tots el suport al Govern i els vull dir que aquest govern fa feina
d’acord amb allò que pactàrem en el seu moment; és ver que
alguns temes aniran més avançats que els altres i que sempre
poden ser discutibles. Però per a mi el més important és que
aquelles línies, aquelles directrius generals que ens marcàrem en
el seu moment quan férem el pacte siguin les que tenguin
vigència en totes i cadascuna de les polítiques que duim a terme.
Crec que és molt important que no perdem de vista el pacte que
firmàrem en aquell moment, que facem feina d’acord amb els
objectius i aquesta és la idea d’aquesta president, escoltant
tothom i sobretot tenint en compte que aquest projecte serà
efectiu si realment hi sabem implicar tota la societat.
Ahir parlava d’orgull de país, un país està conformat per
molts distints colAlectius, per molta distinta gent i tothom se sent
i estima aquest país si tothom sent que forma part d’aquest país.
Per tant, qui ha d’aglutinar que realment tota aquesta gent tengui
orgull de ser d’aquest país són precisament les institucions que
el representen i les institucions han de saber tenir la mà oberta
que tothom es pugui sentir implicat. Amb aquesta idea feim
feina i amb aquesta idea esper que vostès em continuïn donant
suport.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Antich. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Estaràs.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Dir-li que l’Estat enguany fa un esforç en matèria de
dependència, crec que li haurem de seguir demanant esforços
importants; és ver que la comunitat autònoma fa un esforç molt
gran en matèria de dependència i és ver que hi haurà d’haver un
debat a nivell estatal per millorar les aportacions en relació amb
aquesta llei. És una qüestió que des del Govern de les Illes
Balears, tant per part de la conselleria com per part d’aquest
president, ja hem fet arribat a l’Estat, ho han fet arribar altres
comunitats autònomes i per tant necessitam parlar-ne i
necessitam entre tots fer un esforç molt gran. De totes formes,
vull dir que la Conselleria de Benestar Social ha fet una gran
tasca en molt poc temps, és a dir, crec que la primera, o ahir ho
deia, que havíem passat de 0 valoracions a 9.000 i busques de
valoracions, la veritat és que quan nosaltres arribàrem trobàrem
molt poca feina feta en aquest sentit, s’han hagut de muntar tots
els equips per dur-ho a terme, és una feina que significa anar a
casa de cada un dels particulars que es volen acollir a aquesta
llei. En definitiva, s’ha fet una feina molt important de crear els
equips i de formar gent a la vegada perquè pugui desenvolupar
aquesta llei. Però coincidesc amb vostè que és un tema de
preocupació en el sentit que entre tots hem de fer els esforços
necessaris per millorar la resposta en aquest sentit.

Molt Hble. Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. A
veure si aixecam l’ànim d’aquest debat, que ens segueixen avui
en directe milers de telespectadors per aquesta televisió pública,
tan poc plural, que es diu IB3, i posam en aquest moment el
punt sobre les is del futur dels ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma.
(Remor de veus)
Sr. President, membres del Govern, el debat de política
general serveix, sense cap dubte, per explicar els projectes de
cara al futur, però també serveix per passar comptes del que
s’ha fet fins ara, i per això avui som aquí, com a única oposició
que representa gairebé un 47% per fixar la nostra posició
damunt aquest debat de l’estat de l’autonomia. Faré un previ.
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Durant els mesos darrers la situació del Partit Popular ha
estat una situació de debilitat, perquè alguns havien transgredit
la llei i amb una presumpta corrupció havien fet malbé la imatge
del Partit Popular. Vostès varen emprar això com a arma
política contra la nostra formació política, quan no ens cansàrem
de repetir que la corrupció sempre és de persones i mai no és de
partits polítics. Avui és el seu govern que se sustenta amb el vot
d’un diputat que té molts de problemes. Jo podria fer el que
vostès han fet, però no ho faré, Sr. President, perquè jo vull
estar a l’alçada de les circumstàncies, i els ciutadans que ens
escolten es mereixen que vostè i jo parlem de futur.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
I, per tant, de futur parlarem, Sr. President. El vaig escoltar
ahir en el seu discurs amb moltíssima atenció i li he de dir que
ni l’acció de govern ni les paraules del president no ens varen
permetre ser optimistes. Li he dit en moltes ocasions, tenim
molts reptes i desafiaments i el seu govern fa la impressió
d’estar creuat de braços i de vegades crear més problemes que
solucions, fent polítiques moltes vegades cara a la galeria.
Tenim en definitiva un govern, també li ho he dit moltes
vegades, on manen els partits -avui s’ha pogut veure- i no mana
el President del Govern. Un govern que marca unitat de criteri,
unitat d’acció i, per tant, unitat de projecte. Per això permeti’m
que li digui amb tot el respecte, però també amb la necessària
franquesa, que sent una profunda desconfiança pel seu discurs
d’ahir i també per al seu projecte. Després de sentir-lo, no he
pogut incrementar la meva confiança i li diré per què, per tres
motius. El primer, perquè l’anàlisi que vostè ha fet dels darrers
dotze mesos de govern no ha estat una anàlisi real, la seva
capacitat per vaticinar i la del seu conseller d’Economia, el Sr.
Manera, han estat realment desastroses. I no sabem si aquesta
falta de vaticini ha estat per desconeixement o si ha estat per la
por de perdre unes eleccions generals.
Recordi que en el mes de març, el seu conseller d’Economia
i també els consellers del seu govern negaven la crisi i deien
“els indicadors disponibles assenyalen que no tenim símptomes
de crisi econòmica, ni de recessió”. La veritat, Sr. President,
teníem i tenim una crisi econòmica molt greu, de la que vostè de
cap manera no n’és responsable, però sí de la factura agreujant
de no haver-la reconeguda, no haver-se preparat i, per tant,
haver perdut un any. Tenim una crisi que ens afecta més a
nosaltres que a altres comunitats autònomes i estam en pitjors
condicions. I per què estam en pitjors condicions? Perquè duim
un any de retard. Això és com aquella ciutat que ha de tenir un
terratrèmol, si es prepara, els danys són molt poquets, si no es
prepara, els danys són molt nombrosos.
Segon motiu de la nostra desconfiança. El poc pes polític
que vostè té davant Madrid. Li ho han dit els seus socis de
govern. De vegades vostè i el seu govern parlen del Govern
d’Espanya com si fos un govern que no té absolutament res a
veure amb vostès i vostès tenen allà els ministres del seu mateix
partit asseguts, més quatre diputats, més cinc senadors a
Madrid. El que faci el Govern del Sr. Zapatero, Sr. Antich, és
corresponsabilitat seva i de tots els que han intervingut abans
que vostè. Quan tots vostès parlen del Sr. Zapatero i del PSOE
i diuen que no compleixen amb les Illes Balears, la qual cosa és
certa, ho estan fent amb el concurs de tots els que han
intervingut en aquesta cambra. Per tant, ho estan fent amb la
seva connivència. Li deman, idò, que pinti més, que agafi el
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timó i que sigui davant del Govern d’Espanya un vertader
referent.
En tercer lloc, un altre motiu pel qual no tenim confiança, és
perquè l’hem vist governar durant aquests quinze mesos i també
durant la legislatura del 99-2003 i hem vist que es preocupa de
tot menys d’allò que és realment important i sobretot que ha
tengut molts de canvis en les seves conviccions al llarg d’aquest
temps i li posaré diversos exemples. Segon cinturó, no; i només
d’un carril sí. Idò segon cinturó, sí; i a més de 4 carrils, i acaba
a Son Espases. Son Espases no, amb manifestació i casserolada
inclosa, Son Espases, i ara és la joia de la corona. Transport
aeri, s’havia de canviar i millorar el transport aeri i ni s’ha
canviat, ni s’ha millorat. Les ART del Pla territorial, la
Presidenta del Consell de Mallorca ho havia de canviar tot, no
n’ha canviat ni una. Can Domenge no, hi havia d’haver HPO,
Can Domenge sí, i no hi ha cap HPO. Immigració, papers per a
tots, amb manifestació inclosa per part d’Esquerra Unida davant
la Delegació del Govern, i ara resulta que volem una
immigració ordenada i amb papers. Barracons per a l’educació
salvatge, i ara resulta que en tenim més que mai. Pluralitat en
els mitjans de comunicació, havíem de tenir algú que dirigís IB3
que no estigués afiliat a cap partit polític i ara resulta que tenim
una persona d’UM que dirigeix IB3 i, com que no se’n fien, li
han de posar un director adjunt del PSM. I podríem seguir amb
un llarg etc.
(Aplaudiments)
Aquestes són, Sr. President, les seves credencials, per què
hauríem de pensar jo i el meu grup que avui les coses serien
diferents? Quin valor puc donar a la seva paraula ara? Vostè
mateix pensi en el que li he dit i arribarà a la mateixa conclusió,
tanmateix està escrit, pels seus fets els coneixereu. Si li pareix,
ens atendrem a aquesta màxima i estarem atents a les seves
actuacions i a les del seu govern.
En el discurs d’ahir li faltà autocrítica, els problemes de tota
Europa i m’atreviria a dir que d’una gran part del món són dos:
la crisi de confiança i la crisi econòmica. No es poden abordar
per separat i no se’n pot guanyar un sense l’altre. S’ha de
recuperar la confiança, president, i fa estona que feim malament
allò que podríem fer bé, retrocedim enlloc d’avançar. La crisi
econòmica no només es resol mitjançant mesures econòmiques,
sinó que en els moments difícils, com aquest que vivim, és quan
es posen a prova els valors dels partits polítics.
La pregunta que es fan avui tots els ciutadans de Balears,
tenim un govern prou cohesionat per fer front a tot això? Tenim
un full de ruta, un itinerari per sortir de la crisi? Tenim un
itinerari coordinat perquè tots junts tenguem un full per poder
donar benestar als ciutadans? Cada mes, Sr. President,
s’incorporen a l’atur de les Illes Balears mil persones, des que
vostè governa, 15.586 persones que abans tenien feina, ara no
en tenen. Si fa la divisió, cada dia 33 persones s’incorporen a
l’atur aquest darrer mes del seu govern. Hem pujat un 49,9%
més en atur i pareix que a finals d’any, segons els sindicats
UGT i el seu propi govern, els aturats podrien ser 80.000. I li he
de dir que parlam d’aturats d’alta qualificació, com els aturats
de Spanair, de Futura, o de LTE i no estan dins el compte dels
15.000. La nostra taxa d’atur ha pujat més que la resta
d’Espanya. Li he de dir també que s’ha romput la tendència
d’afiliació a la Seguretat Social. Avui també tenim 2.500
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treballadors menys afiliats a la Seguretat Social, ha baixat
concretament un 1%. Per tant, no és veritat que les polítiques
del seu govern puguin servir per recolAlocar els aturats que es
produeixen. I cregui’m que això sí que és antisocial.
En definitiva, Sr. President, som la segona comunitat
autònoma que té més increment d’atur el darrer any, amb un
49,95%, la mitjana de tot Espanya és d’un 23%. Per tant, no
resistim ni més ni millor que la resta d’Espanya i hem passat de
ser capdavanters en creació de feina, a ser capdavanters en
creació d’atur. A més, hi ha altres desequilibris, els preus pugen,
al Sr. Diéguez li deu haver anat molt bé la seva vida perquè
totes les famílies notam que els preus pugen. Tenim una inflació
del 4,3%, i la llet, per posar un exemple, ha pujat un 28,5%.
Totes les famílies quan anam a comprar la cistella de la compra
ens ressentim d’aquesta pujada de preus. Ha pujat també el
transport a les Illes Balears, amb una pujada d’un 8,8%. I també
ha pujat el fems gràcies al magnífic compliment de la Sra.
Armengol, que després de dir que no pujaria mai el fems l’ha
pujat quasi un 40% ...
(Aplaudiments)
També ha pujat l’electricitat, ha pujat un 11%, gràcies també
a les polítiques del Sr. Zapatero. Com veu, totes aquestes
pujades afecten sobretot les economies de menys recursos, les
rendes més baixes. I resulta que a les Illes Balears ha pujat més
que als països de la zona euro. Els hotels pugen els preus al
mateix ritme que la inflació, i les cafeteries i restaurants per
damunt la inflació. Si aquí vénen bàsicament alemanys i
anglesos i resulta que els nostres preus són més cars que a
Alemanya i Anglaterra , comprendrà que estam perdent
competitivitat.
Sr. President, la gent està preocupada, hi ha alarma social al
carrer. Veim com el sector de la construcció ha entrat en
recessió amb un 279% més d’atur. També el comerç amb una
baixada del 23%. La indústria del 30%. L’agricultura del 66%.
I el turisme un 18% més d’atur. Alguna cosa ha fet vostè
malament, Sr. Antich, perquè avui, com li he dit, som la segona
comunitat d’Espanya que té més aturats i a més també som la
segona comunitat d’Espanya, juntament amb La Rioja, que
menys obra pública ha posat en marxa aquest any. Per tant,
vostè alguna cosa hi tendrà a veure, perquè vostè du setze mesos
governant i, per tant, alguna cosa deu haver fet malament. Però
allò que és realment preocupant són les moltes coses que hem
deixat de fer, i no dirà que no l’advertíssim. Jo cada dimarts li
he demanat sobre crisi econòmica, sobre atur, sobre pujada de
preus, sobre hipoteques, sobre qualitat de vida. El mes de juliol
vàrem tenir un debat en aquesta cambra, vostè va anunciar tot
un seguit de mesures que han anat canviant i que han estat poc
efectives, en posaré alguns exemples.

Platja de Palma, han canviat les persones, però el projecte
està aturat i, a més, sense pressupost. El conveni de tren s’ha
firmat amb tres anys de retard i com que es barallen entre vostès
per veure per on anirà el tren, el tren de moment està aturat. El
Pla de carreteres, ja han perdut dues anualitats, 62 milions
d’euros, anualitats 2007 i 2008. Per tant, un altre incompliment.
Per no parlar de la cogestió. Em podria dir vostè quins efectes
han produït aquestes mesures fins a dia d’avui? Podria indicarme quines són les decisions econòmiques del seu govern que
han pogut produir efectes positius? Jo li diria que cap o
pràcticament cap. Basta veure el cas que els seus mateixos li
fan. El mateix dia que anuncien un pla de lluita contra l’atur,
anuncien que tendrem més aturats que mai. No sé molt bé quins
són els resultats d’aquest pla d’atur. S’ha inflat vostè durant
aquest any a presentar el Pla d’habitatge, el resultat és que la
construcció a les Illes Balears està en caiguda lliure, la major de
la Unió Europea. Per no parlar de les mesures que havien
d’accelerar la licitació de les obres d’interès general i resulta
que de gener a juliol de l’any 2008, hem licitat molt menys obra
pública que en el mateix període de l’any 2007.
Què ha passat amb les mesures per ajudar les empreses a
rebre finançament? Deuen tenir molts pocs efectes, perquè han
tancat 704 empreses, segons dades de la Seguretat Social des del
mes de juliol del 2007 al 2008. Què hi ha del Pla de
recolAlocació dels treballadors de Futura i d’Spanair? Vostè ha
dit que sí, la portaveu l’altre dia va dir que també, però la
directora general de Transport Aeri va dir que no eren una
oficina de colAlocació. Una mostra més de la improvisació i de
la coordinació del seu govern. I del Pla de recolAlocació de la
construcció que ha estat tan venut per la Sra. Nájera, que havia
de traslladar els aturats de la construcció al sector de serveis?
Sr. Antich, ningú no el prendrà seriosament si vostè no
adopta mesures serioses que serveixin per contenir la despesa,
que serveixin per ajudar la creació d’ocupació i que serveixin
per controlar els preus. Què passarà amb el finançament
autonòmic? I amb el finançament als consells insulars i
corporacions locals? Passarà el mateix que ha passat fins ara, un
dels molts incompliments de José Luis Rodríguez Zapatero. És
de sobres conegut, Sr. President, que per crear feina el que s’ha
de fer és generar confiança i generar les condicions adequades
perquè la gent inverteixi. Però vostè sembla que no està per
aquesta feina. Per això nosaltres li hem proposat un pla anticrisi.
Cregui’m que el pla anticrisi l’únic que pot treure a tota
Espanya i també a les Illes Balears de la crisi és generar
confiança, confiança en inversors, confiança en consumidors i
confiança en empresaris. A dia d’avui, vostè i el seu govern no
compten amb aquesta confiança.
Miri, jo crec que el que hauríem de fer per aquest ordre és el
següent. Primer, ser capaços de crear llocs de feina. I després,
com a mesura palAliativa, oferir subsidis a aquells que no troben
feina i que no tenen cap recurs. Les coses han d’anar
exactament per aquest ordre. No estic d’acord a combatre la
crisi i l’atur amb el SOIB o l’INEM, jo preferesc apostar per la
petita i mitjana empresa, aquella que dóna feina al 80% de
treballadors i també apostar per la inversió productiva.
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Sr. President, jo el convid a fer un exercici d’humilitat, a
reconèixer errors, a superar la fase d’autocomplaença i d’atac
permanent al PP, perquè a totes les preguntes que li he fet
durant aquest any, la resposta sempre ha estat un atac al PP, per
amagar la pobresa de les seves idees i per passar a una fase de
treball i realisme. Li propòs mesures fiscals ambicioses, les
citaré a la meva contrarèplica. Li propòs més mesures
d’austeritat, s’han hagut de repartir entre sis partits les
conselleries. Han augmentat en més de 60 alts càrrecs, l’altre
dia li vaig dir 28 i no havíem comptat els assessors, la qual cosa
ha multiplicat per tres els secretaris generals i els directors
generals.
Li propòs també un pla de suport per a l’autoocupació per a
emprenedors. Li propòs també més inversió pública, més
valentia davant del Govern d’Espanya, més recursos per a la
promoció turística. Si la promoció turística i el turisme ha de ser
un tema d’estat, posem-hi els recursos que pertoca i traiem-lo
del debat polític. Per cert, quan li vaig demanar que m’acceptés
participar com a partit dins la Mesa de Turisme en aquella
reunió que vaig celebrar acompanyada del Sr. Fiol i del Sr.
Ignasi, vostè acompanyat dels consellers de Presidència i
d’Economia, em va dir que havia de demanar permís als seus
socis. Veig que els socis n’hi han donat i per això gràcies per
poder formar part d’aquesta Mesa del Turisme. Bé, li he de dir
que la crisi és econòmica, però les conseqüències són socials i
la pregunta que ens feim tots és què farà vostè per evitar que
això no vagi a més.
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25.000 consultes externes. Ajudaven sense cap dubte a palAliar
les llistes d’espera. Avui, per desgràcia, les llistes d’espera han
augmentat i tornam a tenir més de 12.000 pacients en llistes
d’espera, xifra que no se superava des de l’any 2003. Vostè ha
dit que tarden 55 dies en ser operats. Nosaltres vàrem deixar el
Govern en 52 dies per ser operats. El temps d’espera quirúrgic,
president, ha augmentat i també el nombre de persones que
esperen més de tres i sis mesos per ser operats. Per cert,
Zapatero i vostè varen dir que la crisi econòmica no afectaria la
despesa social, i resulta que vostè ha tancat la unitat
d’hospitalització a domicili de Son Llàtzer, per què?
Què pensa fer amb la manca d’oncòlegs a Menorca? Per què
no està en marxa el servei de radioteràpia a Eivissa, quan ho han
demanat milers i milers de ciutadans i a més totes les forces
polítiques? Per cert, Sr. President, els ciutadans d’Eivissa es
mereixen...
(Remor de veus)
Jo demanaria el mateix respecte que jo...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, per favor.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta.

Parlarem ara, si li pareix, president, de salut. Ara fa un any
que vostès varen canviar les seves conviccions i es varen decidir
per Son Espases. Varen incomplir el seu programa electoral i
Son Espases va passar, com li he dit, de ser un hospital mal
ubicat, a més amb una ombra de corrupció, a més atemptava
contra el patrimoni històric de les illes -cal recordar les diverses
manifestacions-, a passar a ser la infraestructura estrella del
Govern, feia falta, Sr. Antich, ser tan irresponsable? Se’n
recorda d’aquelles manifestacions? Bé, vostè era a Madrid, però
qui el substituïen eren dia sí i dia també a aquelles
manifestacions. Per cert, com està el seu cor i el de la presidenta
del Consell de Mallorca? El cost de la demagògia ens ha costat
als ciutadans de les Illes Balears que aquest hospital estigués
aturat dos mesos i que a més ens costés 2,5 milions d’euros més.
Per cert, digué que allunyaria l’hospital del Monestir de La Real
i també que soterraria l’edifici, i l’únic que ha fet ha estat posarli terra darrera.
Per tant, la seva política en matèria de salut, quan vostè feia
oposició, consistia a desgastar el PP a qualsevol preu, fins i tot
a costa de la salut dels ciutadans. Li pregaria, Sr. President, que
no ho tornés fer. Sr. President, no tiri la tovallola, demani el
cofinançament de Son Espases. En campanya electoral va venir
aquí el ministre de Salut i va dir que “había una posibilidad de
que el Gobierno de España pagase la mitad de Son Espases”.
Em conformaria que ho demanés amb la mateixa força que ho
demanaria si governés Mariano Rajoy. Sr. President, fa un any
li vaig fer un oferiment per fer un pacte de salut, vàrem fer
diverses reunions, el conseller només assistí a les primeres,
després ens deixà en mans del director general. I ens vàrem
assabentar pels diaris que vostè tancaria cinc quiròfans de
l’Hospital General. Això va rompre el pacte, mereixíem com a
mínim ser consultats, almanco parlar-ho. Miri, aquests cinc
quiròfans de l’Hospital General feien 4.000 intervencions i

(Continua la remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Demanaria als diputats d’un costat i de l’altre que per favor
deixin parlar la Sra. Estaràs.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Per cert, Sr. President, els ciutadans d’Eivissa es mereixen
un nou hospital ja. Vostès encara no tenen els solars, ni tan sols
han arribat a un acord. Mentrestant, per semblar que fan alguna
cosa, han muntat un concurs d’idees. No, president, el que
hauria d’haver fet és un concurs d’obra i de projecte per poder
inaugurar l’hospital aquesta legislatura i que els ciutadans
d’Eivissa tenguessin l’hospital que es mereixen.
(Aplaudiments)
Per cert, Sr. President, com ho pensen fer, com ho pensen
gestionar? Ho pensen gestionar amb el mateix sistema de
concessió de Son Espases, però no ho diuen perquè els socis
minoritaris no s’enfadin? Valdria la pena que els ciutadans
almanco ho sapiguem. Durant aquest any s’han produït dues
vagues de facultatius, cosa que ha suposat la suspensió de
20.000 actes metges. No creu que aquestes vagues s’haurien
pogut evitar? I finalment, quina previsió pressupostària farem
en matèria de salut? Jo crec que hauria de ser ambiciós en
aquest tema perquè la salut és la prioritat de tots els ciutadans de
les Illes Balears.
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Parlarem ara d’educació. En un moment de crisi, jo
compartesc el que va dir la rectora de la Universitat, s’ha
d’invertir en educació, l’educació és la mesura estructural
important per palAliar la crisi, i és fer polítiques de futur i de
progrés. És cert, Sra. Consellera d’Educació, que el seu
pressupost només creixerà entre un 5 i un 6% en els pressuposts
generals, pràcticament igual que la inflació? No ho puc
comprendre, això és no apostar pel futur ni combatre la crisi
econòmica. Durant la nostra legislatura pujàrem el pressupost
d’educació un 60% en quatre anys, els deman més o manco el
mateix, per poder palAliar la crisi econòmica sigui valent en
matèria d’educació i pressuposti, almenys en quatre anys, un
60% més en matèria educativa.
Sr. President, creu que és possible i que és actuar
racionalment començar el curs escolar amb un centenar de
“barracons”, concretament tota una escola nova a Llucmajor,
moltes a Eivissa i al Port d’Alcúdia no varen poder començar
per aquest tema? Perdó, perdó, perquè ara no es diuen
“barracons”, és diuen mòduls; abans els deien “barracons” i els
criticaven i només n’hi havia 50 i ara resulta que amb vostès
n’hi ha 100. Ho dic per una cosa, perquè quan vostès eren a
l’oposició només parlaven d’això i ara que són al Govern només
fan això, fins i tot han posat “barracons” per poder fer ballet al
Conservatori. Sap que és la xifra més alta de tota la història de
la comunitat autònoma des que hi ha democràcia?
De veritat creu, president, que l’equilibri entre el mallorquí,
menorquí, eivissenc i formenterenc i també el castellà, els
nostres dues llengües oficials, és un atac a la nostra llengua? No
creu que tots els que ens escolten estarien orgullosos de poder
sortir del sistema educatiu parlant i escrivint correctament les
dues llengües? No creu que s’hauria de fer qualque cosa per
garantir el trilingüisme a totes les escoles? Aquí han gaudit
desfent, simplement perquè ho havia fet el Partit Popular, amb
una derogació capritxosa del Decret de trilingüisme. Ahir va dir
que hi havia 9.000 nins que estudiarien anglès, n’hi ha 180.000
en el sistema educatiu. Nosaltres apostam perquè tots aquests,
del primer al darrer, sàpiguen les tres llengües, les dues oficials
i una tercera estrangera.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Pareix, Sr. President, que l’únic que l’ha preocupat en
educació ha estat, i em perdoni, que a cap nin li falti el
catecismo del buen socialista, em referesc a l’assignatura
d’Educació per a la Ciutadania. Sincerament, crec que el mèrit,
l’esforç, l’excelAlència, l’autoritat dels professors i la qualitat de
l’educació no han estat en aquest moment els seus objectius.
Després de prometre durant quatre anys que tots els nins de
Balears tendrien llibres de text gratuïts, resulta que ara l’he de
felicitar perquè alguns nins els tenguin de prestat? No, miri
vostè, Sr. President, per això jo no el felicitaré, només menys
d’un 20% de centres s’han acollit a aquest sistema de préstec.

Em preocupa molt l'alentiment del Pla d’infraestructures
educatives, va fer un programa que no semblava que estàvem en
crisi, el programa que habitualment es feia cada quatre anys. No
em diguin ara que l’educació de 0 a 3 anys, després d’haver-la
promesa Zapatero i vostès, l’hauran d’acabar pagant els
ajuntaments amb el Pla d’obres i serveis de la Sra. Armengol.
En fi, novelAlesc.
No creu vostè, Sr. President, que la vaga de l’educació
concertada durant tres dies es podria haver evitat? Els sindicats
creuen que sí i jo, com a mare, crec que també.
En política cultural, la seva política ha estat decebedora, ha
abandonat la política de les grans exposicions i també de
l’edició de llibres d’interès general.
Parlarem ara, Sr. President, infraestructures. Quan cobrarem
els 333 milions d’euros que ens deu Zapatero pels convenis de
carreteres? Li ha dit una sentència de l’Audiència Nacional.
Com definiria vostè un ministre o una ministra del PP que no
acatàs la justícia i que castigàs les Illes Balears?
El tercer conveni ja el va firmar vostè fa un poc més d’un
any, més que vostè, els tres consells insulars, perquè a vostè no
el varen deixar firmar; per què no s’ha executat aquest conveni
tercer? Per què hem perdut l’anualitat del 2007 i 2008, la qual
cosa suposa 62 milions d’euros que podríem haver invertit i ja
no hem invertit? Per què no li donen a vostè cap encomana de
gestió, què passa, no se’n fien? Perquè no s’ha firmat, Sr.
Antich, el conveni amb Eivissa i amb Formentera, què passa,
què els ciutadans d’Eivissa i de Formentera no tenen carreteres
i són ciutadans de segona? Ens pot explicar amb tota claredat,
Sr. President, per què no anomena les coses pel seu nom? És ver
que l’esquerra en lloc de transvasaments fa transferències, en
lloc d’autopistes fa desdoblaments, en lloc de dessaladores fa
dessaladores mòbils, ens té acostumats; i aquí és un cas molt
paregut, el segon cinturó, Sr. Antich, serà ara i sempre el segon
cinturó, li pot ronda, com li diu la Sra. Calvo, li pot dir via
connectora, com li diu la Sra. Armengol, és una infraestructura
que vostès juraren i perjuraren que mai no faríem. La Sra.
Armengol va dir que faria un estudi de mobilitat per demostrar
que no es faria, ni estudi ni res. Vostè va dir que tendria un sol
carril, al final igual que Son Espases: tendrem segon cinturó,
serà de quatre carrils, serà una via de trànsit dens, tendrà la
mateixa longitud que tenia el nostre projecte, una fotocòpia del
nostre projecte en el tram d’Alcampo a Continente i de
Continente a la carretera vella de Bunyola, l’única diferència és
que el nostre projecte tenia una mediana de 12 metres i el seu de
2. I l’altra diferència és que el nostre projecte anava per Son
Sardina, des de la carretera vella de Bunyola, i el seu va en
paralAlel pel polígon de Son Castelló per acabar fins davant La
Real, s’atraca a la sagristia, ocupa part de l’arbrat i a més (...) de
la via que va al Secar de la Real.
En fi...
(Alguns aplaudiments i aldarull)
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En fi, senyors diputats, vivir para ver, clar que ens han dit
que aquest projecte que han presentat, com que s’han posat
nerviosos els socis lo tienen que examinar i ara no sé què faran
perquè no acabi a La Real. La qüestió és que inauguraran Son
Espases, perquè està previst que s’inauguri per al 2010-2011, i
com que aquest projecte requereix una modificació del Pla de
carreteres i del Pla general d’ordenació urbana de Palma i el
nostre ho tenia, i la seva carretera, amb aquests canvis que li
volen fer, no està prevista en el Pla general de Palma ni tampoc
en el Pla de carreteres, inaugurarem Son Espases sense el segon
cinturó. En fi, també la seva demagògia ens costarà de nou la
salut dels ciutadans.
I el BLOC? Companys del BLOC, on sou? Vàreu votar en
contra del conveni de carreteres ...
(Alguns aplaudiments i aldarull)
... vareu votar en contra del conveni de carreteres perquè no
volíeu el segon cinturó; dúieu en el programa electoral que no
volíeu un segon cinturó i ara on és el BLOC. Perquè almenys
Unió Mallorquina amb aquest tema ha estat coherent, l’ha
defensat sempre, però és que vostès no l’han volgut mai.
(Remor de veus)
Sr. President, per a quan la variant de Ferreries? Només fa
quatre anys i mig que el Sr. Zapatero i la Sra. Barceló ens la
prometen. La Sra. Barceló havia de deixar la seva presidència
en el Consell Insular de Menorca amb l’encomana de gestió de
la variant de Ferreries, ni encomana, ni variant.
Tren, Sr. President. Ens donen a Madrid la cinquena part del
que vàrem comprometre en aquest Parlament i del que ens
pertoca i, a més, amb tres anys de retard, 443 milions quan ens
en tocaven 2.069. Vostè tot d’una va renunciar als 2.069,
després va dir que ens en donarien 666 i al final n’han vengut,
amb tres anys de retard, 443; amb un conveni raríssim, un
conveni que es va firmar dia 24 de juliol en el Consell de
Ministres, després s’ha firmat el mes d’octubre, amb tres mesos
de retard aquí, i que només ens parla de l’anualitat del 2009. La
resta a ver venir, i com que ens fiam tant del Sr. Zapatero
veurem si es fan o no es fan.
Per cert, al final, per Alcúdia per on passarà el tren, per on
diu una part del BLOC, que pareix ser que el BLOC ho vol per
l’autopista, o per on diu UM, la qual ho vol per l’Albufera?
Mentrestant, el tren d’Alcúdia aturat.
Per cert, i per Manacor, aquí que tenim el batle de Manacor,
estarà soterrat o no estarà soterrat, perquè una part del seu
govern ho vol soterrat i una no ho vol soterrat? De totes
maneres, l’altre dia el seu conseller va presentar el projecte
Artà, sense saber per on aniria a Manacor, clar que això és
bastant complicat. Per tant, de moment anam fent projectes o
avantprojecte, perquè em pareix que no va mostrar ni els
projectes, sense saber per on passarà.
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I també, per què ha condemnat, també tenim el batle d’Inca
aquí, la ciutat d’Inca, després que la Sra. Armengol s’omplís la
boca cada dia de dir que volien soterrament, que volien
soterrament, ...
(Remor de veus)
..., a no tenir soterrament del tren a Inca? Perquè clar, quan
fa l’autopista, quan fa el vial d’Inca-Enllaç condemna de per
vida la ciutat d’Inca a no tenir soterrament.
Bé, totes aquestes obres de què els parl, senyores i senyors
diputats, havien d’haver començat l’any 2008, però ja ho poden
veure el uno por el otro la casa sin barrer.
Sr. President, pot ser que el tramvia que promet la Sra.
Calvo per a l’any 2010 sigui una infraestructura tan silenciosa,
tan silenciosa, que ni se vea, ni se toque, ni se mueva, perquè
realment no tenim ni conveni? I quan el conseller de Mobilitat
va a demanar doblers al secretari d’Estat d’infraestructures
l’envia al ministre Solbes i Solbes el torna enviar al secretari
d’Infraestructures.
Comentaris sobre la ministra de Foment sobren, en fi, jo
simplement m’apunt al que han dit els meus companys abans,
crec que sobren els comentaris. Només sí que em permetin que
els llegeixi la pàgina 60 del seu programa electoral: cometes,
“El que més agrada a l’anterior govern conservador és
l’enfrontament amb la ministra de Foment. Els socialistes ens
comprometem a recuperar les relacions amb el Ministeri de
Foment.”
(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)
Transport aeri, Sr. President. Correm la mateixa sort, els
preus han pujat, vostè havia de canviar la declaració de servei
públic; no l’ha canviada, l’ha empitjorada i, com que després de
dir que no a les tarifes flexibles, ara diu que sí a les tarifes
flexibles, ara tenim vols a 120 euros en hores punta i a més han
empitjorat les connexions amb la península.
Sobre el tema de cogestió inenarrable, dia 1 d’agost del
Consell de Ministres, el Sr. Zapatero, després de prometre que
Màlaga, Balears, Madrid i Barcelona formarien part de la
cogestió aeroportuària, es despatxa dient que només Madrid,
que té 50 milions de passatgers i Barcelona amb 33, i que
nosaltres que som els tercers, amb 23, nosaltres no hi entram i
que en el mejor de los casos haurem d’esperar quatre o cinc
anys. Vostè s’enfada, però no presenta un recurs contra aquesta
resolució del Consell de Ministres i, en democràcia, el
movimiento se demuestra andando, a més d’enfadar-se, presenti
un recurs i ens creurem que realment vostè vol defensar els
interessos de les Illes Balears i no la seva cadira.
En habitatge, Sr. President, li he de recordar que vostè volia
construir a sòl rústic i que, gràcies a Unió Mallorquina, al
president Miquel Nadal, i també al PP, vàrem evitar que es
construís a sòl rústic. Li he de recordar també que vostè ho volia
fer sense comptar amb els ajuntaments i que també, gràcies a
UM i al PP, vàrem evitar que això es fes sense comptar amb els
ajuntaments.
(Remor de veus)
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Supòs que la gent entendrà que si hi ha més de 5.000
habitatges a un cartell de se vende i no se’n ven cap, i no se’n
ven cap perquè hi ha una crisi, doncs el normal és ajudar les
famílies amb ajudes per a les pujades dels tipus d’interès, a
poder treure aquests habitatges i una vegada haguem tret aquests
habitatges després en construïm de nous. És tan difícil entendre
això, Sr. President? No veu vostè que hi ha símptomes de falta
de demanda i que si intervé en el mercat produirà més oferta
sense demanda?
LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, vostè que va ser una defensora amb mi de
l’Estatut d’Autonomia, primer el pacte i després l’Estatut? Jo
crec que primer l’Estatut i després el pacte.
En agricultura i ramaderia, simplement dir-los, varen
pressupostar 13 milions menys l’any 2008 i per això varen
haver de fer un pla de xoc de 8 milions i encara n’hi falten 5.
No sé molt bé per què hem estat la darrera comunitat
autònoma en aprovar el Pla de desenvolupament rural, ni sé
molt bé per què vàrem comprometre 176 milions d’euros en sis
anys i ara només n’hi ha 126?

Vagi acabant, Sra. Estaràs.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Sí, Sra. Presidenta. Una coseta més.
Aquesta compra que vostè ha fet a Campos, a dit, sense
consultar ningú, sense concurs, per 18 milions d’euros, intentant
dir que hi hauria 400 habitatges de protecció oficial i el batle de
Campos, que abans era per aquí, deia que només en necessita
20, què és: política d’habitatge o és política d’ajuda a alguns
promotors? Què ha passat, per cert, amb els 850 habitatges de
protecció oficial de Son Busquets?
Bé, turisme, i acab, Sra. Presidenta. Turisme és una de les
peces claus, Sr. President, incorpori 30 milions d’euros per a la
promoció turística, ens seurem a la taula, com li vàrem demanar,
del Turisme, i serem molt combatius perquè aquest és el nostre
referent, jo venc dient des de fa molts debats. Haurem de
canviar les polítiques a l’illa de Menorca, perquè perd turistes
any rera any i haurem d’apostar per la competitivitat, per la
desestacionalització i per la qualitat.
Per cert, per què no parlam del tot inclòs quan governa
l’esquerra, què és que el tot inclòs només existeix quan governa
el Partit Popular?
En turisme també hi ha problemes, hi ha un atur d’un 18%
i 40.000 turistes menys el mes de setembre i 30.000 turistes
menys el mes de juliol. Sr. Antich, si resulta que el turisme ha
de ser un tema d’Estat i ha de ser fora del debat polític, com va
poder consentir vostè que el que ha de ser fora del debat polític
fos el caballo de batalla de las guerras intestinas del seu soci
de Govern? No es preocupi, nosaltres tenim categoria per estar
suficientment damunt el debat polític, però també ha de
procurar que en el seu entorn passi exactament el mateix que li
demana al Partit Popular.
On és el pressupost per al Parador de Menorca, per a Sant
Antoni de Portmany o per a la Platja de Palma? Per a quan la
transferència de turisme als consells insulars, també serà una
víctima del pacte a sis?

Amb el comerç i la indústria anam cap avall, tendrà el nostre
suport per tirar cap endavant.
I en dependència, n’han parlat tots els portaveus; varem
suportar la llei perquè creim que és una bona llei, però es va
enganyar la gent perquè aquesta llei no va venir amb recursos
econòmics i per tant aquí es va fer malbé i es varen frustrar les
expectatives de gent que ho passa malament. I no és que no hi
hagués doblers a la Llei de dependència perquè hi havia crisi
econòmica, és que no hi ha hagut doblers des del primer dia.
I acab, Sr. President, té vostè pendent la tasca de guanyar-se
la confiança de milers i milers de balears i també del Partit
Popular; és vostè qui governa i li diré una cosa: no li faltarà la
meva lleialtat per poder tirar el carro endavant i no li faltarà -la
lleialtat no significa no dir el que un pensa, lleialtat significa ser
lleial i poder dir el que un pensa.
Per això, li deman que no faci una cosa que és habitual,
pegar, com ha fet fins ara, als que eren abans al Govern; el que
faci la portaveu de l’oposició no sé si és molt important, però el
que faci vostè és molt important perquè les seves decisions
afecten el dia a dia dels ciutadans. Pegar a l’anterior Govern i
donar-li la culpa de tot, vostè faci el que trobi, no crea feina ni
crea treball, ni fa que els bancs ens donin crèdits, ni ajuda a
baixar el preu, en definitiva, no arregla res de res.
Finalment, em deixi que acabi, Sra. Presidenta, el darrer
segon, per demanar-li, en nom del PP i del grup parlamentari
que jo presidesc, disculpes a la ciutadania per aquells que han
transgredit la llei, que han convertit la política en un servei
personal, perquè, sense cap dubte, la ciutadania mereix respecte
i nosaltres li hem de donar aquest respecte. Per això em posaré
al seu costat, per poder fer tots els controls necessaris, per trobar
tots aquells que no hagin fet el que toca, en aquesta institució
que vostè presideix i també en els consells insulars, que, visto
lo visto, s’hauria d’investigar tot.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Antich, té la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Estaràs, estic convençut que vostè té desconfiança amb mi,
perquè fa poc li vaig sentir dir que vostè no posa la mà en el foc
per ningú, i per tant, efectivament, crec que té desconfiança amb
mi i li he de dir que no m’esperava de cap de les maneres aquest
discurs.
(Rialles i remors de veus)
No, no, li he de dir, li he de dir, no m’esperava aquest
discurs. Vostè ha començat donant lliçons damunt temes de
corrupció i jo crec que en aquests moments ...
(Remor de veus i petita cridòria a la sala)
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Jo sé, igual que molt bé ho ha dit vostè que no totes les
conseqüències que patim deriven d’aquesta situació, tots
coincidim que hi ha unes situacions exògenes que vénen de fora,
com és el petroli, els aliments o com ha estat la crisi financera,
que han creat unes dificultats aquí, però, Sra. Estaràs, nosaltres
tenim la nostra aportació particular i aquesta aportació particular
ve per aquests creixements salvatges en aquells moments,
panxades en aquells moments, còlics ara. I ara nosaltres ens
veim obligats a donar solucions, precisament fora poder tenir
tots els recursos que hauríem de tenir, perquè vostès en gastaren
molts en un moment en què l’economia privada anava com un
tir. I això en aquests moments ho diu tothom, fins i tot ho diu
Bush! Fins i tot Bush troba que efectivament això ha de tenir un
canvi, i vostè ve aquí i no fa absolutament la més mínima
autocrítica, a l’inrevés, vostè ve aquí, ens afua els cans, igual
que si aquesta situació de dificultat que tenim ara fos una cosa
que haguéssim creada nosaltres, Sra. Estaràs. Hem de posar les
coses al seu lloc.

(Petita pausa de l’intervinent)
Jo crec que en aquests moments haurien de ser un poc
humils amb aquest tema. De totes formes li he de dir que li
agraesc que em digui que tendré tot el suport a l’hora de posar
mesures per tal de millorar la reacció de les distintes
institucions.
Però crec que, efectivament, hem de parlar del que als
ciutadans interessa, crec que vostè ho ha dit, hi ha molts de
ciutadans i ciutadanes que ens segueixen i volen saber quines
són les solucions que tenim des de les institucions per als greus
problemes que ells tenen en aquests moments. I per tant, un dels
primers temes és poder tenir confiança plena amb les
institucions i vostè convendrà amb mi que realment s’han donat
tota una sèrie de qüestions, o han sortit tota una sèrie de
qüestions a llum que no donen una gran confiança de les
institucions.
I per tant, des del meu punt de vista, hi ha un tema que és
clau que hem de fer arribar als ciutadans i ciutadanes, que
volem fer arribar una cultura de feina des de les institucions que
es basi en el servei als ciutadans i ciutadanes i no en certes
actuacions, que hem vist que, per desgràcia, s’han repetit massa.
Crec, i ho deia, quan acabava el discurs, Sra. Estaràs, crec que
el projecte que es va impulsar durant la legislatura passada, el
projecte de creixement fora mires que es va impulsar en aquell
moment, en res ajudava totes aquestes situacions.
Vostè em diu, Sra. Estaràs, que nosaltres no hem atès la crisi
d’hora, i jo li he de dir, Sra. Estaràs, que durant tota la
legislatura passada els dèiem que aquest model de creixement
que vostès empenyien faria un tro i un tro ha fet. I vostès, durant
tota la legislatura passada, Sra. Estaràs, no ens varen escoltar,
vostès varen encarregar obra pública i obra privada i cridaren
moltes empreses de fora, les nostres empreses subcontractades,
i cridaren molta gent; aquesta comunitat ha tengut uns augments
de població brutals i ha estat causa d’unes determinades
polítiques s’han dut a terme per part del govern del Partit
Popular anterior, i ara en patim les conseqüències.

Hem tengut un creixement de la construcció desorbitat, i
això és causa d’unes determinades polítiques. Fa poc, vostè em
deia que hem de reclamar doblers de les carreteres, 600 milions
ens costaren les carreteres, posades en marxa totes de cop. Per
tant, aquesta és la situació i és una situació que jo crec que hem
de saber canviar. I això és la feina que estam fent, Sra. Estaràs.
Aquesta és la primera feina que estam fent, fora improvisacions,
...
(Algunes rialles i remor de veus)
... fora electoralismes, creem un projecte de país participat
i compartit... No, no poden cantar tot el que vulguin, però
m’hauran d’escoltar.
(Aldarull a la sala)
Aquesta és la primera gran feina que hem posat en marxa. I
hem posat en marxa una feina, Sra. Estaràs, que vostè no valora,
i a mi em sap greu i li ho hauré de tornar explicar. Totes
aquestes mesures que vostè diu que són dolentes no són
d’aquest govern tot sol, estan pactades amb els sindicats i els
empresaris. Sra. Estaràs, feim feina amb els sindicats i els
empresaris, compartim projecte. Aquest és un dels grans
elements que hi ha aquesta legislatura. Per tant, compartim amb
ells com podem capgirar totes aquestes situacions. I vostè ve
aquí igual que si això fos una taverna i em diu, el dia que ens
vàrem reunir amb vostè, em va dir que per participar a la Mesa
de Turisme ho havia de demanar als socis, però això què és, Sra.
Estaràs? I quina serietat hi ha aquí? Això és el Parlament de les
Illes Balears! I de què estam xerrant?, jo em pensava hi havia un
poc més d’alçada!
(Aplaudiments)
Em sap molt de greu, Sra. Estaràs, però així no podem anar,
m’havien apuntat un seguit de coses, però amb aquest discurs
que m’ha fet, no necessit mirar res. Vostè ve i em diu “s’han de
posar d’acord amb el Ministeri de Foment perquè sobre el tren
i no sé què...”. Escolti, 443 milions d’euros per a aquesta
comunitat; vostès, zero euros, zero. Per tant, aquesta és la
diferència, 443 milions d’euros que donaran la possibilitat de
poder tirar endavant tot un seguit de projectes. Quan vàrem anar
a veure el Sr. Cascos, Sra. Estaràs, quan ell era ministre, ens
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varen dir “nosaltres només feim tren d’alta velocitat, trenets
d’aquests no en feim”. Moltes històries, molts de discursos, però
zero. Vostè parla de si gobierno amigo o gobierno no amigo.
Nosaltres sabem què és estar amb un gobierno enemigo...

tant, estam mantenint les inversions. Però hi ha comunitats
autònomes, com les del PP, per exemple a València, que no
mantenen totes les inversions, no són totes les comunitats
autònomes. Per tant, és molt bo de fer venir a explicar unes
coses aquí i després explicar-ne unes altres a un altre lloc.

(Algunes rialles)
...sabem què és, me’n record bé. Quan anàvem a demanar
per aplicar les carreteres perquè no volien fer autopistes i
canviar el projecte de carreteres, Cascos ens va dir: “pero, ¿no
tenéis ningún páramo?, hacedlo en un páramo” i jo vaig quedar
aborronat, jo clar, en aquell moment pletes sabia què eren, però
“páramos” no sabia què eren i vaig haver de mirar-ho al
diccionari...
(Rialles)
I en el diccionari deia: “lugar inhóspito muy frío”. I jo vaig
dir, no, d’això no en tenim aquí...
(Remor de veus)
Per tant, aquesta..., perquè vegi, Sra. Estaràs...
(Continua la remor de veus)
...que jo efectivament tenc problemes amb Foment i els
hauré de solucionar. Però jo tenc problemes amb Foment i els
solucionaré, si el ministre fos un Cascos de torn, no solucionaria
res. Per això li vull mostrar la diferència respecte d’una cosa i
de l’altra, li vull mostrar la diferència perquè en aquest cas n’hi
ha molta.
Bé, tota aquesta història del poc pes i totes aquestes
qüestions, jo ja he vist el pes que vostès tenen per devers
Madrid i tota la seva participació dins les executives... La veritat
és que duim el debat a un nivell que és un poc insuportable. I
després tota aquesta història, vostè parla d’IB3, jo crec que a
IB3 s’han de millorar moltes coses, però jo me’n record de la
IB3 que manejaven vostès, me’n record. Per jo sortir a IB3
havia de dur un ciri a la Sang i vostè hi surt així mateix a IB3,
la veig molt per IB3, això vol dir que és plural, que escolten
tothom i per tant, que deixen que tothom hi surti i que tothom hi
parli, que és el que pertoca a una televisió pública. Però en el
seu temps, els altres no sortien...
(Remor de veus)
Sr. Rodríguez, si vostè vol dir qualque cosa, que després el
deixin pujar! Jo els puc atendre a tots dos, no hi ha cap
problema ni un, però que el deixin pujar...
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Vostè em parla que aquí estam fent molt poques coses en
relació amb l’atur. Miri, nosaltres hem dit que volíem mantenir
les inversions, per què? Perquè precisament hi hagi inversió
pública i perquè, a més de complir amb el projecte que hem de
complir, a la vegada el sector de la construcció, aquesta part del
sector de la construcció que hem de consolidar pugui seguir, no
tot, perquè tots sabem que no tornarà ser mai més el mateix el
sector de la construcció, no podem mantenir un sector tan
desmesurat com vàrem tenir durant l’anterior legislatura. Per

Vostè em parla que té un pla fantàstic contra la crisi, no ha
dit ni “mu”. Només ha vengut aquí a dir que els altres ho feim
molt malament. D’allò que recordam nosaltres del pla que va
presentar en aquell moment, jo li he de dir Sra. Estaràs, que
vostè ja ens deia això, augmentin en el pròxim pressupost un
60% en matèria d’educació, baixin transmissions patrimonials,
que significaven devers 160 milions menys de recaptació, un
60% més d’educació són 400 milions més. Tot això dins un
pressupost de 3.500 milions i a mi m’agradaria molt que vostè
sortís aquí i em digués com es fa, no és possible, perquè després
vostè em digui que no hi pot haver tant de deute. Això són
miracles, el que vostè m’explica i miracles, li ho puc assegurar,
no són possibles en aquests moments. Per tant, nosaltres podem
entendre que vostès posin damunt la taula algunes propostes i
que, per tant, puguem discutir aquestes propostes. Però podem
entendre que les propostes vagin dirigides a pensar en la gent,
no a fer partidisme ni fer electoralisme. No a quedar bé, hem de
ser un poquet..., en aquests moments a tots se’ns demana ser un
poc realistes, Sra. Estaràs, i intentar donar solucions de ver a la
ciutadania.
No vengui a fer sermons per quedar bé, sermons per quedar
bé dient que tenim moltes dificultats i que tenim molts de
problemes i moltes històries. Això ja ho sabem, ho sap tota la
cambra, cada dia els mitjans de comunicació en van plens.
Nosaltres necessitam, efectivament, que vengui amb seny i
sentit comú a posar algunes mesures que realment es puguin
aplicar. Jo li he de dir la veritat, Sra. Estaràs, fins ara no n’he
sentida cap ni una. Vostè ve aquí i diu que nosaltres que hem
estat els grans defensors del turisme, no ho sé, la veritat és que
tampoc no s’han fet grans avanços en matèria turística, es va
programar el tema de la Platja de Palma, però tampoc no es va
fer res, es va programar i jo he donat l’enhorabona a les
persones que ho tiraren endavant. Però alerta! No es va fer el
tema de la Platja de Palma quan vostès hi eren, es va programar,
amb el suport del Partit Socialista estant a l’oposició. I hi ha un
altre projecte que crec que és interessant i és el Palau de
congressos. Efectivament, aquesta comunitat necessita un palau
de congressos. Però clar, en matèria turística en aquests
moments parlam d’afrontar una millora generalitzada del
producte, que jo crec que és molt important i l’Estat hi vol jugar
i des de la comunitat autònoma ens hi hem d’abocar perquè
realment això pugui ser així. Per tant, estam fent feina en aquest
sentit.
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Miri, jo puc entendre que vostè vengui i digui, vostè ha
posat mesures, però aquestes mesures no bastaran, hi haurà
alguna actuació més a haver de fer o hi ha aquestes dues o tres
coses que les podríem sumar i és un poc allò que demanda el
moment. La ciutadania el que espera és que ens barallem poc,
espera que ajuntem esforços, això és el que esperen els
ciutadans i ciutadanes, Sra. Estaràs. No bregues polítiques de si
vostè va dir de Son Espases, o deixar de dir...
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aquella gent que necessita un determinat suport. Hi ha unes
mesures socials que van dirigides, per exemple, a tots aquells
que no tendran prestacions, o a una part d’aquells, perquè en
aquest moment no les podem preveure tots. Una part d’aquella
gent que no tendrà prestacions, ja ens hem assegut amb tots els
ajuntaments, i els ajuntaments volen colAlaborar, amb una gran
part dels ajuntaments...
(Remor de veus)

(Rialles i petit aldarull a la sala)
...vostès s’ho poden prendre amb rialles, però poden estar
ben segurs que els ho dic ben seriosament. La ciutadania el que
ens demana en aquests moments és seny i sentit comú, no
aquesta idea de controvèrsia permanent que en aquests moments
vostès estan duent en aquesta cambra.
I un poc d’alè, Sra. Estaràs. És veritat que la situació és de
dificultat, és veritat que tendrem més atur, és veritat ja ha posat
en marxa tot un seguit de mesures. Però també és veritat que
aquesta comunitat dins el context de les comunitats autònomes
d’Espanya, està aguantant bé en matèria de creixement, també
és veritat això. Com també és veritat que el setembre d’enguany
nosaltres estàvem en un 8% d’atur i a nivell de tota Espanya
estan en un 11%. Però és que el setembre del 2006 també
teníem un 8% d’atur, ara en vendrà més. I jo no vaig veure cap
govern que posés cap mesura, ni una. L’any 2004 hi havia
50.000 persones aturades i jo no vaig veure el seu govern, vostè
el coordinava, Sra. Estaràs, després del Sr. Matas no vaig veure
que amb 50.000 persones aturades es posés una sola mesura
extraordinària en marxa, Sra. Estaràs, i vostè ve aquí i als altres
ens acusa tot d’una que no ens n’hem assabentat. Escolti, vostè
ens diu que hem hagut de canviar les previsions de creixement,
però, Sra. Estaràs, si el Banc Central Europeu i la Reserva
Federal les han canviat cada tres mesos. Sra. Estaràs, siguem un
poc seriosos, si tot el món econòmic ha hagut de canviar les
previsions de creixement, però què diu de les polítiques del Sr.
Zapatero, si el problema greu no és de confiança, és de crisi
financera, de confiança perquè efectivament tota la situació dels
bancs ha fet pluff. Aquest és el problema, Sra. Estaràs. I què ha
fet el Govern de l’Estat? El Govern de l’Estat ha donat suport
a tota aquesta situació.
Per tant, Sra. Estaràs, jo li demanaria en aquest sentit un poc
més de seriositat. Aquí hi ha un tema que és fonamental. Primer
de tot, efectivament donar tranquilAlitat a la gent, fa dues o tres
setmanes la gent comptava els seus doblers per si estaven segurs
en els bancs o no. Hi ha hagut un govern de l’Estat que ha sortit
i ha assegurat uns dipòsits de 100.000 euros per a cada persona
i ha donat confiança en aquest sentit. Hi ha hagut un govern de
l’Estat que al sistema financer, que jo crec que és el més sòlid
del món, l’espanyol, li ha donat suport també perquè pugui
moure crèdits ràpidament. Jo crec que això és donar confiança
i això al final arribarà a la ciutadania, perquè si les empreses
familiars tenen crèdits, si les famílies tenen crèdits per fer
habitatges, serà així com recuperarem la confiança. Després
nosaltres tenim unes possibilitats, limitades, però d’acord amb
aquestes possibilitats estam fent la feina que estam fent. Jo li he
posat un caramull de mesures i vostè surt i diu que són “parxes”.
Escolti, hi ha un govern que fa feina perquè hi hagi unes
mesures fiscals que beneficiïn aquella gent que té més
dificultats i que ho passa malament, aquella gent jove, persones
que pateixen una discapacitat, empreses familiars, per tant,

... tots els ajuntaments de Mallorca, i ho hem fet arribar als
altres ajuntaments i tendrem les reunions que hàgim de tenir, per
tal de poder crear ocupació i per tal de poder posar mesures de
contractació de gent que està a l’atur. Per tant, són un caramull
de mesures, Sra. Estaràs, que jo crec que van dirigides en
aquesta relació.
Després vostè em parla de les inversions. Miri, les
inversions són 421 milions d’euros dins el pressupost de l’Estat
i, per tant, es tracta d’un augment molt important. Vostè em
parla de barracons. Escolti, la gran generalitat d’aules
prefabricades en aquest moment són seves, del seu temps...
(Remor de veus)
Sí, sí, la gran generalitat són del seu temps, nosaltres n’hem
hagut d’afegir alguna...
(Continua la remor de veus)
...el que passa és que les que afegim, també hi afegim
projectes per fer noves escoles i estam parlant d’un pla 20082009 ample i gran precisament perquè hi ha molta necessitat en
relació amb aquest tema. Per tant, s’està fent feina en aquesta
direcció.
No em torni treure el tema del trilingüisme, perquè hi hagi
una llengua en anglès hi ha d’haver gent preparada i quan
nosaltres arribàrem no era una situació seriosa, de com hauria
de ser, dins un servei d’educació allò que vostès posaren en
marxa. En aquests moments estam formant gent i fent feina per
tal que realment hi hagi gent capaç de poder donar una
assignatura que no sigui llengua anglesa, en anglès, i perquè
realment hi hagi gent preparada perquè això pugui ser una
realitat. Per tant, estam fent feina en aquesta direcció. Igual que
haurem de fer feina perquè a totes les escoles hi hagi els
instruments necessaris perquè puguin tenir internet, igual que
haurem de fer feina en un caramull de mesures que van dirigides
precisament a vèncer tot el tema del fracàs escolar, igual que el
Ministeri d’Educació ja ha posat doblers per al Pla d’escoletes,
amb un conveni amb la comunitat autònoma i estam treballant
en relació amb aquest tema. Sra. Estaràs, totes aquestes
qüestions, vostè surt i diu que..., no sé què diu..., la veritat és
que per a vostè tot va malament i jo crec que quan els contestam
les preguntes, vostès no escolten.

1902

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 42 / Fascicle 3 / 21, 22 i 23 d'octubre del 2008

Per tant, jo li demanaria, Sra. Estaràs, que facem un esforç,
vostè representa el partit de l’oposició, per tant seria bo que el
partit de l’oposició estigués en aquests moments a l’alçada de
les circumstàncies i no estigués només posant pals a les rodes,
crec que estar a l’alçada de les circumstàncies vol dir fer
propostes que realment siguin aplicables.
Vostè com a se’n riu quan ha dit allò de la Mesa de Turisme,
Sra. Estaràs; jo durant la legislatura passada record poques
convidades a l’oposició a participar en res, Sra. Estaràs, era un
altre tarannà, era un altra cultura, era una altra forma d’actuar;
record poques vegades que hi hagués possibilitats de poder
entrar a fer feina en algunes d’aquestes qüestions, Sra. Estaràs,
per tant era una altra manera de fer feina. Crec que aquesta
valoració que ha fet que jo ahir li digués que sí a entrar dins la
Mesa de Turisme, la veritat l’he trobada poc seriosa, Sra.
Estaràs.
A mi el que m’agradaria és que vostè em digui quines són
les mesures nostres que no li agraden de les que hem pres. Què
en aquests moments és el que més esperen els ciutadans i
ciutadanes? En aquests moments el que esperen els ciutadans i
ciutadanes és que traguem mesures de xoc en aquest sentit; el
que m’agradaria, Sra. Estaràs, és si vostè està d’acord amb que
el nostre model econòmic ha de millorar a través de donar més
excelAlència al turisme, de tenir més cura a nivell del territori o
d’invertir més en I+D+I, en totes les distintes mesures que en
aquests moments pactam amb els sindicats i amb els empresaris.
Això és, Sra. Estaràs, el que crec que necessita grans pactes. I
jo ahir vaig fer una oferta d’un pacte social per a l’educació i jo,
Sra. Estaràs, voldria que aquest pacte social també pogués fer
passes per incloure totes les distintes forces polítiques. En
aquestes coses hauríem d’intentar trobar punts de trobada, en
totes aquestes qüestions.
Vostè diu que s’han segut, i és ver ens hem segut un parell
de vegades, i ens seguérem la primera vegada en matèria de
territori i acordàrem algunes qüestions i en poc temps totes les
modificacions que s’havien de fer en el Consell, d’ART i tal, ja
no va bé; ens seguérem la segona vegada i vàrem acordar la llei,
i ara la llei ja no els va bé i fa dos dies que l’hem acordada. Sra.
Estaràs, crec que haurien de posar una mica més de seny a les
coses, llavors vostès troben que són els altres els que actuam
d’una manera o de l’altra, però és que, escolti, les dues o tres
coses que hem acordat és que no han anat bé al cap quasi quasi
de cinc minuts. I jo els demanaria més serietat, es pot fer
oposició però a la vegada es pot tenir una oposició constructiva,
fent feina i sent lleial en aquelles coses que es tenen pactades.
I jo en aquest tema crec, Sra. Estaràs, que vostès fallen una
mica.
I res més, Sra. Estaràs, perquè la veritat és que aquest
discurs seu, de si ara passa per la sagristia o totes aquestes coses
que vostè m’ha dit, crec que, Sra. Estaràs, no acaben d’estar a
l’alçada del que hauríem de parlar.
(Algunes rialles i remor de veus)
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. President. Té la paraula la representant
del Partit Popular, Sra. Estaràs.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
President del Govern, abans de començar aquesta intervenció
dir per als que ens segueixen que mentre que el president,
perquè així ho marca el Reglament, té temps ilAlimitat, la que els
parla en el primer torn tenia 30 minuts i en aquest torn 10
minuts, per tant, intentaré exprimir al màxim els 10 minuts, amb
la benevolència de la presidenta i poder equilibrar amb molt
menys temps molt més contingut el discurs del president.
Miri, president, li deman alçada conceptual, si vostè no sap
el que és un páramo, li assegur que a qui ha perdut la feina no
li importa el més mínim, com no li importa el més mínim a qui
no arriba a final si vostè s’entenia o no s’entenia amb Cascos,
que a fin de cuentas fa cinc anys que no hi és.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
El que interessa als que ens veuen avui per la televisió és
què farà vostè, a més de donar la culpa al Partit Popular, perquè
els preus no puguin, perquè la gelera estigui plena, perquè no
ens ofegui la hipoteca i perquè no hi hagi atur a les Illes Balears.
Vostè em demana de l’època que governàvem, jo no sé si ho
vàrem malament, supòs que hi ha moltes coses per corregir,
però ens varen deixar un govern que creixia al 0,5 i li vàrem
deixar a vostè un govern i una economia que creixia al 3%.
Vàrem passar de ser capdavanters en creació d’ocupació,
decreixíem i perdíem ocupació i després de quatre anys érem
capdavanters en creació d’ocupació. Li he de dir que quan
nosaltres governàvem es creaven cada any 2.000 empreses, des
que vostès governen es perden 1.000 empreses cada mes, es
tanquen. Érem capdavanters en obra pública, que a vostès els
pareixerà millor o pitjor, 16 autopistes, 34 escoles, 3 hospitals,
24 residències i a més recuperàrem el milió de turistes que ens
havia deixat de visitar.
Les comparacions són odioses, Sr. President, però quan
vostè parla de previsions de creixement jo no l’he culpat mai de
la crisi econòmica, però sí de les factures agreujants per no
haver-se preparat. Miri, Alemanya es va preparar i l’any 2007
tenia un atur d’un 8,4%, després de preparar-se, avui, un 7,3.
També es va preparar França, l’any 2007 tenia un atur d’un
8,2%, avui, com que s’ha preparat, d’un 7,3%. No s’ha preparat
Espanya, Espanya tenia un atur d’un 8,2 i avui el té proper a
l’11%. El mateix que les Illes Balears, el mes d’agost, quan
nosaltres governàvem, l’atur rondava el 5,5% i avui som prop
del 8,5%, perquè vostè va negar la crisi amb el Sr. Zapatero i no
va considerar oportú preparar-se i per tant anam amb un any de
retard.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 42 / Fascicle 3 / 21, 22 i 23 d'octubre del 2008

Sr. President, que vostè tengui acords amb sindicats i
empresaris em pareix extraordinari, però li diré el que li varen
recordar ahir els sindicats i els empresaris, el senyor president
de CAEB i el secretari general d’UGT: “Además de firmar
pactos, deberíamos ver resultados y concretar, porque con el
presidente firmamos muchas cosas, pero resultados cero
Zapatero”.
Dir-li també, Sr. President, que en el trilingüisme vostè diu
que el trilingüisme no es pot fer perquè no hi ha professors
d’anglès; miri, el que no es pot fer és derogar un decret per
acabar sense fer res, crec que la solució és seguir amb el decret
que tenien, al qual s’hi havien acollit 22 centres, i anar preparant
gent per possibilitar l’aprenentatge de les tres llengües.
La passada legislatura, president, vàrem tenir molts
d’acords, perquè li record que vàrem pactar un conveni de tren,
vostè i jo, jo com a vicepresidenta i vostè com a cap de
l’oposició, un conveni de tren que a vostè no li varen fer ni cas,
perquè s’ha torbat tres anys i mig perquè a vostè i a mi ens
féssim cas del conveni que havíem pactat i que ara han firmat en
la cinquena part. Vàrem firmar també, li record, un Estatut
d’Autonomia, el qual pactàrem i que crec que és la norma més
important d’aquesta terra i vàrem tenir moltíssimes reunions. I
també vàrem pactar totes les conferències de presidents. Per
tant, no sé molt bé si això és molt o és poc, però és molt més del
que hem fet vostè i jo.
Dir-li que al pacte per l’educació m’hi apunt, sempre que
tengui en compte el mèrit, l’esforç, l’excelAlència, l’autoritat
dels professors, la qualitat de l’educació, el trilingüisme, el
sentit comú i la gratuïtat dels llibres de text.
Pacte pel territori, Sr. President, si ens vàrem seure vostè i
jo i crec que vàrem avançar, però després la Sra. Armengol li va
desfent el que vostè compromet.
Sr. President, avui duim un any de govern al ralentí, vostè
durant aquest any ha generat un escàs impuls d’iniciativa
política. A l’antiga Roma es receptava mica panis; mica panis
era una, el que es diu molla de pa, es receptava a uns malalts
imaginaris que no necessitaven mesures reals i quedaven
satisfets amb uns remeis curatius aparents, que feien els seus
efectes a través de la mera suggestió. Bé, doncs jo crec que les
seves mesures econòmiques tenen qualque cosa de positiu, però
són pura molla de pa, remeis aparents que poden servir per
combatre malalties imaginàries, però que no tenen l’eficàcia
suficient per atacar els mals reals i autèntics que avui pateixen
les Illes Balears.
Sr. President, li he dit, la paraula clau és confiança, falta una
fulla de ruta; vostè creu que una persona que ara ens escolti i
que hagi perdut la feina confia amb els seu govern, de sis
partits, per tal de poder tornar tenir feina? Jo crec que no.
Recordi que cada dia es perden 33 ocupacions a les Illes
Balears, i no s’enfadi, li diré amb tota cordialitat, durant aquests
quinze mesos, li explicaré amb un símil, el que per a mi ha fet
el Govern; vostè s’imagina un navegant que a un moment
determinat té una via d’aigua, com és ara la crisi econòmica i
que quan l’ha de reparar es dedica a fer netes les eines? I li
diuen: escolti, escolti que entra aigua! I contesti: no, esperi,
esperi que jo estic reparant i fent netes les eines. Això president
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és exactament el que ha passat durant aquests quinze mesos
d’incompetència econòmica.
Sr. President, ahir ens parlà i avui de la crisi econòmica com
si fos una vella coneguda inseparable del Partit Socialista, amb
la qual no queda altre remei que conviure; li va passar quan va
governar de l’any 1999 al 2003, i ara, per qüestions que no
depenen de vostè, es torna produir. Miri, les Illes Balears
necessiten un projecte clar, coherent, amb unitat de criteri i amb
unitat d’acció, necessiten una sola veu amb decisions fermes.
Vostè ha dit, ara em permetrà una broma, però vostè ha creat
la Mesa de seguiment de l’economia i la Mesa de seguiment de
la crisi econòmica, i l’increïble és que a l’article primer posen:
“La presidencia de honor de la Mesa de la crisis económica la
ostenta el president del Gobierno”. És un paper que jo no
voldria tenir, la presidència d’honor no és per a un president de
govern, sinó que és per fer feina dia a dia perquè als ciutadans
d’aquesta terra no els falti la feina.
Miri, Sr. President, quan un govern o un governant promet
coses que no podrà complir i sap que no les podrà complir, com
Son Espases, és que vostè era a Madrid, però aquí dia sí i dia
també havia de suportar el Grup Popular l’atac permanent sobre
Son Espases, amb manifestació inclosa. Tal vegada vostè no hi
era o hi era de manera colAlateral quan venia de Madrid, però
cada dia aquí hi havia una manifestació; doncs bé, quan un
governant fa promeses que no pot complir, com Son Espases,
com el segon cinturó, com el Pla territorial de Mallorca, que
amb les ART ha estat una cosa espectacular, el programa de la
Sra. Armengol començava dient: “El Consell Insular és una casa
obscura on hi ha una princesa que no obri les portes, però quan
governi Armengol entrarà l’aire per tot i no farem el segon
cinturó ni Son Espases”.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Tenc la còpia del programa de govern de la Sra. Armengol,
perquè després diran que m’ho invent, això era el Consell
Insular abans, programa de la Sra. Armengol, i el Consell
Insular després.
Bé, el que vull dir és que quan un governant fa promeses i
sap que no podrà complir-les, com la cogestió i d’altres, i a més
disfressa una realitat que tothom coneix, com és la de la crisi, i
a més es mostra incapaç per acceptar recursos que serien bons,
sembra desconfiança a mans plenes i això és el que ha passat
avui, Sr. President. La crisi no es combat amb paraules d’ànim,
que ho fa molt bé la seva portaveu de govern, paraules d’ànim,
ben sonants, en fi molt ben orquestrades, sinó que es combat
amb resultats i actuant. Avui, per desgràcia, els ciutadans de les
Illes Balears tenim el convenciment que hi ha molt d’atur, que
n’hi haurà més, que cada vegada n’hi haurà més i que el Govern
no sap què ha de fer. Miri, quan li dic que les seves mesures són
pegats o tranquilAlitzants, li diré perquè; miri, les mesures sobre
temes fiscals que ha presentat amb un real decret ara fa uns
mesos, aprovat en el Consell de Govern, primer l’instrument no
m’agrada molt, perquè si això era urgent ho podria haver
aprovat el mes de juliol, que és quan ho varen comprometre; ha
passat el mes d’agost, el mes de setembre i el mes d’octubre i
resulta que tan urgent no devia ser, amb un real decret llei el
grup que jo represent, que és la meitat de la població quasi
quasi, no podrà anar a ponència ni a comissió ni fer esmenes,
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per tant usurpa el debat a l’oposició. Quan aquest tema es feia
a través de la llei de pressuposts o d’acompanyament, aquí el
meu grup podia aportar, podia fer alAlegacions, podia anar a
comissió i a ponència, això es diu democràcia, això es diu
participació.
I ara anirem al contingut d’aquest real decret, vostè proposa
tota una sèrie de mesures entorn de la baixada de l’Impost de
transmissions patrimonials que, per cert, vostè era a Madrid,
però aquí, quan governàvem nosaltres, els seus varen votar en
contra de la baixada de l’Impost de transmissions patrimonials
que nosaltres vàrem presentar. També proposa més baixades
sobre l’Impost de successions i donacions, per cert, quan vostè
era a Madrid i els seus eren aquí es varen abstenir a la baixada
de l’Impost de successions i donacions i Esquerra Unida va
votar en contra, i ara resulta que proposen el que nosaltres
defensàvem i que abans no els pareixia bé. Totes les mesures
que vostès proposen diuen que suposa un estalvi de 50 milions
d’euros per als ciutadans de les illes, però vostè sap que el Sr.
Zapatero ha augmentat la pressió fiscal, també a les Illes
Balears, perquè no deflacta l’IRPF, i significarà que haurem de
pagar, gràcies al Sr. Zapatero, els balears 60 milions més
d’euros; és a dir lo comido por lo servido. El Sr. Antich ens
presenta unes mesures que suposaran 50 milions d’estalvi dels
balears i el Sr. Zapatero després ens en demana 60. Com no han
de ser insuficients aquestes mesures, Sr. President!
Per cert, quan no hi havia crisi, nosaltres, amb la baixada de
l’Impost de successions, que va davallar d’un 40 a quasi un 1%
i donacions d’un 40 a un 7%, suposaven les nostres mesures
més de 60 milions d’euros i no hi havia crisi econòmica. Les
mesures d’austeritat, Sr. President, les hauria de prendre, perquè
no basta congelar-se els sous i és evident que tots hem de tenir
els sous congelats, però a més hem de fer mesures d’austeritat,
com ha fet Madrid o Castella-La Manxa. Li he proposat en el
Pla contra la crisi mesures contra l’atur, li he proposat mesures
a favor del turisme, poder combatre en mercats nous, 30 milions
per a promoció turística; li vaig demanar participar en el
projecte de pressuposts i no m’ha convidat i si em convida li
diré com ho hem de fer per poder dur 30 milions més d’euros en
matèria de turisme.
Sí, gràcies, Sra. Presidenta.
També li he dit, més doblers en matèria d’educació, quan
nosaltres governàrem augmentàrem el pressupost d’educació en
quatre anys, en un any no, en quatre anys un 60%, també li dic
que en aquests tres anys que li queden ho pugi un 60%. Però
veritablement dir que està d’acord amb la rectora que la pujada
de l’educació és el futur i que és la mesura estructural que hem
de tenir per a la crisi i després resulta que ho puja un 5% com la
inflació, doncs realment no té molt de sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Bé, ara acab fent-li la cuenta de la vieja, anem a veure què
ens deu el Govern Zapatero, i acab, Sra. Presidenta, ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Va molt passada de temps, Sra. Estaràs.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Sí, acab en dos minuts. 333 milions de carreteres, més 62
milions d’anualitats perdudes del 2007 i 2008, més 1.600
milions de tren que ens deuen, més 200 milions d’inversions per
estar en la mitjana d’Espanya, més els 60 milions
d’avançaments per a la salut, fa un total de 2.255 milions que
Zapatero ens deu, i no comptam ni el Conveni de carreteres
d’Eivissa i Formentera ni el model de finançament que ha de
venir, ni Son Espases, la cofinançació ni la cogestió. Imagini’nse aquests 2.255 milions d’euros que tocarien ser nostres i que
avui el Govern, del qual vostè té el mateix color polític, ens
lleva, tot això sense comptar els 40 milions que reclamava el Sr.
Melià, per comprar finques a la costa, que encara no els hem
vist i que ni tan sols han comprat Planícia; el REB, les
inversions a la Platja de Palma, a Sant Antoni de Portmany o el
Parador de Menorca i, en definitiva, el nou model de
finançament que hauria de dur a aquesta terra almenys el mateix
que s’endeuten, entre 600 i 1.000 milions d’euros.
I acab, seria bo, president, que vostè, i jo em pos devora
vostè, poguéssim reclamar aquests 2.255 milions d’euros al Sr.
Zapatero. L’advertesc que anar a Cascos o anar a Aznar o anar
a l’època de la prehistòria o l’època de l’any 1978 on ha anat
avui el Sr. Diéguez, no ajuda que la gent tengui la gelera plena,
es creïn possibilitats de feina i anem cap endavant. Per tant,
esper que la resposta estigui a l’alçada de les circumstàncies, jo
no m’examín, jo ja m’he examinat i estic a l’oposició,
s’examina vostè i és a vostè a qui demanen, amb un pacte de sis
partits, responsabilitats, li demanen futur i li demanen que pugi
a aquesta tribuna i digui si l’any que ve estirem millor o estirem
pitjor.
De tot té la culpa el Partit Popular, però no de què vostè
governi i no ho faci a l’alçada de les circumstàncies.
Gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Antich, té la paraula i tanca el debat.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Estaràs, ha aconseguit, Sra. Estaràs, he de dir que no és que ho
faci malament, ha aconseguit estar 40 minuts aquí dalt i no ha
fet ni una sola proposta del Partit Popular per a la gent, per a les
mesures, ni una, no s’ha sentit una sola proposta, una, una
proposta que vagi a millorar les mesures que ha presentat el
Govern de les Illes Balears, ni una proposta.
(Alguns aplaudiments i aldarull)
A això és al que em referia, Sra. Estaràs, això és al que em
referia. Els ciutadans i ciutadanes que, com molt bé diu, ens
veuen, no aguanten més “pamplines”, ni sortir aquí dalt a fer
discursos electoralistes i històries, si no es tracta de quedar bé
o malament, Sra. Estaràs, es tracta d’arreglar els problemes dels
ciutadans i ciutadanes, d’això es tracta. I vostè ha estat 40
minuts damunt aquesta tribuna i no se li coneix una sola idea,
una, damunt com millorar les mesures del Govern de les Illes
Balears, això és el preocupant, Sra. Estaràs, ni una mesura, ni
una, moltes crítiques, moltes històries -jo deia, ara ve, ara ve,
perquè a la primera intervenció ha dit, no passi pena que llavors
jo li donaré les mesures, i jo deia, jo estava amb el cor estret,
deia, ara ve, ara ve-; no, no, no, no han arribat, no han arribat,
ni una sola mesura.
(Remor de veus)
Per tant, Sra. Estaràs, el que li deman és que es comencin a
posar dins el cap que hem de fer feina d’una altra manera, que
els ciutadans i ciutadanes en aquest moment no aguanten teatro,
no aguanten teatro, no, no, no aguanten teatro, el que volen són
precisament que hi hagi mesures que es puguin aplicar i això és
el que ha fet aquest govern.
I vostè, Sra. Estaràs, parla de congelar sous i de no sé
quantes històries, però no l’he vista demanar que li congelin el
seu, no, no, no ho he vist encara, no ho he vist; he vist que a mi
em deia que ens congelàssim i que féssim moltes històries, però
vostè ja havia d’haver fet una iniciativa dient que el Parlament
es congeli el sou. No, no, no ho ha dit, no ho ha dit, Sra. Estaràs,
ara ho dic jo, ara ho dic jo, ara ho dic jo.
(Augmenta la remor de veus)
I efectivament, perquè en aquests moments ha de donar, s’ha
de donar exemple a la gent. I vostè em parla que les mesures
fiscals han tengut poc debat, que l’important era dur-ho a la llei
d’acompanyament, que havíem d’esperar a la llei
d’acompanyament a aprovar-ho, Sra. Estaràs, ens n’havíem
d’anar al mes de desembre per aprovar-ho; però, Sra. Estaràs, si
vostès hi aprovaren IB3 per la llei d’acompanyament, aprovaren
IB3 a través d’una llei d’acompanyament.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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Per tant, de què em parla, de si hi ha debat o si deixa
d’haver-hi debat, si vostès empraven la llei d’acompanyament
per a tot i llevant tot el debat que hi havia d’haver a l’oposició?
I m’ha tret un parell de vegades això de Son Espases,
efectivament, jo vaig actuar en relació amb Son Espases, des del
meu punt de vista, des d’un punt de vista de responsabilitat.
(Mes remor de veus)
Efectivament, perquè hi havia unes contractacions fetes i
tirar-ho endavant a una altra banda suposava uns retards
importantíssims, perquè si no hi hagués hagut ni les
contractacions fetes ni hi hagués hagut aquests retards, jo no ho
hagués fet allà, també li vull dir, no ho hagués fet allà, i ho he
dit en distintes ocasions. Però ho vaig fer per l’interès general,
per tant no s’ompli tant de Son Espases perquè tots sabem com
va anar aquell tema i per tant tots ho tenim ben clar.
Miri, Sra. Estaràs, jo torn al mateix, vostè em diu, em posa
Madrid com que ha fet actuacions d’austeritat; jo Madrid el que
he vist que ha fet d’austeritat és que ha deixat les universitats
fora finançació, jo l’augmentaré un 9% la Universitat i crec que
és una xifra important. Per tant, efectivament, vaig parlar amb
la rectora i li vaig dir que li donava total suport. I fan falta més
doblers, en faria falta més d’un 9%, però farem aquest esforç
perquè en aquest moment tenim la situació que tenim i això
donarà, precisament, per poder treballar per adequar-nos a
l’espai europeu i per fer tota una sèrie d’infraestructures que són
molt importants a la Universitat, i donarà perquè la Universitat
pugui tirar endavant. Però jo no ho he aturat i Madrid sí. Per
tant, haurien d’anar un poc alerta, no fos cosa els sermons que
ens fan aquí llavors allà on governin resulti que els apliquin de
forma totalment contrària, de forma totalment contrària, Sra.
Estaràs. Estam un poc massa avesats que això sigui així.
Miri, aquest govern ha agafat mesures fiscals, com molt bé
deia, dirigides, no com les seves mesures fiscals que
normalment van als més rics, no, a la gent més senzilla i amb
més dificultats, sí, sí, a joves, a persones amb discapacitat i
empreses familiars, per donar-los suport. La Conselleria de
Comerç i Indústria treballa per millorar el circulant de les
petites empreses i posa 16 milions, posarà préstecs en marxa per
valor de 16 milions d’euros, per estar devora els petits
empresaris. Això no són paraules i sermons i històries, això són
fets, hi seran. No bastarà? Idò haurem de fer un altre esforç i ho
farem a través de la Mesa de seguiment; i la Conselleria de
Treball vetlla per aquelles persones que no tendran prestacions,
per crear ocupació, perquè hi hagi més orientadors, perquè
funcionin millor tots els sistemes que quan la gent està amb
aquestes dificultats l’ajudem a trobar feina, que és el primer
problema que té aquesta economia.
Nosaltres pensam en aquest moment en moure el turisme, en
parlar amb els empresaris turístics perquè inverteixin, perquè la
part financera ens ha dit que vol donar suport als projectes
turístics, perquè l’Estat vol impulsar un Pla Renove perquè hi
hagi obres per millorar el producte. Idò, ens ajuntam amb ells i
intentam treballar amb els ajuntaments perquè quan sortim de
la crisi tenguem un turisme amb un millor producte i a la vegada
haguem donat feina a molta gent. Nosaltres cercam idees per
moure treball, per moure feina, perquè la gent en aquests
moments, efectivament, el que necessita és feina i hi ha molta
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gent que no en té. Per tant, hagués estat molt d’agrair que vostè
hagués pujat aquí i ens hagués donat qualque idea en lloc de
dejectar-ho tot. Dejectar és molt fàcil, això ho sap fer qualsevol,
hagués pogut sortir qualsevol altre diputat, dejectar en sap
tothom, jo em pensava la líder del Partit Popular sortiria aquí i
faria propostes perquè nosaltres poguéssim millorar les nostres
iniciatives, i ni una, Sra. Estaràs, ni una n’ha feta de proposta.
(Alguns aplaudiments i aldarull)
Malgrat tot, i ja acab, Sra. Estaràs, vull acabar convidant-la
a què sumem esforços; vull acabar convidant-la a què facem
feina junts en aquests moments, crec que el Govern necessita la
implicació de tothom i per tant també de l’oposició, perquè els
moments són difícils i venen moments de molta dificultat. Per
això hi ha aquesta idea que vostès participin dins la Mesa de
Turisme, perquè això, la Mesa de Turisme en aquests moments
és un element molt important a l’hora de la reactivació
econòmica i per això ja ens va bé que vostès hi siguin i venguin
amb idees, a donar empenta.
Sra. Estaràs, l’únic que li puc dir és una cosa, nosaltres
potser que ens equivoquen, potser que en algunes polítiques no
encertem, però li puc dir una cosa, que fem feina per intentar
servir el millor que sabem la gent, d’una forma totalment
honesta, fent feina per tal que hi hagi la millor gestió cap als
ciutadans i ciutadanes. I a més volem compartir el projecte amb
els agents socials i econòmics, volem que el projecte Illes
Balears no sigui una cosa només d’institucions, sigui una cosa
del poble de les Illes Balears, per això jo parlava d’orgull de
país; orgull de país n’hi haurà si les institucions saben estendre
la mà als agents socials i econòmics i a la societat en general. I
aquesta és la cultura que volem dur a terme i això és més
important que totes aquestes historietes de si hem fet un metre
més de voravia o un metre més d’asfalt, això és l’important,
perquè si hi participa tothom hi haurà menys possibilitats que hi
hagi gent que no actua així com toca actuar; perquè si hi
participa tothom i hi ha transparència, tothom se sentirà el
projecte, perquè si hi participa tothom és la millor manera de
treure el màxim rendiment a totes les energies que tenim.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments i remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, gràcies, Sr. President. Acabat el debat, se suspèn la
sessió, la qual recomençarà demà, a les 11:00 del matí.
Recordar-los que els grups poden presentar les propostes de
resolució davant la Mesa de la cambra fins a 30 minuts del
moment que s’acaba la sessió, que són les 19.45. La Mesa es
reunirà amb posterioritat i les qualificarem en congruència amb
la matèria objecte del debat.

Les propostes de resolució, un cop admeses, seran trameses,
amb caràcter immediat, a tots els grups parlamentaris.
S’aixeca la sessió.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bon dia, senyores i senyors diputats, començam el
debat de les propostes de resolució presentades pel diversos
grups parlamentaris derivades del debat sobre l’orientació de la
política general del Govern.
El debat es farà de la següent manera: les intervencions dels
portaveus seguiran l’ordre de menor a major importància
numèrica dels grups; les propostes presentades pel grups
parlamentaris i admeses per la Mesa seran transcrites literalment
al Diari de Sessions abans de la intervenció del portaveu
corresponent per fer-ne la defensa; acabat el debat de la totalitat
de les propostes presentades se’n farà la votació per ordre de
presentació al Registre. La votació serà a partir de les 13.30h.
Defensa de les propostes presentades pel diputat Sr. Mayans
i Serra. Té la paraula.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar el port d’Eivissa segons la proposta de
l’Autoritat Portuària.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar en aquests moments de crisi l’avaluació
de projectes per part de la Comissió Balear de Medi Ambient
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar un pla de recuperació paisatgística
integral que permeti el soterrament de les esteses aèries i el
manteniment dels elements i valors paisatgístics a Formentera
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a anulAlar, urgentment, la delimitació de costes de Formentera
i a presentar una nova delimitació que respecti la voluntat dels
ciutadans de Formentera.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a traspassar les competències de justícia al Govern de les Illes
Balears amb la suficient dotació econòmica.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar el pla integral de recuperació de
Ses Salines de Formentera (museu de la sal, tren turístic,
circuit hídric, edificacions, etc.).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar la suficient dotació econòmica per a la
implantació de la futura policia autonòmica.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer-se càrrec del cànon de transferència del Pla director de
residus d’Eivissa i Formentera.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar les obres de la caserna de la Guàrdia Civil de
Formentera el proper any 2009.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir una suficient dotació d’habitatges per
al professorat en el projecte per a la construcció d’una nova
escola a Sant Ferran de Formentera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un nou projecte de llei de Règim Especial
Balear segons determina la DT 6a. de l’Estatut d’Autonomia
i que pugui ser aprovat el proper 2009.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a negociar un nou sistema de
finançament autonòmic que ajudi a superar el greuge
econòmic patit històricament per les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer el centre d’interpretació de Ses Salines de
Formentera dins l’àmbit del parc natural de Ses Salines de
Formentera.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a invertir 10 milions d’euros cada any a les Illes Balears en la
compra de terrenys durant aquesta legislatura.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer la llei de residus de les Illes Balears per donar
cobertura als plans directors insulars.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer el pla de residus perillosos de les Illes Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a començar les obres del Museu de Formentera.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar la presència de canals en català a la
TDT.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar la xarxa wi-fi amb cobertura a tota
l’illa de Formentera.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mitigar els efectes de la triple insularitat que pateix
Formentera en el transport de mercaderies entre Formentera
i la resta de ports.
21. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
a dur a terme un pla d'excelAlència turístic per a tota l’illa de
Formentera.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un pla integral de desestacionalització
turística per a l’illa de Formentera.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa el centre de dia per a
discapacitats, malalts d’Alzheimer i malalts mentals de
Formentera l’any 2009.
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24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir un recinte firal polivalent a
Formentera.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les marques Carn de Formentera, Vi
de la Terra i Mel de Formentera i impulsar la creació de nous
productes (formatge, flaó, etc.) i marques de qualitat de
Formentera.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, presidenta. En cinc minuts és impossible especificar
detalladament les propostes, per tant, em limitaré a fer una
anàlisi general i a dir un poc en quin sentit van.
Van sobretot i evidentment -resumint un poc el debat que hi
va haver ahir i abans d’ahir- en el sentit d’aclarir i concretar un
poc els compromisos als quals es pot haver arribat, va també en
el sentir de recollir algunes de les propostes que estan
assignades en el pacte de govern del Govern balear i també
algunes van en el sentit de concretar un poquet més propostes
del govern local de l’illa. N’hi ha algunes també que són
recuperades de l’any passat per veure si enguany hi ha algun
petit canvi d’opinió, alguna modificació que pugui fer que
alguna surti endavant. També he de destacar que altres grups
han presentat propostes semblants a iniciatives que jo havia
presentat en proposicions no de llei que esper que també surtin
votades favorablement.
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Un altre tema que està dins el pacte de govern i que és
important és el tema del Pla de recuperació paisatgística per,
entre altres coses, soterrar esteses aèries. Tema de les
delimitacions, reiteratiu. El conveni de transport de residus. El
museu de Formentera està dins una llei de patrimoni, que el
Govern balear ha de destinar, ha d’executar i construir el museu,
fa moltíssim de temps que aquest tema es tracta i mai no
s’arriba a executar, pos un termini per veure si per fi, d’una
vegada per totes es desbloqueja aquest tema. El tema de
mercaderies, hi ha altres grups que han presentat propostes
similars, evidentment supòs que totes seran votades
favorablement i aquí la pos un poc també detallada i un peliu
més completa en el sentit que també hi pos mercaderies.
Recinte firal, crec que ahir se’n va parlar, és un tema
importantíssim perquè el turisme pugui venir més mesos i
sobretot amb més garanties a una illa que bàsicament té el que
té. Després els productes de la terra, ahir el president destacà
que és molt important afavorir, produir amb qualitat i sobretot
fer un pla de màrqueting i una propaganda dels productes de les
Illes perquè els nostres agricultors, ramaders i tota la gent que
es dedica a aquest àmbit tengui un valor afegit que ara no té.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula la Sra. Suárez per
fer la defensa de les 38 propostes presentades per les diputades
Suárez i Marí.

Passant ja un poc a analitzar les que he presentat, n’hi ha
moltes de caire general, n’hi ha algunes també a nivell local.
D’entre les de caire general destacam -i destac- les
transferències a Justícia, incidint sobretot en la partida
econòmica associada i també sobretot en la possibilitat de la
millora dels jutjats d’Eivissa i el possible Jutjat de Primera
Instància de l’illa de Formentera. Quant a policia autonòmica
instar el Govern central que aporti el que pugui perquè es pugui
instaurar aquesta policia a totes les illes d’una vegada per totes.
Un tema importantíssim és la caserna de la guàrdia civil, que no
hi ha cap partida, per tant instam el Govern de l’Estat que per a
l’any 2009 n’habiliti alguna perquè es comencin les obres. Fer
complir l’Estatut d’Autonomia quant al REB fruit de la
disposició addicional sisena.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la tasca de colAlaboració amb els
consells insulars i a signar convenis per tal de resoldre la
problemàtica que es deriva de la sanitat vegetal.

El Centre d’interpretació de Ses Salines, que s’ubiqui com
vol el Consell de Formentera dins el recinte o dins l’àmbit de
Ses Salines. Compra de terrenys. Residus perillosos. El Pla de
residus perillosos que encara està pendent d’executar i que és
molt deficitari en tota l’illa, diria jo. Llei de residus, bàsic i molt
important. Tema de... -i ho diu el mateix pacte de govern- que
doni cobertura als plans insulars. Jo entenc com a cobertura
tècnica jurídica i econòmica, per tant, aquí podríem incidir un
poc en el tema dels convenis del transport de residus. Port
d’Eivissa, que es trobi la solució tècnica i ambiental més
favorable als interessos del govern local d’Eivissa i dels
habitants d’Eivissa. I un tema de tramitació, fer més àgil la
Comissió balear de medi ambient perquè els projectes estiguin
informats com més aviat millor per intentar donar un poc
d’agilitat a l’administració.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir al Govern d’Espanya una revisió de la Llei de
dependència pel que fa al seu finançament.

2. El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern de les
Illes Balears que es continuï amb les inversions i amb les
ajudes al sector de les cooperatives agràries de l’illa d’Eivissa.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el marc del protocol signat entre la
Conselleria d’Agricultura i Pesca i el Consell Insular de
Formentera, continuï amb la colAlaboració per tal de reactivar
la cooperativa agrícola de Formentera.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a iniciar i promoure vies de solidaritat
amb la Comunitat Autònoma de Canàries per colAlaborar en
l’atenció dels menors no acompanyats.
6. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que, davant els trastorns i les incomoditats que
pateixen pacients i familiars per rebre tractament fora de la
seva residència, adopti les mesures oportunes per millorar les
condicions dels desplaçaments i les estades dels pacients i
familiars.
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant de forma decidida una política
d’habitatge que faci efectiu el dret constitucional a un
habitatge digne amb especial consideració dels sectors amb
més dificultats per accedir-hi.
8. El Parlament de les Illes Balears constata l’esmena de les
nombroses deficiències i la finalització de les obres de les
autovies d’Eivissa amb criteris de sostenibilitat, coherència
tècnica i territorial.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure un pacte per l’educació, on hi siguin
presents tots els sectors de la comunitat educativa de la nostra
comunitat autònoma.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls al Pla d’Infraestructures
2008-2009, tot fent especial esment de les infraestructures de
l’illa d’Eivissa.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar nous estudis i noves titulacions dins el
camp de la formació professional.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir aules d’acollida per incorporar els
infants nouvinguts al sistema educatiu regular de les Illes
Balears.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a distribuir de manera equitativa entre els centres
sostinguts amb recursos públics l’alumnat amb necessitats
educatives específiques, a fi de permetre una millor integració
dins el nostre sistema escolar.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb la Universitat de les Illes
Balears per tal que es pugui acabar d’adaptar al nou sistema
educatiu europeu dins els terminis establerts, per garantir
l’adequació de la nostra universitat al marc europeu de
referència.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries per impulsar
el consum de cultura en llengua catalana entre els diferents
segments de la població de les Illes Balears, especialment entre
aquells on l’ús de la nostra llengua es troba en una situació
pitjor.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en el desenvolupament
d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat amb especial atenció al
jaciment de sa Caleta.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries per fomentar
l’ús social de la llengua catalana dins tots els segments de la
nostra societat, especialment en aquells on l’ús de la nostra
llengua sigui menor.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar accions que afavoreixin l’etiquetatge
en català dels productes de les Illes Balears.
19. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en les seves negociacions amb el Govern
d’Espanya per tal d’aconseguir un nou sistema de finançament
just.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a congelar el pressupost del Parlament així com
els salaris de diputats i diputades com a mesures d’austeritat
per al 2009.
21. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’iniciar un canvi de model econòmic a les Illes Balears.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells les competències
recollides a l’Estatut en condicions de suficiència econòmica.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells les competències de caça
l’1 de gener de 2009 garantint la seva adequada dotació
econòmica.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, en el marc de la preceptiva revisió de la
llei de finançament dels consells insulars, corregeixi els
desequilibris territorials de l’actual sistema.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a considerar les particularitats territorials a
l’hora d’aplicar les mesures contra la crisi.
26. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que tengui el màxim de cura en la negociació dels
traspassos de Justícia, perquè aquests estiguin convenientment
dotats pressupostàriament.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a informar convenientment la ciutadania sobre el
desplegament de la TDT i a desenvolupar les accions de difusió
que siguin necessàries.
28. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en les negociacions obertes amb el Govern de
l’Estat en matèria de transport aeri: cogestió aeroportuària,
declaració de servei públic dels vols de les illes amb la
península i la congelació de taxes de navegació aèria i
aeroportuàries.
29. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
donar un impuls decidit al transport públic a les quatre illes
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les partides pressupostàries
dedicades a l’impuls del transport públic a Eivissa,
Formentera i Menorca.
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31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a completar la normativa legal que asseguri una
ordenació territorial i urbanística que reguli un creixement
sostenible.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures compensatòries per als
propietaris de terres en àrees protegides dins la nostra
comunitat autònoma.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el desenvolupament de la xarxa
d’infraestructures de transport i de distribució d’electricitat
per tal de garantir el subministrament en condicions de
qualitat i la minimització de l’impacte ambiental i paisatgístic.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, dins la seva política de desenvolupament
industrial de les Illes Balears, doni suport a la consolidació de
la zona industrial de l’illa de Formentera.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè creï un centre firal d’artesania popular a
l’illa d’Eivissa.
36. El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern de
les Illes Balears que contribueixi, conjuntament amb les
administracions locals, a la recuperació, la rehabilitació i la
dinamització dels mercats municipals.
37. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que, dins els seus plans de dinamització
comercial, doni un nou impuls a la moda Adlib, una de les
icones de la moda a l’illa d’Eivissa.
38. El Parlament de Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar promovent la inversió en el
desenvolupament de noves fonts renovables d’energia.
LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, des d’Eivissa pel Canvi presentam 38 propostes de
resolució elaborades a partir d’allò que es va debatre ahir i
esperam que comptin amb el suport de tots els grups
parlamentaris. Ja les coneixen, però intentarem fer una breu
explicació agrupant-les per àmbits temàtics i afegint-hi una
justificació.
Crisi. A les propostes 20, 21 i 25 plantejam la necessitat de
reconèixer que fa falta un canvi de model econòmic i que les
mesures anticrisi han de ser aplicades tenint en compte les
diferències territorials. Així mateix pensam que una bona
aportació dels diputats i diputades com a mesura d’austeritat en
aquest context de crisi és la congelació dels nostres salaris per
a l’any pròxim. Els demanam que acceptin esmenes que es
presenten in voce respecte de la redacció que tenen vostès ara
mateix, en comptes del redactat registrat, els proposam la
següent, que seria la definitiva: “El Parlament de les Illes
Balears es compromet a congelar els salaris de diputats i
diputades com a mesura d’austeritat per al 2009".
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Finançament. Com vàrem explicar ahir és una peça clau per
al nostre futur, la proposta 19 inclou el suport al Govern per tal
d’aconseguir un nou sistema de finançament just per a les Illes
Balears. D’altra banda, la número 26 aconsella vetllar per a un
traspàs de les competències de justícia en condicions de
suficiència econòmica.
Desenvolupament estatutari. Les propostes 22, 23 i 24 es
refereixen a la necessitat que els principis de suficiència
econòmica i equilibri territorial regeixin el procés de
transferències de noves competències als consells i el de
l’aplicació de la Llei de finançament dels consells.
Educació i cultura. Les propostes de la 9 a la 14 pretenen
posar la inversió en educació com a la prioritat del Govern,
pacte per l’educació, necessitat d’impulsar el pla
d’infraestructures 2008-2009 amb especial referència a Eivissa
i mesures als diferents nivells educatius. Així mateix millorar la
integració dels alumnes amb necessitats educatives especials i
dels infants nouvinguts.
En relació amb la proposta número 12, també els proposam
que acceptin una petita modificació en el seu redactat, que
quedaria de la següent manera: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir plans
d’acollida -en comptes d’aules d’acollida- per incorporar els
infants nouvinguts al sistema educatiu regular de les Illes
Balears”.
Pel que fa a la cultura les propostes 15, 17 i 18 plantegen la
necessitat d’impulsar la llengua catalana, afavorir el consum de
cultura en la nostra llengua, fomentar el seu ús social i
promoure l’etiquetatge dels nostres productes. La proposta
número 16 està referida a la necessitat de continuar treballant en
el desenvolupament d’Eivissa patrimoni de la humanitat.
Polítiques socials. Les propostes 4, 5, 6 i 7 tenen a veure
amb la Llei de dependència en relació amb la qual demanam
una revisió del seu finançament pel Govern d’Espanya; la
immigració per tal de promoure vies de solidaritat amb Canàries
per colAlaborar en l’atenció de menors acompanyats; la sanitat,
fa incidència en la necessitat de millorar condicions de
desplaçaments del malalts i les seves famílies i el suport a la
continuïtat en les polítiques d’habitatge.
Ordenació territorial. S’ha de continuar la línia iniciada
d’incorporació de la dimensió ecològica i mediambiental a les
polítiques d’ordenació del territori completant la normativa
legal, número 31, això d’una banda i d’altra, mesures pràctiques
com per exemple establir mesures compensatòries per als
propietaris de terres en àrees protegides, número 32.
Mobilitat. Aquí incloem referències al transport aeri, número
28, i a la nova mobilitat que defensam, 8, 29 i 30. Així donam
suport al Govern en els seves gestions amb el Govern
d’Espanya pel que fa a la cogestió aeroportuària, declaració de
serveis públic d’illes menors amb la península i congelació de
taxes de navegació i aeroportuàries, fent esment de com s’han
acabat les autovies d’Eivissa amb criteris de sostenibilitat i
coherència, número 8, i potenciar de forma decidida el transport
públic per carretera, 29 i 30.

1914

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 42 / Fascicle 4 / 21, 22 i 23 d'octubre del 2008

Sectors productius i energia. Presentam un conjunt de
propostes dirigides a estimular sectors productius bàsics,
agricultura -1 i 2- en especial cura del corporativisme i comerç
-35, 36 i 37- fent esment a la potenciació de l’artesania, als
mercats municipals i a la moda Adlib eivissenca. Pel que fa al
sector energètic defensam la necessitat de compaginar les
garanties de subministrament d’energia elèctrica amb la
minimització dels impactes ambientals, número 33, i la
conveniència de continuar promovent les energies renovables,
número 38.
Formentera, incloem així mateix dues propostes referides a
Formentera -3 i 34- una referida a la necessitat de reactivar la
cooperativa agrícola de l’illa i l’altra per donar suport a la
consolidació de la seva zona industrial.
Finalment, la número 27 està referida a la conveniència
d’informar la ciutadania sobre el desplegament de la TDT.
Esperam, senyores diputades, senyors diputats, que puguem
comptar amb el seu suport a les nostres propostes de resolució.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Suárez. En torn de fixació de posicions
i per part d’Unió Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bon dia, primer
de tot i encara que sigui en l’ordre invers vull anunciar el nostre
vot favorable a totes les propostes de resolució del Grup Eivissa
pel Canvi, donar suport a les esmenes in voce anunciades o
presentades o propostes. He de dir que bàsicament aquestes
propostes de resolució d’Eivissa pel Canvi inclouen punts que
per a nosaltres són essencials i que vàrem destacar ahir, punts
contra la crisi econòmica, punts de reivindicació d’un millor
finançament per a les Illes Balears, en relació amb això
incideixen en el tema de la Llei de dependència i l’assumpció
per part de l’Estat del finançament, ens sembla evidentment una
proposta positiva i que coincideix amb el nostre plantejament i
evidentment fa èmfasi en el tema dels traspassos en matèria de
Justícia i transport aeri que lògicament compartim com a
objectius a assolir d’una manera plena i satisfactòria per als
interessos de les Illes Balears. Evidentment, en tots els temes de
suport a la llengua catalana, etc., també hi estam d’acord i
simplement vull anunciar aquest vot favorable.
En relació amb les propostes d’AIPF he de dir que tot i que
en part, en bona part d’elles, hi podem estar d’acord, en aquelles
que coincideixen amb Eivissa pel Canvi, en finançament, en
règim econòmic, en inversions de l’Estat, en les que fa Eivissa
pel Canvi, en les que fan els altres grups que donen suport al
Govern, la posició que mantindrem és només donar suport a les
dels grups parlamentaris que donen suport al Govern perquè
consideram que estan millor redactades i que donen millor
solució a les reclamacions que des del nostre grup parlamentari
feim. A la resta, només dir que donarem suport a la 18, a la
proposta de resolució 18 d’AIPF i que la resta les votarem
negativament, ja que ho coincideixen en propostes que ja fan els
grups parlamentaris que donen suport al Govern o hi ha, en

moltes, implicacions pressupostàries que evidentment no estam
en disposició de vincular els pressupostos de la comunitat en
aquestes propostes.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, té el Sr. Llauger la paraula.
EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres anunciam el vot
favorable a les propostes de resolució d’Eivissa pel Canvi,
només puc destacar allò que ens interessa més perquè no hi ha
temps d’una anàlisi detallada. En qualsevol cas donam suport a
aquesta petició que es revisi la Llei de dependència pel que fa
al seu finançament. És una llei que nosaltres sempre hem
declarat que és una passa endavant en creació de drets, però que
suposa al mateix temps una càrrega sobre les finances
autonòmiques que creim que en la situació creada d’expectativa
i de necessitats hi ha d’haver una revisió del seu finançament.
Totes aquelles que fan referència a l’educació, som
partidaris que hi hagi un pacte per a l’educació, que hi hagi
programes d’acollida per a infants nouvinguts, que hi hagi una
distribució equitativa d’aquests nouvinguts entre tots els centres
sostinguts en fons públics, una qüestió que hem repetit des de fa
estona sense que s’acabi de resoldre del tot, tot i que a aquesta
legislatura s’han fet passes positives i també la qüestió dels nous
estudis i titulacions de la formació professional.
Les qüestions de llengua catalana, saludam l’òptica des de
la qual s’enfoquen aquestes propostes de resolució de la qüestió
de la llengua catalana, es fa referència a la qüestió de
l’etiquetatge en llengua catalana i a la qüestió del consum
cultural de productes en llengua catalana, nosaltres creim que
això va més enllà del plantejament tradicional d’introduir la
llengua catalana en educació i en l’administració, incideix en la
seva presència en el món comercial, en el món cultural en sentit
ample i sobretot des del punt de vista del consumidor.
Respecte de la congelació dels sous dels diputats, li donam
suport i a més la felicitam per aquesta proposta que és una
mesura pedagògica, una mesura d’austeritat i de manifestar els
representants de l’electorat la voluntat de fer la nostra
contribució a la necessària austeritat en temps de crisi.
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També donam suport a allò que fa referència a transport
públic, també és bona aquesta òptica, sempre que parlam de
transport públic a Mallorca ens centram molt en la qüestió de
tren i parlant de tren no tenim en compte que el tren és una
solució més difícil per a les altres illes i per tant, s’ha de parlar
de transport públic en general i així aquesta reivindicació,
aquesta demanda es pot fer més fàcilment extensible a Menorca,
Eivissa i Formentera.
Respecte a les mesures anticrisi, també aplaudim aquesta
òptica segons la qual efectivament hi ha una sola crisi, però
aquesta crisi afecta de manera diferent a illes que tenen realitats
diferents, per tant, les respostes han de ser diferenciades i
adaptades a cada una de les illes.
Respecte de les propostes d’AIPF, tal com ha dit el portaveu
anterior, votarem a favor de la recepció en català del canal de la
TDT, creim que és necessari que la normalització del català
s’adapti a la nova realitat i al nou ordenament de l’espai
audiovisual. Respecte a la resta -per no repetir-me- he de dir que
moltes són propostes que ja vénen en propostes de resolució que
presentaran grups de la majoria del Govern i que nosaltres
donarem suport a les que presenta la majoria de Govern i altres
responen o be a coses que ja es fan o be a coses que en aquest
moment no coincideixen exactament en les previsions del
Govern de les Illes Balears.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Crespí té la paraula.
LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
relació amb el conjunt de propostes, 25, presentades pel Grup
Mixt AIPF, direm que, igual que han dit els grups que m’han
precedit, votarem en contra a totes menys a una, la número 18.
Estam d’acord que la intenció del grup proposant és la millora
de la situació tant a les nostres illes com a l’illa de Formentera
en particular i així ho ha posat de manifest tant a l’exposició que
ha fet avui com a les que va fer ahir, però no podem donar
suport a les seves propostes pel motius que ara explicaré.
De totes les propostes que ha presentat, un grapat d'aquestes,
deu si no m’he errat, ja foren presentades l’any passat en el
mateix ple i varen ser rebutjades. El soterrament de les esteses
aèries, nova delimitació de costes, Pla integral de recuperació de
les salines, implantar xarxa wi-fi, solucionar els problemes de
la triple insularitat, museu, Pla d’excelAlència turística, Pla
integral de desestacionalització, recinte firal polivalent, etc.,
totes centrades a l’illa de Formentera.
Aquestes propostes foren rebutjades pels següents motius,
temes competències, o competències del Govern de l’Estat, o
competència insular, com en el cas dels temes turístics o temes
de marques de productes de la terra. Tema de costos, com molt
bé ha dit el diputat proposant a la seva exposició, és un moment
de crisi i hem de posar mesures a aquesta crisi. Per tant, hem
d’escollir bé la destinació dels recursos de la comunitat i veure
la idoneïtat en aquest moment del projecte, tant en l’àmbit
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econòmic com en el social. També perquè són accions que ja
s’estan analitzant, com per exemple el Museu de Formentera. O
bé perquè ja coincideixen amb propostes presentades per altres
grups. La resta de les propostes no seran presentades per motius
similars, temes competencials, com per exemple el port
d’Eivissa, o perquè ja s’està fent com en el cas de l’agilitació de
l’evolució dels projectes per part de la Comissió Balear de Medi
Ambient, que és una mesura que va presentar el president dins
les tretze mesures per fer front a la crisi el mes de juliol, o la
posada en marxa del centre de dia de discapacitats, que ja està
licitada.
Sense res més a afegir, simplement reiterar que aprovam la
proposta 18 perquè, tal com jo mateixa vaig dur a la proposició
no de llei corresponent donàvem suport, perquè no volem que
l’apagada analògica sigui un perjudici per a tots els canals de
TDT en català. Això en relació al grup AIPF.
En relació amb les propostes presentades per Eivissa pel
Canvi, donarem el nostre suport i votarem a favor el conjunt de
les propostes perquè pensam que totes van en la línia d’actuació
d’aquest govern i contribueixen a la millora de la situació
actual, en temes tan importants en aquest moment, dins l’àmbit
econòmic. M’agradaria destacar el tema de finançament, el Pla
d’infraestructures, polítiques d’habitatge per a sectors que hi
tenen difícil accés, impuls al transport públic, etc. Tot això
emmarcat en la importància d’una necessitat d’un canvi de
model econòmic a les Illes Balears, on es tenguin en compte les
particularitats i singularitats de cada illa, un model econòmic
amb un creixement sostenible i no desmesurat. Per aquest motiu
donam suport igualment i de forma ferma a la millora de la
normativa legal per a una relació territorial i urbanística que
asseguri aquest creixement sostenible. La singularitat insular a
les propostes d’Eivissa pel Canvi es posen de manifest per
exemple en el tema agrari, allà on hi ha dues proposicions
específiques per a Eivissa i Formentera i en la constatació de les
deficiències en les obres de les autopistes d’Eivissa.
A l’àmbit social, educatiu i lingüístic, entre d’altres, destacar
la petició al Govern de l’Estat de la revisió del finançament de
la Llei de dependència. Impuls als nous estudis de formació
professional, distribució equitativa d’alumnes amb necessitats
educatives especials, foment de l’ús de la llengua catalana, tant
en l’àmbit social com comercial. Totes per a la millora de la
situació actual.
A l’àmbit de les noves tecnologies, comerç i indústria,
destacar, i així ho posà de manifest en aquesta cambra el
conseller d’Economia, la reducció al màxim de les
conseqüències de l’encesa digital, impuls dels mercats
municipals, dinamització de la Moda Adlib, etc. Totes mesures
dinamitzadores de la nostra economia.
Sé que hi ha moltes més propostes interessants a destacar i
a les quals nosaltres donam suport, però per a mi aquestes són
les més importants i em pareixia interessant donar-los èmfasi.
Sense res més a dir, reiteram el nostre vot a favor.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Crespí. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Oliver.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular pel
que fa a les esmenes que ha presentat Eivissa pel Canvi, he de
dir que votarem en contra de la proposta número 8, perquè no és
cert que s’hagin solucionat moltes deficiències a les autovies
d’Eivissa. I tampoc no és cert que les autovies d’Eivissa, perquè
hi són ara vostès, s’hagin fet amb criteris de sostenibilitat,
coherència tècnica i territorial. Permetin-me, senyores i senyors
diputats d’Eivissa pel Canvi, crec que mitjançant aquesta
proposta de resolució el que vostès fan és molta comèdia. El
cert és que amb les obres que va iniciar el Partit Popular quan
governava aquesta comunitat és que s’han evitat molts
d’accidents mortals.
Votarem en contra també de la proposta número 9. He de dir
d’entrada que estam d’acord que es faci un pacte per l’educació.
Però com va dir la Sra. Portaveu del Grup Parlamentari Popular,
Sra. Estaràs, concretament ahir en aquesta tribuna, el que
nosaltres volem és que es faci en condicions de qualitat,
d’esforç, d’excelAlència i també que es mantengui el
trilingüisme. Miri, pensam que aquest pacte, amb què sí hi
estaríem d’acord, és que se signi aquí en seu parlamentària, que
hi estiguin d’acord els sectors implicats, els sectors del món de
l’educació. Però consideram que aquest pla s’hauria de signar
en seu parlamentària entre tots els grups parlamentaris.
Estam d’acord amb la proposta número 11 i a més esmenada
en aquest moment per la seva proposant, allà on fa referència
que les aules hagin de ser plans d’acollida. Però estam d’acord
que en aquests plans d’acollida hi hagi precisament aquestes
aules d’una forma transitòria, en el sentit que els nouvinguts
tenguin un temps d’adaptació abans d’integrar-se amb els altres
alumnes.
Votarem que no a la número 13 perquè entenem que aquesta
proposta va totalment en contra del principi de llibertat
d’elecció de centre.
Igualment votarem que no a la número 15 dient que sí estam
d’acord que s’impulsi el consum de cultura en llengua catalana,
però que es faci en contra i per damunt de la llengua espanyola.
Des del Grup Parlamentari Popular demanam clarament que es
derogui el Decret de mínims. És per això que votarem en contra
d’aquesta proposta número 15.
El mateix farem amb la número 17, ja que va en el mateix
sentit que la número 15, i des del grup parlamentari, com he dit
abans, defensam les dues llengües en igualtat de condicions. La
número 18, en el mateix sentit. Defensam el bilingüisme, la
igualtat de les dues llengües. També nosaltres hi votarem en
contra.

Votarem que sí a la número 20, transaccionada per la
portaveu proposant, de congelar els salaris de diputats i
diputades d’aquest parlament. El grup parlamentari ho vàrem fer
per al Govern, i si efectivament ho hem fet per al Govern, ens
volem aplicar la mateixa medicina a nosaltres, faltaria més que
això no fos així!
La número 21 clarament la votarem que no. Queda molt bé
parlar d’un canvi de model econòmic, però de cara a la galeria.
Jo els demanaria que concretin, que diguin quin canvi, quin
model econòmic volen. Nosaltres no podem votar a favor d’un
model econòmic que desconeixem, que vostès són incapaços de
concretar i de definir.
Totalment d’acord amb la número 22 de transferir les
competències als consells insulars. El que sí demanam és que la
transferència es faci abans de finalitzar el 2009.
Quant a la 26 dir que ens sembla bé, però demanam que la
dotació sigui al voltant de 88 milions d’euros, que és la
valoració que ha fet el sector implicat, els treballadors i
funcionaris. I no els 50 milions d’euros que pareix que és la
proposta del ministre pel que fa a la transferència de justícia.
Proposam, idò, que es transaccioni la proposta número 26 amb
una dotació de 80 milions d’euros.
A la 28 hem de dir que sí, però hi afegim, Sra. Diputada, un
punt en el sentit que el Govern de la comunitat autònoma
presenti el recurs contenciós exigint aquesta cogestió
aeroportuària a l’aeroport de Palma, tal i com va prometre el Sr.
Zapatero, i no només que aquesta proposta seva se centri a
continuar les negociacions, que continuïn negociant i parlant,
però exigim la transferència de la cogestió aeroportuària.
A la resta de propostes que vostès presenten, votarem que sí
i sobretot a aquelles a les quals el Govern està obligat per llei,
com és ara la proposta número 31, en la revisió de les Directrius
d’Ordenació del Territori, que, com saben, l’abril del 2009
acaben els deu anys de la seva vigència, o com són ara les
transferències de competències als consells. I la Llei de
dependència que vengui ben dotada i que es faci la revisió del
finançament. Com no hi podem estar d’acord? Efectivament hi
votarem a favor.
Veig que no em queda temps. Dir-li al Sr. Mayans que,
efectivament, nosaltres votarem a favor d’aquestes propostes,
sobretot traspassar les competències de justícia, la policia
autonòmica o el Centre d’interpretació de Ses Salines de
Formentera. I una cosa molt important, la Llei de residus sòlids
i el Pla de residus perillosos. Evidentment, Sr. Mayans, el felicit
perquè ha presentat unes propostes que entenem que són justes
i nosaltres els donam total suport.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Oliver. No hi ha rèpliques, ni
contrarèpliques. Per tant, passam al debat de les 31 propostes
del Grup Parlamentari Unió Mallorquina. Per defensar-les el Sr.
Melià té la paraula.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ser ferm amb la proposta de finançament de les
comunitats autònomes presentada pel Govern de les Illes
Balears el desembre del 2007.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar de manera separada el nou model de
finançament i el règim econòmic de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
actuacions del Govern de les Illes Balears en la seva
reivindicació de millora del sistema de finançament de les Illes
Balears pel que fa referència al deute històric.
4. El Parlament de les Illes Balears es ratifica en l’exigència
que el Govern de les Illes Balears participi en la presa de
decisions estratègiques que afectin l’aeroport de Son Sant
Joan.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure dins el procés de reforma actual de l’empresa
pública Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) la
cogestió de l’aeroport de Son Sant Joan dins aquesta
legislatura
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desenvolupar la Llei de patrimoni natural i a crear una nova
estratègia de conservació i gestió de les espècies amenaçades.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a dur a terme polítiques actives
sobre la protecció d’espècies emmarcada sota la iniciativa de
la Unió Mundial per la Naturalesa (UICN) “Cuenta atrás
2010”.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tenir en compte aquells municipis que tenen la seva
costa protegida en el repartiment del Fons de Cooperació
Local.
9. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears la modificació dels criteris de repartició del fons
de cooperació local per tal de donar-hi cabuda als municipis
que tinguin protegida la seva costa.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar totes aquelles accions que puguin
suposar un alleugeriment de les despeses derivades de
l’aplicació del Decret 2/2005, de 14 de gener, de seguretat de
les platges als municipis de les Illes Balears que tinguin la seva
costa protegida.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el lloguer, amb tots els seus tipus, com
a forma prioritària d’accés a l’habitatge.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar un conveni amb la Societat Pública de
Lloguer (SPA) per tal que l’IBAVI pugui ser un agent
colAlaborador i d’aquesta manera acollir-se a la fórmula de
lloguer segur amb assegurança multirisc i assegurança de
pagaments.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar programes de formació
continuada del personal sanitari, metges i infermeres, amb
contingut interdisciplinari, que permeti una millor prevenció
i un tractament de la violència de gènere.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les actuacions necessàries per tal
d’introduir l’estudi i la sensibilització de la prevenció i el
tractament de la violència de gènere en les llicenciatures i
diplomatures sociosanitàries.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, en el termini més breu possible, un
projecte de llei de reconeixement de la llengua de signes
catalana.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar el nou Pla de màrqueting de la
Conselleria de Turisme, el qual es portarà a terme durant tota
aquesta legislatura.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de majors recursos la promoció dels
productes turístics de les Illes Balears a l’exterior.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar mesures de prevenció contra
l’abandonament prematur i el fracàs escolar.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer efectiu el més aviat possible i amb els mitjans materials
i econòmics suficients, el traspàs del Centre d’Interpretació i
parc nacional marítim terrestre de Cabrera.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a signar el conveni per a la compra de la finca Planícia al
terme municipal de Banyalbufar.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a negociar amb el Govern de l’Estat un
millor finançament per al desenvolupament de la Llei de
promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre mesures dirigides a detectar, valorar
i evitar el maltractament a les persones majors.
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23. El Parlament de les Illes Balears considera imprescindible
que s’executi el nou pla de noves infraestructures 2008-2012
dissenyat per la Conselleria de Salut i Consum per millorar les
condicions de qualitat en l’atenció sanitària als ciutadans de
les Illes Balears i donar resposta a l’augment demogràfic, la
renovació de les actuals infraestructures i l’adaptació de
espais per a les noves tecnologies.

Una segona temàtica és el tema dels aeroports, també ens hi
vàrem referir en el debat. Consideram que el Govern de les Illes
Balears ha de participar en la gestió dels aeroports de les Illes
Balears, no només el de Son Sant Joan. Per tant, aquí
proposaríem introduir enlloc que “afecti l’aeroport de Son Sant
Joan”, que “afectin els aeroports de les Illes Balears”, per fer-ho
extensiu evidentment als aeroports d’Eivissa i de Menorca.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el lloguer d’habitatges de protecció
pública com a fórmula d’accés a l’habitatge per als ciutadans
i les ciutadanes de les Illes Balears.

Una tercera temàtica és el tema del patrimoni natural.
Consideram que, d’acord amb el nostre discurs, la defensa del
paisatge, del medi ambient és essencial per tenir un país
sostenible i econòmicament atractiu i turísticament encara més
atractiu. Per tant, hem de posar en marxa mesures perquè hi hagi
diversitat i perquè les espècies i la flora de les Illes Balears
tenguin una protecció, un coneixement i una dinamització
importants.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una llei de barris com a eina per dur
a terme polítiques de rehabilitació de barris i pobles de les
Illes Balears.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb la FELIB per tal d’ajudar els
ajuntaments a adaptar les normatives municipals a la directiva
europea de Serveis i a la futura llei de comerç de les Illes
Balears.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa una línia d’ajuts destinada a
subvencionar els crèdits per capital circulant per a petites i
mitjanes empreses per tal de palAliar els efectes de la crisi
econòmica.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar en la millora de la gestió i dotació de
mitjans humans i materials de totes les reserves marines de les
Illes Balears.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar mesures que permetin al productor
participar en major grau del valor afegit en la comercialització
dels productes agroalimentaris.
30. El Parlament de les Illes Balears constata l’avanç que ha
significat per a la llengua catalana pròpia de les Illes Balears
el canvi operat en aquesta legislatura per part de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears.
31. El Parlament de les Illes Balears constata que l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears té i ha de tenir com un
dels principis informadors de la seva activitat treballar per la
cohesió social i territorial de les Illes Balears.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Les
propostes de resolució d’Unió Mallorquina també en certa
mesura es poden agrupar per temàtiques. Una primera temàtica
evidentment fruit del debat d’ahir i com ja he explicat
anteriorment, és el tema del finançament, les tres primeres
propostes de resolució van justament a intentar donar més
fermesa a la negociació de les Illes Balears davant l’Estat per
obtenir aquest nou model de finançament just, equilibrat i tan
necessari per al nostre país.

Un quarta qüestió que consideram vital és el tema del
finançament de les administracions locals i dels ajuntaments
molt concretament. Els ajuntaments es troben amb unes
problemàtiques, també en vàrem parlar ahir, actualment els seus
ingressos s’han reduït dràsticament per l’aturada de la
construcció. Hi ha poques possibilitats de fer inversions i tenen
moltíssimes despeses. Com és sabut hi ha estudis que diuen que
més d’un 30% de les despeses dels ajuntaments corresponen a
competències que no són pròpies dels ajuntaments. Per tant,
hem d’intentar solucionar aquesta problemàtica. Convidam el
Govern a adoptar un seguit de mesures per ajudar els
ajuntaments. Evidentment algunes d’aquestes mesures tenen
costos pressupostaris per al mateix Govern, però que altres
mesures..., simplement es tracta de fer un ordenament més
acurat. Si feim decrets, si feim lleis en aquest parlament o en el
Parlament de l’Estat, que al final impliquen obligacions de
despesa per als ajuntaments els estam carregant feixugament
amb una hipoteca que tenen molt difícil de gestionar. Per tant,
entenem que, per exemple, en el tema de la seguretat de les
platges, hi ha molts d’ajuntaments que no tenen instalAlacions
d’explotació d’aquestes platges i que han de fer la seguretat i la
neteja d’aquestes platges. Evidentment, això per a aquests
ajuntaments esdevé un cost que no poden assumir. Per això
proposam que es revisi aquesta situació.
En relació amb el tema de la política d’habitatge, ahir vàrem
donar clarament el nostre suport a la política seguida al llarg
d’aquest any i mig per part del conseller Carbonero i del Govern
de les Illes Balears. Però també vàrem fer com a proposta
intentar donar més importància i més pes a la fórmula del
lloguer com una alternativa per fer efectiu un habitatge digne a
què tenen dret tots els ciutadans. Per tant, hi ha dues propostes
que van en el sentit d’incentivar el lloguer dins la política
d’habitatge.
En relació amb la sanitat, també volem que hi hagi contingut
més interdisciplinari, evidentment, i que millorem en prevenció
i tractament de la violència de gènere. Com una altra proposta
de sensibilització, estudi, prevenció i tractament d’aquesta
matèria de la violència de gènere.
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Una altra qüestió que ens interessa, ens preocupa i proposam
que s’acordi per part aquest Parlament, és un projecte de llei de
reconeixement de la llengua de signes catalana.
Una altra qüestió que plantejam, aquesta relacionada amb
matèria de turisme, és el tema del Pla de màrqueting, també en
vàrem parlar ahir en el nostre discurs. Com sabem, la
conselleria ha anunciat un nou pla de màrqueting, se segmenten
els mercats, s’intenta fer una promoció producte a producte.
Consideram interessant donar suport, empènyer i ajudar aquest
nou pla de màrqueting que pot ser molt interessant per a la
promoció turística de les Illes Balears. Lògicament fer una
promoció de tots els productes diversos que tenim a les Illes
Balears. També vàrem comentar el gran èxit que ha tengut la
promoció directa a Berlín i a Madrid i consideram que aquesta
és una línia que també hem de continuar al llarg d’aquesta
legislatura.
Una altra qüestió que també vàrem tractar en el nostre
discurs és el tema relacionat amb l’educació i el fracàs escolar.
Evidentment l’escola és un tema fonamental i estratègic de país,
segurament el més fonamental i estratègic de país. Per tant,
entenem que hem d’ajudar a implantar mesures contra la
prevenció d’aquest abandonament escolar i del fracàs escolar.
Qüestió de traspassos de competències. Abans parlàvem dels
traspassos de justícia, també a nosaltres ens preocupa el traspàs
de Cabrera. Entenem que aquest traspàs s’hauria de fer com més
aviat millor, l’Estat es resisteix, com passa molt sovint, a dotar
adequadament aquesta transferència. Consideram que l’hem de
reclamar ben dotada.
Tema del protocol, conveni de finques en el litoral. Hi ha la
finca de Planícia, sabem que en teoria hi havia un preacord que
l’Estat assumiria 10 milions d’euros per a la compra d’aquesta
finca molt important a Banyalbufar. Aquest protocol, aquest
preacord no s’està concretant, fa sis mesos que esperam que es
concreti. I entenem que el Parlament ha d’instar el Govern de
l’Estat perquè posi fil a l’agulla i es faci com més aviat millor.
Tema de dependència, també ho hem dit anteriorment a les
propostes de resolució del Grup Mixt. Evidentment entenem que
cal desenvolupar aquesta llei, però que cal solucionar el seu
finançament.
També proposam impulsar la Llei de barris. El Consell de
Govern va aprovar el projecte de llei, es remetrà a aquest
parlament, si no s’ha remès, és imminent. I entenem que és una
proposta positiva en matèria d’habitatge i en matèria de
rehabilitació dels centres històrics. Per tant, li volem donar tot
el nostre suport.
Després en el tema de la Directiva europea de serveis,
plantejam que la gran qüestió en relació amb aquesta directiva
és el tema territorial i el tema urbanístic, l’ordenació territorial
i urbanística. Evidentment, l’administració més competent en
matèria urbanística, la més important que elabora els plans
generals d’ordenació urbana, les normes subsidiàries de
planejament són els ajuntaments. Per tant, entenem que la
Directiva europea de serveis, sobretot, han de ser els
ajuntaments que puguin adaptar les seves normatives a aquesta
normativa. Per tant, feim una proposta que des de les
administracions supramunicipals s’ajudi a les entitats locals a
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fer aquesta tasca d’adaptació de normatives diverses en aquesta
directiva de serveis.
Bé, una altra proposta..., ja s’acaba el temps, una altra
proposta és el tema de la liquiditat, de donar crèdits, de
possibilitar que les empreses puguin dinamitzar la seva activitat.
Aquest és un dels grans problemes de la crisi econòmica, que
els bancs, les entitats financeres en general han tancat l’aixeta
del crèdit. Per tant, les empreses tenen la seva activitat una
miqueta congelada. El Govern de les Illes Balears i totes les
administracions públiques han d’intentar lluitar i acabar amb
aquesta situació. Per tant, que es posin en marxa línies de crèdit
per generar liquiditat i per generar capacitat de dinamisme ens
pareix interessant i absolutament pertinent.
Les reserves marines, evidentment tot allò relacionat, ja ho
hem dit, amb el paisatge, amb el medi ambient ens pareix
interessant i un tema estratègic.
I finalment dir que també vàrem reivindicar els canvis que
s’han produït a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, els canvis que s’han produït a IB3, molt positius al
parer del nostre grup parlamentari, en la línia correcta i en la
línia per a la qual es va crear aquest organisme i aquest IB3 i el
que li dóna sentit, i per tant entenem que hem de fer un
reconeixement en aquest sentit.
Moltíssimes gràcies.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Melià. Passam al torn de fixació de posicions,
i en primer lloc intervé, pel Grup Parlamentar Mixt, la diputada
Sra. Marí per un temps de cinc minuts.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies. Senyores i senyors diputats, Eivissa pel Canvi
donarem suport a les propostes de resolució presentades per
Unió Mallorquina. Quant a la primera no fa falta insistir en la
importància que té el tema del finançament; crec que n’hem
parlat aquests dies a bastament. Entenem així mateix, però, que
estratègicament és d’allò més necessari diferencial la
negociació, el finançament i REB. Es tracta d’evitar que una
negociació problemàtica del finançament pogués acabar també
afectant-nos el règim especial per a les Balears. En la mateixa
línia també trobam d’allò més encertada la consideració que
s’ha de millorar el sistema de finançament tenint en compte el
deute històric acumulat per aquestes illes.
En aquests moments de crisi Unió Mallorquina presenta
també dues mesures que guarden una estreta amb les eines que
necessitam per sortir-nos-en, tot fent referència a l’aeroport de
Son Sant Joan -direm, barra, o de les Illes Balears-, que
constitueix un estructura cabdal per a Mallorca i per tant també
per a totes les Illes Balears, de manera que entenem que el
Govern no pot quedar de cap manera al marge d’aquesta gestió.
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En aquestes circumstàncies també s’ha de donar la
benvinguda a les mesures que proposen per incentivar la sortida
al mercat d’habitatges de lloguer. Es proposen mesures per tal
de facilitar que surtin al mercat habitatges que ara, en aquests
moments i en molts casos, senzillament es troben buits a causa
de la desconfiança d’una part dels propietaris d’aquests
immobles. Per això efectivament cal aportar seguretat als
propietaris, garantir que el lloguer sigui una bona opció de cara
a l’accés a l’habitatge.
Per la seva dimensió social també estam d’acord amb la
proposta d’un pla per a la gent gran que permeti detectar
possibles maltractaments. Entenem que els majors i els infants
són segments de la societat especialment vulnerables davant els
maltractaments, perquè tot sovint no estan en condicions de
poder-los denunciar.
En un altre ordre de coses trobam que és del tot correcte que
es reconegui la llengua de signes catalana, instrument de
comunicació de la comunitat de sordmuts no oralistes, és a dir,
signants, que la utilitzen als Països Catalans. Entenem que
aquest reconeixement té una dimensió lingüística i una dimensió
social innegable. Les persones sordmudes han de gaudir
d’igualtat de drets amb la resta de la població.
També es proposa tota una sèrie de mesures perquè els
professionals de l’àmbit de la sanitat tenguin formació per
tractar més adequadament la qüestió de la violència de gènere.
No fa falta dir que estam a favor de totes aquestes mesures.
En relació, finalment, a medi ambient i a territori, aquesta
diputada està ben d’acord que els fons de cooperació local s’han
de distribuir segons criteris que tenguin en compte la protecció
del litoral; d’alguna manera el Govern ha de beneficiar
especialment aquells municipis que més protegeixen l’entorn;
no pot ser que els que no protegeixen en treguin tots els
beneficis i en canvi els que protegeixen es quedin sense suport
econòmic.
Per tant i en conseqüència reiteram el nostre vot a favor a les
31 propostes presentades pel Grup Unió Mallorquina. Moltes
gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.
EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també anunciam el vot
favorable a les propostes de resolució presentades pel Grup
d’Unió Mallorquina, un grup que ha fet durant tot aquest debat
un èmfasi especial en la qüestió del finançament. Així ho va
reflectir el discurs del seu portaveu ahir i així ho reflecteixen les
propostes de resolució. Aquesta és una preocupació compartida
i també nosaltres, des del BLOC, volem fermesa del nostre
govern en la reivindicació del nostre finançament. Nosaltres,
igualment que Unió Mallorquina, tenim un pacte de govern
firmat amb el PSOE i hi posarem tota la nostra lleialtat, però
nosaltres també demanam del nostre govern que els interessos
de les Illes Balears passin per davant de les fidelitats de partit.

Sobre aquesta qüestió tornarem en la presentació de les nostres
pròpies propostes de resolució.
En aquesta mateixa línia de demanar un millor finançament
van les propostes que hi hagi més doblers estatals per
desenvolupar la Llei de dependència i per qüestions com la
compra de la finca de Planícia.
Igualment nosaltres compartim la preocupació present en
aquestes propostes de resolució respecte a la cogestió
aeroportuària. És una reivindicació, com dic, que és compartida
i que també hem repetit en diverses ocasions en aquesta cambra.
Compartim el sentiment d’indignació davant aquell acord del
Consell de Ministres que limitava la cogestió als aeroports de
Barajas i el Prat de Llobregat; nosaltres pensam que el criteri
perquè les comunitats autònomes puguin participar en la
cogestió no és de volum de trànsit aeri, sinó d’importància
estratègica, i des d’aquest criteri és que demanam la cogestió de
Son Sant Joan i, efectivament, com s’ha autoesmenat el
portaveu d’Unió Mallorquina, també dels aeroports de Menorca
i d’Eivissa.
Votarem també a favor de les seves propostes sobre
biodiversitat. Deixin-me que li digui, però, al portaveu d’Unió
Mallorquina que en aquesta matèria es podia esperar més per
part del grup al qual correspon la gestió de la Conselleria de
Medi Ambient. Nosaltres compartim que hi ha d’haver
polítiques de protecció d’espècies; nosaltres compartim, tal com
diuen les propostes de resolució, que hi ha d’haver més recursos
per a les reserves marines; nosaltres també compartim que hi ha
d’haver un traspàs del centre d’interpretació del Parc Nacional
de Cabrera; però hauríem d’anar més enllà i exigir una política
d’espais naturals valenta, encaminada a tornar a tenir per a les
Illes Balears aquell mapa d’espais naturals que es mereixen i
que va ser retallat durant la legislatura anterior.
Donam suport també a la proposta que hi hagi
compensacions per a aquells municipis que tenen la costa
protegida, que s’expressa en un parell o tres de propostes de
resolució d’Unió Mallorquina. Nosaltres pensam que això
precisament és el que s’ha de fer amb un municipi que ha sabut
protegir el seu litoral, donar aquelles compensacions que es
mereix. Això, i no fer que aquests municipis segueixin el camí
dels altres perquè acabin amb la seva costa plena de ciment. Dit
d’una altra manera, per a Campos nosaltres volem
compensacions econòmiques i no un camp de golf amb un hotel.
Compartim també les propostes de resolució que fan
referència al lloguer. Nosaltres fa molta estona que ho deim, que
aquesta és la via en la qual s’ha d’aprofundir per donar solució
al problema d’habitatge, i estam contents que cada vegada hi ha
més grups que vénen a la nostra posició respecte a la necessitat
d’impulsar el lloguer d’habitatges.
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També, com no podia ser d’una altra manera, donam suport
a aquelles mesures de lluita contra la violència de gènere. És
una qüestió en la qual el Govern ja ha fet passes importants. I
ens sembla molt interessant la proposta de fer una especial
atenció també a la violència contra les persones majors.

També coincidim amb Unió Mallorquina que la gestió dels
aeroports de les Illes Balears hauria de ser com a mínim
compartida, pel seu valor estratègic per a la nostra economia i
també per a la nostra manera de viure habitualment els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

I finalment, i per acabar, respecte de la crisi compartim la
preocupació, compartim la necessitat que es posin en marxa
mesures, i també compartim aquesta proposta que hi hagi
mesures específiques de suport per als comerços i per a les
petites i mitjanes empreses.

Em semblen, per altra banda, adequades aquestes mesures
compensatòries per a aquells municipis que tenen la costa
protegida, tal com també han expressat els grups que m’han
precedit i que vénen reflectides en les propostes de resolució
números 8, 9 i 10. I no podem deixar de donar suport a les
mesures dirigides directament a aquelles persones amb
dificultats, com són les de prevenció de violència de gènere allà
on poden ser detectades, com és en el món sociosanitari, tal com
s’expressa a les propostes 13 i 14; o els maltractaments a les
persones majors, la número 22, i també aquelles referides a
palAliar el fracàs escolar. També compartim aquelles resolucions
que parlen de facilitar l’accés a l’habitatge, com són les
números 11, 12 i 24, i que proposen solucions amb la fórmula
de lloguer.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Rita.
LA SRA. RITA I LARRUCEA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats i
senyores diputades. Analitzades les esmenes presentades pel
Grup d’Unió Mallorquina vull en primer lloc anunciar que el
nostre vot serà favorable a la totalitat de les esmenes per
considerar que són de caire constructiu vers la política i les
accions que realitza el Govern de les Illes Balears, com no
podria ser d’una altra manera en el cas d’un partit que estalona
l’acció d’aquest govern, tal com, per cert, va deixar patent el seu
portaveu Sr. Melià en la seva intervenció d’ahir i que va ser
llargament aplaudida pel Partit Popular.

Les propostes destinades a millorar el medi ambient, com
són la 6, que ja han esmentat, de la Llei del patrimoni natural,
o les 7, 19 i 20, també seran aprovades pel nostre grup. Sobretot
volem destacar la número 7, que parla de portar a terme
polítiques actives de protecció d’espècies i que s’emmarca dins
l’aliança europea que treballa per aturar la pèrdua de
biodiversitat, coneguda com “La cuenta atrás 2010”. I també
aquelles que fan referència a la millora de les reserves marines,
la 28, o la productivitat agrícola, que és la 29, ambdues amb
especial incidència també en el medi ambient i en el paisatge.

Efectivament, en la seva intervenció el Sr. Melià va parlar,
a part que s’ha fet una gran feina en matèria de turisme, medi
ambient i IB3, fonamentalment del finançament o del mal
finançament de l’Estat a aquesta comunitat autònoma, cosa que
després s’ha sustentat en la relació de propostes de resolució
presentades, de les quals 3 de les 31 van dirigides en aquest
sentit, i una d’aquestes tres fa referència al REB, i una quarta
concreta la necessitat de la millora del finançament per part de
l’Estat de l’aplicació de la coneguda com a Llei de dependència,
cosa amb la qual estam completament a favor. Però també estem
d’acord amb aquestes propostes perquè nosaltres també hem fet
aquesta mateixa reivindicació, igual que tots els grups d’aquesta
cambra, i tal com ha repetit en nombroses vegades el nostre
president s’estan dedicats molts d’esforços en aquest sentit.

Finalment nosaltres també constatam l’avanç realitzat per
IB3 per a la llengua pròpia i per a la cohesió social i territorial
de les Illes Balears, tal com es propugna a les propostes
números 29 i 30. I com no podia ser d’una altra manera votarem
favorablement la proposta de resolució número 27, que aporta
una mesura per palAliar la crisi que és posar en marxa una línia
d’ajuts destinada a subvencionar els crèdits per a capital
circulant per a petits i mitjanes empreses, mesura que
compartim plenament, com ja va deixar clar també el president
en el seu discurs. I també aprovarem, com he dit al principi,
totes aquelles no citades en aquesta intervenció.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

El portaveu també va fer esment en la seva intervenció
d’ahir a diversos projectes de llei que necessitaven urgent
tramitació, com la Llei del sòl i del paisatge, encara que després
no s’han reflectides en cap de les resolucions; sí han reflectit
altres necessitats de tramitació de lleis com la Llei de barris o
també una amb la qual estam absolutament d’acord, que és el
desenvolupament de la Llei de patrimoni natural, una llei que no
és de la comunitat autònoma, sinó que és una llei estatal, però
que sí que estam d’acord que s’ha de desenvolupar a la nostra
comunitat.

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular
intervé la Sra. Llinàs.
LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:
Gràcies, presidenta. Bon dia, senyores i senyors diputats. La
fixació de posicions del Grup Parlamentari Popular en relació
a les propostes de resolució presentades pel Grup d’Unió
Mallorquina serà la següent.
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En relació a la proposta número 1, de finançament de les
comunitats autònomes, ahir en aquesta tribuna vàrem sentir tots
els grups manifestar la seva disconformitat amb el finançament
que actualment té la comunitat autònoma; tots, el BLOC,
Eivissa pel Canvi, Esquerra Republicana, etc., varen manifestar
aquesta situació, i jo deman al portaveu d’Unió Mallorquina,
que ahir va dir la paraula “indignació” en relació al finançament
que té o que ha tengut fins ara aquesta comunitat autònoma, que
sigui valent i que canviï, accepti aquesta transacció de canviar
la paraula “ferm” en la proposta de finançament de les
comunitats autònomes per la paraula “concret”. Sí, vull dir que
un no pot divagar, no pot pujar aquí damunt i dir que estan
indignats, que no estan conformes, i després a l’hora de la
veritat, a l’hora de demostrar aquesta indignació en una cosa
concreta idò ja no els va bé. Nosaltres li demanam aquesta
transacció; vostè ha dit que no ens l’acceptarà, però així i tot
nosaltres li demanam aquest esforç i aquesta valentia que aquí
es diu una cosa i després se’n fa una altra.
Per altra banda sí que accepten les transaccions a les
propostes de resolució 4 i 5 en relació a canviar aeroport de Son
Sant Joan per aeroport de les Illes Balears, en la mateixa línia de
les propostes de resolució del BLOC i de les propostes de
resolució del Partit Popular, i nosaltres creim que el Govern té
la potestat d’anar a un recurs contenciós contra el Govern
central per estar en desacord amb un acord que es firmar dia 1
d’agost de l’any 2008, d’enguany, en què deixava fora les Illes
Balears. I per altra banda vostès, tots els grups, el BLOC i Unió
Mallorquina, vénen aquí i ens presenten propostes de resolució
per tal que puguem tenir la cogestió dels aeroports de les nostres
illes, i a proposicions no de llei presentades pel Partit Popular
dins comissió ens han votat en contra. O sigui, per una part sí i
per l’altra no.
En relació la proposta de resolució 8, nosaltres pensam que
sí, que la costa protegida és important aquest repartiment per a
aquests municipis que fan un especial esforç a preservar la seva
costa, però no tan sols la seva costa, sinó també altres municipis
que també són d’interior i que també fan aquest especial esforç
per protegir el seu espai, i recordar en aquesta cambra que el
fons de cooperació local estam en el mes d’octubre i encara no
s’ha cobrat per part d’aquests municipis.
En relació a la seva proposta número 16, on s’insta el
Govern a implementar un nou pla de màrqueting a la
Conselleria de Turisme, nosaltres li proposam la transacció que
s’afegeixi la paraula “consensuat” a la Mesa de Turisme i de la
qual també formin part els consells insulars de les nostres illes.
Estam negociant -vostès ho han dit- les transferències de les
competències en matèria de turisme als consells insulars i
nosaltres creim que és important que en aquesta elaboració,
implementació d’aquest pla, idò també es tenguin en compte els
consells insulars, com hauria de ser.
El grup municipal..., el Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina no està molt d’acord en el fet de posar dates a les
propostes de resolució, però nosaltres creim que és important,
perquè pensam que és una manera de comprometre el Govern,
no tan sols el Govern autonòmic sinó també el Govern estatal,
i en aquest sentit li demanam si transacciona o si està bé fixar
com a data del traspàs del centre d’interpretació i del Parc
Nacional de Cabrera no el més aviat possible, que és molt
intangible, sinó abans de l’1 de gener de l’any 2009.

30 segons i ja acab. Afegir a la 26..., vostès parlen
d’adoptar..., ajudar els ajuntaments a adoptar les normatives
municipals en relació a la directiva europea de serveis, i vostè
tan sols anomenen la FELIB. Nosaltres aquí li demanam que
tengui en compte una altra associació de municipis com és
l’AMIB, i a més també afegeixi els consells insulars que, com
vostès saben, són supramunicipals, que tenen les competències
i creim que és important afegir-ho.
I per altra banda no podem estar d’acord...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Llinàs, ha d’anar acabant.
LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:
Ja, ja, ja, 5 segons. No podem estar d’acord amb la 30 i la 31
perquè nosaltres pensam que el nostre ens públic de
radiotelevisió no està complint les mesures o els principis que
hauria de tenir de pluralitat, neutralitat i independència. Per això
votarem que no. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Llinàs.
Passam ara al debat de les 35 propostes del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, RGE núm.
9562/08. Per defensar-les, té la paraula el portaveu Sr. Llauger.
1. El Parlament de les Illes Balears, després de la publicació
de les balances fiscals, constata el greuge històric que pateixen
les Illes Balears i insta el Govern de les Illes Balears a
treballar per aconseguir definitivament un finançament just per
a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que mitjançant el Consell de Política Fiscal i
Financera defensi la no-inclusió de les Illes Balears al fons de
suficiència.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a començar les negociacions pertinents amb el Govern de les
Illes Balears per fer efectiu el Règim Especial de les Illes
Balears que disposa l’Estatut d’Autonomia.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un projecte de llei que reguli les consultes
populars a les Illes Balears, incloses les consultes de caràcter
insular que seran competència dels consells, d’acord amb el
que disposa l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar sense pausa el procés iniciat que ha de
concloure amb el traspàs de les competències que són pròpies
dels consells insulars.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir el traçat de la línia ferroviària entre Sa
Pobla i Alcúdia, a partir de criteris tècnics, de bon servei a la
població i la minimització de l’efecte ambiental.

6. El Parlament de les Illes Balears constata que la política de
joventut portada a terme per l’anterior govern deixà una difícil
situació als actuals responsables d’aquest àmbit competencial,
a nivell autonòmic i insular, i solAlicita al Govern de les Illes
Balears que prengui les mesures possibles i adients per posar
remei a la problemàtica heretada.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un avanç de la Llei del sòl.

7. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de les
Illes Balears que obri les converses necessàries amb els
consells insulars per iniciar l’elaboració consensuada de la llei
electoral específica pels consells insulars.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb el Govern de l’Estat un conveni que prevegi el
finançament necessari per tal de desenvolupar la
infraestructura tramviària a la badia de Palma.
9. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a presentar
el projecte bàsic de la línia de tramvia Palma-Aeroport.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat un conveni que prevegi el
finançament necessari per tal de desenvolupar mesures que
facilitin la mobilitat interurbana a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera.
11. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears l’estudi
d’alternatives per millorar l’accessibilitat mitjançant transport
públic al futur hospital de Son Espases.
12. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a reobrir
el conegut Pont des Tren, situat a la ciutat de Palma,
respectant al màxim les característiques patrimonials, després
d’haver estat enderrocat i reconstruït per l’anterior govern.
13. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a reobrir
la via ferroviària Mancor-Artà, després de 40 anys que el
Govern central la va clausurar.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat a compensar el dèficit
històric d’inversions públiques a les Illes Balears pel que fa a
transport públic de manera que es pugui desplegar plenament
el Pla director sectorial de Transports.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
electrificar la xarxa ferroviària depenent de la Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori, per tal de millorar el servei
reduint els temps dels desplaçaments, prevenint el canvi
climàtic i millorant l’eficiència energètica.
16. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç que ha
estat necessari, per part del Govern de les Illes Balears, per
esmenar les greus deficiències de la línia metropolitana de
Palma-UIB, que han significat per a les arques públiques un
sobrecost de 28 milions i, esforç que ha possibilitat poder
reiniciar el servei.

19. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu desacord
amb la proposta del Ministeri de Foment de model de cogestió
aeroportuària i insta el Govern de les Illes Balears a seguir
reclamant la cogestió per als tres aeroports de les Illes
Balears, mantenint el caràcter públic, així com la participació
de les institucions de les Illes Balears.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar coordinadament amb els consells de
Menorca, Mallorca, Formentera i Eivissa, així com amb la
FELIB i l’Ajuntament de Palma, en l’aplicació del Protocol
interadministratiu de detecció, prevenció i atenció de la
violència masclista a les Illes Balears per poder millorar la
tasca dels serveis públics en relació a les dones víctimes de
violència.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir, durant l’any 2009, una línia
pressupostària per ajudar a les famílies en situació de
necessitat davant la crisi econòmica.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar al Govern de l’Estat la incorporació
del criteri d’insularitat en el repartiment dels Fons Econòmics
per al Desenvolupament, del Plan Estratégico de Ciudadanía
e Integración, a les comunitats autònomes.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a intensificar les mesures per
tal de fer front a la crisi a les Illes.
24. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca
realitzada pel Govern de les Illes Balears en el control de
pedreres ilAlegals i l’insta a intensificar aquesta línia de
treball.
25. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de les
Illes Balears que mantengui i incrementi, en la mesura
possible, el suport als dissenyadors de les Illes Balears.
26. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de
les Illes Balears que mantingui i incrementi la colAlaboració
amb el Consell Insular de Menorca per a la promoció de
l’artesania de Menorca.
27. El Parlament de les Illes Balears constata que el Contracte
Agrari, posat en marxa a l’illa de Menorca, és una fórmula
innovadora i d’èxit per donar suport al camp de Menorca i
solAlicita el manteniment de la colAlaboració del Govern de les
Illes Balears en el seu desenvolupament.
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28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar el sostre d’energies renovables de les
Illes Balears per tal de modificar-lo a l’alça al Pla director
sectorial energètic.
29. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de
les Illes Balears que intensifiqui les mesures de normalització
lingüística en compliment de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei
de normalització lingüística.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir i desenvolupar una xarxa pública
d’escoletes, per a infants de 0 a 3 anys, que suposarà la
creació de 2.000 places noves i el repartiment equilibrat per
municipis.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant per tal de millorar l’acollida
i la distribució equitativa de l’alumnat nouvingut als centres
educatius de les Illes Balears.
32. El Parlament de les Illes Balears insta a mantenir el suport
al projecte de rehabilitació del Pati de Sa Lluna d’Alaior, a
Menorca.
33. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de
les Illes Balears que faci el possible per avançar la construcció
del nou Conservatori Professional de Música i Dansa de Maó.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a l’aprovació del Parlament, tan aviat
com sigui possible, la delegació de la competència de gestió
del Museu de Mallorca, la Biblioteca Pública de l’Estat a
Palma i de l’Arxiu del Regne, tots ells de titularitat estatal, al
Consell Insular de Mallorca.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cercar les fórmules adients per a la participació
de l’illa de Menorca i de les Illes Pitiüses en les actuacions de
l’Institut Ramon Llull.
EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Com
els portaveus anteriors que han defensat propostes de resolució,
el nostre grup en presenta algunes que tracten d’incidir en el
greu dèficit de finançament que pateixen les nostres illes. Crec
que si haguéssim de treure alguna conclusió del debat dels dos
dies passats, és que aquesta és la preocupació central del
moment, juntament amb la crisi, i a més una preocupació
compartida pels diferents grups.
Nosaltres proposam, amb les nostres propostes de resolució,
que el Parlament constati el greuge històric que pateixen les
Illes Balears, posat de manifest amb la publicació de les
balances fiscals, i que el Govern treballi per aconseguir de
manera definitiva un finançament just per a les nostres illes. Els
diferents grups que formam aquesta cambra podem tenir
propostes diferents sobre sistemes de finançament, però el que
demanam és un pronunciament d’aquesta cambra sobre la
necessitat que el finançament que arribi compleixi un elemental
criteri de justícia, Res del que hem tengut fins ara no s’acosta a
aquest ideal de justícia, i res que no respongui a aquest ideal de

justícia no podrà servir per fer front a les greus mancances amb
què ens trobam amb matèries com educació, sanitat o
infraestructures de transport. Incloem també dins aquest capítol
una proposta referent a la necessitat de fer efectiu el règim
especial de les Illes Balears, i una altra proposta de resolució
demana que s’acabi amb aquesta injustificable injustícia que és
l’aportació balear en el fons de suficiència, el que no pot ser és
que haguem d’aportar a aquest fons de suficiència mentre el
nostre finançament per càpita és inferior a la mitjana. Esperam
que l’aprovació d’aquestes resolucions sigui un reforç per
l’actitud reivindicativa davant el Govern central que esperam
del nostre govern i que demanam al nostre govern.
Si s’hagués de treure una segona conclusió sobre el debat
d’aquests dos dies, juntament amb la preocupació sobre tot el
que té a veure amb finançament, és la preocupació també
compartida per tots davant la situació de crisi. A la nostra
intervenció ja va quedar clar que aquesta preocupació també és
central per al nostre grup i que, de manera molt especial, ens
preocupen les repercussions sobre els treballadors, sobre les
famílies i sobre les nostres empreses. Dues de les nostres
propostes de resolució van en la línia de demanar al nostre
govern que intensifiqui les mesures i les ajudes per a les
famílies per fer front a la crisi.
Proposam, passant a un capítol diferent, que el Govern
elabori una llei de consultes populars que inclogui també les
consultes d’àmbit insular, no es tracta només de desenvolupar
una article del nostre estatut, sinó d’avançar en un mecanisme
de participació ciutadana, en un context de democràcia
desacreditada per les capses de Coca-Cao i pels comptes
corrents a paradisos fiscals, seria bo, a més de reforçar els
mecanismes de control i de fer normes de bon govern, fer un
gest clar d’aprofundiment democràtic, de fe en la democràcia,
com podria ser un projecte de llei de consultes populars. Per dirho en paraules d’Alfred Emmanuel Smith, un antic governador
dels anys vint i candidat demòcrata a la presidència dels Estatuts
Units, “els mals de la democràcia s’arreglen amb més
democràcia”.
Les nostres propostes de resolució reflecteixen també la
preocupació del nostre grup pels consells insulars. Ara que
tothom és insularista, nosaltres volem refermar una aposta per
a les institucions insulars que sostenim des de fa anys, demanam
en aquest sentit que continuï sense pausa el procés que ha de dur
al traspàs als consells d’aquelles transferències que els són
pròpies, i també proposam que el Govern balear es posi a fer
feina, juntament amb els consells insulars, per iniciar
l’elaboració consensuada de la llei electoral específica per als
consells insulars.
Hi ha tota una sèrie de propostes que fan referència a
qüestions de transport. Durant aquests mesos, hem parlat molt
de tren, la nostra intenció, però, és que aquesta legislatura sigui
la del transport públic, no només la del tren, sinó considerat
d’una manera més àmplia, la del transport públic. S’ha dit
moltes vegades que la legislatura passada va ser la legislatura de
l’asfalt, i aquesta ha de ser la legislatura del transport públic. En
aquest moment hauríem de completar la caracterització de les
dues legislatures i dir que l’anterior va ser la legislatura de
l’asfalt i del Cola-Cao, i que aquesta, per tant, ha de ser la del
transport públic i la de l’honestedat.
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Volem, en aquest capítol del transport públic, el tramvia a la
badia de Palma, per al qual demanam dues coses, primer, que hi
hagi un adequat finançament de l’estat traduït amb la firma d’un
conveni, del conveni corresponent; i segon, que el nostre govern
comenci per presentar el projecte bàsic de la línia entre Palma
i l’aeroport. Volem també una millora del transport interurbà a
Menorca, Eivissa i Formentera, que, com deia, quan feia alAlusió
a les propostes resolució presentades per Eivissa pel Canvi,
massa vegades queden oblidades quan parlam de transport
públic i quan identificam actualment el transport públic amb
tren. Volem actuacions també per millorar l’accés mitjançant
transport públic al futur hospital de Son espases. Volem que el
govern actual arregli, continuï arreglant els bunyols del govern
anterior, ja hem passat del metro submergible al metro que
funciona, i això mereix un reconeixement que nosaltres
proposam en forma d’una de les nostres propostes de resolució.
Ara demanam també del nostre govern que reobri el Pont des
Tren, aquell Pont des Tren que el govern anterior es va carregar,
amb nocturnitat, literalment amb nocturnitat i traïdoria.
Respecte del tren, instam el Govern a dur la línia fins a Artà,
mitjançant una línia Manacor-Artà i, si em permeten, no
“Mancor-Artà”, com diu equivocadament el text de la nostra
proposta de resolució, i també fins a Alcúdia i que, en aquest
cas, en el d’Alcúdia, s’opti per un recorregut d’entre aquells que
són possibles, a partir de criteris tècnics de protecció dels espais
naturals, de minimització de l’impacte territorial i de servei a la
població resident.
Voldria fer referència ara a dues altres propostes de
resolució que es refereixen a qüestions de territori i de medi
ambient. Llei del sòl, en primer lloc, en una de les nostres
propostes també demanam al Govern que presenti un avanç a la
Llei del sòl, ho feim, però, des de la constància que és una
norma complexa, que el Govern hi ha fet feina, que el Govern
fa temps que hi fa feina, de manera continuada i que tendrem
una bona llei del sòl. L’altra proposta de resolució sobre
qüestions ambientals és la referent a energies renovables. Creim
imprescindible que la revisió del Pla energètic revisi els
objectius d’energies renovables i que ho faci a l’alça, no
compartim la idea segons la qual, en una situació de crisi, hem
d’abandonar la lluita contra el canvi climàtic, no compartim,
naturalment, la posició manifestada aquests dies pel Sr. José
María Aznar, segons la qual els que lluiten contra el canvi
climàtic, acceptat per la comunitat científica internacional, són
apocalAlíptics que abracen una nova religió.
Voldria destacar, a continuació, un parell de propostes de
resolució que fan referència a l’imprescindible suport dels
sectors productius que li pertoca fer a aquest govern en temps
de crisi. Demanam en aquest camp mesures com la continuació
del suport als dissenyadors de les Illes Balears, suport del
Govern a la fórmula del contracte agrari posada en marxa a
Menorca i continuació del suport a l’artesania de Menorca.
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I acabaré, senyores i senyors diputats, amb una breu
referència a un grup de propostes de resolució que se centren en
qüestions de llengua i de cultura. Des de sempre, els partits que
conformen el BLOC han posat un especial èmfasi en l’educació,
per fortuna ja hem passat aquesta etapa del trilingüisme
dissenyat per desactivar la presència del català, aquesta etapa
del discurs enganyós de les modalitats i aquesta etapa de les
subvencions multimilionàries a les entitats religioses integristes.
Ara som en una nova etapa, i per a aquesta nova etapa nosaltres
presentam algunes propostes representatives de les nostres
preocupacions. Demanam continuar endavant amb el
desenvolupament de la Llei de normalització lingüística,
celebram la reincorporació de les Illes Balears a l’Institut
Ramon Llull, una altra acció, com la del metro, em camps molt
diferents, de reparació dels desencerts del govern anterior i, en
aquest cas, de reparació dels atacs contra la llengua i la cultura
pròpies que va caracteritzar el govern anterior. El que ara
plantejam amb la nostra proposta de resolució és que se cerquin
fórmules per fer possible la participació de Menorca i de les
Pitiüses a l’Institut Ramon Llull, una participació que
consideram imprescindible perquè aquesta entitat reculli la
identitat cultural del conjunt del nostre país.
En matèria d’educació proposam també que el Govern
desenvolupi una xarxa pública d’escoletes, per a infants de 0 a
3 anys, que hauria de suposar la creació de dues mil places
noves, i també proposam que el Govern continuï treballant en
la distribució equitativa de l’alumnat nouvingut entre tots els
centres sostinguts amb fons públics, una tasca en què el govern
anterior tampoc no va ser gaire diligent. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Llauger. Passam ara al torn de fixació de
posicions. En primer lloc, té la paraula per part del Grup
Parlamentari Mixt el Sr. Mayans.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, presidenta. Abans, en una intervenció anterior, per
argumentar el vot negatiu a algunes propostes, se’m deia que
tenien implicacions econòmiques i que estaven mal redactades
o que n’hi havia que estaven redactades millor. Jo supòs que
d’aquestes, cap no deu tenir implicació econòmica i deuen estar
revisades per l’Institut d’Estudis Catalans. Per tant, votaré a la
majoria que sí, excepte les 2, 6, 12, 16, 24, 31 i 35.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, intervé el Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Bé, el nostre grup parlamentari, el Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, evidentment donarà suport a les propostes de
resolució presentades pel BLOC per Mallorca, tot aquell
conjunt de propostes relacionades amb el finançament i amb el
règim especial, lògicament coincidim plenament amb les
reivindicacions, ja ho hem dit repetidament i, per tant, no
tornarem als mateixos arguments.
Un segon grup de les propostes del BLOC són les
relacionades amb els temes del transports públics. Ens sembla
molt bé i coincidim en l’ampliació de la xarxa, a incrementar les
inversions, en l’electrificació, molt important, per fer el tren
com un mitjà més competitiu, i coincidim bàsicament en les
mesures, el que passa és que volem deixar clar, en relació amb
el traçat Sa Pobla-Alcúdia, que el servei a la població és el
servei a tota la població, no només a la població de dret, i
Alcúdia, com a municipi turístic, com passarà a altres bandes,
com passarà al traçat a Artà, en relació amb Cala Millor, hi ha
una població flotant importantíssima, de molta mobilitat, a més,
que són els turistes; per tant, entenem, interpretam, almenys des
del nostre grup parlamentari, que població, evidentment, vol dir
població de dret i població de fet o població flotant.
També vull dir, en relació amb aquest tema, que el vial de
serveis i els passos elevats que s’han de fer quan hi ha moltes
finques xapades per una futura xarxa de tren, també generen
impactes ambientals, i encara que són efectes colAlaterals, no
són efectes tan directes de la infraestructura, és evident que
s’han de tenir en compte a efectes de tenir i valorar els efectes
tècnics i els criteris tècnics per al disseny dels diversos traçats.
En relació amb el tema de la llei del sòl, el Grup
Parlamentari del BLOC sap que aquesta és una qüestió
especialment interessant i sensible per a Unió Mallorquina, la
proposta diu “un avanç de llei del sòl”. Bé, a nosaltres ens va bé
que facin un avanç, ens va anar bé que fessin una comissió, ens
va anar bé que ho tramitassin com a projecte de llei, però
entendrà que més enllà de l’avanç, que ja li donam suport, el
que voldríem és que s’avançàs de bon de ver en aquesta qüestió
i que s’aprovàs pel Consell de Govern un projecte de llei i no es
donassin més voltes en aquesta qüestió, quan hi havia un text
articulat, consensuat i pactat, adaptat a la nova legislació estatal,
que el nostre grup parlamentari va entrar en aquest parlament
com a proposició de llei i que, perquè vostès poguessin tramitarlo com a projecte de llei, perquè era la seva petició i la del seu
conseller, vàrem acceptar que es fes així, sempre que,
evidentment, arribi a aquest parlament, i les Illes Balears arribin
a tenir, de manera ràpida, una llei del sòl.
Bé, en relació amb les altres propostes, totes relacionades
amb el suport als sectors productius, evidentment hi estam
plenament d’acord, ens semblen molt bé. I les iniciatives a favor
de la llengua pròpia de les Illes Balears i de la dinamització de
la cultura també, òbviament tenen el suport ple del nostre grup
parlamentari. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Socialista, intervé
la Sra. Lladó.
LA SRA. LLADÓ I POL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Tot
seguit presentaré la postura del Grup Parlamentari Socialista
davant les 35 propostes de resolució del Grup parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, unes propostes que no
s’allunyen del discurs del president Antich del passat dimarts i
que, per tant, ja puc anticipar que hi donarem suport.
La proposta 1, referent al finançament insuficient de les Illes
Balears, és una situació que ja ha estat reconeguda públicament
pel president Zapatero i pel ministre Solbes, situació que així va
ser manifestada el passat dimarts pel president Antich, en dir
que les Balears som la comunitat més injustament tractada, i
tenim pressa de canviar-ho tot considerant la població real de
les Illes.
Les propostes 2 i 3, referides a la no-inclusió de les Illes al
fons de suficiència, i començar les negociacions per fer efectiu
el règim especial de les Illes, es troben en les línies abans
esmentades.
Aquesta legislatura serà la legislatura del transport públic,
i així ho va assenyalar el president l’any passat i ho ha reafirmat
enguany. Ha afegit que un model sostenible, com el que
defensam, s’ha de basar en el transport públic, motius que ens
duen a donar suport els punts 8, referit al desenvolupament de
la infraestructura tramviària de la badia de Palma; el 9, referent
al projecte bàsic de la línia de tramvia Palma-aeroport. I no
s’aturen aquí les referències al transport sostenible, mobilitat
interurbana a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, un
estudi per millorar l’accessibilitat a Son Espases, reobrir la via
ferroviària Manacor-Artà, electrificar la xarxa ferroviària
dependent de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del
Territori, per tal de millorar el servei alhora que prevenir el
canvi climàtic i millorar l’eficiència energètica. El tema del
transport públic ens du a una constatació que és la núm. 16,
referent al metro de Palma, i als 289 milions d’euros que s’han
hagut de destinar per corregir les greus deficiències de l’anterior
administració.
El president va parlar d’insularitat i pluriinsularitat, fent
especial atenció als aeroports, element estratègic per a la nostra
economia i la societat en general, per la qual cosa consideram
oportú continuar reclamant al Ministeri de Foment la cogestió
per als tres aeroports de les Illes Balears.
No vull acabar el tema de transport sense fer referència a la
proposta 12, per la sensibilitat patrimonial que comporta el fet
d’haver esbucat el Pont des Tren de Palma, un pont que
posteriorment va ser reconstruït. A l’anterior legislatura es va
enderrocar i tornar a construir sense fer una planificació
urbanística i molt manco patrimonial, la política patrimonial és
molt més seriosa, perquè a hores d’ara són moltes les
alternatives en aquest camp, esbucar evidentment és el camí
més fàcil i tal vegada més curt, però pensam una bona
intervenció és molt més complicat, a més que sempre comporta
tenir present el passat.
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La conveniència d’aprovar una llei del sòl, adaptada a la
normativa estatal 8/2007, ja va ser presentada al debat de l’any
anterior, aquesta llei no només convertia les Illes Balears en la
primera comunitat autònoma que reguli aquesta matèria, sinó
que tots guanyaríem en seguretat jurídica, per aquesta raó el
Grup Parlamentari Socialista també donarà suport a la proposta
18.

Anunciaré quatre punts on votarem concretament en contra,
per exemple la proposició número 4 i la número 12, la llei de
consultes que proposa el BLOC és un tema de competència
estrictament estatal, com també el tema del pont del tren de
Palma, que també és la número 12 i també és una competència
de l’Ajuntament de Palma, poc podrà fer el Govern de les Illes
Balears si no té competències en aquest tema.

També s’ha parlat de polítiques per a les persones, i així
queda molt aclarit el protocol interadministratiu de detecció,
prevenció i atenció a la violència masclista, un protocol que ja
ha estat aprovat pel Govern. Aquestes actuacions són
necessàries en tot moment, amb crisi o sense. I en temps de crisi
s’han de considerar especialment els menys afavorits. És el
moment en què necessiten més protecció, i dins aquest grup
trobam la població immigrant, un colAlectiu del qual s’ha de
tenir especialment cura per la seva fragilitat, un punt que lliga
directament amb la proposta 31, on la Conselleria d’Educació
i Cultura té un paper de primeríssim ordre pel que fa a la
distribució equitativa de l’alumnat nouvingut.

La proposició número 6 parla sobre la política de la joventut
de l’anterior Govern, en cap cas no podem acceptar aquesta
proposició fet que la política de joventut va ser un eix
fonamental a la passada legislatura, on es va fer una Llei
integral de joventut, pionera a tota Espanya, on no existia, on
vàrem deixar un Pla de la joventut fet, i fa un any i mig que és
dins un calaix sense sortir, i on vàrem fer moltíssimes mesures
de joventut en què fins i tot el Consell de la Joventut veia moltes
vegades incrementat el seu pressupost, cosa que vostès ja han
congelat.

LA SRA. PRESIDENTA:
Vagi acabant, Sra. Diputada.
LA SRA. LLADÓ I POL:
Sí, Sra. Presidenta. L’educació és un punt cabdal per a un
govern progressista, educació que va de la mà de cultura;
escoletes per a infants de 0 a 3; avançar la construcció del nou
Conservatori de música professional a Maó; de cabdal
importància és la delegació de la competència de la gestió del
Museu de Mallorca, Biblioteca pública de l’Estat a Palma i
l’Arxiu del Regne, institucions de titularitat estatal que han de
ser traspassades al Consell Insular de Mallorca.
Educació, cultura i llengua són valors patrimonials a
considerar, per això volem destacar la importància d’intensificar
les mesures de normalització.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Diputada.

Sobre les deficiències del metro, evidentment hi estarem
completament en contra. El nostre grup ha demanat el
desglossament d’aquestes factures i no se’ns han aportat; és a
dir que hem de parlar de què no sabem aquests 28 milions
d’euros si hem de parlar de metro, d’estació intermodal, hem de
parlar del clavegueram, hem de parlar del polígon, i són coses
molt diferents que no només del metro. O sigui que haurem de
quantificar aquests 28 milions quan nosaltres efectivament
puguem veure aquestes factures que encara no hem pogut veure.
Però bé, passarem a les propostes positives, la veritat és que
la majoria de propostes que presenta el BLOC són molt patents,
molt òbvies, molt de cada dia o que, com ells diuen, ja són coses
que s’estan fent. Normalment, a totes les comissions el BLOC
ens diu al Partit Popular que nosaltres proposam coses que ja
s’estan fent i que per això ens voten en contra, doncs nosaltres
no els votarem en contra de totes aquestes coses que vostès
diuen i proposen que ja haurien d’estar fetes, per exemple
treballar per aconseguir un finançament més just, fa un any i
mig o fa quatre anys de Zapatero que anam amb retard.
Començar negociacions per aconseguir un nou REB,
arribam tard, què hem de començar ara les negociacions?, ja fa
estona que haurien d’haver estat començades, així i tot hi
votarem a favor.

LA SRA. LLADÓ I POL:
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Pel Grup Parlamentari Popular intervé la Sra. Morell.
LA SRA. MORELL I CUART:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Volem anunciar que el nostre Grup Parlamentari Popular votarà
pràcticament a favor del 70% de les propostes presentades pel
BLOC, això vol dir que grups parlamentaris tan diferents sí que
es poden posar amb moltíssimes coses, no sense abans poder dir
una sèrie de puntualitzacions que creim que són molt
importants.

El traspàs de competències als consells insulars, també hi
arribam en retard, fa un any i mig que ja haurien d’estar fetes,
és una cosa molt senzilla de fer i no es fa perquè cada
conselleria vol mantenir el seu bastió de poder.
Finançament del tramvia, desacord amb la cogestió
aeroportuària, el Pla de transports, tot es resumeix en el mateix,
tornam demanar el que tantes vegades hem demanat i és que ens
deu Madrid 2.069 milions d’euros del Pla d’infraestructures
estatals que no arriben; evidentment, ja estam cansats de sentir
com la ministra de Foment no fa cas a les Illes Balears, no en
feia ni mica quan hi havia el Partit Popular que governava aquí,
molt menys n’hi fan a vostès i encara això és més preocupant i
és pitjor. Però aquest conveni arriba sense tenir en compte les
illes menors, arriba descafeïnat, arriba amb una quantitat que no
és suficient i amb uns recursos que, a més, són molt limitats.
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Sobre la crisi, augmentar les mesures sobre la crisi. Vostès
mateixos reconeixen idò que no basten, que les mesures que
existeixen ara no són suficients i que n’han de fer més. Per
exemple, el Pati de sa Lluna d’Alaior, fa moltíssims d’anys que
aquesta proposta es vota, però realment mai no es fa, és a dir,
una sèrie de propostes que tots hi estam d’acord però que fa
molta estona que anam dient i repetint, que volem que es facin
però al final no es fan.
Trobam a faltar propostes sobre joventut, sobre turisme,
sobre sanitat, sobre la situació econòmica, són temes que veig
que no s’han tractat massa.
I sobre les transaccions, nosaltres els volíem dir que estarem
devora vostès, però sempre amb una sèrie de transaccions. En
els punts 2, 9 i 20 ens agradaria que s’hi pogués afegir el
compromís d’un finançament, és a dir, no només demanar el
que es demana sinó que hi hagi un finançament darrera, perquè
sempre sense finançament no podem arribar en lloc. I sobretot
la 3, la 5, la 10 i la 18 amb una concreció de calendari, no
només podem quedar-nos amb declaracions d’intencions sinó
que hem de concretar un calendari i sobretot la majoria dins el
2009 s’han de veure fetes, perquè si no sempre són declaracions
d’intencions i no s’arriba al final a res.
Sobretot també volem acord amb l’ajuntament, per exemple
els ajuntaments afectats per la línia d’Alcúdia, necessitam que
els propis ajuntaments puguin dir el que pensen. I sobretot a la
número 20, en què s’obliden de la FELIB, com ha passat també
amb altres grups, l’AMIB també forma part de l’associació de
municipis.
I la número 34, la supressió de l’Arxiu del Regne, ja que és
una competència que sempre ha quedat com a competència
estatal i que sempre ha estat amb un consens total.
Aquestes són algunes de les propostes que els passarem per
escrit, però ens agradaria que tenguessin en compte les
transaccions, ja que l’esperit és el mateix, votar-los a favor.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ultimar el procés de negociació amb l’Administració
General de l’Estat per al traspàs de mitjans personals i
materials al servei de l’Administració de Justícia a les Illes
Balears en condicions d’adequada suficiència financera.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una llei que reguli el sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
com a eina per enfortir els controls públics de les empreses, les
entitats, les fundacions i els consorcis dependents de
l’Administració de la comunitat autònoma.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar el nou Pla de màrqueting de la
Conselleria de Turisme, el qual es portarà a terme durant tota
aquesta legislatura.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar mesures tendents a afavorir l’ús del
transport públic per part de les persones discapacitades.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar accions per afavorir un model de
mobilitat sostenible.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar el sistema tarifari del transport públic
colAlectiu en carretera que faciliti l’accés als usuaris,
especialment els usuaris habituals.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar les possibilitats tècniques de soterrar el
tram viari que ha de creuar la ciutat de Manacor, completant
la línia ferroviària Manacor-Artà.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a unificar la cartografia de les diferents
administracions que actuen a les Illes Balears a través de les
Infraestructures de Dades Especials (IDEIB).

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al debat de les 48
propostes del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 9559/08
i RGE núm. 9564/08. Per defensar-les té la paraula el Sr.
Dalmau, per un temps de deu minuts.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar al Govern central la declaració
d’obligació de servei públic a la línia marítima que uneix
Formentera amb Dènia.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir negociant per tal d’aconseguir la
cogestió dels tres aeroports de les Illes Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
potenciar la lectura, la millora de la capacitat i els hàbits
lectors de tots els segments de la població de les Illes Balears
a través del Pla de foment de lectura.
12. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’impulsar de forma definitiva el Pla integral de modernització
tecnològica per palAliar el retard que pateix el sistema educatiu
balear en matèria informàtica.
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13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar les gestions per a la construcció de la
nova Escola de Persones Adultes de Maó.
14. El Parlament de les Illes Balears valora de forma molt
positiva l'esforç realitzat per la Conselleria de Salut i Consum
en referència a l'augment de les plantilles de professionals
sanitaris i la convocatòria de l'oferta pública d'ocupació, la
més important a la nostra comunitat desprès de les
transferències.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar iniciatives encaminades a
garantir l’accés del ciutadans als tractaments palAliatius a
l’illa de Formentera, per evitar un sofriment físic i patiment
innecessari a pacients i familiars.
16. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’abordar la reforma de la salut pública per donar solució als
problemes de salut i benestar d’avui i als problemes emergents
de la nostra societat, que vénen determinats per multitud de
factors més enllà dels estrictament sanitaris.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure actuacions per millorar la protecció
dels consumidors pel que fa a la seguretat i qualitat dels
productes importats, la protecció dels consumidors a través
d'Internet i la protecció dels consumidors en temes de
telefonia.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el seu compromís amb la reducció en
el temps de demora dels pacients en llista d’espera quirúrgica,
i l’objectiu de 0 pacients amb demora superior a sis mesos.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, davant l’augment del nombre d’interrupcions
voluntàries de l’embaràs a les Illes, continuar impulsant totes
les mesures, plans i programes necessaris que garanteixin una
adequada educació sexual a la població de les Illes Balears i
asseguri el dret de les dones a decidir sobre la seva
maternitat, garantint la prestació del servei d’ interrupció
voluntària de l’embaràs.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè se segueixin les recomanacions de
l’informe del Defensor del Poble i, per tant, que el projecte del
nou hospital de Can Misses es doti d’una solució
arquitectònica per ubicar un servei d’aquestes característiques
a l’hospital, sempre que es compleixin les condicions de
qualitat i de seguretat assistencials.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè en el projecte del nou hospital de Can
Misses figuri la unitat de radioteràpia, així com la posada en
marxa d’aquest servei, si és possible, des del moment de la
seva inauguració.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a finançar les obres per a la millora i adequació dels torrents
de les Illes Balears, amb la signatura del nou conveni d’obres
hidràuliques.
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23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a finançar les obres per a l’adequació al Pla Nacional de
qualitat de les aigües, a través de la signatura del conveni per
a les obres hidràuliques.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar l’oferta de formació en temes d’igualtat
de dones i homes.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar coordinadament amb les conselleries
de Salut i Consum, Esports i Joventut, Educació i Cultura i
l’Institut Balear de la Dona, per tal de millorar l’atenció a la
formació afectivosexual dels joves adolescents per tal d’evitar
l’alt índex d’embarassos no desitjats.
26. El Parlament de les Illes Balears es congratula de la
iniciativa del Govern de les Illes Balears de personar-se com
a acusació particular en els casos de víctimes mortals de
violència masclista.
27. El Parlament de les Illes Balears constata la posada en
marxa de la tercera fase de la rehabilitació del polígon de
Llevant de Palma.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar i potenciar els acords recollits al
“Pacte per a un habitatge adequat i assequible”, signat pel
Govern amb CAEB, CCOO i UGT.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè davant l’increment de l’atur el Servei
Públic d’Ocupació impulsi serveis d’intermediació laboral per
donar majors oportunitats de colAlocació als treballadors i les
treballadores de la nostra comunitat autònoma.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar els programes del Servei Públic
d’Ocupació que donin oportunitats d’adquirir experiència
laboral mitjançant contractes amb altres administracions
públiques i es tinguin en compte els colAlectius més desfavorits
davant el mercat de treball per aconseguir una ocupació.
31. El Parlament de les Illes Balears es fa ressò i se solidaritza
amb els fonaments articulats per l’Organització Internacional
del Treball (OIT) sobre el “Treball Decent”, per tal que
s’universalitzin els drets fonamentals de naturalesa laboral a
tot el món i s’instauri un treball digne per a totes les persones.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar de manera urgent la reforma de la Llei concursal
22/2003, que articula el procediment a través del qual s’han de
resoldre els estats d’insolvència provisional o definitiva de les
empreses en concurs, per tal d’evitar perjudicis greus als
treballadors i les treballadores afectats per expedients de
regulació d’ocupació en casos de concurs de creditors.
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33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern les Illes
Balears a impulsar la igualtat d'oportunitats a l’àmbit laboral,
facilitant a les empreses ajudes i assistència per desenvolupar
plans d'igualtat i conciliació.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a afavorir el comerç de proximitat i el comerç
situat a l’entorn urbà mitjançant la futura modificació de la
Llei de comerç.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar el Pla Estratègic de la Indústria de les
Illes Balears en el sectors de la bijuteria i el calçat.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar la Llei de Cossos i Escales per tal
d’adaptar-la a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
46. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a apostar, com ha vengut
fent el darrer any, per la producció pròpia feta a les Illes
Balears per potenciar aquest sector audiovisual.
47. El Parlament de les Illes Balears solAlicita a IB3 Televisió
i IB3 Ràdio que segueixin apostant pels actors i les sèries de
ficció produïdes a les Illes Balears per tal de fomentar les arts
escèniques de la nostra comunitat.

36. El Parlament de les Illes Balears valora molt positivament
la firma de l’acord de bases pel pacte agrari i insta el Govern
a destinar els esforços necessaris per aconseguir un ample
consens amb el sector i les institucions implicades de cara a
impulsar les polítiques necessàries per garantir la viabilitat del
sector.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè les conselleries d’Educació i de Salut,
juntament amb la UIB, treballin per la implantació d’una
facultat de medicina.

37. El Parlament de les Illes Balears constata els canvis
positius en la política de promoció i comercialització dels
productes agroalimentaris i insta el Govern a continuar
impulsant aquesta nova estratègia.

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Les
propostes de resolució que presenta el Grup Parlamentari
Socialista van en la línia del consens i del diàleg amb totes les
forces polítiques representades en aquest Parlament, tal i com ja
va avançar el propi president del Govern de les Illes Balears.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

38. El Parlament de les Illes Balears valora positivament les
accions coordinades de la Conselleria d’Agricultura i Pesca i
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació per
impulsar els projectes de recerca i desenvolupament en el
sector primari.

Pel que fa a les propostes de resolució i entrant ja en
matèria, la primera fa referència al traspàs de les competències
en matèria de justícia, unes competències que hauran de ser
assumides amb condicions d’adequada suficiència financera.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir, a través dels programes de tecnificació,
els objectius esportius de cara als propers dos cicles olímpics
i a posar els mitjans necessaris per al seu compliment.

La número 2 és sobre l’impuls de la llei que ha de regular el
sector públic com una eina per enfortir els controls públics de
les empreses, fundacions i consorcis de l’administració de la
comunitat autònoma, tal i com ja va anunciar el propi president.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir un pla de suport econòmic a l’esport de
les Illes Balears fent incidència en totes les fases evolutives en
la vida esportiva d’una persona, des de l’esport base i fins que
es retira de l’esport d’elit i es reincorpora a la vida quotidiana.

En matèria de turisme, instam el Govern a implementar dins
aquesta legislatura un nou pla de màrqueting de la Conselleria
de Turisme.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme iniciatives d’assessorament i suport
per palAliar la crisi econòmica al sector juvenil.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en la colAlaboració amb els
ajuntaments en matèria de Policies Locals, mitjançant un nou
programa de dotació de vehicles policials als municipis.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en la gestió integral de les emergències
en cadascuna de les illes.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un nou pla territorial d’emergències
de les Illes Balears que reflecteixi la realitat de la nostra
comunitat.

La 4 i la 5 són propostes de resolució que fan referència a
una de les polítiques en què el Govern fa un gran esforç, la
mobilitat; unes polítiques que han d’assegurar un transport
públic i de qualitat i ajudar així a la igualtat de tots,
independentment de les especificitats de cadascú. Per això el
Govern ha de posar en marxa mesures per afavorir l’ús del
transport públic per part de les persones discapacitades.
Conscients d’aquesta necessitat, el Grup Parlamentari Socialista
vol instar el Govern a desenvolupar també el sistema tarifari de
transport colAlectiu en carretera i estudiar les possibilitats
tècniques de soterrar el tram viari que ha de creuar la ciutat de
Manacor, completant així també la línia ferroviària entre
Manacor i Artà, com ho indicam a les propostes 6 i 7.
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La número 8 fa referència a la unificació de la cartografia de
les diferents administracions que actuen a les Illes Balears a
través de les infraestructures de dades especials. I el transport
públic marítim ha de tenir també una especial rellevància,
sobretot a l’illa de Formentera, la qual pateix una triple
insularitat. És per això que volem instar, solAlicitar del Govern
central la declaració de servei públic de la línia marítima que
uneix Formentera i Dènia.
A més, tal i com ja va anunciar el propi president, volem
seguir instant les negociacions amb el Govern central per
aconseguir la cogestió dels tres aeroports de les Illes Balears, i
així ho anunciam a la proposta de resolució número 10.
L’11 i la 12 fan referència també a qüestions educatives,
com a un dels aspectes on s’ha de seguir treballant i realitzant
majors esforços. Per això volem instar la potenciació a través
del Pla de foment de lectura i l’impuls de forma decidida del Pla
integral de modernització tecnològica per palAliar el retard que
pateix el sistema educatiu balear en matèria de noves
tecnologies.
La 13, també de caràcter educatiu, insta l’agilitació de les
gestions per a la construcció de la nova escola per a persones
adultes a la ciutat de Maó.
La 14 fa referència a qüestions sanitàries. I entram dins un
seguit de propostes de resolució en aquest aspecte i precisament,
quant a l’augment de les plantilles de professionals sanitàries i
a la convocatòria pública d’ocupació per tal de donar resposta
als serveis demandats per la societat en general.
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Les següents fan referència a la signatura de convenis
d’obres hidràuliques, ja passant a una altra matèria, i
l’adequació del Pla nacional de qualitat de les aigües.
Una altra que també fa referència, la número 24, a
l’ampliació de l’oferta de formació en temes d’igualtat entre
homes i dones.
A la 25 volem parlar de joventut i de manera decidida volem
instar la colAlaboració conjunta de les conselleries de Salut i
Consum, d’Educació i Cultura, d’Esports i Joventut i l’Institut
Balear de la Dona, per tal de millorar l’atenció i la formació
afectivosexual dels joves adolescents i evitar així l’alt índex
d’embarassos.
La 26 és per fer present la iniciativa del Govern de les Illes
Balears de personar-se com a acusació particular en els casos de
víctimes mortals de violència masclista, recentment ocorreguts
en el polígon de Llevant de Palma.
La 28 és per instar el Govern a impulsar, parlam d’habitatge,
i potenciar els acords recollits al Pacte per un habitatge adequat
i assequible, signat entre el Govern, la CAEB, Comissions
Obreres i UGT.
Les següents, 29, 30 i 31, fan referència a l’impuls de
serveis d’intermediació laboral, a prioritzar els programes de
servei públic d’ocupació i a la solidarització amb els fonaments
articulats per l’OIT sobre el treball decent.

La 15, a la necessitat de desenvolupar iniciatives
encaminades a garantir l’accés dels ciutadans als tractaments
palAliatius.

La 32 és per instar el Govern de l’Estat a iniciar de manera
urgent la forma de la Llei concursal 22/2003, la qual articula el
procediment a través del qual s’han de resoldre els estats
d’insolvència provisional o definitiva de les empreses en
concurs.

La 16 fa referència a la necessitat d’abordar la reforma de la
salut pública per donar solucions als problemes de salut i
benestar social, benestar d’avui.

La 33 fa referència a l’impuls de la igualtat d’oportunitats en
l’àmbit laboral i facilitar a les empreses ajudes i assistències per
desenvolupar plans d’igualtat i de conciliació.

La 17 és amb voluntat d’instar el Govern a promoure
actuacions per millorar la protecció dels consumidors pel que fa
a la seguretat i qualitat dels productes importants i garantir així
les polítiques de consum.

Les dues següents tracten d’instar i afavorir el comerç de
proximitat, mitjançant la modificació de la Llei de comerç i
l’elaboració del Pla estratègic de la indústria.

La 18 és per instar a mantenir el compromís en la reducció
dels temps de demora dels pacients en llista d’espera quirúrgica
i l’objectiu de 0 pacients amb demora superior a sis mesos.
La següent és per continuar amb l’impuls d’una adequada
educació sexual a la població de les Illes Balears i asseguri el
dret de les dones a decidir sobre la seva maternitat.
La 20 i la 21 fan referència al nou hospital de Can Misses,
perquè segueixin les recomanacions de l’Informe del Defensor
del Poble i per tant que el projecte del nou hospital es doti d’una
solució arquitectònica per ubicar un servei de radioteràpia a
l’hospital, sempre que s’acompleixin les condicions de qualitat
i de seguretat assistencials i perquè hi figuri la unitat de
radioteràpia, així com també la posada en marxa d’aquest
servei, si és possible, des del moment de la seva inauguració.

Parlam de temes que afecten la pagesia, la 36, 37 i 38 fan
referència, respectivament, a la consecució d’un ample consens
amb el sector de cara a impulsar polítiques necessàries per
garantir la viabilitat d’aquest sector agrari. A constatar també
els canvis positius en la política de promoció i de
comercialització de productes agroalimentaris i a l’impuls dels
projectes de recerca i desenvolupament en el sector primari.
La 39 i 40, referència a la definició a través dels programes
de tecnificació als objectius esportius de cara als propers cicles
olímpics i a la definició també d’un pla de suport econòmic a
l’esport.
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La 41, també volem seguir parlant de joves i és per instar el
Govern a dur a terme iniciatives d’assessorament i suport per
palAliar les dificultats econòmiques actuals a un dels sectors
socials més afectats, els joves.
La 42, 43, 44 i 45 es refereixen a la colAlaboració amb els
ajuntaments en matèria de policies locals, per tal de dotar de
nous vehicles els municipis; l’avanç en la gestió integral de les
emergències de cada dia; l’elaboració d’un pla territorial
d’emergències que reflecteixi la realitat de les nostres illes i la
modificació de la Llei de cossos i escales per tal d’adaptar-se a
l’Estatut de l’Empleat Públic.
Per acabar, les propostes de resolució 46 i 47 fan referència
a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, a l’aposta
per la producció pròpia de les Illes, per potenciar el sector
audiovisual que tants bons fruits ens ha donat i continua donant.
I solAlicitar també a IB3 que continuï apostant pels actors i les
sèries de ficció, produïdes a les Illes Balears per tal de fomentar
les arts escèniques a la nostra comunitat.
Amb aquesta voluntat de consens volem estendre la mà als
partits de l’oposició per tal de valorar positivament totes
aquestes propostes de resolució presentades des del nostre grup
parlamentari.

EL SR. MELIÀ I QUES:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Anunciar el vot favorable a totes les propostes de resolució de
Grup Socialista per part del nostre grup parlamentari.
Dir, en relació amb algunes d’aquestes, les que ens semblen
més a comentar per l’escàs temps que tenim; en relació amb el
transport públic es constaten a una de les seves propostes de
resolució les dificultats que hi ha en relació amb el traçat. Abans
parlàvem del traçat Sa Pobla-Alcúdia, vostès plantegen el
problema del traçat de la ciutat de Manacor, consideram que
efectivament s’ha d’incidir en aquesta qüestió perquè serà molt
important per a la mobilitat i perquè aquesta ampliació de la
xarxa ferroviària funcioni, aquest pas per la ciutat de Manacor.
També vostès plantegen convenis amb l’Estat, comenten els
convenis de l’Estat, ja ahir vàrem fer una intervenció crítica
amb les inversions de l’Estat; vàrem dir que els problemes no
eren únicament amb el Ministeri de Foment, i de fet vostès aquí
constaten dos nous convenis en torrents i en obres públiques
hidràuliques, en què també tenim dificultats, com en el tema de
la compra de finques en el litoral. Per tant, evidentment ens
sumam a les seves iniciatives i voldríem que aquests convenis
s’acomplissin, es tirassin endavant, es firmassin, s’invertissin,
es pressupostassin, etc.

Moltes gràcies i que vagi bé el debat.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diputat. Passam ara a la fixació de posicions i
té la paraula en primer lloc el representant del Grup Mixt, Sr.
Mayans.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, presidenta. Donaré suport a la majoria de les
propostes de resolució del Partit Socialista, són temes
interessants, temes que s’han tractat aquests dies, alguns temes
també que afecten particularment illes concretes i el tema del
tractament de palAliatius de l’hospital respon una mica al que
vaig preguntar al president l’altre dia.
Hi ha altres dos temes que no entenc molt bé, abans se m’ha
justificat el vot negatiu dient que eren repeticions d’altres
proposicions, però és que n’hi ha dues que són repeticions
d’altres repeticions però, a més, aprovades per unanimitat. Es va
aprovar per unanimitat a comissió el servei de radioteràpia a
l’hospital d’Eivissa i aquí es torna presentar; i es va aprovar per
unanimitat l’interès públic de la línia de Formentera-Dènia i
avui s’ha tornat presentar, per tant hi ha coses que no entenc. De
totes maneres hi votaré a favor.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, intervé el Sr. Melià.

També coincidim i donam suport a aquesta aposta que
vostès fan per la colAlaboració amb els ajuntaments en el tema
de la dotació de vehicles de la policia local, ens pareix una
d’aquestes iniciatives interessants per millorar les ajudes als
ajuntaments que tant malament ho passen a nivell econòmic,
financer i pressupostari.
I evidentment, coincidim plenament amb la bateria de
propostes que fan en matèria de salut, ocupació i molt
interessant el tema de la modificació de la Llei concursal, el que
passa és que consideram que serà difícil la mesura que vostès
plantegen perquè, evidentment, sempre que hi ha un tancament
d’empreses, hi ha treballadors afectats. I això, encara que hi
hagi un canvi en aquesta regulació dels concursos, serà
complicat que no hi hagi una afecció als treballadors.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Dalmau, com voleu germans que canti si el cor meu
va atribolat? Puj aquí per posicionar-me sobre les propostes del
Grup Socialista, ho faig però imbuït inevitablement per les
capçaleres de tots els mitjans informatius i tot i que el primer
que he de fer és avançar que donarem suport a totes les
propostes de com afrontar la crisi econòmica i els horitzons de
futur del país, que és allò del que hem de parlar en aquest debat,
tanmateix ho he de fer amb la clara consciència que la
credibilitat d’aquesta cambra està malmesa avui.
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Que se’ns fa befa en els cafès i a les tertúlies, senyors
diputats, que ens fan glosses, supòs que tots se n’han temut; i
que, per tant, el fet d’estar contaminat tot el debat per les causes
penals en curs, ens obliga a fer més gestos que simples paraules
perquè si no l’auctoritas moral que exigeix tot lideratge i més
en moments difícils, serà difícil.
És cert que una de les primeres propostes que ens planteja
el Grup Socialista es refereix a les mesures anticorrupció, la llei
que ha de regular el sector públic. Són tants els casos
d’escàndols associats a empreses públiques, que tots som
conscients que avui la nostra societat el que té és una imatge de
corrupció general durant l’anterior legislatura. Ens calen, per
tant, mesures per intentar evitar-ho en el futur i donarem suport
a aquesta iniciativa. Però això no lleva que sobretot, sobretot
ens calen missatges i gestos que va de ver i això probablement
no passa més que per dimissions.
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satisfacció de les necessitats i dels serveis que necessiten i a què
tenen dret tots els nostres ciutadans.
Per tant, l’anim a això, avui coincidirem aquí amb aquestes
demandes i tant de bo que no sigui retòric, no sigui formal, sinó
que sigui un compromís polític de primer ordre, de caràcter
federal. Cap senador americà no votaria mai en el Senat americà
una moció que anés en contra del seu estat, si ell creu que el
perjudica. Per tant, jo apel també a aquest sentiment federal...,
abans la Federació Socialista Balear, ara PSIB-PSOE, perquè
actuï i el dugui a terme. Vull fer-ho en confiança, però per
Nadal crec que tendrem notícies del que hagi pogut passar. Avui
estarem molt satisfets de votar a favor de totes les propostes que
vostè ens fa.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Sobre els altres punts compartim, per exemple, la necessitat
de rebre la transferència de l’Administració de Justícia. Un
servei essencial per a la democràcia i que en aquests moments
realment té unes mancances inacceptables. Però evidentment i
per deixar-ho clar, sempre que és per millorar-ne la gestió, per
fer millores en aquest funcionament i no per acceptar un llast
que no podríem assumir, sumant-se als altres llasts que també
arrossegam.
Estam d’acord en les mesures que demanen per potenciar el
turisme, molt especialment el projecte emblemàtic de la Platja
de Palma.
En matèria de mobilitat jo diria que és inevitable el nostre
suport, perquè en bona mesura resumeixen el model de
mobilitat sostenible que intentam dur a terme i que desitjam
inserir dins un model de societat sostenible, a favor del transport
públic, amb accessibilitat per a tothom i millores dels serveis
marítims i aeris que per a nosaltres són una autèntic necessitat.
En un tema clau en aquest punt que és la cogestió aeroportuària
i que naturalment hi som. Nosaltres llevaríem el “co“, però bé,
si el “co“ ha de servir perquè com a mínim arribi la cogestió,
ens hi sumam.
D’acord també amb l’aposta que fan per a l’educació, la
sanitat pública..., no entraré en cada un dels punts perquè són,
com vostè ha resumit, prolixes. La defensa dels consumidors,
algunes de les propostes ja discutides en aquesta casa. Mesures
en favor del treball, en aquests moments difícils, com també en
habitatge. Sobre la Llei del comerç hi estam compromesos, de
suport al sector primari, i en general totes les propostes. Per
exemple s’ha apuntat la dels torrents i obres hidràuliques, els
convenis i crec que tots plegats, ja s’ha fet la reflexió, ens
temem que una bona part de les que demanam a l’Estat, o de les
que ha de dur el Govern de les Illes Balears depenen del
finançament, depenen que tenguem els recursos necessaris per
dur-los a terme. És per això, Sr. Dalmau, que també i més enllà
del compromís que veim i celebram per part del Govern i per
part del Grup Socialista en aquesta cambra, el donaran també i
vostè li faci arribar del PSIB-PSOE en bloc. Han entrat ara uns
pressuposts en el Congrés dels Diputats, amb els quatre vots del
PSIB-PSOE que no haurien de sortir com han entrat. Aquí ens
jugam el tot pel tot, com molt bé apunten les seves propostes,
perquè tirem endavant l’autogovern i perquè tirem endavant la

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
intervé la Sra. Castro.
LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, el
nostre grup votarà a favor la majoria de propostes del Partit
Socialista, ens agradaria repassar-les totes, però per falta de
temps no podrem tractar-les una per una. Per tant, només farem
algunes consideracions, algunes perquè a pesar de votar que sí,
pensem que s’han de puntualitzar en alguns punts. I explicarem
el nostre vot negatiu a les altres.
La proposta número 1 la votarem a favor, però vostès només
parlen de condicions d’adequar la suficiència financera. Ens
agradaria més parlar de xifres, perquè els serveis de
l’Administració de Justícia s’han de traspassar amb una dotació
com a mínim de 80 milions d’euros, com es va concloure en un
estudi objectiu ja fa un parell d’anys. Per tant, aquesta quantitat
haurà augmentat. Allò que no volem són transferències mal
dotades.
A la número 2 que demana impulsar una llei que reguli el
sector públic instrumental de la comunitat autònoma per enfortir
els controls públics de les empreses, entitats, fundacions, etc.,
molt d’actualitat últimament, estam totalment d’acord en aquest
control, però ens agradaria molt..., no sé si ha de ser una
esmena... jo crec que vostès ho acceptaran, que es posi en marxa
aquesta iniciativa als consells insulars. És molt important també
un control als consells insulars.
Després la número 9 també votarem que sí, entre d’altres
motius perquè solAlicitar al Govern central la declaració
d’obligació de servei públic de la línia marítima FormenteraDènia ja està aprovat per aquest parlament per unanimitat.

1934

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 42 / Fascicle 4 / 21, 22 i 23 d'octubre del 2008

La número 17. Pensem que seria molt bo que per millorar la
protecció dels consumidors, pel que fa a la seguretat i qualitat
dels productes importants, com diu aquesta proposta, s’han de
millorar les condicions de la sanitat exterior, que depèn del
ministeri i això ha de ser sobretot una instauració dels serveis a
Menorca i a Eivissa que no tenen aquest servei de sanitat
exterior.
Quant a les 20 i 21, sobre instalAlar el servei de radioteràpia
al nou hospital d’Eivissa, hi estam d’acord perquè ho vàrem
votar a la Comissió de Salut i supòs que ho tornarem votar per
unanimitat quan es tracti la moció del Grup Popular. Però a la
número 20 s’ha de fer una esmena perquè digui exactament el
mateix que es va votar a la Comissió de Salut. Allà on diu “un
servei d’aquestes característiques” ha de dir “un servei de
radioteràpia”, que es va esmenar a la proposta de la Comissió de
Salut.
La número 19. Feim una esmena per poder votar a favor,
perquè a partir de quan parla de la població de les Illes Balears,
pensem que ja està prou garantit i assegurat el dret a les dones
en els supòsits de la llei de l’avortament. Eliminaríem aquest
últim punt, o posar “allò que està contemplat en els supòsits de
la Llei d’avortament”.
Després a la número 44 també presentaríem una altra
esmena perquè pensem que no es tracta de fer un nou Pla
territorial d’emergències, sinó adaptar o renovar l’actual Pla
territorial d’emergències que reflecteixi la realitat de la nostra
comunitat.
Quant a les esmenes que votarem en contra. Votarem en
contra de la número 3, votarem en contra d’instar el Govern per
implementar un nou Pla de màrqueting de la Conselleria de
Turisme perquè allò que vol el nostre grup és la diversificació
i vendre un producte propi a cada illa. El que no volem és un Pla
de màrqueting per a totes les illes, allà on les illes petites
quedarien englobades. Per exemple, a Eivissa hi ha un Pla de
màrqueting de turisme en vigor fins el 2011. El nostre grup
votarà a favor si fos un Pla de màrqueting diferenciat per a cada
una de les illes. Han de ser els consells insulars els que tinguin
les competències en promoció turística.
La número 10. Votarem que no perquè no es tracta de
continuar negociant, sinó d’exigir la cogestió dels aeroports de
les Illes Balears. A més li recordo que el que s’hauria de fer és
recórrer l’acord del Consell de Ministres que es va oblidar de
nosaltres, faltant a la paraula del Sr. Zapatero.
La número 14. La votarem en contra perquè ja vàrem
defensar la passada setmana en el ple una proposició no de llei,
en el sentit de prendre mesures per fidelitzar els professionals
sanitaris, precisament perquè el nostre grup pensa que l’esforç
que fa la conselleria en temes de personal no és suficient, ni
molt manco.

La 26. Votarem que no perquè hi ha una Llei de la dona que
va fer l’anterior govern del Partit Popular que ja obliga a
personar-se en casos de mort o lesions, i si vostès no han
complit aquesta llei no ens hem de congratular que vostès no
compleixin la llei. Compleixin la llei del Partit Popular i
personin-se quan els pertoca en els casos que pertoca.
Quant a les 36, 37 i 38 votarem en contra perquè pensam
que això simplement són tres propostes per darse coba i per dir
que les conselleries s’han de coordinar. I clar que s’han de
coordinar! És la seva obligació. El debat de l’estat de
l’autonomia no és per darse coba a vostès mateixos. Si vostès
han firmat un pacte agrari que no s’ha materialitzat en res, de
què ens hem de congratular? La realitat és que no hi ha resultats,
no ens congratulem de res. La 38 ja li dic, és molt trist que
vostès hagin de fer una proposta de resolució per valorar
positivament que les conselleries es coordinen. Mirin, és la seva
obligació, facin la seva feina i aquesta proposta pensam que està
de sobres.
Hi ha una proposta que vostè no ha comentat i que diu: “el
Parlament de les Illes Balears insta les conselleries d’Educació
i Salut, juntament amb la UIB treballin per a la implantació
d’una facultat de medicina”. El nostre grup està d’acord en la
implantació d’una facultat de medicina, però en aquesta
proposta hi falta el ColAlegi de Metges. És imprescindible que
el ColAlegi de Metges prengui part en aquesta feina. I també
pensam que els grups parlamentaris hi tendrien alguna cosa a
dir. No es tracta de si volem una facultat de medicina o no, tots
estam d’acord que volem una facultat de medicina, però quin
model de facultat de medicina volem? Això és allò que hem de
fer juntament amb la UIB, la Conselleria d’Educació, la de
Salut, com vostès diuen, però també els grups parlamentaris i el
ColAlegi de Metges. És imprescindible la seva participació.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Castro.
Passam ara al debat de les propostes del Grup Parlamentari
del Partit Popular, 130. Per defensar-les té la paraula la Sra.
Antònia Gener.
1. El Parlament de les Illes Balears constata els canvis en les
conviccions del PSIB-PSOE, especialment pel que fa a Son
Espases, el segon cinturó, la cogestió aeroportuària, Can
Domenge o la utilització de barracots com a aules d’educació.
2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a transferir als consells insulars les competències que
haurien d’assumir com a pròpies, tal i com es preveu al nou
Estatut d’Autonomia.
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3. El Parlament de les Illes Balears lamenta la paràlisi de
l’acció de govern i la manca d’iniciativa política del Govern de
les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i presentar abans de final d’any un projecte
de llei del sector públic que millori el control i la
transparència de les empreses públiques i dels organismes
dependents del Govern, dels consells i dels ajuntaments, sense
minvar l’agilitat del seu funcionament i sense incrementar la
burocratització dels mateixos.
Finançament
5. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment
del nostre Estatut d’Autonomia pel que fa a les inversions de
l’Estat a les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiva una ajuda econòmica al Consell
d’Eivissa per tal de dur a terme el projecte de reforma de
l’antiga Comandància Militar per tal de transformar-la en un
centre universitari.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar una partida suficient per tal de donar
compliment a la proposició no de llei aprovada per tots els
grups parlamentaris ara fa prop de 8 mesos, a fi de fer efectiva
la compra de l’edifici del Sindicat de Felanitx.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a retirar el Projecte de llei de pressuposts generals de l’Estat
per al 2009 per tal que es contemplin les inversions per a les
Illes Balears d’acord amb el que es preveu a l’Estatut
d’Autonomia.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a dotar adequadament la Llei de dependència.
10. Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a millorar el finançament econòmic dels consells
insulars.
11. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a millorar el finançament econòmic dels
ajuntaments.
12. El Parlament de les Illes Balears condemna el poc interès
del Govern d’Espanya en l’execució dels pressuposts de l’Estat
a les Illes Balears durant aquest exercici.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’aprovació, en el termini d’un any, del nou
Règim Especial de les Illes Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a establir un nou model de finançament, consensuat
amb totes les forces polítiques, que tengui present el fet
diferencial de la nostra insularitat perquè tot això suposi que
els ciutadans de les Illes gaudeixin d’uns serveis públics bàsics
iguals a la mitjana de la resta de comunitats autònomes
d’Espanya.
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Turisme
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una colAlaboració econòmica i
tècnica en l’anomenat “Pla Renove” de Sant Antoni de
Portmany.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar la segona fase del Palau de
Congressos de Santa Eulàlia del Riu.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que aquest realitzi una aportació
econòmica adient per a la remodelació de la zona turística de
la Platja d’en Bossa.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure en els pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2009 una partida específica suficient per garantir les
inversions de l’Estat en el Projecte de reforma integral de la
Platja de Palma.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009 una
partida específica de 30 milions d’euros per a promoció
turística.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa mesures i mecanismes de
finançament per aconseguir la desestacionalització turística.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar al Govern central a crear un parador
nacional a Menorca.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per la
creació d’un nou pla d’embelliment dels municipis amb un
finançament del cent per cent.
Infraestructures, habitatge i transport
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
signar el Conveni de carreteres d’Eivissa i el Conveni de
carreteres de Formentera.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern central a millorar el transport aeri i
marítim de les Pitiüses amb la península i amb la resta d’illes
de les Balears, augmentant el nombre de freqüències i
millorant els horaris.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a demanar l’execució provisional de la sentència
de l’Audiència Nacional que anulAla l’Ordre Ministerial que
anulAlà els convenis de carreteres dels anys 1998 i 2004 i els
declara expressament en vigor.
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26. El Parlament de les Illes Balears condemna que la inversió
en matèria de carreteres prevista en els pressuposts generals
de l’Estat per a les Illes Balears durant els anys 2007 i 2008
s’hagi incomplert de forma total.
27. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de
sintonia entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de
Foment i els perjudicis que aquest fet suposa per als ciutadans
de les Illes Balears. Per tant, el Parlament de les Illes Balears
insta el Ministeri de Foment al compliment dels compromisos
adquirits en matèria de transport aeri, de carreteres, de
ferrocarril, de tramvia, de transport públic, de ports i
d’aeroports.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar l’anulAlació de l’acord del Consell de
Ministres de dia 1 d’agost del 2008 mitjançant el qual els
aeroports de les Illes Balears queden fora de la primera fase
del procés de cogestió aeroportuària, tot mitjançant l’oportú
recurs contenciós administratiu.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a presentar un pla
d’actuacions urgents adreçades a la crisi que està patint el
sector aeri de les Illes Balears.
30. El Parlament de les Illes Balears rebutja la reducció de
freqüències aèries a les Illes Balears i reclama una declaració
de servei públic de les illes menors amb la península i una
tarifa de vols interilles de 27,5 euros per trajecte que ja fou
presentat al Ministeri de Foment l’any 2006 i que beneficia
també als immigrants.
31. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
l’Estat la congelació i/o reducció de les taxes aeroportuàries
i de navegació aèria.
32. El Parlament de les Illes Balears rebutja el fet que el
conveni ferroviari aprovat pel Consell de Ministres el passat
24 de juliol tingui un import de 443 i sigui, per tant, 1/5 part
del que reclamava, per unanimitat, aquesta institució.
33. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
que les obres del segon cinturó de Palma es comencin durant
l’any 2009 a fi que quan s’obri l’Hospital de Son Espases els
accessos estiguin descongestionats.
34. El Parlament de les Illes Balears rebutja que els projectes
de prolongació del tren a Alcúdia i a Cala Rajada estiguin
paralitzats per falta d’acord entre els partits polítics que
conformen el Govern.
35. El Parlament de les Illes Balears rebutja que el Govern de
les Illes Balears hagi acordat no executar el soterrament de les
vies del tren a Inca.

37. El Parlament de les Illes Balears lamenta i rebutja que el
Govern de les Illes Balears no hagi continuat amb la política
de supressió de passos a nivell de la línia ferroviària.
38. El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca de
transparència i de criteris objectius en la compra de solars i
habitatges efectuada per l’IBAVI els mesos de febrer i març
d’enguany.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estendre la rebaixa de l’ITP del 7 al 3% a altres
colAlectius.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures adients per ajudar a
l’accés als crèdits hipotecaris de les persones que adquireixin
un habitatge.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè les auditories de les carreteres d’Eivissa
vegin reduït el cost desproporcionat de 870.000 euros i que
incloguin els projectes modificats i els sobrecosts aprovats pel
govern actual.
42. El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca
d’execució de nous projectes viaris i ferroviaris que activin el
sector de la construcció.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar sense demores el dic exterior i
l’estació marítima del nou port de Ciutadella.
44. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta que el
projecte de Cala Busquets, a hores d’ara, continuï sense haver
estat licitat i insta Ports de les Illes Balears a tramitar la
contractació i executar amb diligència el mencionat projecte.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i presentar al Parlament per a la seva tramitació la
llei del sòl en el termini de tres mesos.
46. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern de
les Illes Balears no hagi remès al Grup Parlamentari Popular
el document del conveni ferroviari, tot i haver estat reclamat
des de fa estona.
47. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la ministra
de Foment no vulgui reunir-se amb els consellers del Govern
balear i sigui precís el concurs del president.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir habitatge públic només en el sòl que
en el dia d’avui tingui la classificació de sòl urbà o
urbanitzable.
Salut

36. El Parlament de les Illes Balears rebutja que l’estació
d’autobusos i l’aparcament de cotxes de l’estació intermodal
de Palma continuïn tancats.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a començar, el més aviat possible, les obres del
nou hospital d’Eivissa.
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50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure el servei de radioteràpia en el Pla
funcional i en el projecte del nou hospital d’Eivissa.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a començar, el més aviat possible, el centre de
salut de Sa Colomina a Eivissa.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar les dietes i les condicions de trasllat
per als pacients que han de traslladar-se a l’hospital de
referència des de les illes menors.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el projecte de facultat de medicina a
les Illes Balears amb la colAlaboració del ColAlegi de Metges,
de tots els grups parlamentaris i de la Universitat de les Illes
Balears.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
mesures per fidelitzar els especialistes sanitaris a les Illes
Balears i a elaborar un estudi sobre la necessitat
d’especialistes sanitaris a les Illes Balears en els propers 10
anys.
55. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum perquè a l’any 2009 ampliï el programa de
detecció precoç de càncer de mama a les dones de fins a 69
anys.
56. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a desenvolupar adientment el Pla de prevenció
de la violència als centres sanitaris amb la colAlaboració dels
sindicats i colAlegis professionals sanitaris.
57. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a recuperar la unitat de fibromiàlgia prevista a
l’Hospital General i la posi en funcionament durant el 2009.
58. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a recuperar els 5 quiròfans de l’Hospital General.
59. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a reconsiderar el tancament de la unitat d’hospitalització
a domicili de l’Hospital de Son Llàtzer i a impulsar totes les
unitats anàlogues de la resta d’hospitals com a mesura per
millorar la qualitat assistencial i alleugerir la saturació dels
hospitals.
60. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a defensar la colAlegiació obligatòria dels professionals
sanitaris.
61. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a prendre les mesures adients per tal que s’aconsegueixi
l’objectiu de “10 minuts” a l’atenció primària.
62. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a millorar les condicions dels trasllats dels pacients i els
seus familiars des de Menorca, Eivissa i Formentera a
l’hospital de referència, dels pacients de les Illes Balears que
s’hagin de desplaçar a la península per rebre atenció sanitària
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i dels pacients de Formentera que s’hagin de desplaçar a
l’Hospital de Can Misses.
63. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a reduir el temps d’espera dels pacients per accedir als
serveis sanitaris i a prendre les mesures adients per tal de
reduir les llistes d’espera quirúrgica, de consultes amb
l’especialista i de proves de diagnosi, a la nostra comunitat.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a considerar la llengua de les Illes Balears un
mèrit a les proves d’accés a l’administració sanitària i no un
requisit, així com a impulsar el coneixement de la llengua
espanyola entre els professionals estrangers que facin feina a
l’administració sanitària de les Illes Balears.
65. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a obrir el centre de salut de Can Picafort durant les 24
hores.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recórrer la resolució del Govern d’Espanya que
ens nega la bestreta en matèria de salut per a l’any 2008.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir un annex al nou hospital de referència
de Balears destinat a l’habitatge i als serveis per als malalts i
familiars procedents de Menorca, Eivissa i Formentera.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir el pla d’usos de l’Hospital Verge del
Toro com a equipament sociosanitari.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar al consell insular a acabar la revisió del
Pla sociosanitari de Menorca.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè els residents de la zona de Ponent de
Menorca gaudeixin de les mateixes prestacions hospitalàries
públiques que els residents de la zona de Llevant de Menorca.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a palAliar les necessitats en recursos sanitaris
indicats pels ajuntaments de Menorca.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament l’Hospital de dia
psiquiàtric a l’Hospital Mateu Orfila.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar el servei d’urgències de l’Hospital
Mateu Orfila amb el personal necessari, sobretot a la
temporada d’estiu.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cobrir la quarta plaça del Servei d’Oncologia
de l’Hospital Mateu Orfila.
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Educació
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de xoc per a la reducció del
fracàs escolar a les Pitiüses que, amb un 40%, és el més elevat
de les Illes Balears.

86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una campanya informativa entre els
escolars i els pares i mares d’alumnes de les Illes Balears
sobre els factors que influeixen en el mal d’esquena als centres
escolars.
Cultura

76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar les inversions en la construcció de nous
centres educatius i en la millora i adaptació dels existents per
tal de poder prescindir, com més prest millor, de tots els
barracots instalAlats per a aquest curs.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar amb un 60% més el pressupost d’educació
durant la present legislatura.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la derogació d’una part de l’anomenat Decret
de mínims per tal que es produeixi un equilibri del 50% entre
les dues llengües oficials a l’ensenyament. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears constata que el Decret de
trilingüisme és l’única normativa capaç de possibilitar el
coneixement de les tres llengües per part dels nostres fills.

87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a dotar dels serveis necessaris, així com de les
inversions pertinents, els museus, les biblioteques i els arxius
estatals gestionats per la comunitat autònoma de les Illes
Balears abans que aquests siguin transferits als respectius
consells insulars.
88. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de
les Illes Balears no ha presentat cap projecte al Ministeri de
Cultura en matèria d’inversions culturals a les Illes Balears,
fet que ha provocat perdre importants inversions per a les
nostres Illes.
Esports

79. El Parlament de les Illes Balears rebutja el fet que
l’educació de 0 a 3 anys s’hagi de pagar per part dels
ajuntaments mitjançant el Pla d’obres i serveis.

89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que faci efectiva una aportació econòmica
al Pla de desestacionalització turística per tal de finançar
l’acabament de les obres de la piscina municipal i la
construcció d’un poliesportiu a Sant Joan de Labritja.

80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ajudar als ajuntaments a sufragar el 33% dels
costos de manteniment de les escoles municipals de musica i
dansa.

90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar una aportació econòmica per tal de
colAlaborar en la reforma i ampliació del campament de Cala
Jondal a Eivissa.

81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ajudar els ajuntaments a sufragar els costos de
personal de neteja i vigilància, així com tots els costos de
subministres, com llum i gasoil, dels edificis destinats a centres
públics d’educació infantil i primària, l’assumpció dels quals
és dels ajuntaments.

91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que solAliciti al Consell Superior d’Esports
una aportació econòmica per desenvolupar centres d’alt
rendiment d’esports a les Illes Balears.

82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè els llibres de text siguin gratuïts en tots els
cursos de primària i secundaria a partir del curs 2009-2010.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure un pla dins l’àmbit de les escoles
publiques i concertades que promogui l’esperit d’esforç i
estudi entre els alumnes.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d
Espanya a donar compliment a la promesa realitzada pel
president Sr. Rodríguez Zapatero de dotar d’un ordinador
cada dos alumnes d’educació secundària.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar una solució definitiva sobre la ubicació
del nou conservatori de música de Menorca.

92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació de un nou pla d’infraestructures
esportives amb els ajuntaments per finançar el cent per cent de
aquestes infraestructures.
93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar criteris Illesport, tenint en compte els
costos reals dels equips de les illes menors.
Justícia
94. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia per tal que, mitjançant l’Agència Territorial de
Justícia, faciliti en un termini màxim de sis mesos un laboratori
mòbil que permeti practicar a l’illa d’Eivissa l’anàlisi de
substàncies estupefaents requisades a l’illa.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia perquè, mitjançant l’Agència Territorial de Justícia,
s’agilitin a les Illes Balears les mostres objecte d’analítica en
l’Àrea de Salut de la Delegació del Govern.
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96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a dur a terme una
transferència en matèria de justícia ben dotada que, en cap
cas, no anirà per davall dels 80 milions d’euros.
Crisi i ocupació
97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè,
per tal de prevenir els perjudicis, els danys, la inseguretat i els
riscs que la situació de crisi pugui provocar o agreujar a grups
significatius de població, particularment als treballadors en
atur i sense drets a prestacions ni subsidis, i per tant amb falta
de recursos, aliments, habitatge, roba i demés necessitats d’ells
i dels familiars al seu càrrec:
a) Promogui projectes i actuacions coordinades,
interdepartamentals i extensives a les quatre illes per
assegurar aliment, habitatge, roba i demés recursos mínims
vitals als necessitats.
b) Ofereixi possibilitats de feines remunerades en neteja de
boscs i de torrents, condicionament de camins rurals,
manteniment de patrimoni, cultius agraris, hortícoles o de
fruites en finques públiques i privades conveniades, o d’altres
activitats d’interès públic a aquelles persones que, davant
l’absència d’altres oportunitats de feina, puguin i vulguin
realitzar alguna d’aquestes o d’altres activitats similars.
98. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
un major impuls a la licitació de projectes de infraestructures,
d’obra pública i d’equipaments com a mesures anticrisi per
afavorir l’economia i l’ocupació i millorar la competitivitat i
modernització de les nostres illes.
99. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar
en marxa actuacions i programes de suport al creixement
econòmic futur de les empreses caracteritzades per la
utilització intensiva de la tecnologia, el dinamisme exportador
i l’adaptació als nous hàbits de la població.
100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure noves mesures fiscals anticrisi molt més valentes que
suposin més doblers en mans dels ciutadans, especialment pel
que fa a l’IRPF.
101. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre una reducció en el tram autonòmic
de l’IRPF de forma que tots els ciutadans tenguin més recursos
per fer front a les hipoteques i per a la cistella de la compra
atès que es disposarien de més euros per reactivar el consum.
102. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de
confiança d’inversors, empresaris i consumidors en relació al
Govern de les Illes Balears, atès que aquest no presenta una
acció unitària amb projectes clars i coherents.
103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu un pla d’austeritat que suposi
l’eliminació d’un 20% d’alts càrrecs.
104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recollir i tenir en compte el Pla anticrisi
presentat pel Partit Popular com a instrument essencial per
combatre la crisi econòmica, una crisi que afecta tots els
sectors i totes les economies.
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105. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament el Centre Nacional de
Formació de la Mar.
106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, per tal de aplicar mesures eficaces en
favor de l’activitat econòmica i la generació de llocs de feina,
analitzi amb rigor les causes insulars que, en l’actual entorn
advers, posen de relleu un major creixement de l’atur i, per
tant, una major debilitat del desenvolupament econòmic de
l’illa de Menorca.
107. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern
de les Illes Balears no hagi descobert l’existència de la crisi
fins el mes de juliol del 2008.
Medi ambient
108. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a signar el conveni de torrents tal i com es va comprometre i
no conformar-se amb els 10 milions d’euros enguany.
109. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a detallar quines finques s’adquiriran durant la
present legislatura.
110. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar el Pla de recursos hídrics per a
Menorca i a dotar-lo econòmicament en els pressupostos del
2009.
111. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a controlar la qualitat de les aigües depurades
que són utilitzades per les comunitats de regants, a fi i efecte
d’evitar que aigües amb un excés de nitrats, clorurs o
cloriformes siguin emprades per a reg.
112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per solucionar
el problema dels nitrats a les aigües potables de Menorca.
113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar les administracions competents a regular
els fondeigs de les costes menorquines.
114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reflotar el vaixell Don Pedro i retirar del fons
marí els elements contaminants que porta.
Immigració
115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació de l’Observatori de la Immigració,
com a instrument d’estudi, divulgació, assessorament i treball
conjunt entre corporacions locals, teixit associatiu i
institucions públiques i privades que actuen en l’àmbit
d’acollida i integració de les persones immigrades.
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116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla estratègic de
codesenvolupament, establint mesures i actuacions que
afavoreixin les iniciatives de projectes empresarials i
l’autoocupació dels immigrants en els seus països d’origen,
així com el dret a l’oportunitat de poder tornar en les mateixes
condicions que els residents nacionals.
117. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’exigir immediatament el dret al descompte aeri i marítim
interilles i respecte la península per a tots els ciutadans
residents a la nostra comunitat autònoma.
118. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
d’afavorir, mitjançant acords i cooperació institucional,
l’obertura de seus consulars i les itineràncies a les quatre illes
per a aquells colAlectius d’immigrants que no tenen
representativitat consular a la nostra comunitat autònoma.
119. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar periòdicament campanyes de
sensibilització adreçades a la població en general i,
especialment, a aquells colAlectius de major risc d’actuar en
accions d’intolerància, violència i racisme.
Ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3
120. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a mantenir les desconnexions informatives d’IB3
amb Menorca, Eivissa i Formentera .

126. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre mesures per a l’abaratiment del
combustible.
127. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar la creació del combustible professional
per als sectors agrari, pesquer i de transport (terrestre i
marítim).
Assumptes socials i dona
128. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear, dins el marc de la Mesa de diàleg social,
un grup de feina específic per millorar l’accés a la feina de les
dones i per establir mecanismes de control contra la
discriminació salarial.
129. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació i posada en marxa d’un observatori
per a la publicitat no sexista de les Illes Balears, amb funcions
de control, seguiment, consulta i assessorament, adscrit a
l’Institut Balear de la Dona.
Interior
130. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i aprovar, en el termini màxim d’un
any, i sempre abans del proper debat de política general, la
Llei de policia autonòmica.
LA SRA. GENER I BOSCH:

121. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de
pluralitat, veracitat i neutralitat de l’Ens Públic de la Ràdio i
Televisió de les Illes Balears.
Comerç
122. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a elaborar un pla de promoció comercial
per tal de combatre la crisi en el sector del comerç.
123. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar les ajudes per al petit i mitjà comerç i
que contempli també els petits comerços situats als polígons
industrials i del sector de la construcció actualment exclosos.
Agricultura
124. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar davant les institucions pertinents
(Ministeri d’Agricultura, Unió Europea, etc.) el desacoblament
total de les ajudes a la PAC en la coneguda com a “revisió
metge” de la PAC.
125. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un sistema de compensació econòmica
als ramaders per la pèrdua de valor patrimonial que
significarà la desaparició de la quota làctia dins el plans de la
“revisió metge” de la PAC.

Molt bon dia, senyores i senyors diputats, Sra. Presidenta. El
Sr. President es queixava ahir que el Grup Parlamentari Popular
i la nostra portaveu no havia proposat solucions i propostes als
ciutadans, cosa que per altra banda sí va fer, però que tal vegada
no va escoltar. Idò bé, avui els presentam 130 propostes
d’actuació i solucions per als ciutadans de les Illes Balears per
afrontar aquests temps de crisi econòmica, social i també
política que vivim a la nostra societat.
130 propostes per a totes les conselleries i per a totes les
illes, propostes diverses, completes i rigoroses que configuren
en el seu conjunt una vertadera alternativa de govern.
Alternativa de govern a un govern bloquejat, apàtic, adormit i
inactiu. Un govern que no compleix les promeses que fa i que
no aconsegueix de Madrid allò que no hauria d’aconseguir un
govern canviant, hem vist com el darrer mes ha canviat dos
consellers. Però també canviant en les decisions i conviccions,
com s’ha demostrat aquest primer any, com Son Espases, segon
cinturó, Can Domenge, aules-barracons, etc.
Un govern presoner del pacte entre sis partits, per açò no ha
fet absolutament res en matèria de transferència de
competències als consells, com promoció turística, caça, o
polítiques de gènere. On han quedat les reivindicacions del
Consell Insular de Menorca? No ho hem vist més. Un govern
que no ha fet absolutament res en obra pública, per açò som la
comunitat autònoma on menys obra pública es licita. Un govern
que amb finançament no ha obtingut els resultats esperats, tenint
en compte que a Madrid governa el seu mateix partit i així ho
constatam en tot un seguit d’incompliments per part del Govern
d’Espanya. Incompliments pel que fa referència a les inversions
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de l’Estat a les illes, veim com només rebrem 400 milions
d’euros, quan allò que hauríem de rebre són 600 milions
d’euros. Un govern el qual instam perquè insti el Govern
d’Espanya perquè retiri el projecte de llei de pressuposts
generals de l’Estat per a l’any 2009, perquè no contempla les
inversions que haurien d’estar previstes per a les Illes Balears,
com per exemple la Platja de Palma, Sant Antoni, el parador de
Menorca. Uns pressuposts a més a més que augmenten la
pressió fiscal als ciutadans. Uns pressuposts que tampoc no
duen més finançament per a la Llei de dependència, cosa que
han d’assumir els ajuntaments.
També instam el Govern d’Espanya perquè estableixi un
nou model de finançament, consensuat amb totes les forces
polítiques, allà on estigui present el fet diferencial de la nostra
insularitat. També condemnam el poc interès del Govern
d’Espanya en l’execució de pressuposts perquè en aquest
moments ens deuen 2.255 milions d’euros que no han fet
efectius, com per exemple els 333 milions del conveni de
carreteres, l’avançament de salut, els 1.400 milions del tren, etc.
També instam el Govern de les Illes Balears a millorar el
finançament econòmic dels consells i el finançament econòmic
també dels ajuntaments.
En matèria de turisme tenim tot un seguit de propostes de
resolució, d’entre les quals destacaríem que en els pròxims
pressuposts generals de la comunitat autònoma s’inclogui una
partida específica de 30 milions d’euros per a promoció
turística, que és la millor fórmula per poder combatre la
disminució de turistes. També els instam a posar en marxa
mesures i mecanismes de finançament per aconseguir la
desestacionalització turística.
En matèria d’infraestructures, habitatge i transport els
instam a reclamar l’anulAlació de l’acord del Consell de
Ministres de dia 1 d’agost del 2008 perquè els aeroports de les
Illes Balears no varen ser inclosos en la primera fase de cogestió aeroportuària i a posar un contenciós administratiu.
També rebutjam la reducció de freqüències aèries a les Illes
Balears. Reclamam la declaració de servei públic de les illes
menors amb la península i que per fi es posi en marxa la tarifa
de vols entre illes de 27,5 euros i que té damunt la taula el
Ministeri de Foment des de l’any 2006 i no ha fet absolutament
res. Si aquesta ha de ser la legislatura del transport públic, els
convidam a aprovar tot un seguit de propostes en matèria de
convenis de carreteres i de tren. Així mateix també els instam a
ampliar la rebaixa de l’impost de transmissions patrimonials del
7 al 3%. I lamentam la manca d’execució de nous projectes
viaris i ferroviaris que activin el sector de la construcció.
En matèria de salut tot un seguit de propostes per a les tres
illes, com per exemple, que comencin el més aviat possible les
obres del nou hospital d’Eivissa i que s’hi inclogui el servei de
radioteràpia. A Mallorca volem recuperar els cinc quiròfans de
l’Hospital General, així com també reconsiderar el tancament de
la unitat d’hospitalització a l’Hospital de Son Llàtzer. A
Menorca volem impulsar una millora en el servei d’urgències de
l’Hospital Mateu Orfila, així com cobrir la quarta plaça del
servei d’oncologia de l’Hospital Mateu Orfila. Així mateix
també instam a millorar les dietes i condicions dels trasllats per
als pacients que s’han de traslladar a l’hospital de referència de
les illes menors i també construir un annex en aquest hospital
per donar servei als familiars dels malalts. També volem
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impulsar el projecte de Facultat de Medicina de les Illes
Balears, amb la colAlaboració del ColAlegi de Metges. I també a
recórrer la resolució del Govern d’Espanya que ens nega la
bestreta en matèria de salut, valorada en 60 milions d’euros.
En matèria d’educació els proposam un pla de xoc per a la
reducció del fracàs escolar. Per açò demanam que es doti en un
60% més el pressupost d’educació durant el present mandat.
També volem derogar l’anomenat Decret de mínims, per tal de
què es produeixi un equilibri del 50% entre les dues llengües
oficials a l’ensenyament. I també volem que el Govern de les
Illes Balears ajudi a sufragar un seguit de costos de
manteniment dels centres públics d’educació infantil i primària
i les escoles municipals de música i dansa que fins ara se’n fan
càrrec els ajuntaments. També que els llibres de text siguin
gratuïts a partir del 2009-2010. Tot un seguit de propostes més
en matèria de cultura, esports, allà on destacaríem que se revisin
els criteris d’Illesport, tenint en compte els costos reals dels
equips de les illes menors. En justícia volem que la transferència
que s’hagi de dur a terme no sigui en cap cas inferior als 80
milions d’euros.
Per atacar la crisi tenim tot un seguit de mesures
encaminades unes especialment als treballadors en atur i sense
dret a prestacions ni subsidis, que promoguin actuacions per
assegurar aliments, habitatge, etc. També volem noves mesures
fiscals anticrisi valentes, com ara per exemple disminuir el tram
autonòmic de l’IRPF, o un pla d’austeritat que suposi
l’eliminació del 20% d’alts càrrecs. Sobre l’atur, ahir el
president va dir que a l’anterior mandat no s’havia fet cap
iniciativa en matèria d’atur. Res més enfora de la realitat. Avui
els duc aquí el Pla d’ocupació 2005-2007 que va ser aprovat
l’anterior mandat i allà on la Sra. Rosa Estaràs, coordinadora del
Govern i vicepresidenta del Govern hi va formar part i va fer
possible la firma de 17 pactes locals i açò que no hi havia la
taxa d’atur que tenim ara. Per tant, els convidam que reactivin
aquest pla d’ocupació i a aplicar mesures eficaces en favor de
l’activitat econòmica i la generació d’ocupació, especialment a
Menorca, allà on l’atur ha tingut un creixement espectacular.
En matèria de medi ambient, els convidam a controlar la
qualitat de les aigües depurades i també sobretot a adoptar
mesures necessàries per solucionar els problemes dels nitrats a
les aigües potables de Menorca, cosa que va dir ahir el president
en el seu discurs, però que no hem vist que cap grup
parlamentari que li dóna suport ho hagi posat com una proposta
de resolució.
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Així mateix també tenim més propostes en matèria
d’immigració, de comerç, d’agricultura, d’assumptes socials,
d’interior, de la dona.
També per a IB3; a IB3 demanam mantenir les
desconnexions informatives a les Illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, i també volem constatar la manca de pluralitat,
veracitat i neutralitat de l’ens públic.
Per acabar també una proposta molt important en la qual el
Govern i el president sap que ens tindrà el seu costat, i és en tot
el que faci referència a elaborar abans de final d’any un projecte
de llei de sector públic que millora el control i la transparència
de les empreses públiques. Però no volem que només sigui al
Govern, sinó també que sigui als consells i als ajuntaments.
Senyores i senyors diputats, esperam el suport a aquestes
130 propostes d’actuació, que són una vertadera alternativa de
govern a aquest govern, com deia al principi, adormit, inactiu,
sense iniciatives i molt poc resolutiu i dèbil davant Madrid.
Gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Gener. Per fixació de posicions vol fer
ús de la paraula el Grup Mixt? Sra. Suárez té la paraula.
LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Gener, per un moment, quan vostè començava a
parlar, jo he sentit com que era una reedició del debat d’ahir, és
veritat que en un to un poc més moderat; fins i tot he arribat a
pensar si s’havia equivocat de paper, però ja m’he adonat que
no, que després tornava a allò de què es tractava. També li diré
que la seva actitud, tant com ha començat com ha acabat, m’ha
semblat que no era justament una invitació a votar
favorablement les propostes del seu grup. Tot i així nosaltres
farem cas omís del que hem pogut sentir i anirem a la nostra
posició, que ja la teníem abans de la seva intervenció. Per cert
que l’atur avui i quan la Sra. Estaràs feia el Pla d’ocupació era
exactament el mateix, la mitjana balear era exactament la
mateixa, i això ho pot comprovar, que era un 8%.
Bé, passant ja a les propostes concretes, nosaltres en primer
lloc li explicarem quins són els arguments que tenim per tal de
votar negativament les propostes, que no farem un llistat
d’aquelles que votarem negativament sinó que donarem els
arguments. Les raons per les quals votarem en contra de tota
una sèrie de propostes són bàsicament quatre. En primer lloc
perquè vostè diu que s’ha fet un gran esforç per presentar
propostes de resolució, però justament nosaltres el que hem
trobat és que un bon grapat d’aquestes propostes són iniciatives
que ja s’havien presentat, o bé en aquest ple o s’havien presentat
a les comissions, i que nosaltres havíem votat negativament. Per
tant, com vostè podrà imaginar, el que no podem fer és un
exercici d’incoherència, i això que vàrem votar en un moment
determinat de forma negativa ara aprovar-ho.

Un segon argument és que efectivament algunes de les seves
propostes són coincidents amb les que presentam nosaltres, amb
les que presenten altres grups que donen suport al Govern, i que
tot i coincidir amb el fons, diríem, de les seves propostes,
pensam que la formulació amb què estan fetes per part dels
altres grups o per part de nostres mateixos consideram que és
millor.
Un tercer argument és que són propostes que simplement no
compartim, no les compartim o bé perquè són apreciacions,
impressions sobre l’acció de govern amb què nosaltres no estam
d’acord, quan vostè parla de passivitat o quan parla de segons
quins aspectes nosaltres no hi podem estar d’acord; o algunes
altres que tenen importants diferències des d’un punt de vista
ideològic, des d’un punt de vista polític i que per tant no els
podem donar suport, com vostè entendrà perfectament.
I després finalment hi ha un quart argument, que crec que
era la Sra. Morell que contestava..., hi feia una referència, i és
això que el Govern ja està fent accions; ella deia que aquest
argument que ja s’estan desenvolupant determinades accions no
és un problema per poder votar a favor, però per a nosaltres sí
que és un problema votar a favor de propostes que ja s’estan
fent perquè tenim molts de dubtes que d’una votació favorable
no surti un intent de treure rèdit partidista per part de vostès,
cosa que han fet sovint. Per tant, davant l’acció del Govern en
una determinada matèria, nosaltres preferim votar que no a la
seva proposta perquè ja confiam en l’acció de govern.
Dit tot això, assenyalats aquests quatre arguments, passaríem
a explicar quines són les propostes que votarem afirmativament.
Seran les següents: en primer lloc serà la proposta número 10;
la número 10, que parla del finançament econòmic dels consells
insulars, és una proposta amb la qual coincidim en el fons,
nosaltres pensam que abans de parlar de finançament de
consells és necessari tenir clar quin és el finançament de l’Estat,
un altre grup li farà una transacció, però ja dic que coincidim en
el fons d’aquesta qüestió i si s’accepta aquesta transacció tindrà
el nostre vot favorable.
Una segona proposta és la número 21, que fa referència al
parador nacional a Menorca. El parador nacional a nosaltres ens
consta, per la informació que tenim, que és una demanda,
diríem, tant social com política, institucional, que ja té un llarg
recorregut, i també se li farà una transacció que simplement es
tractarà de constatar que ja s’han fet passes en aquest sentit i
també la votaríem favorablement.
Això mateix farem amb la número 62, que fa referència a la
millora de les condicions del trasllat de pacients, i és cert, li ho
he de reconèixer, que nosaltres en tenim una molt coincident
amb aquesta, però ens agrada el redactat, ens agrada el
contingut, ens agrada el detall i per tant la votarem
favorablement. També fan el mateix amb la proposta 68, a la
qual també es farà una transacció; ahir en el discurs el Sr.
Antich va fer una referència concreta a l’ús sociosanitari de
l’Hospital Verge del Toro i per tant anirà en aquest sentit.
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Donarem suport a la número 87, sense més comentari;
pensam que és necessari un impuls important des del punt de
vista de les inversions i dels serveis necessaris en tota la
infraestructura que té el Govern central, tota la infraestructura
cultural, museus, biblioteques, arxius estatals. Li donarem
suport perquè hi estam d’acord. I de la mateixa manera ho farem
amb la 112, que vostè fa un moment esmentava, la referida a les
aigües potables de Menorca; no només ho va dir ahir el Sr.
Antich sinó que crec recordar que en les primeres intervencions
que havia fet el conseller de Medi Ambient també havia fer
referència a aquesta qüestió. Per tant a nosaltres ens sembla que
és obligació d’aquest govern garantir un subministrament
d’aigua potable de qualitat als ciutadans de Menorca.
I finalment també donarem suport a la número 117, que fa
referència al descompte aeri i marítim per a tots els residents a
les Illes Balears. Sempre hem defensar que a igualtat
d’obligacions hi ha d’haver una igualtat de drets. Aquest és un
cas clar en què es produeix un greuge comparatiu respecte del
que és pràcticament un percentatge molt important de la nostra
població, i també en aquest sentit li donarem suport.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup d’Unió Mallorquina té el Sr.
Melià la paraula.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
bé, és impossible comentar una per una la gran quantitat de
propostes de resolució que formula el Partit Popular.
Començaré, al revés que la portaveu que m’ha precedit en l’ús
de la paraula, dient que el nostre grup parlamentari també
donarà suport a les propostes de resolució 10, 21, 62, 68, 87,
112 i 117. Atès que coincidim amb elles tampoc no entrarem en
l’explicació d’aquest vot favorable.
A la resta no hi donarem suport per diversos motius. Un
primer motiu, ja ho hem dit abans, perquè consideram que són
coincidents amb propostes que ja formulen els grups
parlamentaris que donen suport al Govern. No se m’enfadin
com el Sr. Mayans, no és una qüestió de qualitat literària sinó de
lògica política. Un segon raonament per al nostre vot negatiu a
les proposicions de resolució o a les propostes de resolució a les
quals no donam suport és que comprometrien inversions que
evidentment podem compartir, però vostès saben perfectament
que els recursos són limitats i algunes de les inversions que
vostès plantegen seran necessàries però no formen part de les
prioritats del Govern de les Illes Balears, atesos aquests recursos
limitats. Un tercer argument és el tema dels terminis. Vostès a
algunes o a moltes de les seves proposicions no de llei fixen un
termini perquè es realitzin, tres mesos o una data fixa. Entenem,
i ho hem fet així en coherència amb moltes proposicions no de
llei i en molts dels debats que hem tengut en aquesta cambra i
en comissió, que no podem donar suport a tot aquest conjunt de
propostes de resolució.
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I finalment un quart argument és que hi ha directament
propostes de resolució amb les quals, evidentment, no estam
d’acord. Per exemple no estam d’acord amb el fet que la posada
en marxa de les ampliacions ferroviàries estigui aturada, com no
estam d’acord que la supressió de passos a nivell estigui
aturada. Pensam que estan en marxa, s’estan fent els projectes,
cal tenir tota la informació per prendre les decisions, i la
supressió de passos a nivell efectivament està en marxa, s’està
realitzant i s’està executant aquesta feina. Per tant, lògicament,
no estam d’acord amb aquesta proposició de resolució, amb
aquesta proposta de resolució.
Com no estam d’acord amb les relacionades amb IB3; vostès
comprendran perfectament que nosaltres... En relació al tema de
les desconnexions he de dir que és un tema de legalitat, la
voluntat d’IB3, manifestada a la comissió de control, seria
mantenir aquestes desconnexions, però vostès saben que no és
un tema de voluntat, de gestió, sinó de legalitat. I en relació a la
pluralitat evidentment consideram que IB3 és infinitament més
plural ara que en temps en què vostès tenien aquesta
responsabilitat.
En relació al tema de la Llei per a l’obtenció de sòl per a
habitatge de protecció pública, veim que les darreres setmanes
el Grup Parlamentari Popular ha canviat de postura en aquesta
qüestió. Ahir la seva portaveu bravejava -si se’m permet
l’expressió- que gràcies a la seva intervenció aquesta llei no
suposaria la construcció d’habitatges en sòl rústic, i vostès fan
una proposició, una proposta de resolució com si només hagués
de ser a sòl urbà i urbanitzable, és a dir, vostès consideren que
hi ha sòl rústic. No entenc l’argument: si la llei ja havia eliminat
el tema del sòl rústic, per què ara fan aquesta proposta de
resolució? No entenc el raonament.
I finalment dir-los que en el tema de la finançació local no
hi podem donar suport perquè és que sembla, de la seva
proposta de resolució, que encara la culpa serà del Govern
balear. La culpa, evidentment, no és del Govern balear; és en
gran part del sistema, diguem, dissenyat a nivell estatal, perquè
és la Llei d’hisendes locals la que dissenya el sistema de
finançació dels ajuntaments, i evidentment deixin-me dir que
una part d’aquesta corresponsabilitat correspon al Partit
Popular, que va ser el que va eliminar l’impost d’activitats
econòmiques; que potser aquesta eliminació era positiva per a
l’activitat econòmica..., però per a les arques municipals va ser
una decisió nefasta.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Melià. Pel BLOC per Mallorca té el Sr. Alorda
la paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, les propostes del PP, 130 propostes, sobre les quals ens
hem de pronunciar avui, i ja he dit anteriorment que jo voldria
efectivament parlar només de política, des de la discrepància i
des de la trobada però de política, però abans crec que falten
decisions prèvies. Em deia el Sr. Melià que ho repetís, gairebé,
no?, “com voleu germans que canti si el cor meu va atribolat?”.
De totes maneres sí, sí, el PP té el detall de presentar-nos
alguna mesura del dia, unes mesures anticorrupció, una llei del
sector públic i, escoltin bé, també un pla d’austeritat, un pla
d’austeritat que cenyeix als alts càrrecs. Hem de convenir que
es poden fer molts de retrets als del PP, però les seves dots per
al sarcasme són virtuoses. Fa poques setmanes que ja ens ho
demanaven a una proposició no de llei, a la qual afirmaven que
reduir càrrecs augmenta l’eficàcia, reduir alts càrrecs augmenta
l’eficàcia. Reparin en això, idò; per al PP si els màxims
responsables, els consellers, no sabem res del que fan els seus
alts càrrecs no han de dimitir de consellers ni passa res, sinó que
s’han d’eliminar els alts càrrecs; és una lògica complexa. En tot
cas sabran més els consellers el que fan si no tenen alts càrrecs?,
o directament això és igual? Justament l’exemple dels alts
càrrecs ens du per un camí d’austeritat, la que ha plantejat el PP,
que té camí d’esdevenir llegendària en el nostre país; els que
han gastat doblers públics en tota mena de serveis -quan dic en
tota mena vull dir en tota mena, i poden pensar perquè n’hi ha
hagut de tot tipus-, de serveis i d’usos, perquè fins i tot n’hi ha
hagut per adobar colfloris. “M’havien dit que això anava així”,
deia un responsable de turisme, i sembla que, així, hi anava.
No serà el pla d’austeritat que redreci la imatge malmesa
que té avui aquesta cambra, que és la cambra de sobirania del
poble de les Illes Balears; caldran gestos dels màxims dirigents
del Partit Popular. Però si el mateix president de Mallorca era
el que passava factures de 2 milions de pessetes i (...) per vendre
com a agent immobiliària privat naus industrials, que tampoc no
se’n va assabentar en aquell moment el Sr. Cardona. Ens volen
donar o volen apuntar avui lliçons d’austeritat. Jo no seguiré.
Els ho vaig dir llavors i els ho dic ara: no votarem les seves
mesures d’austeritat perquè si deim als ciutadans que aquest
parlament dóna per bona les mesures d’austeritats per a alts
càrrecs que ens proposa el Partit Popular arrencaran a córrer.
Després hi ha una sèrie de punts d’atacs directes de descrèdit
del Govern, en fi, que no fa res, apàtic, no serveix per a res
aquest govern, a les quals no entraré perquè aporten poca cosa
positiva i la veritat és que no hi dedicaré temps. El primer punt,
per cert, és per constatar que el PSOE ha canviat de
posicionament i de conviccions; a mi no em conhorta gens
comprovar que el PP realment, el principal responsable del
model econòmic, del model territorial i de la moral pública dels
darrers anys, no els ha modificat gaire gens. Per tant..., la Sra.
Estaràs, per cert, ens demanava l’altre dia on érem els del
BLOC. Jo podria contestar amb totes les amenaces territorials
que hem desballestat aquests mesos, però només m’adreçaré als
seus propis correligionaris, demani-ho a algun d’ells, perquè
n’hi ha alguns que ens somnien, als del BLOC. Per tant crec que
sí que saben on som. En tot cas ens trobàvem aquí tot el temps
que hi havíem de ser i no ens havien de cercar per altres bandes.

En altres casos, de totes maneres, estam d’acord. Són 130
propostes que en algunes inevitablement coincidim. Però, com
s’ha apuntat, n’hi havia també de nostres, del nostre grup o
d’altres grups, que ens semblen més satisfactòries, i per evitar
que decaiguin no votarem les seves. Per exemple, les
competències als consells, els recursos per a la Llei de
dependència, o les competències a la Platja de Palma, congelar
les taxes aeroportuàries o la facultat de medicina, que més que
pactar-la amb el ColAlegi de Metges crec que és lògic que sigui
amb un debat social ampli. En alguns punts també estam
d’acord, però no amb la forma com han estat expressats, per
exemple totes les crítiques al Ministeri de Foment les hem
deixades clares i patents a les nostres intervencions, però creim
que s’han redactat amb una malvolença partidista que no és
acceptable per al nostre grup.
També moltes les votarem en contra perquè se’ns demana un
pla gairebé per a cada acció de govern, i en faríem set caterves,
de plans. Crec que precisament el partit que més infamava els
plans ara els reivindica amb tanta passió que n’hi ha un per a
cada acció de govern, i nosaltres tampoc no creim que calgui un
pla per a cada cosa.
Sobre els recursos dels consells, ja s’ha apuntat que ens
agradaria votar-la a favor. En qualsevol cas s’ha d’augmentar,
però creim que és important implicar-hi l’Estat i aquest
finançament autonòmic que s’hi destini.
Com que he d’acabar, precisaré que també em sum als vots
favorables que s’han anunciat: la número 21 si és
transaccionada, la número 12, la 68, la 87, la 112 i la 117. Tant
de bo..., evidentment no hi ha temps per entrar en totes les
altres; a mi m’agradaria que els pròxims debats poguéssim
explícitament ampliar els consensos que hem de tenir, el
moments delicats signifiquen per fer pinya, però abans hi ha
d’haver un canvi i notori d’actitud, si no tendrem molt en
compte aquella advertència que ens feia Suetoni a la Vida dels
Cèsars, allò que la guineu muda de pell però no de costums, i
crec que és molt important mostrar que fins i tot canviam de
guineu.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Boned té la paraula.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, evidentment, com han dit tots els meus companys
portaveus, 5 minuts no és res per parlar i fer front a 130
propostes. Per anar directament al gra, dir-los que votarem
directament a favor a quatre d’elles, 62, 87, 112 i 117, i
presentarem transacció a tres més, que si és acceptada la
transacció serà el vot favorable i, si no ho és, idò llavors també
direm quin és el nostre vot en cada una d’aquestes tres. Les tres
transaccions són a la 10, que diria així literalment “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que una
vegada resolta la negociació del nou model de finançament de
la comunitat autònoma es passi a discutir sobre el model de
finançament dels consells insulars”.
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La número 21 diria “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a continuar les gestions per a la
creació d’un parador nacional a Menorca”.
I la 68 diria “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que a l’antic hospital Verge del Toro
es contemplin com a equipament al pla d’usos, espais de salut
i serveis socials”.
Aquestes són les tres transaccions, entrant directament a la
resta he de dir que hi ha un grup que, com ja se n’ha fet
referència, el votarem en contra perquè altres grups
parlamentaris que donen suport al Govern també els tenen dins
el llistat de propostes que han presentat i entenem que la
redacció, des del nostre punt de vista, és més correcta i més
clara; un altre grup perquè evidentment ha quedat molt clar que
hi ha moltes de les propostes que vostès fan que ja s’estan o be
directament executant i fent per part del Govern o be s’han
anunciat i estan programades i, independentment, de si s’estan
fent o de si estan simplement anunciades el que no farem serà
marcar la urgència al Govern quan el mateix Govern ha
establert un calendari i una programació per executar totes
aquestes obres.
Entrant directament en qüestions concretes diríem que, per
exemple, tema de finançament, vostè reclama que hi hagi un
nou model de finançament, novament, però crec que, ho
entenguin bé, crec que són sords perquè més explicacions de les
que s’han donat de com van les negociacions per arribar a un
nou model de finançament no se’n poden donar, que a vostès no
els agradés, molt bé, però vostès aprofiten i segueixen fent
demagògia, segueixen fent demagògia entorn a l’interpretació
de l’Estatut, fan demagògia entorn a les xifres que ofereixen,
que no m’estranya perquè abans de l’aprovació de l’Estatut,
manejaren tres xifres diferents quant al que s’havia de reclamar
com a aportació de l’Estat, per tant, segueixen utilitzant
aquestes cortines de fum que els van bé en aquests moments.
Transport aeri, fan incidència en la declaració d’obligació de
servei públic, però recordin que amb la península vostès no en
volien ni parlar, aquest govern hi treballa, aquest govern sí que
vol la declaració de servei públic de les illes, sobretot de les
illes menors, amb la península, però hi treballa i esperem que en
un moment o en l’altre ho aconsegueixi.
Ahir vaig sentir fortes crítiques al servei d’obligació entre
illes dient que anava pitjor, no és cert, és simplement fals, les
condicions han millorat ostensiblement. A dia d’avui el preu
màxim que es paga és inferior al que es pagava fa uns anys i a
més a més hi ha un nombre important de passatgers que avui
poden viatjar amb unes tarifes econòmiques reduïdes i amb
descomptes que abans eren inexistents. Per tant, si ha passat
alguna cosa, és que ha millorat, no ha empitjorat.
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Convenis. Parlen vostès de dos, també concrets, el de
carreteres. Com a mínim és cert que en aquest moment, per
qüestions que segurament i en breu es resoldran, no s’està
executant, però el conveni hi és, el finançament també i més
prompte que tard s’executarà. El que vostès no acaben de veure
és que l’aportació que fa l’Estat és infinitament superior a la que
vostès aconseguiren quan governaven. Això els ha de quedar
molt clar.
Autovies d’Eivissa, auditoria. Jo els demanaria, què els fa
por d’aquesta auditoria?, perquè sembla que tenen por del que
pugui sortir d’aquí, potser és que pensen que més pes a
l’esquena del que ja tenen seria complicat de resistir, però bé.
Tren, 443 milions, només una referència, ahir el president
els ho va dir ben claret, són 443 milions de vegades més que el
que vostès aconseguiren quan governaren. Així de senzill, si ho
volen entendre bé.
Sòl per habitatge d’HPO, segueixen ara... jo els diré una
cosa, s’aplica únicament aquella llei que aquí a aquest
parlament es va aprovar per unanimitat, l’única diferència és
que, a aquesta llei que vostès aprovaren, a dia d’avui vostès li
donen l’esquena, però és l’únic que està passant. Critiquen que
el Govern compri sòl, que el Govern compri habitatges, no
recorden vostès què feren durant quatre anys? Reclamar i plorar
perquè no tenien sòl per construir HPO, però no feren res i quan
aquest govern fa també ho hem de criticar i hem d’intentar que
no es faci.
Llei de sòl. No es preocupi, arribarà una llei de sòl i segur
que serà millor que la seva. Millor que la seva perquè vostès
mateixos la varen haver de retirar de dolenta que era, no es
preocupin ara, arribarà un projecte que segurament no s’haurà
de retirar.
En resum, la seva llista és irreal a més d’incoherent.
Reclamen moltes coses que suposen un fortíssim increment de
la inversió, però al mateix temps per l’altre costat demanen una
reducció dels ingressos, que és la conseqüència de les seves
propostes i això no és realista. Fan 130 propostes com si aquí no
passàs res, i la veritat és que haurien de donar més de 130
explicacions de tot allò que amagava el Govern la passada
legislatura, no bastarien 130.
Per acabar, simplement li he de dir que les dificultats en què
es troba aquest govern per fer front a propostes, no tan sols a les
que vostès fan, sinó a les que el mateix Govern voldria poder
executar i té les mans lligades és conseqüència directa de la
mala gestió en els seus quatre anys al passat govern. És
conseqüència directa perquè vostès malbarataren tot allò que
havia de servir perquè en situacions i en moments de crisi es
pogués utilitzar per seguir executant propostes, però no, vostès
en temps de bonança lapidaren aquests recursos i avui tenim les
dificultats que tenim i aquest govern té, en certa manera, les
mans lligades gràcies a la seva gestió.
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Per tant, simplement, paràlisi, res, mirar enrere, res.
Simplement, no diguin que no se’ls havia avisat, aquella frase,
que sentiren vostès moltes vegades, que el que vostès feien era
pa per avui i fam per demà ha estat una realitat amb la
diferència que no ha estat pa, alguns han tengut pa i menú
complet, però avui se’ns està indigestant.

A favor, 29; en contra, 2, i 27 abstencions. Per tant, queden
aprovades.
EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Sr. Presidenta?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, senyor ...

Gràcies, Sr. Boned.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Arribat a aquest punt i acabat el debat de les propostes de
resolució i abans d’entrar a les votacions hi haurà una reunió
dels diferents portaveus a la Sala de Cortesia, a l’entrada del
Parlament, per posar-se d’acord sobre el que s’accepta i el que
no i preparar les votacions.
Deu minuts.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bones. Senyores i senyors diputats, recomença la
sessió. Els diferents portaveus han tengut la reunió i s’han
modificat algunes propostes, n’hi ha altres que s’aprovaran per
assentiment i, per tant, si els sembla bé, començaríem amb la
votació de totes les propostes del Grup Parlamentari Popular.
I podríem dir que la número 62, la número 87, la número
112, la 117, la 21 i la 68 es poden donar aprovades per
assentiment, és així? Queden, doncs, aprovades per assentiment.
La 21 i la 68, amb les modificacions que s’hi han acordat.
La segona proposta seria la resta de propostes del Partit
Popular. Passam a votar, votam.
A favor, 29; en contra, 30; no hi ha abstencions. Per tant,
queden rebutjades.

Crec que ha quedat sense votar la número 48. És possible?
LA SRA. PRESIDENTA:
La número 48 s’ha de votar al final, ja que el Grup Socialista
va presentar aquesta proposta per separat i la darrera. Per tant,
s’aprova el que hem votat, que era la proposta número 32.
Passam ara a la votació de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Socialista números 19 i 44.
Passam a votar, votam.
A favor, 31 vots; en contra, 28. Per tant, queden aprovades.
Passam ara a les propostes del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM. Hi ha hagut una divisió de vots en el sentit
següent: per assentiment quedaran aprovades les propostes de
resolució números 1, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 30, 32 i 33, la 3, la 5, la 9, la 10, la 18, la 20 i la 17. És així?
Aquestes no les passam a votació, queden aprovades per
assentiment.
I passaríem al segon bloc, que seria la votació de les
propostes del BLOC per Mallorca números 6, 12, 16, 24, 31, 2,
29 i 4. Passam a votar, votam.
Sí, 30; no, 29. Per tant, queden aprovades.

Passam a les votacions del Grup Parlamentari Socialista. De
la Junta de Portaveus, entenem que les números 1, 2, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31,
33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 20 i 35 queden aprovades per
assentiment, és així, senyores i senyors portaveus? Aprovades
per assentiment.
I passam a la votació del grup de propostes números 3, 7, 10,
14, 16, 26, 36, 37, 38 i 46 del Grup Parlamentari Popular, perdó,
Socialista. Votam.

Passam ara a la votació del quart bloc, que és la votació de
la proposta del BLOC número 28. Passam a votar, votam.
A favor, 30 vots; en contra, cap; 29 abstencions. Per tant,
queda aprovada.
I passam al següent grup i darrer, és la votació de la proposta
número 34. Passam a votar, votam.
A favor, 30 vots; 28, no, i 1 abstenció.

A favor, 30; en contra, 29. Per tant, s’aproven.
I passam a la votació de la proposta número 32 del Partit
Socialista. Passam a votar, votam.

I passam al Grup Parlamentari Unió Mallorquina. Hi ha
assentiment amb les propostes números 2, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 15,
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 4, 5, 8, 9 i 1. És així
exactament? I la 4 i la 5 han estat modificades, amb la
modificació.
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Queden aquestes aprovades per assentiment.
I passaríem a la votació de la proposta número 30. Passam
a votar, votam.
A favor, 30 vots; en contra, 29; cap abstenció. Per tant,
queda aprovada.
La següent votació correspon a la proposta de resolució
número 12 d’Unió Mallorquina. Passam a votar, votam.
A favor, 30 vots; en contra, 29; cap abstenció. Per tant,
queda aprovada.
La proposta número 16 d’Unió Mallorquina no es posarà a
votació, atès que ja s’ha votat una proposta idèntica del Grup
Parlamentari Socialista, que era la número 3, que és el Pla de
màrqueting de la Conselleria de Turisme.
Passam a la votació de les propostes de resolució números
26 i 31. Passam a votar, votam.
A favor, 31 vots; en contra, 28; cap abstenció. Queda
aprovada.
I passaríem a la següent votació de les propostes de
resolució d’Unió Mallorquina, que serien la resolució número
11, la 19 i la 20. Passam a votar, votam.
Resultat de la votació: a favor, 31 vots; abstencions, 28.
I passam al Grup Parlamentari Mixt. Hi ha assentiment a la
proposta número 18 del Grup Mixt-AIPF, i hi ha assentiment a
la proposta número 18 i passaríem a la votació de la resta.
Passam a votar, votam.
Resultat de la votació: a favor, 29 vots; en contra, 30. Per
tant, queda rebutjada.
Del Grup Parlamentari Mixt, però d’Eivissa pel Canvi, hi ha
assentiment a les propostes números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,
14, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, la 12 i la 22, la 12 i la 20 amb les modificacions
incorporades. Per tant, queden aquestes aprovades per
assentiment.
I passam a la votació de les propostes 8, 13, 15, 17, 21 i 28.
Passam a votar, votam.
A favor, 30 vots; en contra, 29; cap abstenció. Per tant,
queden aprovades.
I passam a la següent votació, que és la de les propostes 18,
9 i 26. Passam a votar i votam.
Sí, 31 vots; no, 28 vots. Per tant queden aprovades.
I passam ara a la votació de la proposta del Grup
Parlamentari Socialista, que és la proposta número 48. Passam
a votar, votam.
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Sí, 30 vots; no, 29; cap abstenció. Per tant queda aprovada.
I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a transferir als consells insulars les competències que
haurien d’assumir com a pròpies, tal i com es preveu al nou
Estatut d’Autonomia.
3. El Parlament de les Illes Balears lamenta la paràlisi de l’acció
de govern i la manca d’iniciativa política del Govern de les Illes
Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i presentar abans de final d’any un projecte
de llei del sector públic que millori el control i la transparència
de les empreses públiques i dels organismes dependents del
Govern, dels consells i dels ajuntaments, sense minvar l’agilitat
del seu funcionament i sense incrementar la burocratització dels
mateixos.
Finançament
5. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment del
nostre Estatut d’Autonomia pel que fa a les inversions de l’Estat
a les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiva una ajuda econòmica al Consell d’Eivissa
per tal de dur a terme el projecte de reforma de l’antiga
Comandància Militar per tal de transformar-la en un centre
universitari.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar una partida suficient per tal de donar
compliment a la Proposició no de llei aprovada per tots els
grups parlamentaris ara fa prop de 8 mesos, a fi de fer efectiva
la compra de l’edifici del Sindicat de Felanitx.

RGE núm. 9563/08, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt (Eivissa pel Canvi), derivades del Debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 22 d'octubre
del 2008).

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a retirar el Projecte de llei de Pressuposts Generals de l’Estat
per al 2009 per tal que es contemplin les inversions per a les
Illes Balears d’acord amb el que es preveu a l’Estatut
d’Autonomia.

RGE núm. 9564/08, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, derivada del Debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 22 d'octubre del 2008).

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a dotar adequadament la Llei de dependència.

Palma, a 22 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb el que es preveu
als articles 169 i següents del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, presenta les propostes de resolució següents,
derivades del Debat sobre l'orientació política general del
Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears constata els canvis en les
conviccions del PSIB-PSOE, especialment pel que fa a Son
Espases, el segon cinturó, la cogestió aeroportuària, Can
Domenge o l’utilització de barracots com a aules d’educació.

10. Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a millorar el finançament econòmic dels consells
insulars.
11. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a millorar el finançament econòmic dels ajuntaments.
12. El Parlament de les Illes Balears condemna el poc interès
del Govern d’Espanya en l’execució dels pressuposts de l’Estat
a les Illes Balears durant aquest exercici.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’aprovació, en el termini d’un any, del nou Règim
Especial de les Illes Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a establir un nou model de finançament, consensuat amb totes
les forces polítiques, que tengui present el fet diferencial de la
nostra insularitat perquè tot això suposi que els ciutadans de les
Illes gaudeixin d’uns serveis públics bàsics iguals a la mitjana
de la resta de comunitats autònomes d’Espanya.
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Turisme
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una colAlaboració econòmica i tècnica en
l’anomenat “Pla Renove” de Sant Antoni de Portmany.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar la segona fase del Palau de Congressos de
Santa Eulàlia del Riu.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que aquest realitzi una aportació econòmica
adient per a la remodelació de la zona turística de la Platja d’en
Bossa.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incloure en els Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any
2009 una partida específica suficient per garantir les inversions
de l’Estat en el Projecte de reforma integral de la Platja de
Palma.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en els Pressuposts Generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009 una partida
específica de 30 milions d’euros per a promoció turística.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa mesures i mecanismes de finançament
per aconseguir la desestacionalització turística.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instar al Govern central a crear un parador nacional a
Menorca.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per la
creació d’un nou pla d’embelliment dels municipis amb un
finançament del cent per cent.
Infraestructures, habitatge i transport
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
signar el Conveni de carreteres d’Eivissa i el Conveni de
carreteres de Formentera.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern central a millorar el transport aeri i marítim
de les Pitiüses amb la península i amb la resta d’illes de les
Balears, augmentant el nombre de freqüències i millorant els
horaris.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a demanar l’execució provisional de la sentència de
l’Audiència Nacional que anulAla l’Ordre Ministerial que anulAlà
els convenis de carreteres dels anys 1998 i 2004 i els declara
expressament en vigor.
26. El Parlament de les Illes Balears condemna que la inversió
en matèria de carreteres prevista en els Pressuposts Generals de
l’Estat per a les Illes Balears durant els anys 2007 i 2008 s’hagi
incomplert de forma total.

27. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de
sintonia entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de
Foment i els perjudicis que aquest fet suposa per als ciutadans
de les Illes Balears. Per tant, el Parlament de les Illes Balears
insta el Ministeri de Foment al compliment dels compromisos
adquirits en matèria de transport aeri, de carreteres, de
ferrocarril, de tramvia, de transport públic, de ports i
d’aeroports.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar l’anulAlació de l’acord del Consell de
Ministres de dia 1 d’agost del 2008 mitjançant el qual els
aeroports de les Illes Balears queden fora de la primera fase del
procés de cogestió aeroportuària, tot mitjançant l’oportú recurs
contenciós administratiu.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a presentar un pla d’actuacions
urgents adreçades a la crisi que està patint el sector aeri de les
Illes Balears.
30. El Parlament de les Illes Balears rebutja la reducció de
freqüències aèries a les Illes Balears i reclama una declaració de
servei públic de les illes menors amb la península i una tarifa de
vols interilles de 27,5 euros per trajecte que ja fou presentat al
Ministeri de Foment l’any 2006 i que beneficia també als
immigrants.
31. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
l’Estat la congelació i/o reducció de les taxes aeroportuàries i de
navegació aèria.
32. El Parlament de les Illes Balears rebutja el fet que el
conveni ferroviari aprovat pel Consell de Ministres el passat 24
de juliol tingui un import de 443 i sigui, per tant, 1/5 part del
que reclamava, per unanimitat, aquesta institució.
33. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat que
les obres del segon cinturó de Palma es comencin durant l’any
2009 a fi que quan s’obri l’Hospital de Son Espases els accessos
estiguin descongestionats.
34. El Parlament de les Illes Balears rebutja que els projectes de
prolongació del tren a Alcúdia i a Cala Rajada estiguin
paralitzats per falta d’acord entre els partits polítics que
conformen el Govern.
35. El Parlament de les Illes Balears rebutja que el Govern de
les Illes Balears hagi acordat no executar el soterrament de les
vies del tren a Inca.
36. El Parlament de les Illes Balears rebutja que l’estació
d’autobusos i l’aparcament de cotxes de l’estació intermodal de
Palma continuïn tancats.
37. El Parlament de les Illes Balears lamenta i rebutja que el
Govern de les Illes Balears no hagi continuat amb la política de
supressió de passos a nivell de la línia ferroviària.
38. El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca de
transparència i de criteris objectius en la compra de solars i
habitatges efectuada per l’IBAVI els mesos de febrer i març
d’enguany.
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39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estendre la rebaixa de l’ITP del 7 al 3% a altres
colAlectius.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures adients per ajudar a l’accés als
crèdits hipotecaris de les persones que adquireixin un habitatge.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè les auditories de les carreteres d’Eivissa vegin
reduït el cost desproporcionat de 870.000 euros i que incloguin
els projectes modificats i els sobrecosts aprovats pel govern
actual.
42. El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca
d’execució de nous projectes viaris i ferroviaris que activin el
sector de la construcció.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar sense demores el dic exterior i l’estació
marítima del nou port de Ciutadella.
44. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta que el
projecte de Cala Busquets, a hores d’ara, continuï sense haver
estat licitat i insta Ports de les Illes Balears a tramitar la
contractació i executar amb diligència el mencionat projecte.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
i presentar al Parlament per a la seva tramitació la llei del sòl
en el termini de tres mesos.
46. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern de
les Illes Balears no hagi remès al Grup Parlamentari Popular el
document del conveni ferroviari, tot i haver estat reclamat des
de fa estona.
47. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la ministra de
Foment no vulgui reunir-se amb els consellers del Govern
balear i sigui precís el concurs del president.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir habitatge públic només en el sòl que en el
dia d’avui tingui la classificació de sòl urbà o urbanitzable.
Salut
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a començar, el més aviat possible, les obres del nou
hospital d’Eivissa.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure el servei de radioteràpia en el Pla funcional
i en el projecte del nou hospital d’Eivissa.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a començar, el més aviat possible, el centre de salut de
Sa Colomina a Eivissa.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar les dietes i les condicions de trasllat per als
pacients que han de traslladar-se a l’hospital de referència des
de les illes menors.
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53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar el projecte de facultat de medicina a les Illes
Balears amb la colAlaboració del ColAlegi de Metges, de tots els
grups parlamentaris i de la Universitat de les Illes Balears.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
mesures per fidelitzar els especialistes sanitaris a les Illes
Balears i a elaborar un estudi sobre la necessitat d’especialistes
sanitaris a les Illes Balears en els propers 10 anys.
55. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum perquè a l’any 2009 ampliï el programa de
detecció precoç de càncer de mama a les dones de fins a 69
anys.
56. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a desenvolupar adientment el Pla de prevenció
de la violència als centres sanitaris amb la colAlaboració dels
sindicats i colAlegis professionals sanitaris.
57. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a recuperar la unitat de fibromiàlgia prevista a l’Hospital
General i la posi en funcionament durant el 2009.
58. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a recuperar els 5 quiròfans de l’Hospital General.
59. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a reconsiderar el tancament de la unitat d’hospitalització
a domicili de l’Hospital de Son Llàtzer i a impulsar totes les
unitats anàlogues de la resta d’hospitals com a mesura per
millorar la qualitat assistencial i alleugerir la saturació dels
hospitals.
60. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a defensar la colAlegiació obligatòria dels professionals
sanitaris.
61. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a prendre les mesures adients per tal que s’aconsegueixi
l’objectiu de “10 minuts” a l’atenció primària.
62. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a millorar les condicions dels trasllats dels pacients i els
seus familiars des de Menorca, Eivissa i Formentera a l’hospital
de referència, dels pacients de les Illes Balears que s’hagin de
desplaçar a la península per rebre atenció sanitària i dels
pacients de Formentera que s’hagin de desplaçar a l’Hospital de
Can Misses.
63. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a reduir el temps d’espera dels pacients per accedir als
serveis sanitaris i a prendre les mesures adients per tal de reduir
les llistes d’espera quirúrgica, de consultes amb l’especialista i
de proves de diagnosi, a la nostra comunitat.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a considerar la llengua de les Illes Balears un mèrit a les
proves d’accés a l’administració sanitària i no un requisit, així
com a impulsar el coneixement de la llengua espanyola entre els
professionals estrangers que facin feina a l’administració
sanitària de les Illes Balears.
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65. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a obrir el centre de salut de Can Picafort durant les 24
hores.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recórrer la resolució del Govern d’Espanya que ens
nega la bestreta en matèria de salut per a l’any 2008.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir un annex al nou hospital de referència de
Balears destinat a l’habitatge i als serveis per als malalts i
familiars procedents de Menorca, Eivissa i Formentera.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir el pla d’usos de l’Hospital Verge del Toro
com a equipament sociosanitari.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instar al consell insular a acabar la revisió del Pla
sociosanitari de Menorca.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè els residents de la zona de Ponent de Menorca
gaudeixin de les mateixes prestacions hospitalàries públiques
que els residents de la zona de Llevant de Menorca.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a palAliar les necessitats en recursos sanitaris indicats
pels ajuntaments de Menorca.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament l’Hospital de dia psiquiàtric
a l’Hospital Mateu Orfila.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar el servei d’urgències de l’Hospital Mateu
Orfila amb el personal necessari, sobretot a la temporada
d’estiu.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cobrir la quarta plaça del Servei d’Oncologia de
l’Hospital Mateu Orfila.
Educació
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de xoc per a la reducció del fracàs
escolar a les Pitiüses que, amb un 40%, és el més elevat de les
Illes Balears.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar les inversions en la construcció de nous
centres educatius i en la millora i adaptació dels existents per tal
de poder prescindir, com més prest millor, de tots els barracots
instalAlats per a aquest curs.

trilingüisme és l’única normativa capaç de possibilitar el
coneixement de les tres llengües per part dels nostres fills.
79. El Parlament de les Illes Balears rebutja el fet que
l’educació de 0 a 3 anys s’hagi de pagar per part dels
ajuntaments mitjançant el Pla d’obres i serveis.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ajudar als ajuntaments a sufragar el 33% dels costos
de manteniment de les escoles municipals de musica i dansa.
81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ajudar els ajuntaments a sufragar els costos de
personal de neteja i vigilància, així com tots els costos de
subministres, com llum i gasoil, dels edificis destinats a centres
públics d’educació infantil i primària, l’assumpció dels quals és
dels ajuntaments.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè els llibres de text siguin gratuïts en tots els
cursos de primària i secundaria a partir del curs 2009-2010.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure un pla dins l’àmbit de les escoles publiques
i concertades que promogui l’esperit d’esforç i estudi entre els
alumnes.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d Espanya
a donar compliment a la promesa realitzada pel president Sr.
Rodríguez Zapatero de dotar d’un ordinador cada dos alumnes
d’educació secundària.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar una solució definitiva sobre la ubicació del
nou conservatori de música de Menorca.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una campanya informativa entre els escolars
i els pares i mares d’alumnes de les Illes Balears sobre els
factors que influeixen en el mal d’esquena als centres escolars.
Cultura
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a dotar dels serveis necessaris, així com de les inversions
pertinents, els museus, les biblioteques i els arxius estatals
gestionats per la comunitat autònoma de les Illes Balears abans
que aquests siguin transferits als respectius consells insulars.
88. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de
les Illes Balears no ha presentat cap projecte al Ministeri de
Cultura en matèria d’inversions culturals a les Illes Balears, fet
que ha provocat perdre importants inversions per a les nostres
Illes.
Esports

77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar amb un 60% més el pressupost d’educació
durant la present legislatura.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la derogació d’una part de l’anomenat Decret de
mínims per tal que es produeixi un equilibri del 50% entre les
dues llengües oficials a l’ensenyament. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears constata que el Decret de

89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que faci efectiva una aportació econòmica al Pla
de desestacionalització turística per tal de finançar l’acabament
de les obres de la piscina municipal i la construcció d’un
poliesportiu a Sant Joan de Labritja.
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90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una aportació econòmica per tal de
colAlaborar en la reforma i ampliació del campament de Cala
Jondal a Eivissa.
91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que solAliciti al Consell Superior d’Esports una
aportació econòmica per desenvolupar centres d’alt rendiment
d’esports a les Illes Balears.
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació de un nou pla d’infraestructures esportives
amb els ajuntaments per finançar el cent per cent de aquestes
infraestructures.
93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar criteris Illesport, tenint en compte els costos
reals dels equips de les illes menors.
Justícia
94. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia per tal que, mitjançant l’Agència Territorial de Justícia,
faciliti en un termini màxim de sis mesos un laboratori mòbil
que permeti practicar a l’illa d’Eivissa l’anàlisi de substàncies
estupefaents requisades a l’illa.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia perquè, mitjançant l’Agència Territorial de Justícia,
s’agilitin a les Illes Balears les mostres objecte d’analítica en
l’Àrea de Salut de la Delegació del Govern.
96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a dur a terme una transferència
en matèria de justícia ben dotada que, en cap cas, no anirà per
davall dels 80 milions d’euros.
Crisi i ocupació
97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè, per
tal de prevenir els perjudicis, els danys, la inseguretat i els riscs
que la situació de crisi pugui provocar o agreujar a grups
significatius de població, particularment als treballadors en atur
i sense drets a prestacions ni subsidis, i per tant amb falta de
recursos, aliments, habitatge, roba i demés necessitats d’ells i
dels familiars al seu càrrec:
a) Promogui projectes i actuacions coordinades,
interdepartamentals i extensives a les quatre illes per assegurar
aliment, habitatge, roba i demés recursos mínims vitals als
necessitats.
b) Ofereixi possibilitats de feines remunerades en neteja de
boscs i de torrents, condicionament de camins rurals,
manteniment de patrimoni, cultius agraris, hortícoles o de
fruites en finques públiques i privades conveniades, o d’altres
activitats d’interès públic a aquelles persones que, davant
l’absència d’altres oportunitats de feina, puguin i vulguin
realitzar alguna d’aquestes o d’altres activitats similars.
98. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar un
major impuls a la licitació de projectes de infraestructures,
d’obra pública i d’equipaments com a mesures anticrisi per
afavorir l’economia i l’ocupació i millorar la competitivitat i
modernització de les nostres illes.
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99. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar en
marxa actuacions i programes de suport al creixement econòmic
futur de les empreses caracteritzades per la utilització intensiva
de la tecnologia, el dinamisme exportador i l’adaptació als nous
hàbits de la població.
100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure noves mesures fiscals anticrisi molt més valentes que
suposin més doblers en mans dels ciutadans, especialment pel
que fa a l’IRPF.
101. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre una reducció en el tram autonòmic de
l’IRPF de forma que tots els ciutadans tenguin més recursos per
fer front a les hipoteques i per a la cistella de la compra atès que
es disposarien de més euros per reactivar el consum.
102. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de
confiança d’inversors, empresaris i consumidors en relació al
Govern de les Illes Balears, atès que aquest no presenta una
acció unitària amb projectes clars i coherents.
103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu un pla d’austeritat que suposi
l’eliminació d’un 20% d’alts càrrecs.
104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recollir i tenir en compte el Pla anticrisi presentat
pel Partit Popular com a instrument essencial per combatre la
crisi econòmica, una crisi que afecta tots els sectors i totes les
economies.
105. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament el Centre Nacional de
Formació de la Mar.
106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, per tal de aplicar mesures eficaces en favor
de l’activitat econòmica i la generació de llocs de feina, analitzi
amb rigor les causes insulars que, en l’actual entorn advers,
posen de relleu un major creixement de l’atur i, per tant, una
major debilitat del desenvolupament econòmic de l’illa de
Menorca.
107. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern de
les Illes Balears no hagi descobert l’existència de la crisi fins el
mes de juliol del 2008.
Medi ambient
108. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
signar el conveni de torrents tal i com es va comprometre i no
conformar-se amb els 10 milions d’euros enguany.
109. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a detallar quines finques s’adquiriran durant la
present legislatura.
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110. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar el Pla de recursos hídrics per a Menorca
i a dotar-lo econòmicament en els pressupostos del 2009.

121. El Parlament de les Illes Balears constata la manca de
pluralitat, veracitat i neutralitat de l’Ens Públic de la Ràdio i
Televisió de les Illes Balears.

111. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a controlar la qualitat de les aigües depurades que
són utilitzades per les comunitats de regants, a fi i efecte
d’evitar que aigües amb un excés de nitrats, clorurs o
cloriformes siguin empleades per a reg.

Comerç

112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per solucionar el
problema dels nitrats a les aigües potables de Menorca.

123. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar les ajudes per al petit i mitjà comerç i que
contempli també els petits comerços situats als polígons
industrials i del sector de la construcció actualment exclosos.

122. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a elaborar un pla de promoció comercial per
tal de combatre la crisi en el sector del comerç.

113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar les administracions competents a regular
els fondeigs de les costes menorquines.

Agricultura

114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reflotar el vaixell Don Pedro i retirar del fons
marí els elements contaminants que porta.

124. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar davant les institucions pertinents
(Ministeri d’Agricultura, Unió Europea, etc.) el desacoblament
total de les ajudes a la PAC en la coneguda com a “revisió
metge” de la PAC.

Immigració
115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació de l’Observatori de la Immigració,
com a instrument d’estudi, divulgació, assessorament i treball
conjunt entre corporacions locals, teixit associatiu i institucions
públiques i privades que actuen en l’àmbit d’acollida i
integració de les persones immigrades.
116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla estratègic de codesenvolupament,
establint mesures i actuacions que afavoreixin les iniciatives de
projectes empresarials i l’autoocupació dels immigrants en els
seus països d’origen, així com el dret a l’oportunitat de poder
tornar en les mateixes condicions que els residents nacionals.

125. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un sistema de compensació econòmica
als ramaders per la pèrdua de valor patrimonial que significarà
la desaparició de la quota làctia dins el plans de la “revisió
metge” de la PAC.
126. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre mesures per a l’abaratiment del
combustible.
127. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar la creació del combustible professional
per als sectors agrari, pesquer i de transport (terrestre i marítim).
Assumptes socials i dona

117. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’exigir immediatament el dret al descompte aeri i marítim
interilles i respecte la península per a tots els ciutadans residents
a la nostra comunitat autònoma.
118. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
d’afavorir, mitjançant acords i cooperació institucional,
l’obertura de seus consulars i els itineraris a les quatre illes per
a aquells colAlectius d’immigrants que no tenen representativitat
consular a la nostra comunitat autònoma.
119. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar periòdicament campanyes de
sensibilització adreçades a la població en general i,
especialment, a aquells colAlectius de major risc d’actuar en
accions d’intolerància, violència i racisme.
Ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3
120. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a mantenir les desconnexions informatives d’IB3
amb Menorca, Eivissa i Formentera .

128. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear, dins el marc de la Mesa de diàleg social, un
grup de feina específic per millorar l’accés a la feina de les
dones i per establir mecanismes de control contra la
discriminació salarial.
129. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació i posada en marxa d’un observatori per
a la publicitat no sexista de les Illes Balears, amb funcions de
control, seguiment, consulta i assessorament, adscrit a l’Institut
Balear de la Dona.
Interior
130. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i aprovar, en el termini màxim d’un any,
i sempre abans del proper debat de política general, la Llei de
policia autonòmica.
Palma, a 22 d'octubre del 2008.
La portaveu:
Rosa Maria Estaràs i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que es
preveu als articles 169 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, presenta les propostes de resolució següents,
derivades del Debat sobre l'orientació política general del
Govern.
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12. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’impulsar de forma definitiva el Pla integral de modernització
tecnològica per palAliar el retard que pateix el sistema educatiu
balear en matèria informàtica.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar les gestions per a la construcció de la nova
Escola de Persones Adultes de Maó.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ultimar el procés de negociació amb l’Administració
General de l’Estat per al traspàs de mitjans personals i materials
al servei de l’Administració de Justícia a les Illes Balears en
condicions d’adequada suficiència financera.

14. El Parlament de les Illes Balears valora de forma molt
positiva l'esforç realitzat per la Conselleria de Salut i Consum
en referència a l'augment de les plantilles de professionals
sanitaris i la convocatòria de l'oferta pública d'ocupació, la més
important a la nostra comunitat desprès de les transferències.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una llei que reguli el sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com
a eina per enfortir els controls públics de les empreses, les
entitats, les fundacions i els consorcis dependents de
l’Administració de la comunitat autònoma.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar iniciatives encaminades a garantir
l’accés del ciutadans als tractaments palAliatius a l’illa de
Formentera, per evitar un sofriment físic i patiment innecessari
a pacients i familiars.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar el nou Pla de màrqueting de la
Conselleria de Turisme, el qual es portarà a terme durant tota
aquesta legislatura.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar mesures tendents a afavorir l’ús del transport
públic per part de les persones discapacitades.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar accions per afavorir un model de
mobilitat sostenible.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar el sistema tarifari del transport públic
colAlectiu en carretera que faciliti l’accés als usuaris,
especialment els usuaris habituals.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar les possibilitats tècniques de soterrar el tram
viari que ha de creuar la ciutat de Manacor, completant la línia
ferroviària Manacor-Artà.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a unificar la cartografia de les diferents administracions
que actuen a les Illes Balears a través de les Infraestructures de
Dades Especials (IDEIB).
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar al Govern central la declaració d’obligació
de servei públic a la línia marítima que uneix Formentera amb
Dènia.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir negociant per tal d’aconseguir la cogestió dels
tres aeroports de les Illes Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
potenciar la lectura, la millora de la capacitat i els hàbits lectors
de tots els segments de la població de les Illes Balears a través
del Pla de foment de lectura.

16. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’abordar la reforma de la salut pública per donar solució als
problemes de salut i benestar d’avui i als problemes emergents
de la nostra societat, que vénen determinats per multitud de
factors més enllà dels estrictament sanitaris.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure actuacions per millorar la protecció dels
consumidors pel que fa a la seguretat i qualitat dels productes
importats, la protecció dels consumidors a través d'Internet i la
protecció dels consumidors en temes de telefonia.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir el seu compromís amb la reducció en el
temps de demora dels pacients en llista d’espera quirúrgica, i
l’objectiu de 0 pacients amb demora superior a sis mesos.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, davant l’augment del nombre d’interrupcions
voluntàries de l’embaràs a les Illes, continuar impulsant totes
les mesures, plans i programes necessaris que garanteixin una
adequada educació sexual a la població de les Illes Balears i
asseguri el dret de les dones a decidir sobre la seva maternitat,
garantint la prestació del servei d’ interrupció voluntària de
l’embaràs.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè se segueixin les recomanacions de l’informe del
Defensor del Poble i, per tant, que el projecte del nou hospital
de Can Misses es doti d’una solució arquitectònica per ubicar un
servei d’aquestes característiques a l’hospital, sempre que es
compleixin les condicions de qualitat i de seguretat
assistencials.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè en el projecte del nou hospital de Can Misses
figuri la unitat de radioteràpia, així com la posada en marxa
d’aquest servei, si és possible, des del moment de la seva
inauguració.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a finançar les obres per a la millora i adequació dels torrents de
les Illes Balears, amb la signatura del nou conveni d’obres
hidràuliques.
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23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a finançar les obres per a l’adequació al Pla Nacional de qualitat
de les aigües, a través de la signatura del conveni per a les obres
hidràuliques.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a afavorir el comerç de proximitat i el comerç situat a
l’entorn urbà mitjançant la futura modificació de la Llei de
comerç.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar l’oferta de formació en temes d’igualtat de
dones i homes.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar el Pla Estratègic de la Indústria de les Illes
Balears en el sectors de la bijuteria i el calçat.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar coordinadament amb les conselleries de Salut
i Consum, Esports i Joventut, Educació i Cultura i l’Institut
Balear de la Dona, per tal de millorar l’atenció a la formació
afectivosexual dels joves adolescents per tal d’evitar l’alt índex
d’embarassos no desitjats.

36. El Parlament de les Illes Balears valora molt positivament
la firma de l’acord de bases pel pacte agrari i insta el Govern a
destinar els esforços necessaris per aconseguir un ample
consens amb el sector i les institucions implicades de cara a
impulsar les polítiques necessàries per garantir la viabilitat del
sector.

26. El Parlament de les Illes Balears es congratula de la
iniciativa del Govern de les Illes Balears de personar-se com a
acusació particular en els casos de víctimes mortals de violència
masclista.

37. El Parlament de les Illes Balears constata els canvis positius
en la política de promoció i comercialització dels productes
agroalimentaris i insta el Govern a continuar impulsant aquesta
nova estratègia.

27. El Parlament de les Illes Balears constata la posada en
marxa de la tercera fase de la rehabilitació del polígon de
Llevant de Palma.

38. El Parlament de les Illes Balears valora positivament les
accions coordinades de la Conselleria d’Agricultura i Pesca i de
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació per impulsar els
projectes de recerca i desenvolupament en el sector primari.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar i potenciar els acords recollits al “Pacte per
a un habitatge adequat i assequible”, signat pel Govern amb
CAEB, CCOO i UGT.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè davant l’increment de l’atur el Servei Públic
d’Ocupació impulsi serveis d’intermediació laboral per donar
majors oportunitats de colAlocació als treballadors i les
treballadores de la nostra comunitat autònoma.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prioritzar els programes del Servei Públic d’Ocupació
que donin oportunitats d’adquirir experiència laboral mitjançant
contractes amb altres administracions públiques i es tinguin en
compte els colAlectius més desfavorits davant el mercat de
treball per aconseguir una ocupació.
31. El Parlament de les Illes Balears es fa ressò i se solidaritza
amb els fonaments articulats per l’Organització Internacional
del Treball (OIT) sobre el “Treball Decent”, per tal que
s’universalitzin els drets fonamentals de naturalesa laboral a tot
el món i s’instauri un treball digne per a totes les persones.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar de manera urgent la reforma de la Llei concursal
22/2003, que articula el procediment a través del qual s’han de
resoldre els estats d’insolvència provisional o definitiva de les
empreses en concurs, per tal d’evitar perjudicis greus als
treballadors i les treballadores afectats per expedients de
regulació d’ocupació en casos de concurs de creditors.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern les Illes
Balears a impulsar la igualtat d'oportunitats a l’àmbit laboral,
facilitant a les empreses ajudes i assistència per desenvolupar
plans d'igualtat i conciliació.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir, a través dels programes de tecnificació, els
objectius esportius de cara als propers dos cicles olímpics i a
posar els mitjans necessaris per al seu compliment.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir un pla de suport econòmic a l’esport de les
Illes Balears fent incidència en totes les fases evolutives en la
vida esportiva d’una persona, des de l’esport base i fins que es
retira de l’esport d’elit i es reincorpora a la vida quotidiana.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme iniciatives d’assessorament i suport per
palAliar la crisi econòmica al sector juvenil.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar en la colAlaboració amb els ajuntaments en
matèria de Policies Locals, mitjançant un nou programa de
dotació de vehicles policials als municipis.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar en la gestió integral de les emergències en
cadascuna de les illes.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un nou pla territorial d’emergències de les
Illes Balears que reflecteixi la realitat de la nostra comunitat.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la Llei de Cossos i Escales per tal
d’adaptar-la a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

BOPIB núm. 59 - 31 d'octubre del 2008

1793

46. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a apostar, com ha vengut fent
el darrer any, per la producció pròpia feta a les Illes Balears per
potenciar aquest sector audiovisual.

9. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears la modificació dels criteris de repartició del fons de
cooperació local per tal de donar-hi cabuda als municipis que
tinguin protegida la seva costa.

47. El Parlament de les Illes Balears solAlicita a IB3 Televisió i
IB3 Ràdio que segueixin apostant pels actors i les sèries de
ficció produïdes a les Illes Balears per tal de fomentar les arts
escèniques de la nostra comunitat.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar totes aquelles accions que puguin suposar un
alleugeriment de les despeses derivades de l’aplicació del
Decret 2/2005, de 14 de gener, de seguretat de les platges als
municipis de les Illes Balears que tinguin la seva costa
protegida.

Palma, a 22 d'octubre del 2008.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar el lloguer, amb tots els seus tipus, com a
forma prioritària d’accés a l’habitatge.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
El Grup Parlamentari Unió Mallorquina, d'acord amb el que
es preveu als articles 169 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta les propostes de
resolució següents, derivades del Debat sobre l'orientació
política general del Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ser ferm amb la proposta de finançament de les
comunitats autònomes presentada pel Govern de les Illes
Balears el desembre del 2007.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar de manera separada el nou model de
finançament i el Règim Econòmic de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les actuacions
del Govern de les Illes Balears en la seva reivindicació de
millora del sistema de finançament de les Illes Balears pel que
fa referència al deute històric.
4. El Parlament de les Illes Balears es ratifica en l’exigència que
el Govern de les Illes Balears participi en la presa de decisions
estratègiques que afectin l’aeroport de Son Sant Joan.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
incloure dins el procés de reforma actual de l’empresa pública
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) la cogestió de
l’aeroport de Son Sant Joan dins aquesta legislatura
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
desenvolupar la Llei de Patrimoni natural i a crear una nova
estratègia de conservació i gestió de les espècies amenaçades.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a dur a terme polítiques actives
sobre la protecció d’espècies emmarcada sota la iniciativa de la
Unió Mundial per la Naturalesa (UICN) “Cuenta atrás 2010”.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tenir en compte aquells municipis que tenen la seva
costa protegida en el repartiment del Fons de Cooperació Local.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar un conveni amb la Societat Pública de
Lloguer (SPA) per tal que l’IBAVI pugui ser un agent
colAlaborador i d’aquesta manera acollir-se a la fórmula de
lloguer segur amb assegurança multirisc i assegurança de
pagaments.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar programes de formació continuada del
personal sanitari, metges i infermeres, amb contingut
interdisciplinari, que permeti una millor prevenció i un
tractament de la violència de gènere.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les actuacions necessàries per tal
d’introduir l’estudi i la sensibilització de la prevenció i el
tractament de la violència de gènere en les llicenciatures i
diplomatures sociosanitàries.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, en el termini més breu possible, un projecte
de llei de reconeixement de la llengua de signes catalana.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar el nou Pla de màrqueting de la
Conselleria de Turisme, el qual es portarà a terme durant tota
aquesta legislatura.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar de majors recursos la promoció dels productes
turístics de les Illes Balears a l’exterior.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar mesures de prevenció contra
l’abandonament prematur i el fracàs escolar.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer efectiu el més aviat possible i amb els mitjans materials i
econòmics suficients, el traspàs del Centre d’Interpretació i Parc
Nacional marítim terrestre de Cabrera.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a signar el conveni per a la compra de la finca Planícia al terme
municipal de Banyalbufar.
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21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a negociar amb el Govern de l’Estat un
millor finançament per al desenvolupament de la Llei de
promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a emprendre mesures dirigides a detectar, valorar i
evitar el maltractament a les persones majors.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
El Grup Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable de
Josep M. Mayans i Serra, d'acord amb el que es preveu als
articles 169 i següents del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, derivades
del Debat sobre l'orientació política general del Govern.

23. El Parlament de les Illes Balears considera imprescindible
que s’executi el nou pla de noves infraestructures 2008-2012
dissenyat per la Conselleria de Salut i Consum per millorar les
condicions de qualitat en l’atenció sanitària als ciutadans de les
Illes Balears i donar resposta a l’augment demogràfic, la
renovació de les actuals infraestructures i l’adaptació de espais
per a les noves tecnologies.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
traspassar les competències de justícia al Govern de les Illes
Balears amb la suficient dotació econòmica.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar el lloguer d’habitatges de protecció pública
com a fórmula d’accés a l’habitatge per als ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
iniciar les obres de la caserna de la Guàrdia Civil de Formentera
el proper any 2009.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una llei de barris com a eina per dur a terme
polítiques de rehabilitació de barris i pobles de les Illes Balears.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a colAlaborar amb la FELIB per tal d’ajudar els
ajuntaments a adaptar les normatives municipals a la directiva
europea de Serveis i a la futura llei de comerç de les Illes
Balears.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa una línia d’ajuts destinada a
subvencionar els crèdits per capital circulant per a petites i
mitjanes empreses per tal de palAliar els efectes de la crisi
econòmica.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar en la millora de la gestió i dotació de
mitjans humans i materials de totes les reserves marines de les
Illes Balears.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar mesures que permetin al productor
participar en major grau del valor afegit en la comercialització
dels productes agroalimentaris.
30. El Parlament de les Illes Balears constata l’avanç que ha
significat per a la llengua catalana pròpia de les Illes Balears el
canvi operat en aquesta legislatura per part de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
31. El Parlament de les Illes Balears constata que l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears té i ha de tenir com un dels
principis informadors de la seva activitat treballar per la cohesió
social i territorial de les Illes Balears.
Palma, a 22 d'octubre del 2008.
El portaveu:
Bartomeu Vicens i Mir.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar la suficient dotació econòmica per a la
implantació de la futura policia autonòmica.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un nou projecte de Llei de Règim Especial
Balear segons determina la DT 6a. de l’Estatut d’Autonomia i
que pugui ser aprovat el proper 2009.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a negociar un nou sistema de
finançament autonòmic que ajudi a superar el greuge econòmic
patit històricament per les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer el centre d’interpretació de Ses Salines de
Formentera dins l’àmbit del Parc Natural de Ses Salines de
Formentera.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
invertir 10 milions d’euros cada any a les Illes Balears en la
compra de terrenys durant aquesta legislatura.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer la Llei de Residus de les Illes Balears per donar
cobertura als plans directors insulars.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer el Pla de Residus Perillosos de les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar el port d’Eivissa segons la proposta de
l’Autoritat Portuària.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar en aquests moments de crisi l’avaluació de
projectes per part de la Comissió Balear de Medi Ambient
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar un pla de recuperació paisatgística integral
que permeti el soterrament de les esteses aèries i el manteniment
dels elements i valors paisatgístics a Formentera
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a anulAlar, urgentment, la delimitació de costes de Formentera
i a presentar una nova delimitació que respecti la voluntat dels
ciutadans de Formentera.
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14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar el pla integral de recuperació de Ses
Salines de Formentera (museu de la sal, tren turístic, circuit
hídric, edificacions, etc.).
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer-se càrrec del cànon de transferència del Pla Director de
Residus d’Eivissa i Formentera.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir una suficient dotació d’habitatges per al
professorat en el projecte per a la construcció d’una nova escola
a Sant Ferran de Formentera.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a començar les obres del Museu de Formentera.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar la presència de canals en català a la TDT.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar la xarxa Wi-Fi amb cobertura a tota l’illa
de Formentera.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mitigar els efectes de la triple insularitat que pateix
Formentera en el transport de mercaderies entre Formentera i la
resta de ports.
21. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
a dur a terme un pla d'excelAlència turístic per a tota l’illa de
Formentera.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un Pla integral de desestacionalització turística
per a l’illa de Formentera.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa el centre de dia per a discapacitats,
malalts d’Alzheimer i malalts mentals de Formentera l’any
2009.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir un recinte firal polivalent a Formentera.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar les marques Carn de Formentera, Vi de la
Terra i Mel de Formentera i impulsar la creació de nous
productes (formatge, flaó, etc.) i marques de qualitat de
Formentera.
Palma, a 22 d'octubre del 2008.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
El Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
d'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta les
propostes de resolució següents, derivades del Debat sobre
l'orientació política general del Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears, després de la publicació de
les balances fiscals, constata el greuge històric que pateixen les
Illes Balears i insta el Govern de les Illes Balears a treballar per
aconseguir definitivament un finançament just per a les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que mitjançant el Consell de Política Fiscal i Financera
defensi la no-inclusió de les Illes Balears al fons de suficiència.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
començar les negociacions pertinents amb el Govern de les Illes
Balears per fer efectiu el Règim Especial de les Illes Balears
que disposa l’Estatut d’Autonomia.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un projecte de llei que reguli les consultes
populars a les Illes Balears, incloses les consultes de caràcter
insular que seran competència dels consells, d’acord amb el que
disposa l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar sense pausa el procés iniciat que ha de
concloure amb el traspàs de les competències que són pròpies
dels consells insulars.
6. El Parlament de les Illes Balears constata que la política de
joventut portada a terme per l’anterior govern deixà una difícil
situació als actuals responsables d’aquest àmbit competencial,
a nivell autonòmic i insular, i solAlicita al Govern de les Illes
Balears que prengui les mesures possibles i adients per posar
remei a la problemàtica heretada.
7. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de les
Illes Balears que obri les converses necessàries amb els consells
insulars per iniciar l’elaboració consensuada de la llei electoral
específica pels consells insulars.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb el Govern de l’Estat un conveni que prevegi el
finançament necessari per tal de desenvolupar la infraestructura
tramviària a la badia de Palma.
9. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a presentar
el projecte bàsic de la línia de tramvia Palma-Aeroport.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb el Govern de l’Estat un conveni que prevegi el
finançament necessari per tal de desenvolupar mesures que
facilitin la mobilitat interurbana a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera.
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11. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears l’estudi
d’alternatives per millorar l’accessibilitat mitjançant transport
públic al futur hospital de Son Espases.
12. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a reobrir el
conegut Pont des Tren, situat a la ciutat de Palma, respectant al
màxim les característiques patrimonials, després d’haver estat
enderrocat i reconstruït per l’anterior govern.
13. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a reobrir la
via ferroviària Mancor-Artà, després de 40 anys que el Govern
central la va clausurar.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb el Govern de l’Estat a compensar el dèficit històric
d’inversions públiques a les Illes Balears pel que fa a transport
públic de manera que es pugui desplegar plenament el Pla
Director Sectorial de Transports.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
electrificar la xarxa ferroviària depenent de la Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori, per tal de millorar el servei
reduint els temps dels desplaçaments, prevenint el canvi
climàtic i millorant l’eficiència energètica.
16. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç que ha
estat necessari, per part del Govern de les Illes Balears, per
esmenar les greus deficiències de la línia metropolitana de
Palma-UIB, que han significat per a les arques públiques un
sobrecost de 28 milions i, esforç que ha possibilitat poder
reiniciar el servei.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir el traçat de la línia ferroviària entre Sa Pobla
i Alcúdia, a partir de criteris tècnics, de bon servei a la població
i la minimització de l’efecte ambiental.

al Desenvolupament, del Plan Estratégico de Ciudadanía e
Integración, a les comunitats autònomes.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a intensificar les mesures per tal
de fer front a la crisi a les Illes.
24. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca realitzada
pel Govern de les Illes Balears en el control de pedreres ilAlegals
i l’insta a intensificar aquesta línia de treball.
25. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de les
Illes Balears que mantengui i incrementi, en la mesura possible,
el suport als dissenyadors de les Illes Balears.
26. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de les
Illes Balears que mantingui i incrementi la colAlaboració amb el
Consell Insular de Menorca per a la promoció de l’artesania de
Menorca.
27. El Parlament de les Illes Balears constata que el Contracte
Agrari, posat en marxa a l’illa de Menorca, és una fórmula
innovadora i d’èxit per donar suport al camp de Menorca i
solAlicita el manteniment de la colAlaboració del Govern de les
Illes Balears en el seu desenvolupament.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar el sostre d’energies renovables de les Illes
Balears per tal de modificar-lo a l’alça al Pla Director Sectorial
Energètic.
29. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de les
Illes Balears que intensifiqui les mesures de normalització
lingüística en compliment de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei
de Normalització Lingüística.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un avanç de la Llei del sòl.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir i desenvolupar una xarxa pública d’escoletes,
per a infants de 0 a 3 anys, que suposarà la creació de 2.000
places noves i el repartiment equilibrat per municipis.

19. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu desacord
amb la proposta del Ministeri de Foment de model de cogestió
aeroportuària i insta el Govern de les Illes Balears a seguir
reclamant la cogestió per als tres aeroports de les Illes Balears,
mantenint el caràcter públic, així com la participació de les
institucions de les Illes Balears.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant per tal de millorar l’acollida i la
distribució equitativa de l’alumnat nouvingut als centres
educatius de les Illes Balears.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar coordinadament amb els consells de
Menorca, Mallorca, Formentera i Eivissa, així com amb la
FELIB i l’Ajuntament de Palma, en l’aplicació del Protocol
Interadministratiu de Detecció, Prevenció i Atenció de la
Violència Masclista a les Illes Balears per poder millorar la
tasca dels serveis públics en relació a les dones víctimes de
violència.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir, durant l’any 2009, una línia pressupostària
per ajudar a les famílies en situació de necessitat davant la crisi
econòmica.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar al Govern de l’Estat la incorporació del
criteri d’insularitat en el repartiment dels Fons Econòmics per

32. El Parlament de les Illes Balears insta a mantenir el suport
al projecte de rehabilitació del Pati de Sa Lluna d’Alaior, a
Menorca.
33. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de les
Illes Balears que faci el possible per avançar la construcció del
nou Conservatori Professional de Música i Dansa de Maó.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a portar a l’aprovació del Parlament, tan aviat com sigui
possible, la delegació de la competència de gestió del Museu de
Mallorca, la Biblioteca Pública de l’Estat a Palma i de l’Arxiu
del Regne, tots ells de titularitat estatal, al Consell Insular de
Mallorca.
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35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cercar les fórmules adients per a la participació de
l’illa de Menorca i de les Illes Pitiüses en les actuacions de
l’Institut Ramon Llull.
Palma, a 22 d'octubre del 2008.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
El Grup Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable
d'Esperança Marí i Mayans i de Marián Suárez i Ferreiro,
d'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta les
propostes de resolució següents, derivades del Debat sobre
l'orientació política general del Govern.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la tasca de colAlaboració amb els
consells insulars i a signar convenis per tal de resoldre la
problemàtica que es deriva de la sanitat vegetal.
2. El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern de les
Illes Balears que es continuï amb les inversions i amb les ajudes
al sector de les cooperatives agràries de l’illa d’Eivissa.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el marc del protocol signat entre la Conselleria
d’Agricultura i Pesca i el Consell Insular de Formentera,
continuï amb la colAlaboració per tal de reactivar la cooperativa
agrícola de Formentera.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir al Govern d’Espanya una revisió de la llei de
dependència pel que fa al seu finançament.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a iniciar i promoure vies de solidaritat
amb la Comunitat Autònoma de Canàries per colAlaborar en
l’atenció dels menors no acompanyats.
6. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que, davant els trastorns i les incomoditats que
pateixen pacients i familiars per rebre tractament fora de la seva
residència, adopti les mesures oportunes per millorar les
condicions dels desplaçaments i les estades dels pacients i
familiars.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure un Pacte per l’Educació, on hi siguin
presents tots els sectors de la comunitat educativa de la nostra
comunitat autònoma.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un nou impuls al Pla d’Infraestructures
2008-2009, tot fent especial esment de les infraestructures de
l’illa d’Eivissa.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar nous estudis i noves titulacions dins el camp
de la Formació Professional.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir aules d’acollida per incorporar els infants
nouvinguts al sistema educatiu regular de les Illes Balears.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a distribuir de manera equitativa entre els centres
sostinguts amb recursos públics l’alumnat amb necessitats
educatives específiques, a fi de permetre una millor integració
dins el nostre sistema escolar.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a colAlaborar amb la Universitat de les Illes Balears per
tal que es pugui acabar d’adaptar al nou sistema educatiu
europeu dins els terminis establerts, per garantir l’adequació de
la nostra universitat al marc europeu de referència.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries per impulsar el
consum de cultura en llengua catalana entre els diferents
segments de la població de les Illes Balears, especialment entre
aquells on l’ús de la nostra llengua es troba en una situació
pitjor.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en el desenvolupament d’Eivissa
Patrimoni de la Humanitat amb especial atenció al jaciment de
sa Caleta.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries per fomentar l’ús
social de la llengua catalana dins tots els segments de la nostra
societat, especialment en aquells on l’ús de la nostra llengua
sigui menor.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar accions que afavoreixin l’etiquetatge en
català dels productes de les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant de forma decidida una política
d’habitatge que faci efectiu el dret constitucional a un habitatge
digne amb especial consideració dels sectors amb més
dificultats per accedir-hi.

19. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en les seves negociacions amb el Govern
d’Espanya per tal d’aconseguir un nou sistema de finançament
just.

8. El Parlament de les Illes Balears constata l’esmena de les
nombroses deficiències i la finalització de les obres de les
autovies d’Eivissa amb criteris de sostenibilitat, coherència
tècnica i territorial.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a congelar el pressupost del Parlament així com els
salaris de diputats i diputades com a mesures d’austeritat per al
2009.
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21. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’iniciar un canvi de model econòmic a les Illes Balears.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a transferir als consells les competències recollides a
l’Estatut en condicions de suficiència econòmica.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a transferir als consells les competències de caça l’1 de
gener de 2009 garantint la seva adequada dotació econòmica.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, en el marc de la preceptiva revisió de la llei de
finançament dels consells insulars, corregeixi els desequilibris
territorials de l’actual sistema.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a considerar les particularitats territorials a l’hora
d’aplicar les mesures contra la crisi.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè creï un centre firal d’Artesania Popular a l’illa
d’Eivissa.
36. El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern de les
Illes Balears que contribueixi, conjuntament amb les
administracions locals, a la recuperació, la rehabilitació i la
dinamització dels mercats municipals.
37. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que, dins els seus plans de dinamització comercial,
doni un nou impuls a la moda Adlib, una de les icones de la
moda a l’illa d’Eivissa.
38. El Parlament de Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar promovent la inversió en el
desenvolupament de noves fonts renovables d’energia.
Palma, a 22 d'octubre del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.

26. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que tengui el màxim de cura en la negociació dels
traspassos de Justícia, perquè aquests estiguin convenientment
dotats pressupostàriament.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a informar convenientment la ciutadania sobre el
desplegament de la TDT i a desenvolupar les accions de difusió
que siguin necessàries.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

28. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en les negociacions obertes amb el Govern de
l’Estat en matèria de transport aeri: cogestió aeroportuària,
declaració de servei públic dels vols de les illes amb la
península i la congelació de taxes de navegació aèria i
aeroportuàries.
29. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
donar un impuls decidit al transport públic a les quatre illes
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar les partides pressupostàries dedicades a
l’impuls del transport públic a Eivissa, Formentera i Menorca.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a completar la normativa legal que asseguri una
ordenació territorial i urbanística que reguli un creixement
sostenible.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir mesures compensatòries per als propietaris de
terres en àrees protegides dins la nostra comunitat autònoma.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar el desenvolupament de la xarxa
d’infraestructures de transport i de distribució d’electricitat per
tal de garantir el subministrament en condicions de qualitat i la
minimització de l’impacte ambiental i paisatgístic.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, dins la seva política de desenvolupament
industrial de les Illes Balears, doni suport a la consolidació de
la zona industrial de l’illa de Formentera.

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que es
preveu als articles 169 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, presenta la proposta de resolució següent,
derivada del Debat sobre l'orientació política general del
Govern.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè les conselleries d’Educació i de Salut, juntament
amb la UIB, treballin per la implantació d’una facultat de
medicina.
Palma, a 22 d'octubre del 2008.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 9591/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política de comunicació i emissió de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, amb tramitació pel
procediment d'urgència.(Mesa de 29 d'octubre del 2008).
RGE núm. 9592/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb les competències
de la nostra comunitat autònoma en matèria de ports. (Mesa de
29 d'octubre del 2008).
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels dies
21, 22 i 23 d'octubre del 2008, aprovà les Resolucions
derivades del Debat sobre l'orientació política general del
Govern de les Illes Balears.
Palma, a 5 de novembre del 2008
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar les gestions per a la creació d’un
parador nacional a Menorca.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a millorar les condicions dels trasllats dels pacients i els
seus familiars des de Menorca, Eivissa i Formentera a l'hospital
de referència, dels pacients de les Illes Balears que s'hagin de
desplaçar a la península per rebre atenció sanitària i dels
pacients de Formentera que s'hagin de desplaçar a l'Hospital de
Can Misses.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el Pla d’usos de l’antic Hospital Verge del
Toro, aquest es prevegi com a espai de salut i serveis socials.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a dotar dels serveis necessaris, així com de les
inversions pertinents, els museus, les biblioteques i els arxius
estatals gestionats per la comunitat autònoma de les Illes
Balears abans que aquests siguin transferits als respectius
consells insulars.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar el nou Pla de màrqueting de la
Conselleria de Turisme, el qual es portarà a terme durant tota
aquesta legislatura.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar mesures tendents a afavorir l'ús del
transport públic per part de les persones discapacitades.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar accions per afavorir un model de
mobilitat sostenible.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el sistema tarifari del transport
públic colAlectiu en carretera que faciliti l'accés als usuaris,
especialment els usuaris habituals.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar les possibilitats tècniques de soterrar el
tram viari que ha de creuar la ciutat de Manacor, completant la
línia ferroviària Manacor-Artà.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a unificar la cartografia de les diferents
administracions que actuen a les Illes Balears a través de les
Infraestructures de Dades Especials (IDEIB).
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar al Govern central la declaració
d'obligació de servei públic a la línia marítima que uneix
Formentera amb Dènia.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar negociant per tal d'aconseguir la
cogestió dels tres aeroports de les Illes Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
potenciar la lectura, la millora de la capacitat i els hàbits lectors
de tots els segments de la població de les Illes Balears a través
del Pla de foment de la lectura.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per solucionar el
problema dels nitrats a les aigües potables de Menorca.

18. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'impulsar de forma definitiva el Pla integral de modernització
tecnològica per palAliar el retard que pateix el sistema educatiu
balear en matèria informàtica.

6. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'exigir immediatament el dret al descompte aeri i marítim
interilles i respecte la península per a tots els ciutadans residents
a la nostra comunitat autònoma.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar les gestions per a la construcció de la
nova Escola de Persones Adultes de Maó.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ultimar el procés de negociació amb
l'Administració General de l'Estat per al traspàs de mitjans
personals i materials al servei de l'Administració de Justícia a
les Illes Balears en condicions d'adequada suficiència financera.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una llei que reguli el sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com
a eina per enfortir els controls públics de les empreses, les
entitats, les fundacions i els consorcis dependents de
l'Administració de la Comunitat Autònoma.

20. El Parlament de les Illes Balears valora de forma molt
positiva l'esforç realitzat per la Conselleria de Salut i Consum
en referència a l'augment de les plantilles de professionals
sanitaris i la convocatòria de l'oferta pública d'ocupació, la més
important a la nostra comunitat desprès de les transferències.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar iniciatives encaminades a garantir
l'accés del ciutadans als tractaments palAliatius a l'illa de
Formentera, per evitar un sofriment físic i patiment innecessari
a pacients i familiars.
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22. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'abordar la reforma de la salut pública per donar solució als
problemes de salut i benestar d'avui i als problemes emergents
de la nostra societat, que vénen determinats per multitud de
factors més enllà dels estrictament sanitaris.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure actuacions per millorar la protecció
dels consumidors pel que fa a la seguretat i qualitat dels
productes importats, la protecció dels consumidors a través
d'Internet i la protecció dels consumidors en temes de telefonia.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el seu compromís amb la reducció en
el temps de demora dels pacients en llista d'espera quirúrgica,
i l'objectiu de zero pacients amb demora superior a sis mesos.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, davant l'augment del nombre d'interrupcions
voluntàries de l'embaràs a les Illes, continuar impulsant totes
les mesures, plans i programes necessaris que garanteixin una
adequada educació sexual a la població de les Illes Balears i
asseguri el dret de les dones a decidir sobre la seva maternitat,
garantint la prestació del servei d' interrupció voluntària de
l'embaràs.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè se segueixin les recomanacions de l'informe
del Defensor del Poble i, per tant, que el projecte del nou
hospital de Can Misses es doti d'una solució arquitectònica per
ubicar un servei de radioteràpia a l'hospital, sempre que es
compleixin les condicions de qualitat i de seguretat
assistencials.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè en el projecte del nou hospital de Can
Misses figuri la unitat de radioteràpia, així com la posada en
marxa d'aquest servei, si és possible, des del moment de la seva
inauguració.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a finançar les obres per a la millora i adequació dels
torrents de les Illes Balears, amb la signatura del nou conveni
d'obres hidràuliques.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a finançar les obres per a l'adequació al Pla Nacional de
qualitat de les aigües, a través de la signatura del conveni per a
les obres hidràuliques.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar l'oferta de formació en temes d'igualtat
de dones i homes.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar coordinadament amb les conselleries de
Salut i Consum, Esports i Joventut, Educació i Cultura i
l'Institut Balear de la Dona, per tal de millorar l'atenció a la
formació afectivosexual dels joves adolescents per tal d'evitar
l'alt índex d'embarassos no desitjats.
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32. El Parlament de les Illes Balears es congratula de la
iniciativa del Govern de les Illes Balears de personar-se com a
acusació particular en els casos de víctimes mortals de violència
masclista.
33. El Parlament de les Illes Balears constata la posada en
marxa de la tercera fase de la rehabilitació del polígon de
Llevant de Palma.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar i potenciar els acords recollits al "Pacte
per a un habitatge adequat i assequible", signat pel Govern amb
CAEB, CCOO i UGT.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, davant l'increment de l'atur, el Servei
Públic d'Ocupació impulsi serveis d'intermediació laboral per
donar majors oportunitats de colAlocació als treballadors i les
treballadores de la nostra comunitat autònoma.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar els programes del Servei Públic
d'Ocupació que donin oportunitats d'adquirir experiència laboral
mitjançant contractes amb altres administracions públiques i es
tinguin en compte els colAlectius més desfavorits davant el
mercat de treball per aconseguir una ocupació.
37. El Parlament de les Illes Balears es fa ressò i se
solidaritza amb els fonaments articulats per l'Organització
Internacional del Treball (OIT) sobre el "Treball Decent", per
tal que s'universalitzin els drets fonamentals de naturalesa
laboral a tot el món i s'instauri un treball digne per a totes les
persones.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a iniciar de manera urgent la reforma de la Llei concursal
22/2003, que articula el procediment a través del qual s'han de
resoldre els estats d'insolvència provisional o definitiva de les
empreses en concurs, per tal d'evitar perjudicis greus als
treballadors i les treballadores afectats per expedients de
regulació d'ocupació en casos de concurs de creditors.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern les Illes
Balears a impulsar la igualtat d'oportunitats a l'àmbit laboral,
facilitant a les empreses ajudes i assistència per desenvolupar
plans d'igualtat i conciliació.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a afavorir el comerç de proximitat i el comerç
situat a l'entorn urbà mitjançant la futura modificació de la Llei
de comerç.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar el Pla Estratègic de la Indústria de les
Illes Balears en el sectors de la bijuteria i el calçat.
42. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament la firma de l'acord de bases pel pacte agrari i insta
el Govern a destinar els esforços necessaris per aconseguir un
ampli consens amb el sector i les institucions implicades de cara
a impulsar les polítiques necessàries per garantir la viabilitat del
sector.
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43. El Parlament de les Illes Balears constata els canvis
positius en la política de promoció i comercialització dels
productes agroalimentaris i insta el Govern a continuar
impulsant aquesta nova estratègia.

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a començar les negociacions pertinents amb el Govern de
les Illes Balears per fer efectiu el Règim Especial de les Illes
Balears que disposa l'Estatut d'Autonomia.

44. El Parlament de les Illes Balears valora positivament les
accions coordinades de la Conselleria d'Agricultura i Pesca i de
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per impulsar els
projectes de recerca i desenvolupament en el sector primari.

57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un projecte de llei que reguli les
consultes populars a les Illes Balears, incloses les consultes de
caràcter insular que seran competència dels consells, d'acord
amb el que disposa l'article 15 de l'Estatut d'Autonomia.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir, a través dels programes de tecnificació,
els objectius esportius de cara als propers dos cicles olímpics i
a posar els mitjans necessaris per al seu compliment.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir un pla de suport econòmic a l'esport de les
Illes Balears fent incidència en totes les fases evolutives en la
vida esportiva d'una persona, des de la pràctica de l'esport base
i fins a la retirada de l'esport d'elit i la reincorporació a la vida
quotidiana.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme iniciatives d'assessorament i suport
per palAliar la crisi econòmica al sector juvenil.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en la colAlaboració amb els ajuntaments
en matèria de Policies Locals, mitjançant un nou programa de
dotació de vehicles policials als municipis.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en la gestió integral de les emergències
en cadascuna de les illes.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un nou pla territorial d'emergències de
les Illes Balears que reflecteixi la realitat de la nostra
comunitat.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar la Llei de Cossos i Escales per tal
d'adaptar la a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
52. El Parlament de les Illes Balears insta l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a apostar, com ha anat fent el
darrer any, per la producció pròpia feta a les Illes Balears per
potenciar aquest sector audiovisual.
53.
El Parlament de les Illes Balears solAlicita a IB3
Televisió i a IB3 Ràdio que continuïn apostant pels actors i les
sèries de ficció produïdes a les Illes Balears per tal de fomentar
les arts escèniques de la nostra comunitat.
54. El Parlament de les Illes Balears, després de la
publicació de les balances fiscals, constata el greuge històric
que pateixen les Illes Balears i insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per aconseguir definitivament un
finançament just per a les Illes Balears.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que mitjançant el Consell de Política Fiscal i
Financera defensi la no inclusió de les Illes Balears al fons de
suficiència.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar sense pausa el procés iniciat que ha de
concloure amb el traspàs de les competències que són pròpies
dels consells insulars.
59. El Parlament de les Illes Balears constata que la política
de joventut portada a terme per l'anterior govern deixà una
difícil situació als actuals responsables d'aquest àmbit
competencial, a nivell autonòmic i insular, i solAlicita al Govern
de les Illes Balears que prengui les mesures possibles i adients
per posar remei a la problemàtica heretada.
60. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
les Illes Balears que obri les converses necessàries amb els
consells insulars per iniciar l'elaboració consensuada de la llei
electoral específica pels consells insulars.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l'Estat un conveni que prevegi el
finançament necessari per tal de desenvolupar la infraestructura
tramviària a la badia de Palma.
62. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
presentar el projecte bàsic de la línia de tramvia
Palma-Aeroport.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l'Estat un conveni que prevegi el
finançament necessari per tal de desenvolupar mesures que
facilitin la mobilitat interurbana a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera.
64. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
l'estudi d'alternatives per millorar l'accessibilitat mitjançant
transport públic al futur hospital de Son Espases.
65. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
reobrir el conegut Pont des Tren, situat a la ciutat de Palma,
respectant al màxim les característiques patrimonials, després
d'haver estat enderrocat i reconstruït per l'anterior govern.
66. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
reobrir la línia ferroviària Manacor-Artà, després de 40 anys que
el Govern central la va clausurar.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l'Estat a la compensació del dèficit
històric d'inversions públiques a les Illes Balears pel que fa a
transport públic de manera que es pugui desplegar plenament el
Pla Director Sectorial de Transports.
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68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
electrificar la xarxa ferroviària dependent de la Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori, per tal de millorar el servei
reduint els temps dels desplaçaments, prevenint el canvi
climàtic i millorant l'eficiència energètica.
69. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que ha
estat necessari, per part del Govern de les Illes Balears, per
esmenar les greus deficiències de la línia metropolitana de
Palma-UIB, que han significat per a les arques públiques un
sobrecost de 28 milions d’euros, esforç que ha possibilitat poder
reiniciar el servei.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir el traçat de la línia ferroviària entre Sa
Pobla i Alcúdia, a partir de criteris tècnics, de bon servei a la
població i la minimització de l'efecte ambiental.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un avanç de la Llei del sòl.
72. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
desacord amb la proposta del Ministeri de Foment de model de
cogestió aeroportuària i insta el Govern de les Illes Balears a
continuar reclamant la cogestió per als tres aeroports de les Illes
Balears, mantenint-ne el caràcter públic, així com la participació
de les institucions de les Illes Balears.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar coordinadament amb els consells de
Menorca, Mallorca, Formentera i Eivissa, així com amb la
FELIB i l'Ajuntament de Palma, en l'aplicació del Protocol
interadministratiu de detecció, prevenció i atenció de la
violència masclista a les Illes Balears, per poder millorar la
tasca dels serveis públics en relació a les dones víctimes de
violència.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir, durant l'any 2009, una línia
pressupostària per ajudar a les famílies en situació de necessitat
davant la crisi econòmica.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar al Govern de l'Estat la incorporació del
criteri d'insularitat en el repartiment a les comunitats autònomes
dels Fons Econòmics per al Desenvolupament, del Plan
Estratégico de Ciudadanía e Integración.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Govern de les Illes Balears a intensificar les mesures
per tal de fer front a la crisi a les Illes.
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79. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de
les Illes Balears que mantingui i incrementi la colAlaboració amb
el Consell Insular de Menorca per a la promoció de l'artesania
de Menorca.
80. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Contracte Agrari, posat en marxa a l'illa de Menorca, és una
fórmula innovadora i d'èxit per donar suport al camp de
Menorca i solAlicita el manteniment de la colAlaboració del
Govern de les Illes Balears en el seu desenvolupament.
81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar el sostre d'energies renovables de les
Illes Balears per tal de modificar-lo a l'alça al Pla Director
Sectorial Energètic.
82. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de
les Illes Balears que intensifiqui les mesures de normalització
lingüística en compliment de l'Estatut d'Autonomia i de la Llei
de Normalització Lingüística.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir i desenvolupar una xarxa pública
d'escoletes, per a infants de 0 a 3 anys, que suposarà la creació
de 2.000 places noves i el repartiment equilibrat per municipis.
84.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per tal de millorar l'acollida
i la distribució equitativa de l'alumnat nouvingut als centres
educatius de les Illes Balears.
85. El Parlament de les Illes Balears insta a mantenir el
suport al projecte de rehabilitació del Pati de Sa Lluna d'Alaior,
a Menorca.
86. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de
les Illes Balears que faci el possible per avançar la construcció
del nou Conservatori Professional de Música i Dansa de Maó.
87.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a l'aprovació del Parlament, tan aviat com
sigui possible, la delegació de la competència de gestió del
Museu de Mallorca, de la Biblioteca Pública de l'Estat a Palma
i de l'Arxiu del Regne de Mallorca, tots ells de titularitat estatal,
al Consell Insular de Mallorca.
88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cercar les fórmules adients per a la participació
de l'illa de Menorca i de les Illes Pitiüses en les actuacions de
l'Institut Ramon Llull.

77. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca
realitzada pel Govern de les Illes Balears en el control de
pedreres ilAlegals i l'insta a intensificar aquesta línia de treball.

89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ser ferm amb la proposta de finançament de les
comunitats autònomes presentada pel Govern de les Illes
Balears el desembre del 2007.

78. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
les Illes Balears que mantengui i incrementi, en la mesura
possible, el suport als dissenyadors de les Illes Balears.

90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar de manera separada el nou model de
finançament i el Règim Econòmic de les Illes Balears.
91. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
actuacions del Govern de les Illes Balears en la seva
reivindicació de millora del sistema de finançament de les Illes
Balears pel que fa referència al deute històric.
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92. El Parlament de les Illes Balears es ratifica en l'exigència
que el Govern de les Illes Balears participi en la presa de
decisions estratègiques que afectin els aeroports de les Illes
Balears.

103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, en el termini més breu possible, un
projecte de llei de reconeixement de la llengua de signes
catalana.

93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incloure dins el procés de reforma actual de l'empresa
pública Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) la
cogestió dels aeroports de les Illes Balears dins aquesta
legislatura

104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de majors recursos la promoció dels
productes turístics de les Illes Balears a l'exterior.

94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a desenvolupar la Llei de Patrimoni natural i a crear una
nova estratègia de conservació i gestió de les espècies
amenaçades.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a dur a terme polítiques
actives sobre la protecció d'espècies emmarcada sota la
iniciativa de la Unió Mundial per la Naturalesa (UICN) "Cuenta
atrás 2010".

105. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar mesures de prevenció contra
l'abandonament prematur i el fracàs escolar.
106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a fer efectiu, el més aviat possible i amb els mitjans
materials i econòmics suficients, el traspàs del Centre
d'Interpretació i Parc Nacional marítim terrestre de Cabrera.
107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a signar el conveni per a la compra de la finca Planícia al
terme municipal de Banyalbufar.

96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir en compte aquells municipis que tenen la
seva costa protegida en el repartiment del Fons de Cooperació
Local.

108. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a negociar amb el Govern de l'Estat un
millor finançament per al desenvolupament de la Llei de
promoció de l'autonomia i atenció a la dependència.

97. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears la modificació dels criteris de repartició del
Fons de Cooperació Local per tal de donar hi cabuda als
municipis que tinguin protegida la seva costa.

109. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre mesures dirigides a detectar, valorar
i evitar el maltractament a les persones majors.

98. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar totes aquelles accions que puguin
suposar un alleugeriment de les despeses derivades de
l'aplicació del Decret 2/2005, de 14 de gener, de seguretat de les
platges als municipis de les Illes Balears que tinguin la seva
costa protegida.
99. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el lloguer, amb tots els seus tipus, com
a forma prioritària d'accés a l'habitatge.
100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar un conveni amb la Societat Pública de
Lloguer (SPA) per tal que l'IBAVI pugui ser un agent
colAlaborador i d'aquesta manera acollir-se a la fórmula de
llogament segur amb assegurança multirisc i assegurança de
pagaments.
101. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar programes de formació continuada
del personal sanitari, metges i infermeres, amb contingut
interdisciplinari, que permeti una millor prevenció i un
tractament de la violència de gènere.
102. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les actuacions necessàries per tal
d'introduir l'estudi i la sensibilització de la prevenció i el
tractament de la violència de gènere en les llicenciatures i
diplomatures sociosanitàries.

110. El Parlament de les Illes Balears considera
imprescindible que s'executi el nou pla de noves infraestructures
2008-2012 dissenyat per la Conselleria de Salut i Consum per
millorar les condicions de qualitat en l'atenció sanitària als
ciutadans de les Illes Balears i donar resposta a l'augment
demogràfic, la renovació de les actuals infraestructures i
l'adaptació d’espais per a les noves tecnologies.
111. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el llogament d'habitatges de protecció
pública com a fórmula d'accés a l'habitatge per als ciutadans i
les ciutadanes de les Illes Balears.
112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una llei de barris com a eina per dur a
terme polítiques de rehabilitació de barris i pobles de les Illes
Balears.
113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb la FELIB per tal d'ajudar els
ajuntaments a adaptar les normatives municipals a la Directiva
europea de serveis i a la futura llei de comerç de les Illes
Balears.
114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa una línia d'ajuts destinada a
subvencionar els crèdits per capital circulant per a petites i
mitjanes empreses per tal de palAliar els efectes de la crisi
econòmica.
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115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la millora de la gestió i dotació de
mitjans humans i materials de totes les reserves marines de les
Illes Balears.

127. El Parlament de les Illes Balears constata l'esmena de
les nombroses deficiències i la finalització de les obres de les
autovies d'Eivissa amb criteris de sostenibilitat, coherència
tècnica i territorial.

116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar mesures que permetin al productor
participar en major grau del valor afegit en la comercialització
dels productes agroalimentaris.

128. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure un Pacte per l'Educació, on siguin
presents tots els sectors de la comunitat educativa de la nostra
comunitat autònoma.

117. El Parlament de les Illes Balears constata l'avanç que
ha significat per a la llengua catalana pròpia de les Illes Balears
el canvi operat en aquesta legislatura per part de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

129. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls al Pla d'Infraestructures
2008 2009, tot fent especial esment de les infraestructures de
l'illa d'Eivissa.

118. El Parlament de les Illes Balears constata que l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears té i ha de tenir com
un dels principis informadors de la seva activitat treballar per la
cohesió social i territorial de les Illes Balears.

130. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar nous estudis i noves titulacions dins el
camp de la Formació Professional.

119. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar la presència de canals en català a la
TDT.
120. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la tasca de colAlaboració amb els
consells insulars i a signar convenis per tal de resoldre la
problemàtica que es deriva de la sanitat vegetal.
121. El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern
de les Illes Balears que es continuï amb les inversions i amb les
ajudes al sector de les cooperatives agràries de l'illa d'Eivissa.
122. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el marc del protocol signat entre la
Conselleria d'Agricultura i Pesca i el Consell Insular de
Formentera, continuï amb la colAlaboració per tal de reactivar la
cooperativa agrícola de Formentera.
123. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir al Govern d'Espanya una revisió de la llei
de dependència pel que fa al seu finançament.
124. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a iniciar i promoure vies de solidaritat
amb la Comunitat Autònoma de Canàries per colAlaborar en
l'atenció dels menors no acompanyats.
125. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que, davant els trastorns i les incomoditats que
pateixen pacients i familiars per rebre tractament fora de la seva
residència, adopti les mesures oportunes per millorar les
condicions dels desplaçaments i les estades dels pacients i
familiars.
126. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant de forma decidida una
política d'habitatge que faci efectiu el dret constitucional a un
habitatge digne amb especial consideració dels sectors amb més
dificultats per accedir hi.

131. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir plans d'acollida per incorporar els infants
nouvinguts al sistema educatiu regular de les Illes Balears.
132. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a distribuir de manera equitativa entre els centres
sostinguts amb recursos públics l'alumnat amb necessitats
educatives específiques, a fi de permetre una millor integració
dins el nostre sistema escolar.
133. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb la Universitat de les Illes Balears
per tal que es pugui acabar d'adaptar al nou sistema educatiu
europeu dins els terminis establerts, per garantir l'adequació de
la nostra universitat al marc europeu de referència.
134. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries per impulsar el
consum de cultura en llengua catalana entre els diferents
segments de la població de les Illes Balears, especialment entre
aquells en què l'ús de la nostra llengua es troba en una situació
pitjor.
135. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en el desenvolupament
d'Eivissa Patrimoni de la Humanitat amb especial atenció al
jaciment de sa Caleta.
136. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries per fomentar l'ús
social de la llengua catalana dins tots els segments de la nostra
societat, especialment en aquells en què l’ús de la nostra llengua
sigui menor.
137. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar accions que afavoreixin l'etiquetatge en
català dels productes de les Illes Balears.
138. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en les seves negociacions amb el Govern
d'Espanya per tal d'aconseguir un nou sistema de finançament
just.
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139. El Parlament de les Illes Balears es compromet a
congelar els salaris de diputats i diputades com a mesures
d'austeritat per al 2009.
140. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'iniciar un canvi de model econòmic a les Illes Balears.
141. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells les competències recollides
a l'Estatut en condicions de suficiència econòmica.
142. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells les competències de caça
l'1 de gener de 2009 garantint-ne l’adequada dotació econòmica.
143. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, en el marc de la preceptiva revisió de la
llei de finançament dels consells insulars, corregeixi els
desequilibris territorials de l'actual sistema.
144. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a considerar les particularitats territorials a l'hora
d'aplicar les mesures contra la crisi.
145. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que tengui el màxim de cura en la negociació
dels traspassos de Justícia, perquè aquests estiguin
convenientment dotats pressupostàriament.

153. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, dins la seva política de desenvolupament
industrial de les Illes Balears, doni suport a la consolidació de
la zona industrial de l'illa de Formentera.
154. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè creï un centre firal d'Artesania Popular a
l'illa d'Eivissa.
155. El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern
de les Illes Balears que contribueixi, conjuntament amb les
administracions locals, a la recuperació, la rehabilitació i la
dinamització dels mercats municipals.
156. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que, dins els seus plans de dinamització
comercial, doni un nou impuls a la moda Adlib, una de les
icones de la moda a l'illa d'Eivissa.
157. El Parlament de Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar promovent la inversió en el
desenvolupament de noves fonts renovables d'energia.
158. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè les conselleries d'Educació i de Salut,
juntament amb la UIB, treballin per la implantació d'una facultat
de medicina."
A la seu del Parlament, 28 d'octubre del 2008.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

146. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a informar convenientment la ciutadania sobre el
desplegament de la TDT i a desenvolupar les accions de difusió
que siguin necessàries.
147. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en les negociacions obertes amb el Govern
de l'Estat en matèria de transport aeri: cogestió aeroportuària,
declaració de servei públic dels vols de les illes amb la
península i congelació de taxes de navegació aèria i
aeroportuàries.
148. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de donar un impuls decidit al transport públic a les quatre illes
149. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les partides pressupostàries
dedicades a l'impuls del transport públic a Eivissa, Formentera
i Menorca.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre del 2008, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 9371/08, relativa a implantació del Servei de
Radioteràpia al nou Hospital d'Eivissa, amb l'esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
9631/08, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

150. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a completar la normativa legal que asseguri una
ordenació territorial i urbanística que reguli un creixement
sostenible.
151. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures compensatòries per als
propietaris de terres en àrees protegides dins la nostra comunitat
autònoma.
152. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el desenvolupament de la xarxa
d'infraestructures de transport i de distribució d'electricitat per
tal de garantir el subministrament en condicions de qualitat i la
minimització de l'impacte ambiental i paisatgístic.

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor de
la implantació del Servei de Radioteràpia a Eivissa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el projecte de nou Hospital de Can Misses
hi figuri la unitat de radioteràpia, així com la posada en marxa
d’aquest servei, si és possible, des del moment de la seva
inauguració."
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E)

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9542/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Turistec. (BOPIB 57, de 24
d'octubre del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

Ordre de Publicació
I)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9538/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció del camp de golf de
Son Baco. (BOPIB 57, de 24 d'octubre del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

F)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9531/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a ports de les Illes
Balears. (BOPIB 57, de 24 d'octubre del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9537/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni ferroviari. (BOPIB 57, de 24
d'octubre del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació
del Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9535/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures fiscals per palAliar la
crisi econòmica. (BOPIB 57, de 24 d'octubre del 2008).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels dies
21, 22 i 23 d'octubre del 2008, rebutjà Diversos apartats de les
Propostes de resolució RGE núm. 9558/08, del Grup
Parlamentari Popular, relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm.
59, de 31 d'octubre del 2008).
La votació obtengué el resultat següent:
Apartats 1-20, 22-61, 63-67, 69-86, 88-111, 113-116 i 118130:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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•

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels dies
21, 22 i 23 d'octubre del 2008, rebutjà Diversos apartats de les
Propostes de resolució RGE núm. 9561/08, del Grup
Parlamentari Mixt (AIPF), relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm.
59, de 31 d'octubre del 2008).

•

B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.3. MOCIONS

RGE núm. 9511/08, de la diputada Hble. Sra. Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
actuacions amb fons europeus a Eivissa i Formentera.
RGE núm. 9534/08, de la diputada Hble. Sra. Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a solucions als problemes del colAlegi públic Vara de Rey de
Sant Antoni de Portmany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La votació obtengué el resultat següent:
Apartats 1-17 i 19-26:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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Ordre de Publicació
B)

Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 9540/08.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre del 2008, atès l'escrit RGE núm. 9629/08, es retirà
la pregunta esmentada, del diputat Hble. Sr. Francesc Dalmau
i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut de
la Joventut, publicada al BOPIB núm. 57, de 24 d'octubre
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2008, rebutjà la Moció RGE núm. 9490/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions urgents
destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció
pública. (BOPIB núm. 57, de 24 d'octubre del 2008).

Ordre de Publicació
C)

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant ple RGE núm. 9511/08 i 9534/08.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre del 2008, atesos els escrits RGE núm. 9574/08 i
996/08, presentats pel Govern de les Illes Balears, quedaren
ajornades les dues preguntes següents, publicades al BOPIB
núm. 57, de 24 d'octubre d'enguany:

Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
8263/08.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre del 2008, es prengué en consideració, per
assentiment, la proposició de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa
a indignitat successòria per violència masclista, publicada al
BOPIB núm. 53, de 16 de setembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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(La Sra. Vicepresidenta Primera inicia la direcció del
debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Seguidament
començarem el debat sobre l'orientació política general del
Govern.
Intervé en primer lloc el Molt Hble. President de les Illes
Balears, Sr. Antich.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats. Encetam
avui el debat anual sobre la iniciativa política del Govern. Des
del primer moment m’oferesc a participar des de la lleialtat, la
cooperació i la voluntat d’enteniment i de consens. És la meva
voluntat i també una exigència de la ciutadania. Des de l’acord
o des de la discrepància raonada, els nostres conciutadans volen
que treballem plegats per fer avançar aquest país.
Això és encara més evident en els temps difícils com són els
actuals, marcats per una crisi econòmica de gran envergadura i
amb un notable impacte social. Per tant, a l’inici del curs polític
és un bon moment per exposar, debatre i arribar al màxim
consens sobre els projectes amb els quals hem de superar
aquestes dificultats.
És responsabilitat ineludible del Govern liderar les
polítiques i les iniciatives que ens han de dur a la recuperació
econòmica i a un millor model de creixement. Però aquest camí,
ja ho vull dir d’entrada, no el podem fer tot sols. Ha de ser una
via oberta i impulsada alhora per les institucions públiques i la
societat civil. En aquest cas, com en molts d’altres, de la unió
d’esforços no en surt una suma sinó una multiplicació de la qual
en surten beneficiats tots els ciutadans i les ciutadanes. És allò
que en diuen "governança", i de la qual en som un ferm i
convençut partidari.
I per això he donat des del primer moment la més gran
importància al pacte per la competitivitat, l’ocupació i la
cohesió social, un pacte ja signat, i únic a nivell de l’Estat, del
que ja hem constituït la comissió de seguiment per aplicar-lo
tots junts.
També vull constatar que el curs polític comença després
d’un estiu complicat en allò econòmic, i, també, dolorós, perquè
una banda d’assassins vengué per demostrar aquí mateix, a ca
nostra, la seva patètica, inútil i miserable forma d’actuar.
Perquè la tràgica mort de dos servidors de la democràcia, i
l’alarma i la confusió que sembraren dies desprès, només ha
servit per fer ben palesa la solidaritat i la ferma voluntat de la
societat de les Illes Balears i de tots els nostres veïns i visitants,
de refermar la convivència democràtica i pacífica. Els assassins
acabaran a la presó, mentre aquí la vida quotidiana i la activitat
econòmica varen continuar des del primer moment amb
normalitat, i això gràcies a l’esforç de tots els ciutadans i les
ciutadanes, empresaris i treballadors, gràcies també al suport
dels agents turístics estrangers. A tots ells, inclosos els
ambaixadors i cònsols dels països emissors, els vull expressar
la meva gratitud.

És un esforç colAlectiu que hem aplicat també en afrontar un
altre problema global: la crisi econòmica. També en sortirem.
Iniciam el curs polític amb la ferma convicció i amb la ferma
voluntat que en sortirem. Entre tots, ja hi estam posant els
mitjans.
En el compliment d’aquest gran objectiu el Govern posa
damunt la taula dos valors: el del compromís i el de la
confiança. Compromís de mobilització de tot el Govern amb els
agents econòmics i socials en una doble vessant: la recuperació
econòmica i millora del model, així com la protecció de les
persones que pateixen més intensament l’impacte de la crisi.
Confiança en una societat que sempre ha sabut sortir de les
dificultats, perquè té una classe treballadora forta, i l’índex
d’emprenedors més alt d’Espanya.
Permetin-me, senyores i senyors diputats, que abans de
passar a descriure les iniciatives del Govern faci dues
pinzellades del marc econòmic en el qual ens trobam.
El primer semestre d’enguany l’economia mundial es va
caracteritzar per una profunda recessió. Però a partir del segon
semestre mostra certs senyals d’estabilització, sobretot en els
índexs de confiança de consumidors i empreses. Sembla que es
dóna un canvi en la tendència decreixent. Pel que fa a les
previsions de creixement dels organismes internacionals, varen
ser revisades a la baixa a causa de la incertesa, si bé les darreres
correccions ja han estat a l’alça.
En qualsevol cas, també vull deixar clar que una cosa és que
hagi passat el moment més àlgid de la crisi i, una altra, esvair
els seus efectes, que encara poden durar més temps. Dins d’un
panorama negatiu, hi ha alguns signes que donen peu a la
confiança: les borses han arribat al nivell d’abans de la caiguda
de Lehman Brothers, la primera financera que va caure (el
setembre del 2008) i que va iniciar la crisi financera; un sector
tan estratègic com és automòbil ha crescut, aquest mes, per
primera vegada en 16 mesos. Alemanya, el nostre principal
client, encapçala la remuntada de la crisi a Europa, amb un
creixement intertrimestral del seu PIB positiu; per una economia
tan oberta com la nostra aquesta és una gran notícia. A Espanya
es preveu que la contracció continuarà tot el 2009 i que la
recuperació no serà efectiva fins ben avançat el 2010.
Però passem a les Illes Balears que, en aquest complicat
context, presenta uns creixements negatius des de principis
d’any i es preveu que la caiguda del 2009 estigui a prop del 3%,
una xifra que, tot i sent negativa, és millor que la mitjana
espanyola, que serà d’un 4,5%. Les Illes Balears han estat la
darrera comunitat autònoma que ha entrat en recessió, i
treballam per ser la primera a sortir-ne. Confiam i treballam en
aquest sentit.
Immersa en una crisi mundial, l’economia balear presenta
alguns perfils propis.
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En els darrers anys, l’economia balear creixia menys que la
mitjana espanyola, i ara, en temps de crisi, davalla manco que
la espanyola. Això és, sense dubte, un avantatge, però també
tenim febleses. El creixement balear de la darrera dècada, el
PIB, s’aconsegueix, en gran part, per la incorporació d’un
important contingent de mà d’obra poc qualificada. Hem crescut
a partir de l’ús intensiu de mà d’obra. Parlam sobretot del sector
de la construcció i, en menor mesura, del sector serveis. Vet
aquí el nostre gran problema, la nostra gran dificultat.
Altres països, com Alemanya, que creixien en gran part per
la seva capacitat tecnològica i de coneixement, davallen el seu
PIB sense que l’ocupació en sofreixi massa. No és el nostre cas.
Aquí s’havia instaurat un model de creixement expansiu, gran
consumidor de territori, d’una important intensitat laboral i molt
lligat, el darrers temps, a la construcció, un model de baixa
productivitat. Aquest fet ens ha duit com a efecte el gran
augment de la població que hem registrat a les Illes Balears, que
està en torn del 30% a la darrera dècada. És el percentatge més
alt d’Espanya i comparable als grans fluxos migratoris europeus
de principis del segle XX. És un model, per tant, que per créixer
necessitava molta de gent, i ara que estam en recessió produeix
molt atur.
Això ens du a afrontar un doble repte: combatre l’atur i
apostar per millorar la nostra competitivitat econòmica. Per tant,
el primer gran objectiu del Govern és palAliar la situació dels
treballadors i les treballadores i famílies que estan patint l’atur,
un repte que els puc assegurar no és gens fàcil, atès que, a més,
l’hem de fer compatible amb la correcció de les deficiències
estructurals del model que ens han duit a aquesta situació.
Això significa corregir la desmesura de certs sectors, com és
el cas de la construcció, i augmentar la productivitat de tota
l’activitat econòmica. Sóc conscient que el trànsit no es fa en
dos dies, i no està exempt de complicacions, però el que tenc
ben clar és que, ara més que mai, no ens podem guiar només per
les conjuntures, hem de treballar també fermament a mig i llarg
termini. Això vol dir combinar mesures immediates i palAliatives
amb mesures estructurals, estratègiques i de futur. La tasca serà
dura perquè l’haurem de fer en unes condicions de restriccions
pressupostàries ateses les baixades d’ingressos, fruit de la crisi.
Insistesc, els nostres esforços han de seguir centrats en dos
aspectes bàsics: donar suport a les persones i les famílies més
vulnerables, i aplicar polítiques que ens permetin reactivar la
nostra economia.
Estam treballant des de l’acord, en el marc del Pla
d’ocupació, mesures extraordinàries complementàries a les que
aplica el Govern de l’Estat. Aquestes mesures extraordinàries se
centren en 3 grans eixos: generació directa d’ocupació, foment
del teixit productiu i impuls de la formació.
Pel que fa a contractació l’any 2009, en colAlaboració amb
tots els ajuntaments de les Illes, amb tots, hem promogut la
contractació directa de 1.000 persones. Ara proposam repetir
aquesta iniciativa i fer-la créixer. Invertirem 13’5 milions
d’euros a contractar 1.700 persones aturades, sense prestacions,
per fer treballs comunitaris d’aprenentatge de treball. A més,
proposam incrementar el suport a les empreses, als emprenedors
i a l’economia social amb programes d’incentius a la
contractació estable, especialment de persones sense cap
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prestació, amb criteris pactats amb els sindicats i els empresaris
en el marc del Pla d’ocupació.
Dins aquestes actuacions extraordinàries, incentivarem la
formació com a mesura estratègica i de futur, tant per al propi
treballador com per al nostre concepte de país. Tota la formació
que oferirem serà certificada i catalogada, i dirigida als sectors
que necessiten mà d’obra. Aquesta passa, en un país en què
molta gent no disposa de certificació educativa dels seus
coneixements, ha de tenir efectes positius no només en el curt
sinó també en el mitjà termini.
Però és necessari fer més. Posarem en marxa programes de
formació de “Segona Oportunitat”, que proporcionin un salari
als joves que dediquin la meitat de la jornada a treballar i l’altra
meitat a formar-se per obtenir la certificació professional bàsica.
Totes les dades indiquen que hi ha una relació directa i positiva
entre la formació de les persones i l’ocupació. Aquest programa
pretén beneficiar 400 joves en atur i sense estudis bàsics.
Oferirem una altra segona oportunitat a tots els treballadors
d’aquesta comunitat inscrits a l’atur, per oferir-los préstecs
sense interès per formar-se en el que cada un d’ells cregui que
sigui la seva segona oportunitat, de treball i de vida.
Adoptam, per tant, noves mesures excepcionals per
incentivar formació com a eina per a incrementar la
competitivitat de la nostra economia. Hem fet una clara aposta
per la formació professional, amb una oferta més diversificada
i ambició de futur, i amb més finançament. Que tothom retengui
aquesta xifra: ara, 9 de cada 10 titulats de formació professional
troben feina dins la seva especialitat. Una bona preparació
professional és la millor garantia d’una ocupació estable i de
qualitat. Per això fomentarem també el reciclatge de persones en
atur i la formació complementària amb la via de la formació
professional per l’ocupació. En els primers sis mesos de l’any,
hem posat en marxa més de 3.000 accions formatives, 25,2
milions d’euros d’inversió en cursos que arriben a uns 44.000
alumnes, dels quals 28.000 són desocupats.
Hem reforçat la xarxa d’orientadors laborals. Ara comptam
amb 106 orientadors, dels quals 51 són propis i 55 han estat
contractats gràcies als convenis amb els ajuntaments de les Illes.
D’altra banda, el Govern ha estructurat en dos anys la xarxa
d’Agents d’ocupació i desenvolupament local, que està formada
per 80 professionals.
De gener a maig del 2009 un total de 556 persones aturades
demandants d’ocupació van optar per l’autoocupació a les Illes
Balears, tant per constituir-se com a treballadors autònoms, com
en cooperatives o societats laborals. Tant el treball autònom
com les cooperatives són, doncs, una alternativa a l’atur.

3156

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 71 / Fascicle 1 / 22, 23 i 24 de setembre del 2009

A més, enguany posam en marxa una experiència pilot amb
el Ministeri d’Igualtat a través de la qual aconseguirem que 200
dones desocupades passin a ser autònomes i es constitueixin
com a empresa. Aquest projecte, repetesc, pioner en tot l’Estat,
compta amb un pressupost de 400.000 euros.
En aquesta darrera anualitat hem aconseguit que 193
treballadors, especialment el més joves, hagin estabilitzat el seu
lloc de feina, amb incentius a la seva contractació. L’any passat
es varen destinar 476.000 euros a aquesta convocatòria; per a la
d’enguany, hem doblat a 950.000 euros aquests recursos. Hem
d’afegir que s’han sumat 143 persones amb diferents graus de
discapacitat al mercat de treball amb caràcter indefinit, gràcies
a una altra línia d’ajuts a la contractació. El comerç, la hoteleria
i les activitats sanitàries han conformat el gruix d’aquestes
contractacions. Per a aquesta convocatòria es varen destinar
425.000 euros l’any passat, i a la convocatòria d’enguany hem
ampliat els recursos a 990.000 euros.
Hem aprovat el Pla de l’ocupació 2009-2011, que preveu
una inversió de 307 milions d'euros per crear més ocupació,
qualificació certificada, estímuls a la contractació estable i
foment de la igualtat d'oportunitats i la inclusió dels colAlectius
més desfavorits.
Ampliam, també en el marc d’aquestes mesures
extraordinàries, la protecció pública a les persones que estan
patint més dificultats. Durant els set primers mesos de l’any ja
s’han beneficiat un total de 5.821 persones dels d’ajuts
d’urgència social adreçats a persones i famílies que han vist
reduïts els seus ingressos econòmics com a conseqüència de la
crisi. El que resta d’any i tot el 2010, destinarem més de 3
milions d’euros a seguir colAlaborant amb els ajuntaments i les
ONG per garantir les necessitats bàsiques de la població.
A més, en colAlaboració amb els consells insulars, hem
incrementat en un 20% la partida de la Renda Mínima
d’Inserció. Mesures excepcionals, per a una situació econòmica
excepcional.
A més, els vull anunciar una novetat important per a totes
les famílies que tenen subscrita una hipoteca. Ja tenim la
conformitat de les principals caixes d’estalvi de la nostra
comunitat autònoma per signar un conveni important, i que
també hem acordat dins la Mesa de seguiment de l’economia:
les famílies amb préstec hipotecari que estiguin passant per
moments de dificultat econòmica i que compleixin els requisits
necessaris, tendran la possibilitat d’ajornar el pagament de les
quotes fins un termini màxim de 3 anys. És a dir, el Govern ha
impulsat un gran acord perquè les famílies amb problemes
puguin conservar la seva casa mentre recuperen el seu nivell
econòmic.
Igualment, davant la mancança de crèdit, hem patrocinat,
amb l’Estat i en colAlaboració amb ISBA, una important
aportació de crèdit oficial al mercat, dirigit especialment a les
petites i mitjanes empreses. El volum d’avals subvencionats
concedits a PIME i autònoms supera els 17 milions d’euros i
293 empreses n’han sortit beneficiades. Vull recordar que el
Govern va signar un conveni amb ISBA per ampliar línies de
finançament per un valor de 30 milions d’euros, amb el
compromís d’ampliar-lo si fos necessari.

Per altra banda, també hi ha una línia de préstec de circulant
per a comerços i indústries per valor de 16 milions d’euros. Per
aquesta via, el volum d’avals concedits és de 6,8 milions
d’euros, que han beneficiat 98 empreses. A més, el Govern
subvenciona una altra línia de circulant per empreses del sector
agrícola, ramader i pesca, a través de la qual ja s’han concedit
prop de 3 milions d’euros, beneficiant 98 empreses.
També vull recordar que serà ara quan es veuran els efectes
del Pla Renove en matèria turística, un pla que ens permet
actuar amb el dos reptes que abans esmentava: mantenir i crear
ocupació, i modernitzar la nostra oferta per poder ampliar la
temporada.
En aquest sentit, ajudàrem a tramitar les solAlicituds dels
nostres empresaris, i ara treballam amb els ajuntaments per
aconseguir que aquestes inversions siguin efectives i creïn llocs
de feina. En breus dies se constituirà la Mesa de seguiment de
les inversions del Pla Renove, mesa de seguiment que també ha
de servir per al Pla Future de 500 milions que l’Estat ha posat
en marxa en matèria de sostenibilitat. Ja els puc avançar que,
dels 1.000 milions d’euros destinats per l’Estat a través de
l’ICO al Pla Renove, Balears rebrà més de 213 milions d’euros.
Per tant, pràcticament duplicam el que se’ns havia assignat a la
primera fase del Pla Renove. Això significa que del total dels
1.000 milions, Balears rebrà un 21,38% del total, percentatge
només superat per Catalunya, que en rebrà mig punt més, i a
molta distància de la resta. Per posar un exemple, Canàries, en
tercer lloc, rebrà un 13,39%. Per tant, ha quedat ben clara
l’aposta del nostre sector per la modernització de les seves
instalAlacions.
També serà ara quan s’iniciaran les actuacions derivades
dels convenis que hem signat amb l’Estat respecte de les
inversions estatutàries en matèria turística. Parl dels 10 milions
destinats a la Platja de Palma i de les obres que realitzaran els
consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
per 30 milions d’euros.
Vull recalcar una vegada més la importància de la reforma
de la Platja de Palma com a creació d’ocupació i com a
reconversió pionera a tot l’Estat d’una zona madura. Es tracta
d’una aposta clara per adaptar el sector a les necessitats del
segle XXI.
I no vull deixar de citar que moltes de les inversions que
faran els consells insulars amb aquests doblers mesclen turisme
i cultura, i que aquest és també un jaciment importantíssim de
nova activitat.
La Conselleria de Turisme també està preparant la creació
d’una plataforma tecnològica, que volem que sigui referent
mundial, per tal de donar respostes innovadores al fet que, cada
dia més, els nostres clients contracten les seves vacances per
internet, una plataforma que permeti contractar tot tipus de
serveis, i ofereixi una informació amb tota la transversalitat que
significa el turisme.
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També vull anunciar que les conselleries de Comerç,
Indústria i Energia i d’Economia i Hisenda estan treballant en
un pla d’actuació per al foment de la indústria balear, un
projecte que es tendrà enllestit a finals d’enguany. Aquest pla té
per objectiu reforçar la nostra indústria tradicional des de punts
de vista tant importants com són la modernització, les noves
tecnologies, la promoció i la internacionalització.
Per altra banda, en terminis molt breus, la Conselleria
d’Innovació tendrà acabat el Pla d’impuls del sector econòmic
TIC 2010-2014, com un dels motors del canvi de model
econòmic, amb la pretensió de generar nous llocs de feina
estables.
Per altra banda, hem impulsat l’entrada de les noves
tecnologies al sector primari de la nostra economia mitjançant
acords entre la Conselleria d’Agricultura i la Fundació IBIT.
L’objectiu és facilitar el control d’inventaris de les empreses
agràries i pesqueres i la possibilitat de venda directa al
consumidor mitjançant internet. Existeix una complicitat
absoluta entre aquests sectors empresarials i aquest projecte del
Govern. La innovació i les noves tecnologies són la millor
palanca per modernitzar tota la nostra activitat econòmica i per
tal de millorar la productivitat de la nostra economia.
En aquest punt vull aprofitar per agrair, després d’haver
parlat de les distintes mesures, tot l’esforç que han fet els
ajuntaments i els consells en l’aplicació de les distintes
iniciatives anticrisi del Govern i en l’aplicació de les que ha
posat en marxa l’Estat. La seva colAlaboració en temes com el
Pla E, o la seva execució en temes com el Pla E
d’infraestructures en el que han estat els convenis per cobrir les
garanties bàsiques, o la seva colAlaboració en una bona execució
del Pla Renova, és fonamental a l’hora de mantenir llocs de
feina i de cobrir les mancances que algunes persones pateixen
atesa la situació de crisi que sofreixen.
Senyores i senyors diputats, vull fer menció d’un instrument
vital de la política social que dóna major benestar i cohesió a la
nostra gent i, a la vegada, crea llocs de feina: la Llei de
dependència. Sóc conscient i reconec les dificultats que encara
tenim per poder donar resposta a totes les necessitats. Però
avançam. Hem passat de zero a 17.000 valoracions de
solAlicituds. Hem aprovat el Pla d’inversions per a la
dependència, amb 12,9 milions d’euros per a les noves
infraestructures. Ja estan en funcionament 11 centres que
acullen 672 noves places. Hem acabat les obres del centre Joan
Crespí i hem iniciat les obres del centre de dia de Formentera.
Cada mes invertim 1,3 milions d’euros en concepte de
prestacions que beneficien 3.000 famílies.
Repetesc, sé que no totes les necessitats estan encara
cobertes, però avançam en el camí per donar suport a les
persones que necessiten una ajuda per a la seva autonomia
personal i a les seves famílies. La política social, a més, és una
font directa d’ocupació. La Llei de dependència ens ha permès
crear en dos anys 1.150 llocs de feina, tant directes com
indirectes.
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Vull aprofitar aquí per dir que en el camp del benestar social
tenim un tercer sector que està fent una molt bona feina i que és
un jaciment important d’ocupació: en aquesta qüestió jugarà,
sense cap dubte ni una, un paper important la nova llei de
serveis socials.
Senyores i senyors diputats, enguany la inversió pública ha
estat decisiva per mantenir l’activitat econòmica a les illes
Balears, una inversió conjunta del nostre govern i del de l’Estat
que enguany s’ha multiplicat i ha estat un veritable motor
productiu i de creació de llocs de feina. Ja sé que no basta per
superar la crisi, però convindran que és una empenta
considerable.
Els puc dir que l’estat de compliment de les inversions
públiques és molt satisfactori. Ja s’ha adjudicat el 81% de la
inversió prevista als pressupostos del 2009; això representa un
nivell d’eficàcia 8 punts més alt que l’any passat. Aquest govern
està convençut de la importància del sector públic com a motor
de creixement en època crisi, i per això apostam per impulsar
les inversions, a pesar de la dificultat pressupostària generada
per la davallada d’ingressos.
Un exemple és la política d’habitatge, que és, com la salut,
el transport públic i l’educació, important per crear llocs de
feina i per crear cohesió social. En aquests moments s’estan
redactant els planejaments que es deriven de la Llei de
generació de reserves estratègiques de sòl, que han de permetre
un important volum de nous habitatges. Actualment estan en
obres o en construcció imminent 1.266 habitatges, als quals
s’han d’afegir 392 que són adquisicions directes de l’estoc
d’habitatge existent i que lliurarem de forma immediata.
Fins ara hem lliurat 244 habitatges, i hem iniciat gairebé
7.000 accions de rehabilitació, moltes d’elles ja consolidades.
La rehabilitació és una de les grans apostes del nostre govern:
significa generar riquesa, millorar el nostre entorn. Hem invertit
42,6 milions d’euros en ajudes directes als ciutadans i
subvencions a les institucions, que han generat un total de 78
milions d’inversió, entre pública i privada.
Hem aprovat la Llei de barris amb la unanimitat d’aquesta
cambra. Ja s’han presentat 30 projectes. Globalment es destinen
25 milions només per a rehabilitació de barris. Invertim per
eliminar les barreres arquitectòniques, invertim per rehabilitar
el nostre patrimoni. Impulsam les Àrees de rehabilitació integral
i distribuïm ajudes als ciutadans per rehabilitar les seves llars.
I ja que parl de rehabilitació, vull manifestar la importància que
aquesta té també en la reconversió de les zones turístiques. En
aquesta direcció ocuparà un lloc central la recuperació de la
Platja de Palma, que obligarà a tasques importants de
rehabilitació de llars i infraestructures turístiques. En aquest
punt vull manifestar la importància que té que el sector de la
construcció aposti per l’especialització en rehabilitació com una
de les sortides importants.
L’impuls a la rehabilitació, el complementam amb altres
accions de suport a les famílies. Més de mil famílies han rebut
un total de 3,68 milions d’euros en ajudes a l’adquisició
d’habitatge. I des de la seva posada en marxa en 2008, hem
ajudat 1.020 joves amb la Primera Hipoteca.
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La crisi econòmica està canviant de forma radical les
estratègies en matèria d’habitatge. En aquest sentit, les famílies
amb més dificultats s’enfronten a la impossibilitat d’accedir a
un crèdit, i moltes altres famílies a poder-los fer front. Per això
la gran aposta de l’IBAVI és oferir lloguer i lloguer amb opció
de compra. Fins ara 5.500 famílies han rebut ajudes, en
colAlaboració amb el Govern d’Espanya, per un total de 13
milions d’euros per llogar un habitatge. Entre ells, més de 4.000
joves han rebut ja la renda bàsica d’emancipació.
Senyores i senyors diputats, amb el suport de l’Estat fem
feina per estendre i millorar la xarxa de transport públic, i
perquè cada dia més ciutadans el considerin la millor opció per
als seus desplaçaments.
D’entrada vull recordar que el cost de reparar i donar
seguretat al metro ha estat de 30 milions d’euros. Hem ampliat
la xarxa amb el desdoblament Inca-Enllaç amb un cost de 14,5
milions d’euros, hem recuperat l’estació de Sant Llorenç i s’han
fet obres de seguretat per més de 7 milions d’euros. També
s’han encarregat noves unitats per modernitzar la xarxa i els
trens que cobriran la línia Manacor-Artà, per un valor de més de
78 milions d’euros. Abans que acabi l’any licitarem l’ampliació
dels tallers de Son Rullan, l’electrificació Palma-Son Rullan, i
l’eliminació de distints passos a nivell.
Dins el mes d’octubre licitarem el projecte de tren tram
entre Manacor i Artà, amb un pressupost d’uns 98 milions
d’euros, i esperam que les obres s’iniciïn a principis del 2010,
i ja preparam el corresponent projecte d’electrificació. Quant al
pas per Manacor, seguim fent feina per la millor solució per a
Manacor i tota la comarca de Llevant.
Pel que fa al tren d’Alcúdia, el Govern ja ha manifestat que
en aquesta legislatura no es farà, i que els doblers que hi anaven
destinats es dirigiran a la modernització de la xarxa perquè
molts sistemes ja han quedat antiquats. El Govern de l’Estat ha
facilitat la modificació d’alguns dels objectius del conveni que
hem signat i que suposen una inversió històrica en ferrocarril a
les Balears de més de 400 milions d’euros.
Hem augmentat les connexions de tren i autobusos entre
Palma i tots els pobles de Mallorca, i estam fixant, de forma
progressiva, una política tarifària integrada amb descomptes de
fins al 70% entre tren, metro i autobusos urbans i interurbans.
A més de l’augment de l’aportació del Govern als consells de
Menorca i Eivissa, hi hem destinat 3 milions d’euros més per
donar respostes a les necessitats que en matèria de transport
públic tenen les dues illes. I estam treballant per enllestir el
conveni del tramvia de la Badia de Palma, amb una partida
inicial de 35 milions d’euros que figuraran com a inversió de
l’Estat en el proper exercici.
Pel que fa al transport aeri, hem aconseguit del Govern de
l’Estat la congelació de les taxes aèries per a l’any que ve i que
les bonificacions tarifàries augmentin del 15% al 30%.
Treballam per participar en el Comitè de Rutes, que garanteixi
la satisfacció de les nostres necessitats, i per fer possible, quan
abans millor, la cogestió aeroportuària.

I respecte al transport marítim, els puc anunciar que hem
avançat molt en l’elaboració de la Llei del transport marítim
interinsular, que per primera vegada regularà els drets dels
passatgers i les connexions marítimes de la nostra comunitat.
Avançam, idò, en el nostre l’estat del benestar, i avançam,
també, per consolidar, ampliar les prestacions i modernitzar la
nostra sanitat pública. Parlem idò de sanitat.
Vull destacar, en primer lloc, l’agilitat de la tasca de
coordinació de tots els serveis sanitaris i els àmbits de
l’educació i el turisme per adoptar les mesures adients en la
prevenció i l’atenció immediata de la nova epidèmia de grip. La
tranquilAlitat, la prevenció i la confiança en el nostre sistema
sanitari són les millors receptes per plantar cara a la grip A,
perquè el sistema assistencial està ben preparat per donar
resposta a aquesta i altres epidèmies de grip.
Tornant als reptes ja esmentats, el Pla d’infraestructures
sanitàries que hem engegat respon a aquest compromís: unes
instalAlacions més modernes, millor equipades i més accessibles;
uns millors espais per donar serveis als ciutadans, que s’adaptin
a l’entorn, i millora de les condicions de treball dels
professionals.
Hem finalitzat les obres de 14 centres d’atenció primària,
que donen cobertura a 160.000 persones, un 15% de la població
de les Balears. Actualment estam construint 7 centres de salut
nous, i estam en procés de licitació les obres de 12 centres més.
L’hospital de Can Misses és una altra prioritat. Els més de
72.000 metres quadrats de superfície ens permetran ampliar i
millorar la cartera de serveis actuals amb més i nous serveis. Ja
hem licitat les obres, i la previsió és que estigui parcialment
operatiu l’any 2011.
L’altre gran projecte hospitalari que tenim en marxa és el
nou hospital de referència de la comunitat autònoma: Son
Espases. Hem introduït millores importants, necessàries i en
alguns casos obligatòries, respecte al projecte que vàrem
heretar, unes millores que solucionen les mancances que
presentava l’anterior projecte: Hem eliminat les barreres
arquitectòniques al recinte hospitalari per a pacients amb
mobilitat reduïda. Hem adaptat el projecte per ajustar-lo al codi
tècnic d’edificació, d’obligat compliment. Omplim mancances
assistencials del primer projecte: hem ampliat quiròfans, espai
d’urgències i recerca, formació contínua, UCI pediàtrica i altres
distintes actuacions. Reduïm l’impacte paisatgístic i a l’entorn,
i respectam el patrimoni, amb el soterrament de l’edifici
industrial, l’augment de la zona enjardinada, i amb un centre
d’interpretació de les troballes arqueològiques.
Per altra banda, i seguint a l’àmbit de la salut pública,
ampliam i consolidam prestacions; és el cas del Programa
d’atenció dental infantil: 51.000 infants de les Balears se’n
poden beneficiar enguany de forma totalment gratuïta. Així
mateix, la recepta electrònica ja està implantada a totes les Illes,
i hem ampliat la gamma gratuïta de pròtesis i material
d’ortopèdia per als nostres pacients. També hem millorat les
condicions de trasllats de pacients i acompanyants, incrementant
en un 30% els ajuts per als desplaçaments entre illes i amb la
península.
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Senyores i senyors diputats, l’educació és fonamental per a
la igualtat d’oportunitats i per a la nostra competitivitat i, en
conseqüència, un objectiu estratègic per a la societat i, per tant,
per al meu govern.
En aquest punt vull felicitar la Universitat pel gran esforç
que fa en la seva adaptació a l’Espai europeu d’ensenyament
superior, i també a les comissions que han elaborat els nous
plans d’estudis perquè fins ara totes les propostes han obtingut
la valoració favorable de l’Agència Nacional d’Avaluació de la
Qualitat.
Hem d’avançar de valent i amb una decidida actitud de
diàleg. L’educació és la més necessària eina de futur participada
per institucions, pares i mares, i comunitat educativa. Els
nostres esforços inversors se centren en promoure l’educació
des de la primera infància, la transformació cap a aula digital,
l’esforç per l’èxit escolar, la millora d’infraestructures i
l’adaptació dels estudis a les demandes del futur.
Parlem d’un objectiu essencial per al Govern com són les
noves escoletes. A hores d’ara ja estam executant 57 dels
projectes subvencionats que, una vegada enllestits, suposaran la
creació de 2.365 places públiques d’escoletes, que representa el
92% del total de places adjudicades per la conselleria. Això vol
dir que doblarem el nombre d’escoletes públiques de Mallorca,
Eivissa i Formentera, i augmentarem en un 50% les de
Menorca. 59 municipis de Mallorca tendran escoleta pública;
l’any 2007 només en tenien 35. Pel que fa als educadors
d’aquests centres, 150 persones ja tenen un títol homologat i
ocupen plaça de mestre d’infantil.
En el curs 2009-2010 han entrat en funcionament 5 nous
centres públics escolars, que suposen la creació de 1.710 places
d’obra nova. Per la seva banda, els alumnes de 12 colAlegis i 2
instituts de secundària de les Illes han retornat a les aules amb
instalAlacions ampliades i reformades. En aquests moments
s’executen projectes per uns 61 milions d’euros: 8 centres nous
i 20 reformes i ampliacions. Totes aquestes iniciatives han
permès que, per primera vegada des de fa anys, s’hagi reduït el
nombre d’aules modulars a la nostra comunitat: hem passat de
tenir-ne 99 a tenir-ne 65.
Una de les nostres màximes preocupacions és el nivell
d’abandonament i fracàs escolar. Estam posant les bases per
canviar la tendència. A través de l’Institut per la Convivència i
l’Èxit Escolar hem impulsat el Pla de suport a la lectoescriptura
com a mecanisme de reforç davant les dificultats
d’aprenentatge. Aquest curs passat el pla ha arribat a 6.700
alumnes de 79 centres de primària. Per a l’actual curs
augmentam el nombre de centres a 101 per arribar a prop de
9.000 alumnes.
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Invertim 27 milions d’euros en noves tecnologies a les
escoles gràcies al conveni signat amb l’Estat, que ens ha de
permetre passar de l’aula tradicional a la digital, una passa
endavant d’envergadura. Hem iniciat ja la implantació de wi-fi
a les escoles, i s’han fet proves pilot a tres centres de les Illes.
A l’escola posam les bases de la cultura del coneixement i la
innovació, que s’ha de continuar desenvolupant amb un triple
motor: la Universitat, el Govern i els emprenedors.
Promovem la innovació empresarial amb unes eines
concretes. En primer lloc, el Parc Bit, una aposta estratègica del
Govern. El mes de maig de 2007 hi havia en el Parc Bit 51
empreses, ara ja són 109, empreses que aporten valor afegit,
amb un 40% de professionals que són titulats superiors que
exporten tecnologia balear. Al Parc Bit ja s’han instalAlat tres
clústers: el biotecnològic, el turístic i l’audiovisual. El Govern
ha impulsat la seva creació perquè les empreses innovadores
s’agrupin per consolidar aquest nou jaciment d’ocupació de
qualitat, d’economia d’alta productivitat, que genera riquesa
amb garanties de futur. El Parc Bit arriba també a Menorca amb
un centre d’innovació empresarial a Alaior, el Centre Bit
Menorca, amb una inversió inicial de 5 milions d’euros.
Hem aprovat i enllestit el Pla de la ciència, i estam treballant
en el Pla estratègic de telecomunicacions, tal i com tenim
compromès en el Pacte per la Competitivitat. El Pla de la
ciència permet impulsar aquesta orientació cap a un nou model
de creixement en unes direccions concretes: el turisme, el medi
ambient, les noves tecnologies i el benestar social.
En aquest sentit treballam, i encara hem de treballar molt més,
en el desenvolupament tecnològic de la indústria del turisme. El
turisme és una indústria madura que competeix amb altres
destins de la Mediterrània que ofereixen el mateix producte a
preus més baixos. Això implica afrontar tota una sèrie de reptes,
entre ells, el tecnològic.
Apostam per un sector en expansió basat essencialment en
el mercat de productes tecnològics. Entre aquests, tot el que
representa el coneixement de la pròpia indústria turística balear,
que estam exportant a molts indrets del món. Fa uns mesos el
clúster de turisme tecnològic, Turistec, va ser reconegut com a
Agrupació Empresarial Innovadora en l’àmbit estatal. Aquesta
qualificació s’atorga a les organitzacions que hagin presentat
propostes originals i innovadores. Hem donat suport a la
innovació en turisme amb l’obertura, al Parc Bit, del primer i
únic centre que té Microsoft al món, per a investigació en el
sector del turisme, i està a punt de constituir-se un altre clúster
de turisme amb una gran participació de tot el sector turístic.
Seguirem apostant per l’especialització turística des del
prisma de la contínua millora i modernització, amb actuacions
concretes com la Platja de Palma i el Pla Renove, que ja he
senyalat abans. El turisme és una activitat totalment transversal.
Turisme és medi ambient, és noves tecnologies, és innovació, és
cultura, és esport, és nàutica... i, en aquest sentit, hem constituït
la Comissió interdepartamental de Turisme. A Mallorca ja
estam treballant amb el consorci de regularització de places que
ens ha de permetre generar inversions de modernització a zones
turístiques. Per altra banda, hem elaborat un pla de màrqueting,
amb accions més directes als països emissors i amb accions de
xoc, ateses les dificultats derivades de la crisi. En aquests
moments, especialment, en el cas de Menorca.
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Donam suport a la nostra principal indústria i a tot el nostre
teixit empresarial perquè els sectors econòmics de tota la vida,
la nostra indústria tradicional, es pugui modernitzar i adaptar als
nous temps. En aquest sentit cal destacar la nova Llei de
comerç, que ja està en tràmit parlamentari, per adaptar el sector
a la nova directiva de Serveis de la Unió Europea, que incentiva
un comerç urbà de proximitat i que permetrà acabar amb la
moratòria actual i obrir la porta a noves inversions. En aquesta
direcció van també les ajudes que la conselleria dóna al comerç
local, que han arribat a 13 ajuntaments, i les ajudes de promoció
industrial, en colAlaboració amb les cambres de comerç,
adreçades a sectors com la bijuteria i el calçat.
D’altra banda, l’agricultura i la pesca són activitats que
creen riquesa, cohesió territorial i equilibri mediambiental. I
han de ser també sectors productius i competitius. El compromís
del Govern amb el sector primari continua vigent, i ara fins i tot
amb més força per mantenir un sector primordial per a la nostra
economia turística. Seguirem fent aquest impuls, per crear
infraestructures sòlides i millorar la qualitat de vida de pagesos
i pescadors.
Per això hem treballat amb agricultors i pescadors amb
incentius a la modernització d’instalAlacions. El nostre
compromís es manté i es concreta en el Pla de desenvolupament
rural aprovat per la Unió Europea a proposta del Govern, que
suposa una inversió pública de 174 milions d’euros que, a la
vegada, generen 300 milions d’euros d’inversió en els sectors
agrari i ramader.
El Govern, amb el sector, vol impulsar totes aquelles
polítiques que ajudin a crear valor afegit, millorin la
comercialització i producció, i facin el sector més competitiu.
Ja tenim exemples de bones pràctiques en el sector
agroalimentari. És important que altres activitats econòmiques
siguin sensibles a la importància estratègica d’aquest sector com
a preservador del paisatge, i que per tal motiu entre tots cerquen
fórmules de major colAlaboració.
Les polítiques de sostenibilitat i territori continuen sent
essencials. Un territori protegit i preservat protegeix la nostra
riquesa turística i el nostre progrés sostingut. Enguany hem
pogut adquirir la finca de Planícia, una de les més importants de
la Serra de Tramuntana. El Govern gestiona, des de l’1 de juliol,
el Parc Nacional de Cabrera. Hem destinat 600.000 euros per
potenciar la Reserva de la Biosfera de Menorca a través del
contracte agrari. Hem fet una activa política de l’aigua,
fortament inversora: obres de proveïment d’aigua a Mallorca i
Eivissa. Sa Costera ja està en marxa, amb una inversió de 78
milions d’euros. Tramitam a Mallorca la interconnexió de la
xarxa d’aigua potable que ve de Sa Costera, de s’Extremera i de
la dessaladora, per fer-la arribar a municipis de l’interior i fins
a la població de Manacor. De la mateixa manera, a Eivissa ja
s’han iniciat les obres d’interconnexió de les dessaladores cap
els nuclis de l’interior i de la costa.

La política de proveïment i estalvi es completa amb el Pla de
qualitat d’aigües que hem signat amb l’Estat, i que suposa una
inversió 450 milions d’euros fins a l’any 2015. En aquests
moments la Conselleria de Medi Ambient està realitzant una
tasca important en depuradores. Una gran part de l’esforç s’ha
dirigit a Eivissa, amb actuacions molt importants a Platja d’en
Bossa, Sant Antoni i Vila.
Pel que fa als ports, entre moltes d’altres iniciatives
continuam amb la important obra de Ciutadella.
En matèria energètica, tenc la satisfacció de poder anunciar
que avui mateix arriba el gas a Palma a través del gasoducte que
ja està construït, i que ens proporcionarà energia suficient,
eficient i més neta. És una obra cabdal per garantir l’equilibri
ambiental i la suficiència energètica que precisen la població i
l’economia de les Balears, i que a més ha suposat una gran
inversió a les Balears: 500 milions d’euros.
El Govern ja ha aprovat el contracte programa de la ràdio i
televisió pública, amb l’interès d’intensificar la seva feina,
d’oferir una televisió plural que cohesioni socialment el nostre
país, una eina que ha de ser dinamitzadora d’una indústria
audiovisual pròpia, que és un nou jaciment d’activitat
econòmica innovadora i d’ocupació.
La Conselleria d’Esports i Joventut, per altra banda, ja ha
traslladat totes les federacions esportives i la conselleria al
recinte del Palma Arena, i ha creat un programa pioner de
formacions acadèmiques, formació de tècnics esportius i
d’investigació esportiva conjuntament amb la UIB.
Senyores i senyors diputats, ja a la recta final del discurs em
permetran parlar de finançament.
El procés de negociació del model de finançament ha estat
laboriós i dur. El resultat és conegut: Balears, juntament amb
Catalunya i Andalusia, esdevenen les comunitats més
beneficiades pel nou model, un model que significa uns 485
euros addicionals per càpita, la qual cosa arrodoneix en uns 500
milions el muntant total del finançament. Aquesta dada, emperò,
s’ha d’ajustar per arribar a la mitjana de finançament per càpita
a partir del retoc del Fons de suficiència, tal i com s’explicita en
el text del model.
I és precisament això el que es recull, clarament, al projecte
de llei que el Consell de Ministres aprovà fa dues setmanes. Puc
dir que el text és clar i inequívoc, i afecta de manera directa
Balears en la disposició addicional tercera, quan parla de
l’aplicació del Fons de competitivitat, un model que s’aplica de
forma gradual, primer sobre el Fons de competitivitat, i els anys
2011 i 2012 sobre la totalitat.
En definitiva, pens que hem assolit satisfactòriament dos
esglaons fonamentals de l’arquitectura del finançament general
de la nostra autonomia: les inversions de l’Estat, i, ara, el
finançament. Resta el Règim Especial, sobre el qual haurem de
treballar de valent en el decurs de 2010.
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Senyores i senyors diputats, al llarg de la meva intervenció
els he parlat de les iniciatives que hem duit a terme, de les que
estam realitzant i d’algunes de les que tenim projectades, a punt
de posar en marxa. També els he parlat que estam patint una
situació de crisi econòmica molt greu que afecta tota la societat,
però també les institucions. I de la mateixa manera que les
famílies i les empreses es reorganitzen i prenen mesures per
afrontar la dificultat dels temps que vivim, des del Govern
actuam de forma similar.
Hem comprovat com, a conseqüència de la crisi, han
davallat de forma notable els nostres ingressos. Com és obvi i
natural, aquesta circumstància té una influència determinant en
els recursos econòmics disponibles, i si això ja ha tengut els
seus efectes enguany, encara serà més evident el 2010.
Treballam per tancar un pressupost que baixarà respecte de
l’any passat, i això obligarà a prioritzar polítiques, fer
ajustaments sobre les despeses de la comunitat, i apurar, dins
del marc legal, l’endeutament públic.
En aquest sentit vull reiterar que la prioritat està encapçalada
per les polítiques socials, de protecció dels efectes de la crisi
sobre les persones, i per les iniciatives de reactivació econòmica
per crear nous llocs de feina i projectar un nou model de
creixement. En conseqüència s’hauran de produir reduccions de
despeses no prioritàries. De fet ja hem començat aquest procés.
Durant els darrers mesos s’han reduït 13,7 milions d’euros de
diferents partides que han anat destinats directament a polítiques
socials.
Atesos els casos que tenim a Judicatura per presumptes mala
gestió de doblers públics i enriquiments ilAlícits, ja he dit en
distintes ocasions que hem augmentat a les conselleries el
control sobre la gestió dels doblers. Ara ja hi ha un interventor
a cada conselleria que aporta més control dels procediments i de
la fiscalització de la despesa.
Però hem pogut comprovar com la totalitat dels casos que
estan actualment en mans dels jutges s’han produït a diverses
instàncies del sector públic. La deducció és evident: hem de
millorar en l’engranatge administratiu i el seguiment econòmic
d’aquest sector públic, per poder detectar a temps qualsevol
problema, un sector que, en conseqüència, hem de transformar.
En aquest sentit, ja tenim pràcticament enllestit un projecte de
llei del sector públic que, com administració instrumental, ha de
combinar l’eficàcia i l’agilitat amb el control. L’objectiu es
transformar i configurar un sector públic transparent en la gestió
dels interessos colAlectius i presidit pels criteris de bon govern.
Hem d’oferir a la ciutadania les màximes garanties que els
recursos públics s’utilitzen amb extrem rigor, honestedat i
eficàcia, i que no es puguin reproduir situacions com les que
han sortit a la llum pública. Per tant, seria el meu desig que en
les properes setmanes poguéssim parlar a fons d’aquest tema, i
una vegada escoltats tots els grups, i pactada la llei, la
poguéssim tramitar i aprovar.
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Per altra banda, mentre es tramita l’esmentada llei, estudiam
la fusió d’algunes empreses que composen el sector i que
determinarà una pauta de l’administració en aquest terreny. El
que perseguesc és aportar una major racionalitat a un sector que
cresqué un 60% la passada legislatura i ho va fer sense que fos
sempre justificada aquesta enorme expansió. Per tant, treballam
amb convicció per donar, com ho volem per al conjunt de
l‘activitat econòmica, major dinamisme i eficàcia a
l’administració. En aquesta direcció algunes conselleries
enguany ja han avançat feina.
Per altra banda el Govern té previst, durant aquesta
legislatura, transferir competències als consells, d’acord amb un
calendari ja acordat, amb la idea d’eliminar qualsevol tipus de
duplicitats.
Per tant, senyores i senyors diputats, austeritat a
l’Administració i al sector públic. A la inversió: expansió.
Vaig acabant. La realitat que ens envolta no és la que
voldríem, però tenim en aquesta comunitat una societat que n’ha
passat de tots colors. En aquest sentit estic convençut que estam
preparats per poder fer front als reptes que tenim plantejats, uns
reptes que es podran aconseguir sumant totes les energies. Ho
estam fent amb els pactes acordats amb els agents socials i
econòmics i amb la coordinació i la suma d’esforços amb l’Estat
i amb les altres institucions de la comunitat autònoma.
El Pacte per la Competitivitat és un full de ruta que seguirem
i prioritzarem, tenint en compte les nostres possibilitats i atenent
de forma prioritària la greu conjuntura que tenim plantejada.
La nostra ciutadania té el meu compromís de donar, a pesar
de les restriccions de recursos econòmics, la més gran atenció
possible als problemes socials que afecten moltes persones, i en
paralAlel realitzarem el major esforç inversor amb l’ajuda de
l’Estat per crear ocupació i mantenir llocs de feina, inversions
que també aniran dirigides a la millora de un model que el país
necessita.
Senyores i senyors, la crisi econòmica sembla que toca fons
a les Balears, tot i que els seus efectes més dolorosos tardaran
a esvair-se. Sabem el camí. L’hem traçat tots junts, amb
l’horitzó clar. És un camí que comença difícil, però que s’anirà
eixamplant. Tenim les eines, i la força del diàleg per anar
avançant. Entre tots, estic convençut que ho sabrem complir.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Antich.
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En aquest moment se suspèn la sessió, que recomençarà
demà a les 12,30, quan hauran transcorregut les 24 hores
reglamentàries.
S’aixeca la sessió.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Recomença la
sessió i en primer lloc tendrà lloc la intervenció dels grups. El
primer és el Grup Parlamentari Mixt i intervendrà en temps
dividit.
El Sr. Mayans té la paraula. Deu minuts per cada
representant. Té la paraula.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Senyores diputades, senyors diputats. President del Govern.
Quan ahir l’escoltava, i ho vaig fer amb molta atenció durant
tota l’hora que va durar el discurs, esperava, contínuament, un
canvi de to, un canvi de volum o un canvi d’actitud que donàs
la impressió que hi havia fermesa, que hi havia convicció,
seguretat i tot allò que s’espera d’un discurs en allò que vostè
volia expressar. Això finalment no es va produir. El que es diu
és molt important, però com es diu també ho és, confirma que
allò que s’explicant, per començar, convenç la persona que ho
expressa. Vostè, ahir, no va fer la impressió que el que deia s’ho
cregués.
Vaig a fer dues reflexions preliminars. He cercat a la web
del Parlament les dades del debat de l’estat de l’autonomia des
del 99, per tant dels darrers deu anys, cap any havia estat tan
prompte. Pregunt, alguna raó especial per què enguany sigui el
22 de setembre quan molts d’anys era a l’octubre o, fins i tot,
algun any al novembre? O simplement és que té por de les
dades de l’atur, per exemple, que siguin catastròfiques durant el
mes d’octubre i així s’evita un tema menys a discutir?
Si té por, president, vol dir que les seves polítiques no
funcionen al cent per cent, encara que ja sé que em dirà que és
el canvi de model, el canvi estructural, etc., que són coses molts
lentes. Li asseguro que la gent vol un govern fort i no un govern
que tengui por. Ara que parlam d’un govern que hauria de ser
fort i cohesionat li recordaré el que molts editorials de diaris i
notícies senceres deien fa uns dies. No és normal que fa unes
setmanes es filtràs la gran reorganització que faria el Govern i
finalment s’ha finiquitat amb un tema de dos consellers amb
l’excusa de donar un impuls per endavant a la política del
Govern. Home! Només faltaria que l’impuls fos per endarrera.
Aprofito per donar públicament l’enhorabona als dos
consellers nous. Això, president, ha evidenciat el poc que mana
vostè dins els consellers que no són del Partit Socialista.
Simplement, i no ho dic jo, ho ha dit també la premsa, que no li
han deixat tocar absolutament res més. Li vaig dir el 2007, és un
govern de mini governs amb un llast impressionant. Abans de
decidir qualsevol cosa per petita que sigui, fins i tot votacions
menors al Parlament, s’han de posar d’acord tots per donar el
vistiplau. Això fa que sigui, segons molta gent i l’opinió pública
també, un govern lent i molt dèbil. I aquesta és la segona
reflexió que li volia fer.
Conseqüències, algú d’aquest parlament pot explicar per què
està aturat el decret Nadal per tramitar-ho com a una llei amb la
possibilitat d’incorporar esmenes que molts de sectors ens
demanen com per exemple l’agrícola?, algú ho pot explicar?
Algú pot explicar per què no ha entrat dins el Parlament la llei
del sòl? Vostè va dir, quan va prendre possessió, que la llei de

les lleis, que era la llei o la pedra angular per desenvolupar les
Illes. Per cert, si el decret Nadal és resumit i tal vegada massa
directe, per dir-ho finament, l’esborrany de la llei que circula és
una enciclopèdia d’articles, per dir-ho també finament. Perdó,
m’he equivocat amb una cosa, sí que va entrar una llei del sòl al
Parlament, però la presentar UM i la va haver de retirar.
Tampoc no s’ha tornat a parlar de la policia autonòmica.
Això s’haurà de fer, també, com a una llei, supòs, però clar, aquí
cada partit del pacte deu tenir la seva idea de la policia
autonòmica o no? Aprofito per recordar, també, a la nova
consellera d’Interior el compromís de començar a implantar la
policia autonòmica a l’illa de Formentera com a pla pilot,
adquirit per l’anterior consellera en roda de premsa a
Formentera un dia després que es votàs que no a una proposta
meva idèntica al Parlament. El nivell d’inseguretat ciutadana a
les Illes és ja preocupant i se suposa que a l’hivern, esperem que
no sigui així, però tots els indicis marquen que sí, augmenti.
Vostè, Sr. President, ahir, d’aquest tema no en va parlar
absolutament res. M’agradaria saber la seva opinió i què pensa
fer amb aquest tema importantíssim per a tots.
Aquests són exemples que posen en evidència que si no hi
ha un govern fort, cohesionat i amb unitat de criteri la cosa no
funciona. Els esdeveniments van vint vegades més ràpids que la
política del Govern, quan hi hauria de ser a l’inrevés, i així la
recuperació es pot eternitzar. Per cert, parlant de recuperació,
ahir quan vaig sortir del Parlament un amic meu em va dir que
l’explicàs com era això que el pitjor de la crisi havia passat,
però que els efectes encara es notaran molt de temps. Segons
vostè, per tant, la crisi haurà durat un any, i punt. Sincerament,
i és un consell, evidentment no som ningú per donar consells,
però li aconsellaria que això no ho digui més. A la gent li
interessa com s’ho farà vostè per donar feina a la gent que no en
té; com s’ho farà per allargar la temporada i que la gent pugui
cotitzar, almenys, sis mesos; com s’ho farà per conservar els
turistes que ens visiten i que no disminueixin; i quines mesures,
que això és el més important, quines mesures portarà a la
pràctica aquest hivern que ens espera. El resultat pràctic és el
mateix tant si hi ha crisi com si no n’hi ha, però perduren els
efectes. El resultat pràctic és exactament el mateix.
Ara que han començat a tractar temes puntuals vostè, ahir,
no va explicar molta cosa del balanç ni dels resultats pràctics de
les mesures per a l’impuls i la recuperació econòmica que
aquest parlament ha adoptat per unanimitat durant l’any 2009.
Tots vàrem aprovar les mesures que vostè ens presentava per
donar-li suport i veure si entre tots podíem tirar del carro. Es va
limitar, simplement, a enumerar algunes mesures puntuals,
evidentment també importants, sobre la creació de feina en
alguns sectors concrets. Tampoc no va dir res sobre la Llei de
consells insulars. Sí va reconèixer una cosa, la dificultat
d’aplicació de la Llei de dependència, cosa que tothom
suposava, encara que siguem la primera comunitat a tenir una
llei d’aquesta importància. Com es finançarà?, i finalment, qui
la pagarà?
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I un tema, Sr. President, que no vull deixar per al darrer, el
tema del finançament. Vostè, ahir, aquest tema sí que el va
explicar molt bé. Balears, Catalunya i Andalusia són, en teoria,
les més beneficiades. Estam d’acord, però així i tot encara que
pugem 485 euros per càpita no arribam a la mitjana. En total i
en teoria arribaran 500 milions d’euros més. Si no fos així hi ha
el comodí del fons de suficiència i la disposició addicional
tercera del fons de competitivitat. Dic sempre en teoria perquè
s’han de complir moltes premisses per arribar a allò promès,
prova d’això és que ningú dels seus socis de Govern no ha sortit
públicament i ha dit, com va dir Esquerra Republicana a
Catalunya, hem guanyat la partida a Zapatero amb el tema del
finançament. Ningú no ha sortit a dir això. Més bé tot el
contrari, basta recordar la manifestació del PSM quan li va
preguntar sobre el finançament a Zapatero. Jo pregunt, no hauria
estat més fàcil posar una quantitat i s’ha acabat la història?
Abans de fer les darreres valoracions finals m’agradaria
tractar un parell de temes que vostè va mencionar poc ahir. Va
tractar per damunt el tema del sector primari i va tornar a
mencionar el pressupost del PDR i poc més. Ens podria explicar
què passarà amb la Conselleria d’Agricultura i les seves
direccions generals a partir de gener del 2010? Supòs que si és
un sector que, com vostè va dir l’any passat, gestiona el 80% del
territori a molta gent que ara mateix ens escolta li interessarà
saber què passa.
Es va produir l’apagada analògica i el sistema digital ja és
l’únic que funciona, pensen o tenen algun pla per millorar, de
manera definitiva i eficient, la cobertura a les illes d’Eivissa i de
Formentera?
Parlant també d’educació, li recordo al nou conseller els
deures, mai millor dit, pendents a Formentera: museu, escola
Sant Ferran, ampliació de l’institut. M’agradaria que ens
explicàs, president, si en aquests temes hi ha alguna novetat.
Parlant també d’assumptes socials, el Consell de Formentera va
adquirir un terreny per ubicar-hi la residència de la tercera edat,
la consellera respectiva va dir que era un tema que s’hauria
d’estudiar. Per tant, què passa? Per què servirà el terreny? Es
farà el centre?
He de recordar, també, president, que aquest estiu ha estat
un vertader caos quant al subministrament elèctric i de cobertura
mòbil a les Pitiüses. Així també com el funcionament de la
telefonia fixa. Crec, sincerament, que el Govern hauria d’instar
les companyies subministradores o concessionaris a complir uns
mínims per oferir uns bons serveis. M’agradaria saber què pensa
el Govern d’aquests tres temes. No pot ser que quan fa anys que
parlam de Calvià digital, Formentera digital i cablejam de fibra
òptica a tota Formentera no puguem fer ni una cridada pel
telèfon fix.
Parlant del calendari de transferències als consells insulars?
Vostè només va anomenar calendari. Podria especificar, aquest
calendari existeix?, no existeix?, les dates, les competències per
a cada consell? Com no puc tractar tots els temes acabaré.
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El 2007, el 2008 li vaig dir que sempre em trobaria, sempre,
per fer feina i per ajudar-li. Li ho he demostrat moltíssimes
vegades. Crec que la gent que ara mateix ens escolta vol això de
nosaltres, siguem del partit que siguem. El 2008 li vaig demanar
diàleg i reunions amb vostè, em va dir que ho intentaria, ha
passat un any i res de res. Enguany no tenc rèplica, només tenc
aquests deu minuts i vist l’èxit de les meves demandes de
reunions li contestaré l’any que ve. Això vol dir que el meu
discurs l’haurà d’interpretar com a una opinió o com a una
reflexió personal.
En tot cas, president, i acabant com he començat, el convido
a Formentera un parell de dies, que encara hi ha raons, a veure
si s’anima i faci un discurs amb un poc més de convicció i
seguretat. Així no pot anar. Allà, possiblement, podrem parlar
un poc més de la menor de les Pitiüses ja que ahir només la va
anomenar una vegada per esmentar el tema del centre de dia, un
projecte engegat l’anterior legislatura.
Gràcies, president.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Mayans. La Sra. Marí té la paraula.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Molt Honorable President del Govern de les Illes Balears.
Agraïm l’exposició que ens heu fet i per descomptat voldria
començar manifestant-vos que Eivissa pel Canvi ofereix el seu
suport, colze amb colze, amb la resta de formacions que donam
suport al Govern per continuar endavant en aquesta legislatura
no exempta de dificultats importants. Malgrat tot, com dèieu vós
mateix, president, amb l’esforç de tothom i amb la capacitat
emprenedora que caracteritza a la nostra gent farem mans i
mànegues per sortir-nos-en de la millor manera possible.
Inevitablement hem de començar referint-nos a la difícil
situació econòmica per la qual passen les Illes Balears. No
existeix, encara, recuperació a la vista. No n’hi ha tampoc per
al conjunt de l’Estat. Mentre la majoria d’estats membres de la
Unió Europea ja comencen a oblidar els tan comentats brots
verds, l’Estat espanyol continua sent una canya seca. A les Illes
Balears, a més, arrossegam un deute de grans dimensions xifrat
amb més de 3.000 milions d’euros i un dèficit galopant derivat
de la caiguda dels ingressos del Govern. La situació
sociolaboral és molt complicada, s’espera que es pugui arribar
a un 20% d’atur amb la problemàtica sobreafegida dels
treballadors fixos discontinus. Les dades ens mostren a les
clares que hi haurà moltes famílies que passaran per situacions
econòmiques molt difícils.
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Certament, el nou finançament hauria d’ajudar a palAliar la
situació i aconseguir que les Balears no hagin de contribuir al
fons de suficiència si no estan situades a la mitjana de l’Estat,
però sembla que no serà possible fins a l’any 2012. No ens
tornaren trobar, una vegada més, amb una nova estafa
consentida per part de l’Estat? El Govern haurà de fer tot el que
faci falta per negociar amb l’Estat perquè els acords presos no
es demorin. Però malgrat les difícils circumstàncies el Govern
ho ha fet correctament en els aspectes que li permeten d’incidir,
a partir dels propis plantejaments, a la situació econòmica de les
Illes Balears.
Des del meu punt de vista hi ha dos aspectes ben encertats.
El vostre compromís de no augmentar la pressió fiscal i tirar
endavant el conjunt de mesures immediates, amb partides
importants, per fer front a aquesta crisi econòmica. Veurem, en
un altre ordre de coses, les pujades d’impostos proposades des
del Govern de l’Estat quins efectes tendran sobre l’economia
general.
D’altra banda és ja, a hores d’ara, molt important
desenvolupar un nou projecte del REB de manera que pugui ser
un instrument adequat per complementar el finançament de la
nostra comunitat autònoma. He dit en altres ocasions que la
millor política social que podem fer ara mateix, a les Balears, és
lluitar per un finançament autonòmic mínimament just que ens
permeti tenir fons per desenvolupar les polítiques pròpies d’un
govern progressista. En aquest punt, Sr. President, la qüestió
nacional i la qüestió social es troben íntimament entrellaçades.
Una altra de les iniciatives que com a president del Govern,
en ares de l’estalvi, heu dut a terme és l’inici de la
reestructuració del Govern amb criteris d’austeritat i eficàcia.
Certament ho valoram positivament. Aquesta diputada només
hi voldria afegir que per molt que existeixin pactes de govern si
per una causa sobrevinguda, com és la crisi econòmica general,
hom decideix reestructurar el Govern tothom ha de participar
d’aquesta reestructuració, tothom ha de participar dels mateixos
criteris per responsabilitat, i el president del Govern hi és el més
interessat. En aquest sentit crec que totes les formacions que
donen suport al Govern han assumit la seva part alíquota de
responsabilitat. Entenem, per tant, que aquesta no és acabada
sinó que encara s’està duent a terme. Allò que no es pot
permetre de cap de les maneres és duplicar administracions. Si
es traspassen competències als consells insulars no se’n poden
mantenir de duplicades al Govern. La retallada del pressupost
per al pròxim exercici requerirà dels sacrificis i de la paciència
de tota la població, caldrà per això predicar amb l’exemple i fer
tota la pedagogia necessària.
Abans hem comentat que a la resta d’Europa es besllumen
indicis de recuperació, això anirà bé per a la nostra principal
indústria, el turisme. En aquest sentit consider que hi ha motius
per a la confiança, però que no ens podem despistar i no podem
permetre alguns errors com els comesos ara mateix. A Eivissa
les discoteques, i per mor d’això molts d’hotels, tanquen un
parell de setmanes abans perquè s’han suprimit vols de
companyies de baix cost. Tenim un handicap, senyores i senyors
diputats, que és el transport, necessitam que el Govern lluiti per
garantir el transport de totes les persones que vulguin viatjar a
les nostres illes i a tota la gent de les Illes que es vulgui
traslladar fora. No pot ser que la manca de vols faci minvar la
nostra temporada turística i això passa ara mateix. Hi ha d’haver

diàleg constant amb les companyies aèries i casos com el que
ara descric no poden produir-se mai, en cap circumstància, en
una comunitat que viu del turisme. Cogestió aeroportuària,
rebaixa de les taxes i més negociació amb les companyies de
baix cost són elements fonamentals per palAliar aquesta situació.
Com a representant d’Eivissa pel Canvi no voldria deixar
sense comentar algunes qüestions que afecten molt directament
l’illa d’Eivissa. Necessitam incidir en les infraestructures
sociosanitàries. Certament es construirà un nou hospital i
centres de salut, i això és molt positiu, però existeix una
precarietat molt gran pel que fa a residències geriàtriques i
centres de dia i es tracta d’un servei que no es pot deixar
abandonat. Per molt que en èpoques de crisi s’hagin de reduir
serveis entenc que aquest no està entre els que es poden retallar.
Pel que fa al camp de l’educació entenc que no només s’han
de mantenir els plans educatius posats en marxa, hem de
felicitar el Govern perquè aquests plans no només s’han
mantingut sinó que, a més, s’han estès a molts de centres
educatius estan, estam, però, aturats en el Pla d’infraestructures.
Així mateix tenim una oferta d’FP estancada que hi hauria de
deixar d’estar-hi. S’ha fet un esforç en la protecció del territori,
aquest esforç ha de ser una prioritat en unes illes sempre
necessitades de mantenir els seus atractius turístics. A l’illa
d’Eivissa paraules com “Ses Feixes” i “Sa Caleta” haurien de
ser-hi sempre presents.
Finalment, voldria comentar que es poden fer moltes coses
que no costen diners i que s’han de dur a terme amb urgència,
em referesc, naturalment, a impulsar amb força la tasca
legislativa, s’ha de dur a terme l’aprovació de la llei del sòl.
Avui en dia existeix una situació caòtica, ajuntaments i consells,
per mor d’aquesta manca de legislació fonamental en
l’ordenació del territori.
Hauríem de deixar discutit, pactat i aprovat el Projecte de
policia autonòmica. Vull aprofitar la referència per desitjar el bo
i el millor a la nova consellera del ram, Pilar Costa, que haurà
de pilotar amb fermesa els traspassos de Justícia, del tot
imprescindibles per acabar amb situacions d’abandonament com
la que pateixen en aquests moments, sense anar més lluny, els
jutjats d’Eivissa. Mentre es fa la policia autonòmica no aniria
malament que s’evitassin topades de les forces de l’ordre amb
ciutadans de les Illes Balears a causa de l’ús de la llengua
catalana. Tots els membres de la Guàrdia Civil i de la Policia
Nacional han de ser informats que el català és una de les dues
llengües oficials de la comunitat autònoma, que és la pròpia, i
que tothom el pot fer servir sempre que vulgui. Senyores
diputades i senyors diputats, ser educat, en principi, tampoc no
dispara els pressupostos.
Per acabar, tenint en compte que aviat passarem a la
discussió d’aquests pressupostos de la comunitat de les Illes
Balears per a l’any vinent voldria fer una crida a la cohesió del
conjunt de la comunitat autònoma perquè els pressupostos es
facin amb criteris d’equitat entre totes les illes. Fa un any vaig
intentar obrir el debat perquè el terme “Illes Balears” no s’usàs
com a sinònim de Mallorca, no me’n vaig sortir, no sembla que
sigui un debat que interessi gaire. Per a mi això és molt
preocupant.
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Consider que un dels greus problemes que solen tenir
aquests pressupostos és la manca d’equitat pel que fa a la
distribució entre illes, però segurament això s’evitaria si creixés
la consciència entre tots els membres del Govern, de la Cambra
i de la societat en general que les Balears són una entitat
formada per quatre illes de les quals una, encara que sigui la
més gran, és Mallorca.
Finalment, senyores diputades i senyors diputats, Sr.
President, vull apelAlar a la força de les idees. Fa falta formació,
fa falta investigació, hem de caminar cap a l’excelAlència i mai
no hem d’oblidar que, com deia John Maynard Keynes, “mouen
més el món les idees que no els interessos”.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el Sr. Melià. Vull
felicitar el Grup Mixt per la seva puntualitat a complir el temps,
no és usual.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Veurem si estam en la tònica. Sra. Presidenta, senyores
diputades i senyors diputats, Sr. President del Govern, el seu
discurs d’ahir inevitablement estava molt centrat en la difícil
situació econòmica que travessa el país, coincidim bàsicament
en el seu diagnòstic.
És evident i sabut que aquesta crisi no només afecta les Illes
Balears ja que té un abast mundial. Ara bé, a les Illes Balears
aquesta crisi té algunes particularitats que han de centrar la
nostra atenció. Una primera particularitat és la inferior capacitat
de resposta dels nostres poders públics. Una inferior capacitat
de resposta perquè som la comunitat autònoma amb una
capacitat de despesa pública més baixa dins el conjunt estatal i
això tot i el nostre innegable esforç fiscal. No oblidem que la
despesa pública a nivell estatal suposa el voltant del 40% del
producte interior brut, quan a les Illes Balears aquesta despesa
pública suposa al voltant del 28% del producte interior brut.
Aquest tema, encara que sigui reiteratiu, no és anecdòtic
com demostren les xifres. Des del Govern s’ha afrontat aquesta
situació i s’han fixat tres grans instruments per intentar
compensar una situació que tots hem qualificat d’injusta.
Aquests tres instruments són sabuts: el model de finançament de
les comunitats autònomes, les inversions de l’Estat i el règim
econòmic especial.
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En relació amb el nou model de finançament ja en el debat
de juliol d’enguany, li vàrem manifestar que no compartíem la
desproporcionada anàlisi satisfactòria que alguns feien i encara
fan. Dèiem aleshores que tot i que hi ha una modesta millora, el
nostre problema persisteix perquè el nostre dèficit fiscal
continuarà essent escandalós. Un dèficit fiscal que segur es
mantendrà per sobre del 12% del nostre producte interior brut.
La qüestió, però, és que no només el problema persisteix, sinó
que a més la modesta millora és encara més tímida d’allò que es
calculava.
Resulta que el 2009 havíem de rebre 375 milions
suplementaris i sembla que ens quedarem amb 210 i el 2010
havíem de rebre 425 milions i sembla que ens quedarem amb
258. És evident per aquest cantó que no trobam la solució
estructural als nostres problemes endèmics de despesa pública,
només comparar aquestes petites millores amb la retallada
pressupostària necessària de 500 milions d’euros ens dóna una
pista de la significació real de la reforma del model.
En relació amb les inversions de l’Estat no negarem que
s’han produït alguns avanços importants, com el Conveni
ferroviari, però també és veritat que observam que alguns dels
compromisos adquirits no es concreten tal i com estava previst.
Pensam per exemple en el compromís d’adquisició de finques
litorals. Ha costat moltíssim que es pagàs Planícia i s’ha pagat
mitjançant les inversions estatutàries quan és evident que
aquesta compra no havia d’anar a aquest fons o pensam en
l’esperat Conveni de torrents o en la concreció de les inversions
en depuradors o pensam en la Platja de Palma i la seva
anunciada -i ajornada- reconversió.
Passem però al règim econòmic especial. Vist com ha anat
el model de finançament i com arriben les inversions estatals,
des d’Unió Mallorquina pensam que a aquesta qüestió li
hauríem de dedicar molta més atenció fent una primera
aproximació a per on caminarem, per on proposa el president
del Govern que caminem. Els pròxims mesos hem de fer un
important esforç per intentar avançar en aquest tema. Molts dels
nostres sectors econòmics es juguen una part de la seva
competitivitat i per tant, convé començar a fer concrecions i
propostes detallades, més si tenim en compte que el Govern
central amenaça amb una pujada de l’IVA que suposarà un nou
fre i un nou entrebanc per a les nostres empreses i els nostres
negocis.
Una segona particularitat que presenten les Illes Balears dins
aquest context de crisi és la manca de flexibilitat de la nostra
capacitat de resposta. Una manca de flexibilitat que té múltiples
concrecions, en destacaré dues: l’excessiva burocratització i el
centralisme.
En relació amb l’excessiva complexitat i durada dels tràmits
administratius, el Govern ha tirat endavant mesures per lluitar
contra aquesta xacra, n’és una bona mostra el Decret Llei
1/2009, de mesures urgents per a l’impuls de la inversió, una
norma que ha de permetre la modernització dels nostres
establiments turístics mitjançant el Pla Renove i una norma que
ha de permetre la reconversió dels nuclis turístics.
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El problema és que d’aquesta classe de mesures al final es
facin lectures restrictives per part d’àrees del mateix govern,
dels ajuntaments, dels consells insulars que al final
desnaturalitzin i restin força a la pretensió original que,
lògicament, és millorar la nostra oferta i dinamitzar la inversió
privada gràcies a mesures extraordinàries en uns moments
d’atonia.
Per assolir la reactivació econòmica els poders públics no
només han de fer inversió i despesa pública, sinó que també fa
falta que simplifiquin tràmits per obtenir permisos i
autoritzacions o per obtenir ajuts establerts o podríem parlar en
aquest mateix sentit de les reserves estratègiques de sòl, de
l’anomenada Llei Carbonero, o podríem parlar del decret llei
per reduir la durada i feixuguesa de les tramitacions ambientals.
La lentitud administrativa però, no només afecta les
tramitacions, també afecta els pagaments dels deutes
reconeguts. Al seu discurs vàrem notar a faltar iniciatives per
agilitar els pagaments del Govern i per reduir el deute de
l’Administració autonòmica, deute tant en les empreses com en
els ajuntaments, introduir liquiditat en el sistema té un efecte
benèfic sobre l’estructura econòmica del país i és una necessitat
peremptòria.
El centralisme també és un element que acaba restant
flexibilitat i en conseqüència ens acaba passant factura
econòmica. Des d’Unió Mallorquina defensam que els nostres
ports i aeroports siguin gestionats des d’aquí ja que això ens
permetria influir en les taxes aeroportuàries o en les freqüències
de vols, aspectes tots dos que lògicament són fonamentals per
a l’economia turística del país, com defensam la gestió del
nostre litoral i de les nostres platges, espais dels quals
lògicament no importa posar en evidència la seva importància.
Defensam més i millor seguretat ciutadana i per tant,
defensam l’empenta decisiva a la policia autonòmica.
Lògicament també reconeixem que en aquest camí hem fet
passes importants, el traspàs del Port de Cabrera em sembla una
bona mostra.
Una tercera particularitat de les Illes Balears és la baixa
qualificació de la nostra mà d’obra que es troba relacionada amb
un creixement demogràfic que ha assolit uns percentatges poc
comparables amb altres països i regions del nostre entorn.
Aquesta particularitat ens obliga a redoblar els esforços tant a
nivell de formació i d’aconseguir millorar la qualitat de
l’ocupació com a nivell d’integració i de dimensionament dels
serveis públics per donar resposta a la situació.
La immigració és un tema on és molt fàcil ésser acusat de
xenòfob o de racista, però és possiblement un dels grans reptes
del país. Un repte que encararem adequadament si no ens
dedicam únicament i exclusivament a ésser políticament
correctes.
Per a Unió Mallorquina la cohesió social és un objectiu
fonamental de l’acció pública del Govern. Una cohesió que s’ha
de fonamentar sobre la llengua i cultura pròpies de les Illes
Balears. Una cohesió que té com a eix bàsic lluitar contra l’atur
i per a una ocupació de més qualitat. Una cohesió que
aconseguirem en la mesura que la nostra política social eviti
l’exclusió, es preocupi dels sectors vulnerables, ofereixi uns

serveis públics de qualitat i accessibles per a tothom i ens
possibiliti un bon funcionament de les accions social.
En tota aquesta matèria reconeixem la important i
encertadíssima tasca que fa la Conselleria d’Afers Socials, no
només amb el desplegament de la Llei de dependència, sinó
també amb la recent aprovada Llei d’Afers Socials. La cohesió
social és evident que no s’assoleix posant en qüestió la
normalitat de l’ús de la nostra llengua.
Sr. Antich, a Unió Mallorquina les línies estratègiques del
Govern per lluitar contra la crisi ens semblen correctes. No
pujar la pressió impositiva ens sembla una cosa de sentit comú,
que ja es veu que a vegades és el manco comú dels sentits.
Castigar el consum i restar competitivitat a les empreses
mitjançant mesures fiscals ens sembla el contrari d’allò que s’ha
de fer. Intentar mantenir la capacitat inversora és una fita
informadora que serà difícil assolir ateses les restriccions
pressupostàries. Apostar per avals, per préstecs, per crèdits tous,
per línies de finançament als emprenedors és la forma d’intentar
dinamitzar el teixit productiu i reactivar l’economia. No ens
cansarem de recordar que per redistribuir la riquesa primer se
n’ha de crear, de riquesa.
El suport d’aquest govern a la indústria, a la principal
indústria del país, és innegable. La interlocució, la promoció
amb el Pla de màrqueting, la figura de Rafel Nadal, la
preservació del territori com a evident actiu turístic, la
modernització hotelera són mostres fidedignes que en uns
moments realment delicats el Govern està a peu d’obra intentant
ajudar aquest sector tan important per al país.
En aquesta línia pensam que el Govern ha d’avançar en
plantejaments de noves normatives que eixamplin les modalitats
turístiques que poden ser objecte de comercialització. Pensam
que hem d’estudiar la via dels condohotels com a una fórmula
per donar més rendibilitat i productivitat a la nostra indústria
turística, que lògicament aquest és un dels handicaps que
darrerament arrossega amb més força.
Sr. Antich, en moments difícils com els actuals, allò que la
societat reclama és valentia i coratge. Les mesures innovadores
i valentes que ha pres el Govern, com els decrets lleis
assenyalats, com la Llei Carbonero, han estat aplaudides i
mereixen bones respostes del sector privat. En aquesta línia de
decisió, de determinació i de flexibilitat és en la qual el
convidam a continuar.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Melià. També faig extensiva la felicitació
a aquest portaveu.
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A la Mesa i a Junta de Portaveus s’ha decidit a solAlicitud del
Govern que les respostes per part del president seran després de
la intervenció de tots els grups que donen suport al Govern,
Grup Mixt, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i Grup
Socialista. És així?
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l’evolució de l’atur o les dades de la temporada turística que ara
mateix està acabant, però no ens podem instalAlar en el
pessimisme ni llançar missatges catastrofistes, seria una
irresponsabilitat, un atac a la línia de flotació de la nostra
economia, sobretot quan una part de la crisi actual és una crisi
de confiança.

Doncs pel BLOC té la paraula el Sr. Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. President, no hi ha dubte que al discurs d’ahir ens
dibuixareu un escenari difícil, complicat, molt complicat, una
situació que ens costarà superar, un panorama que sens dubte
podríem qualificar d’emergència i és real, ben real. Tots sabem
que no en som els responsables, de la crisi econòmica. No s’ha
generat aquí a les Illes i tenim les possibilitats que tenim per
ajudar a solucionar-la, però està clar que l’excessiva
dependència que el nostre model econòmic ha tengut de la
bombolla immobiliària i de la construcció ha agreujat les
conseqüències de la crisi. En tot cas, la nostra responsabilitat és
fer tot el possible per frenar-la i perquè els seus efectes siguin
el manco dramàtics possible.
Des del Grup Parlamentari del BLOC per Mallorca i PSMVerds hem estat des d’un primer moment ben conscients de les
dificultats que ens venien a sobre. Des d’un primer moment hem
advertit de la necessitat de prendre mesures, però també sabíem
i sabem que són molt migrades les nostres forces i capacitats,
les forces i capacitats de les Illes Balears, per fer-hi front amb
tota l’eficàcia que desitjaríem.
Més diré, fa anys que parlam d’insostenibilitat progressiva,
del perill de colAlapse, fins i tot d’irreversibilitat d’algunes
actuacions. Fa anys que anunciam que aquesta situació en què
ens trobam ara havia d’arribar, no certament referida a la
situació financera global més imprevisible per a nosaltres, però
sí a la crisi d’un creixement compulsiu basat en el consum del
territori, l’economia especulativa i en el referent exclusiu dels
rècords quantitatius. Així durant anys hem assolit per exemple
rècords en llicències urbanístiques, en constitució d’hipoteques,
en increment de preus al consum, en increments de població i
també en abandonament prematur dels estudis o en fracàs
escolar per posar alguns exemples dels rècords que hem
obtingut en els darrers anys a les Illes Balears.
Fa més d’un any en el debat de finals de juliol del 2008
començava la meva intervenció amb aquestes paraules: “hi ha
crisi, és evident que podem dir ben clar que estam en crisi”, i
acabava dient: “és el moment de posar les bases de bon de veres
per a aquest canvi de model, consensuat amb tots els sectors, un
canvi que repercuteixi en una millor competitivitat de les Illes
Balears i en una major qualitat de vida dels ciutadans de les Illes
Balears. Això no evitarà les causes de la crisi que tothom sap com he dit abans- que són alienes a les Illes Balears, però sí que
permetrà afrontar millor aquesta situació”.
Avui, un any i escaig després, són paraules plenament
vigents, amb un agreujant. Les circumstàncies econòmiques han
empitjorat i la situació és més difícil. Malgrat les mesures que
el Govern de les Illes Balears ha posat en marxa, mesures clares
i necessàries, però sovint limitades per l’abast de les nostres
competències. Tanmateix la situació ha empitjorat, basta veure

Ben al contrari, hem de ser realistes, però no hem d’oblidar
ni menys valorar els nostres potencials, la nostra capacitat de
recuperació que ens situa en una posició favorable per remuntar
l’actual moment, però per a tot això, Sr. President, no basten les
paraules. Calen actuacions, calen noves mesures i sobretot cal
un nou enfocament, una nova visió, un canvi radical en el
missatge que han de percebre els ciutadans i ciutadanes. Si
hagués de definir aquest missatge ho faria amb quatre paraules:
austeritat, imaginació, solidaritat i reivindicació.
Austeritat, imaginació, solidaritat i reivindicació,
m’explicaré. Austeritat, és evident -i vostè Sr. President bé ho
exposà ahir a la seva intervenció- que cal redimensionar la
despesa pública. Han arribat els anys de les vaques magres i
ningú no gosa aventurar quan s’acabarà. Esperem que no durin
els set anys de la història bíblica. Per tant, hem de tenir molt
clar que cal canviar el paradigma en base al qual ha funcionat el
nostre país.
Austeritat i rigor per tant en comptes de malbarataments,
colAlaboració i participació en comptes de prepotència,
honestedat en comptes de corrupció. No hem de planificar
pensant en un futur proper on novament els ingressos ragin
abundosament, no ens hem d’agafar la crisi com un simple
compàs d’espera, com un parèntesi que prest es tancarà, com
una mena de malson del qual després despertarem i s’haurà
acabat. No, al contrari, crec que hem de fer bona la frase
d’Einstein quan deia que enmig de les dificultats s’hi amaga
l’oportunitat. Les actuacions que posem en marxa per tant han
de tenir un objectiu clar, han de bastir un sistema econòmic que
estigui, en la mesura del possible, més preparat per afrontar una
situació com l’actual.
No podem tornar dependre del creixement desorbitat del
sector de la construcció, i molt manco d’un sistema basat en
l’especulació i el guany fàcil. La construcció, que durant anys
va propiciar importants xifres d’ocupació laboral, que ara per
cert s’han convertit en altes xifres d’aturats, i que també va
proporcionar tants d’ingressos tant a nivell municipal com
autonòmic, ingressos que ara s’han acabat, no pot ni ha de
tornar als nivells d’anys anteriors. No podem tornar al passat
perquè ja en coneixem les conseqüències en el medi ambient i
en el model econòmic.
No podem tornar a malbaratar recursos públics en obres
faraòniques, moltes innecessàries, que sobredimensionen aquest
sector, i que eixuguen les arques per quan veritablement sigui
necessària la inversió pública. No podem caure una altra vegada
en la irresponsabilitat d’un deute injustificat i massa sovint
injustificable. No podem consentir un sistema públic gestionat
amb les premisses de la malversació i la corrupció. No podem
tornar al passat.
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La fallida del model neoliberal ens ha de permetre afrontar
temes que durant anys han estat tabús. El respecte al medi
ambient, la formació, la innovació o la qualitat per damunt i per
sobre de la quantitat han de ser les nostres senyes de futur. El
canvi de model econòmic, però també territorial i de mobilitat,
no pot quedar en paraules. Hem de corregir l’actual model i anar
ben alerta de caure un altre cop en els paranys i en els errors del
passat, com fan alguns, per exemple, insistint en nous projectes
urbanístics que duen a més consum de territori i que no són més
que repetició dels models anteriors. Tornant a aprofitar les
frases que deia Einstein, si vols canviar els resultats, no facis
sempre el mateix.
Sr. President, sense deixat el tema de l’austeritat i de la bona
gestió, hi ha un aspecte en què consider que podem coincidir
totes les forces polítiques presents en aquesta cambra. Cal
racionalitzar l’Administració pública de la nostra comunitat, i
per això una part del camí, la tenim per escrit a l’Estatut
d’Autonomia. Hem d’eliminar duplicitat de funcions,
solapaments, interferències..., en definitiva, hem d’avançar amb
rapidesa i efectivitat en el traspàs de les competències que els
són pròpies als consells insulars, traspàs que ha de suposar una
reducció de l’administració del Govern de les Illes Balears. En
època de crisi no és comprensible que es poguessin mantenir
dues estructures paralAleles, jo afegiria que ni en època de crisi
ni mai. Vostè ahir també ho va apuntat, tot i que per jo va
descuidar un aspecte: que tal i com marca la llei, sense revisar,
adequar i actualitzar el finançament dels consells insulars,
aquest procés serà incomplet, i cal afegir també la necessitat
d’assegurar les inversions necessàries en les competències no
transferides, especialment en els casos de Menorca i Eivissa i
Formentera. En conclusió, racionalitzar l’arquitectura
institucional de la comunitat autònoma és també dur a la
pràctica mesures d’austeritat i de bona gestió.
Però això no es pot fer des de la premissa de la demonització
de la cosa pública, no es pot caure en la temptació populista
d’un missatge fàcil i demagògic de crítica a allò que significa la
gestió pública i fins i tot jo diria que la política i els polítics. No
ens podem limitar a cercar titulars amb mesures superficials;
ben al contrari, les polítiques de l’austeritat i la racionalitat en
la despesa es poden fer, s’han de fer, des de la defensa d’allò
públic, des de la defensa de l’estat del benestar, des de la
defensa de les inversions públiques, des de la defensa de les
polítiques fiscals progressives i de les polítiques socials:
dependència, salut, habitatge, ocupació... És per això, Sr.
President, que hem de dur a terme les mesures que calguin
abans que reduir serveis públics bàsics i essencials en èpoques
de crisi. Si esdevenen moments d’enorme dificultat econòmica
de la nostra societat senzillament no es poden eliminar o reduir
dràsticament els serveis públics, sigui educació, sigui salut,
siguin serveis socials, sigui transport, etc. Això no suposaria
més que gravar encara més la dificultat de les nostres famílies.

Però continuaré. Imaginació. Imaginació, Sr. President,
imaginació perquè en aquest escenari de crisi les inversions
públiques siguin el més rendibles possible des del punt de vista
social. Cal imaginació per donar suport a l’economia productiva
més enllà de la simple subvenció, a través, per exemple, del Pla
d’indústria o del suport a la innovació, temes en què vostè ahir
feia èmfasi en el seu discurs. Cal posar noves eines a l’abast de
les empreses, cal facilitar-los l’obertura de nous mercats, cal fer
possible que s’obrin noves escletxes que, per petites que siguin,
suposin en un futur nous àmbits de creixement. No és tasca
senzilla, no ho ha estat mai, però tampoc mai no havia estat tan
necessària. Només així aconseguirem tornar a crear llocs de
feina, que és en definitiva, des del nostre punt de vista, la millor
de les polítiques socials.
Però això no es fa d’un dia per l’altre, i per tant imaginació
també, Sr. President, perquè els més desvalguts no es vegin
enfonsats per una crisi de la qual mai no han estat culpables,
encara que alguns ho vulguin fer veure així, una crisi que
colpeja fort i dur aquells que estan patint com a espectadors, que
veuen com s’ensorren les seves ilAlusions i esperances. Per això
també solidaritat; cal que els aturats -som conscients que seran
molts aquesta tardor, més de 70.000 per l’octubre ens anunciava
la consellera de Treball-, que les famílies sense ingressos, que
totes les persones en risc d’exclusió social tenguin l’aixopluc
d’aquest govern. Per al nostre grup parlamentari és un deure
ideològic, però també humanitari. No fer-ho així seria caure en
el pitjor dels darwinismes socials.
Però la crisi no ens ha de fer oblidar altres temes importants
per a un govern progressista, com seria el de l’aprofundiment
democràtic. La participació ciutadana, a través, per exemple, de
les consultes populars -que a alguns els fa tanta por, com hem
vist recentment, hi ha hagut una certa polèmica a altres indrets-,
o el desenvolupament de la carta de drets socials prevista a
l’Estatut d’Autonomia, en serien alguns dels exemples que
voldria posar a reivindicar i desenvolupar en els pròxims temps.
Aprofundiment democràtic en tots els temes, també en els
lingüístics. Hem de cuidar la nostra llengua com a llengua
comuna, de trobada, de cohesió social; en canvi no deixam de
tenir notícies d’agressions per motius lingüístics que han de
merèixer el nostre rebuig i l’exigència a les institucions
implicades de l’aclariment dels fets. No poden passar més casos
com el denunciat recentment per un jove, agredit a l’aeroport de
Palma per parlar en la nostra llengua; encara, per cert, esperam
les explicacions del delegat del Govern espanyol.
Austeritat i imaginació, solidaritat i reivindicació.
Senyores diputades, senyors diputats, és legítima, lògica i
desitjable la confrontació política, és inherent a una veritable
democràcia, però també és legítima la colAlaboració quan els
superiors interessos del país així ho demanen. En aquest sentit
destacaria l’exemplar reacció de tothom davant l’atemptat
terrorista que ens va colpejar aquest estiu. Crec que l’actual
situació d’emergència requereix de la unitat de tots per aprovar
mesures efectives contra la crisi, i l’actual situació també
requereix de la unitat de tots per la reivindicació.
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Sr. President, coneix vostè perfectament quin és el nostre
parer sobre la política del Sr. Zapatero. Hem criticat algunes
mesures de dubtosa utilitat social com podia ser el descompte
dels 400 euros de l’IRPF, que ara l’Estat, per cert, s’està
plantejant tornar enrere; o altres mesures com fer pagar a les
comunitats autònomes, que ja estan ofegades, determinades
polítiques de l’Estat. Ho hem vist, ho veim encara actualment,
amb les dificultats que tenim per aplicar la Llei de la
dependència, una legislació estatal que ha recaigut sobre les
comunitats autònomes que ha de fer front, en el nostre cas, a
més, amb grans dificultats, a unes nombroses necessitats cada
vegada creixents i a les quals no podem fer front, i l’Estat no hi
posa el que hi hauria de posar de la seva part. Però és que l’Estat
no s’atura de fer qüestions com aquestes, perquè a més
recentment ho hem vist amb les subvencions per a la compra de
cotxes, no consensuada amb les comunitats autònomes, a les
quals pràcticament se’ls va exigir que fessin una aportació del
25%, i, a aquesta comunitat autònoma, no li va quedar més
remei que afegir-s’hi, com ho varen fer la resta de comunitats
autònomes. Fins i tot darrerament ho hem vist amb el subsidi
dels 420 euros per aturat, que hi va haver declaracions d’alguns
responsables ministerials en el sentit que volien que es pagassin
per part de les comunitats autònomes. En tot cas la reacció del
Govern de les Illes Balears va ser ràpida en aquest sentit de,
lògicament, avançar-se i dir que de cap de les maneres no ho
podria assumir la comunitat autònoma de les Illes Balears.
I, és clar, la nostra discrepància amb la política del Sr.
Zapatero també, també, és amb el nou sistema de finançament.
No compartim, Sr. President, la seva satisfacció sobre el model
de finançament. Des d’aqueixa mateixa tribuna, ara fa
aproximadament dos mesos, ho deixava clar; deia que vostè, jo,
tots, hem passat pel calçador, que ens hi han fet passar per una
raó molt senzilla: perquè, ara com abans, fora del sistema s’està
pitjor. Deia que en això crec que res no ha canviat; les Illes
Balears som amb diferència des de fa molta estona la comunitat
autònoma que en comparació aporta més recursos a les arques
estatals, mentre que sistemàticament som la comunitat que ha
rebut manco finançament i manco inversió estatal per càpita, i
vull remarcar-ho, perquè són els dos elements en què hem estat
sempre per davall de la mitjana, finançament i inversió estatal
per càpita. La seva satisfacció, per tant, crec que és una qüestió
de fe, fe en l’Estat, que en el cas dels dos grans partits estatals
esdevé entrega incondicional quan els seus governen a Madrid.
Vostè confia que el Govern de l’Estat complirà la seva paraula,
mentre que des d’una posició nacionalista i progressista som
conscients, perquè ho hem vist massa vegades, que els
compromisos de l’Estat molt sovint no es compleixen.
Malauradament per al nostre país, els estudis que es
comencen a fer sobre el nou sistema de finançament pens que
ens estan donant la raó. Basta llegir-se el recent anàlisi que ha
fet la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada per adonar-se
que tal i com vaig avançar en el debat del passat mes de juliol
les Illes Balears probablement tornaran a quedar per sota de la
mitjana estatal, digui el que digui el Govern espanyol, i això
sense esmentar l’enorme deute històric que el Govern de l’Estat,
com sí ha fet, per cert, per exemple amb Andalusia, es nega a
assumir.
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Reivindicació, Sr. Antich, unitat i reivindicació. Li pertoca,
a vostè, liderar aquesta reivindicació; li pertoca cercar i defensar
les fórmules que facin possible que la injustícia no es perpetuï.
Finançament, cogestió aeroportuària, transferències de justícia;
descomptes en el transport per a residents no comunitaris, una
exigència de fa molts d’anys; la signatura immediata, per
exemple, del conveni del tramvia; la declaració dels serveis
públics de vols amb la península, també molt reivindicada,
especialment per Menorca i per Eivissa; el règim especial de les
Illes Balears..., un rosari de temes en què el nostre grup voldria
veure un parlament unit al seu darrere en una clara positura
d’exigència i reivindicació davant l’Estat.
Sr. Antich, he dit abans que les Illes Balears tenen un
enorme potencial econòmic, però hem de ser ben conscients que
mai no el podrem desenvolupar si ens ofega l’espoli fiscal que
patim. Basta veure un exemple: malgrat les dificultats que hem
tengut en aquesta temporada turística, les Illes Balears pens que
han aguantat molt millor que altres zones de l’Estat espanyol.
Amb un sistema de finançament just i amb els instruments que
Madrid ens nega, per exemple la gestió dels nostres aeroports,
la situació econòmica actual de les nostres illes estic convençut
que no seria tan dura com és actualment. Quan aquí les coses
anaven bé, quan les nostres aportacions a l’Estat no deixaven de
créixer, nosaltres aportàvem, i aportàvem molt, moltíssim, a
l’Estat. La pregunta és per què quan la situació s’està invertint,
per què quan la nostra renda per càpita està baixant, per què
quan els nostres índexs de creixement ara són negatius i hem de
retallar les nostres previsions pressupostàries, per quina raó
lògica hem de continuar transferint bona part dels nostres fons
a Madrid, sota la disfressa, des del meu punt de vista, d’una
mala entesa i falsa solidaritat. Vivim enmig de l’absurd, un
absurd injust i cruel per a la nostra terra, perquè no es pot
qualificar d’altra manera més que d’absurda aquesta situació.
Sr. Antich, cal que les Illes Balears diguin prou, cal que
vostè com a president del Govern encapçali aquesta
reivindicació, cal que la unitat de les forces polítiques es
demostri amb el suport a unes mesures econòmiques pròpies,
però també amb l’exigència d’allò que ens pertoca i
sistemàticament se’ns nega.
És evident que si no haguéssim hagut de fer front a
importants forats pressupostaris herència de la mala gestió del
passat, importants forats pressupostaris de la mala gestió del
passat, i no tenguéssim el mal finançament històric que patim,
pens que podríem afrontar l’actual situació econòmica amb
moltes més possibilitats. De fet, si aquesta situació continua
així, si els nostres ingressos continuen caient, si no hi ha una
gran millora del finançament, i pareix que fins que no es torni
a canviar el sistema estam condemnats a continuar amb el
finançament que tenim ara, ens agradi o no ens agradi, i en
canvi per altra banda les necessitats socials, les educatives, les
sanitàries, etc., continuen creixent, agradi o no haurem d’entrar
a valorar en un futur ben pròxim la revisió de la nostra fiscalitat,
amb mesures segurament difícils però també segurament
necessàries. No podem descartar res sense garantir que
complirem la nostra gran responsabilitat, que és la de garantir
els serveis públics a les Illes Balears. Per a nosaltres, per tant,
la línia de gravar les rendes més altes o la d’explorar la fiscalitat
ecològica són possibilitats que no hem de descartar. És un debat
obert que l’Estat, per cert, ja s’ha plantejat, per ventura no amb
les mesures més adequades ni amb les que nosaltres
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compartiríem, però sí que s’ho ha plantejat. O amb una altra
mesura també molt clara: ara disposam d’una agència tributària
pròpia, per tant crec que entre altres qüestions aquesta agència
tributària pròpia ha de tenir, hem de tenir, com a bandera la
lluita contra el frau fiscal.
I encara una altra qüestió afegiria jo: la situació actual
requereix un esforç en la despesa pública, per això cal
replantejar, des del nostre punt de vista, els límits a
l’endeutament que marca l’Estat. Per fer front a moments de
crisi com l’actual són molts els països que han optat per la
despesa pública; són moments en què es requereixen inversions
públiques, despesa pública, i per tant modificar les limitacions
actuals a l’endeutament potser no queda més remei.
Senyores diputades, senyors diputats, la meva intervenció ha
tengut com a única intenció cercar un nou escenari, un escenari
millor per al nostre país. És urgent i és necessari. Hauríem de
recordar en aquest sentit les paraules del poeta Anselm
Turmeda, que ja en el segle XIV ens deia: “No sé per quina raó
els meus fills m’han avorrida, ni per què divisió entre ells és
establida; si ma gent era unida, viuríem segurament”. És la
nostra oportunitat, no la desaprofitem.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Barceló. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diéguez.
Sr. Diéguez, té la paraula.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Sr.
Presidente, por tercera vez en esta legislatura comparece para
debatir sobre el estado de nuestra autonomía, con su discurso de
ayer.
En primer lugar querría agradecerle que en su discurso de
ayer no nos sacara ningún conejo de la chistera, porque estamos
demasiado acostumbrados aquí a oír discursos con esos
simpáticos roedores en la chistera del orador, roedores que
complacen un día y normalmente decepcionan mil. Hemos visto
muchísimos ejemplos de debates en los que venía un presidente
aquí, sacaba un conejo, por ejemplo, qué sé yo, billetes a 27
euros; complacía un día, obtenía titulares y luego defraudaba
1.000. Todos aquellos conejos tenían la mixomatosis desde el
día de su nacimiento. Por eso, Sr. Antich, lo primero que
hacemos es darle las gracias porque haga un discurso serio y
riguroso, sin conejos ni sorpresas de esas características.

Miren, se suele decir que el debate del estado de la
autonomía es un debate de pasado y que el debate de
presupuestos es un debate de futuro. Yo no estoy del todo
convencido de ello, pero empezaré mi intervención revisando lo
que ha sido este año desde nuestro punto de vista. Y tenemos
que empezar diciendo que ha sido un año de paradojas. ¿Qué es
una paradoja? Una paradoja es lo opuesto a lo que se considera
cierto, es un contrasentido pero con sentido, y empezaré por la
primera paradoja. La primera paradoja, y la hemos ya oído
incluso esta misma mañana, la de los desunidos que critican la
desunión de los unidos.
Decían, desde la oposición, Sr. Presidente, que su gobierno
no duraría, que era débil, que le faltaba unidad, que las crisis
internas le consumirían y, sin embargo, es la tercera vez que
usted en esta legislatura se presenta a un debate sobre el estado
de la autonomía. Mire, la historia de los pueblos antiguos,
prácticamente en todas las civilizaciones, está plagada de
leyendas en las que se cuenta que, estando el heroe local
librando batallas con un enemigo, normalmente superior y
mejor pertrechado, que para eso es heroe local, por esa
intervención divina o a veces sobrenatural que ayuda siempre a
los buenos, las flechas que arroja a los enemigos se vuelven
contra ellos mismos, y así encontramos ejemplos desde la
irreductible Covadonga hasta la dinastía Ming en China, en
todas partes.
Comenzaba, decía, y desde los escaños del Partido Popular
oíamos decir que el Gobierno era una especie de jaula de grillos
que no se entendían entre sí, que su presidencia era débil, pero
quien cayó fue su portavos, su primer portavoz que se fue a
Washington. Llegó la segunda portavoz, que se hizo cargo del
muerto, y lanzó también sus flechas: que si hexapartito, que si
su gobierno era inestable, que su presidencia era débil, que si no
se entendían, intervención sobrenatural, las flechas se volvieron
contra ella; su cargo era inestable, su presidencia era débil y
desde luego en sus filas no se entendían, y así cayó la segunda
portavoz, que se fue a Bruselas.
Mientras, su gobierno ha ido aprobando todas las leyes que
ha presentado, aprobando presupuestos, negociando la
financiación autonómica, la concertación social para salir de la
crisis, etcétera. En abierta paradoja, desde la oposición los que
acusan a su gobierno de estar dividido, para demostrar que no
están divididos acuerdan dividirse el cargo de portavoz
parlamentario y eligen a su tercer portavoz, pero esta vez con
fecha de caducidad para que pueda haber un cuarto portavoz que
asumirá la segunda parte del tercer ciclo de portavocías en el
cuarto año de la séptima legislatura. Con ello ganan en un punto
hasta a sus colegas del Ayuntamiento de Palma que sólo han
incinerado un par de portavoces, de momento.
Así pues, las flechas que lanza la oposición, los argumentos
que ha empleado la oposición caen sobre ellos mismos, como
maldición divina o fenómeno sobrenatural para los que sean
descreídos. Esperemos que poco a poco vayan recobrando la
estabilidad y la unidad, para que puedan seguir denunciando,
con alguna pulcritud, que su gobierno, Sr. Presidente, es
inestable y no está unido, ya que no queda muy coherente acusar
de inestabilidad y desunión desde la más profunda inestabilidad
y desunión.
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Vista la primera paradoja, la de los desunidos que critican la
desunión de los unidos, pasaremos a la segunda, que nos dice
que el pasado es el presente, actualidad. Durante estos dos
últimos años hemos estado viviendo una actualidad bicéfala, por
un lado, una actualidad agitada y convulsa, que tiene
conmocionada a la opinión pública, se trata de la actualidad
generada por acontecimientos sucedidos en la anterior
legislatura, a consecuencia del asalto generalizado al
presupuesto público y que se sustancia día a día en los
tribunales. Y por otro lado, una actualidad que se produce a
consecuencia de la actividad de gobierno, esa es la actualidad
del gobierno.
Sobre la primera, como es más propia de tribunales y
sucesos que de crónica parlamentaria, obviaré cualquier
comentario. Pero no podemos menos que resaltar que las
historias de la corrupción que día a día vemos en los tribunales
y que consumen páginas de actualidad, no son la actualidad de
este gobierno, sino la sombra alargada de un anterior gobierno,
que se proyecta hasta el presente. Es decir, tenemos, hemos
tenido la desgracia de que fenómenos del pasado constituyen
actualidad del presente, es la segunda paradoja.
Pero con ello entramos en la tercera, la tercera paradoja es
la siguiente: el diálogo es un arma más fuerte que la fuerza
propiamente dicha. Desde un pensamiento de derechas es difícil
entender que la negociación y el diálogo sea una virtud, eso sí,
se dice en los actos institucionales, fiestas de pueblos y cosas
así, pero en la práctica normalmente no se suele, pues se
considera normalmente que el diálogo es una consecuencia de
la debilidad. Para la derecha, esclerotizada tal vez por atavismos
ideológicos, lógico es que el líder imponga su voluntad, que
mande y dirija; que se quiere hacer un velódromo en un año que
lo haga, y cuando lo hace le alaban como gran gestor, y el
grupo, obediente y sumiso, adopta como lema de combate el
orgullo de la gestión del líder: “complit”, hemos cumplido,
nosotros hemos cumplido, somos grandes gestores, larga vida
al líder.
Desde una perspectiva de izquierdas el diálogo tiene más
virtudes que defectos, cuando se negocia, si los que negocian
están por el bien colectivo, se amplía el ámbito de los
beneficiados por los acuerdos y por la gestión del Gobierno.
Esta legislatura se va a caracterizar por una cosa, por patentizar
las virtudes del diálogo y la negociación, tal y como pedimos en
el debate de investidura, Sr. Presidente, antes de que diera usted
el primer paso como presidente, y ahí están las actas del Diario
de Sesiones para demostrarlo, por eso, Sr. Antich, los socialistas
estamos orgullosos de la línea de negociación y diálogo seguida
por este gobierno. Por eso, analizar la gestión de este gobierno
es analizar los acuerdos, las negociaciones exitosas, que han
sido muchas, que ha habido.
Dos han sido los grandes ámbitos de negociación, uno
dentro de nuestra comunidad autónoma, fuertemente
relacionado con la crisis económica, y otro respecto al Gobierno
de España. Vayamos por partes.
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El primer gran ámbito de negociación es el que tiene como
objetivo seguir dando pasos hacia un nuevo modelo económico
y se encuentra fuertemente vinculado a la lucha contra los
efectos de la crisis económica. Seguimos en situación de crisis
económica y seguiremos durante algún tiempo, aunque se
empiezan a ver señales positivas, basta ver el cierre de la bolsa
de Madrid, ayer, para comprobar que el verde se instaló en todas
las pantallas y que, curiosamente, curiosamente y
llamativamente una constructora, SACIR, encabezaba el
ránquing de la recuperación, es llamativa una cosa que no
sucedía desde hacía bastante tiempo. No obstante, también en
cierta paradoja, este invierno nos va a tocar sufrir quizás los
peores efectos de la crisis, porque hay que distinguir lo que es
la crisis y lo que son sus efectos, como la enfermedad y sus
secuelas, porque había alguien que no lo acababa de entender
muy bien.
Tengo que alabar, Sr. Presidente, que en su discurso tratara
la cuestión con absoluto realismo, nos esperan tiempos muy
difíciles. ¿Qué hacer? En su discurso de ayer se nos dieron las
claves de lo que ha sido y va a ser la actuación de este gobierno.
Pero antes de valorar lo que ha hecho este gobierno, permítame
una pequeña reflexión acerca del papel de las instituciones
públicas en la economía, para aquéllos a quienes les guste
buscar razones de culpabilidad en lo que está pasando, y con
ello entraremos en la siguiente paradoja.
La siguiente paradoja nos dice que la economía que se dice
liberal necesita al Estado para poder prescindir de él. Miren, lo
primero que debemos de recordar es que la crisis económica
nace siempre, indefectiblemente, de un període de prosperidad,
es una tautología, es una obviedad; la prosperidad se quiebra
porque hay errores en la misma, si la prosperidad estuviera bien
gestionada no se producirían crisis o éstas serían irrelevantes. Si
las leyes de la física nos demuestran que no existe el
movimiento contínuo, las leyes de la economía de mercado nos
indican que en ella no existe la prosperidad contínua, por eso ha
habido muchos teóricos de la crisis económica, que hablan de su
carácter cíclico, que sostienen con acierto que cada x años se
produce una contracción de variable intensidad. Pues bien, cada
vez que la economía de mercado entra en crisis, en abierta
paradoja, se recurre al Estado para que la ayude a salir, y
cuando se entra nuevamente en un ciclo económico expansivo
se pide al Estado que no intervenga hasta que llegue la siguiente
crisis.
Con ello, llegamos a la paradoja de la economía de mercado,
cuando funciona sola produce crisis y necesita estar intervenida
por el Estado para lograr recuperar la prosperidad, porque la
economía de mercado no confía en el mercado para solucionar
sus problemas estructurales. Más allá de la paradoja, llegamos
a la primera conclusión: los causantes de una crisis económica
son los agentes económicos en épocas de prosperidad.
Y ¿cómo se sale de una crisis? Ya sabemso que esa es la
tarea que la economía de mercado reserva para la
administración, para el Estado. En estos momentos no hay ni un
solo economista en ningún país que no haya pedido a los
estados, que haya pedido, perdón, a los estados que se abstengan
de intervenir, ninguno, todo el mundo se gira hacia los estados,
en un llano reconocimiento de la incapacidad del sistema de
economía de mercado para resolver la crisis. La gente no se gira
hacia las empresas, se gira hacia el gobierno, a ver qué hace.
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Cada día vemos en los medios de comunicación noticias de
sectores productivos que anuncian ...
(Remor de veus)
Déjenlos, déjenlos pobrecitos, les queda eso.
Mire, ... anuncian, ...
(Continua la remor de veus)
Tranquilos, no pasa nada, no pasa nada, queda poco.
Miren, cada día vemos noticias en los sectores productivos
que anuncian que este año o en estos momentos están ganando
menos que en años anteriores o que están sufriendo pérdidas, y
lo que tienen en común todos ellos es que ninguno dice: no se
preocupen que nuestro sector, dentro de un sistema de economía
de mercado, sin intervención de la administración, lo
solucionará; eso no lo dice nadie. Antes al contrario, todos los
sectores se giran al Estado y le exigen que solucione el
problema de mercado. ¿Qué hace el gobierno para solucionar el
problema, se preguntan? Si el propio mercado es el culpable de
la crisis ni que decir tiene que la gravedad de la crisis y la
dificultad para salir de la misma depende de la intensidad de los
errores que hayan cometido los agentes económicos en las
épocas de prosperidad, puesto que hemos visto que es en las
épocas de prosperidad cuando se generan las crisis.
Aquí en Baleares, contamos con un problema añadido que
nos dificultará especialmente salir de la crisis, y es que la
administración autonómica, que también es un agente
económico, si como tal lleva una política desacertada en época
de prosperidad, por ejemplo inyectando sumas extraordinarias
en la economía cuando éste está en un proceso acelerado de
crecimiento, la impulsa hacia un desastre amplificado. Cuando
hay exceso de dinero en circulación, como ha pasado en tiempos
recientes, lo que debería de haber hecho un buen gobierno es
disminuir este exceso. Deberíamos haber aprendido de las
lecciones que nos da la historia, y valga por ejemplo lo que
sucedió en la España de los siglos XVI y XVII, en que la gran
cantidad de metales, oro y plata que llegaba de América, fue el
prólogo de una crisis tremenda. ¿Cómo era posible que después
de circular tanta riqueza -se preguntaban- España estuviera en
una completa ruina?
Miren, los arbitristas españoles de la Escuela de Salamanca
se dieron cuenta de lo sucedido y decía, como por ejemplo
Pedro de Valencia: el daño vino de haber mucha plata y mucho
dinero que es y ha sido siempre el veneno que destruye las
repúblicas y las ciudades. O Cellórigo, en el año 1600 decía:
que el mucho dinero no sustenta a los estados ni está en él la
riqueza de ellos. Con estas ingenuas palabras nos advertían del
peligro de una aceleración sin control, que es lo que pasó en
aquél momento y lo que ha pasado recientemente.

¿Qué tenía que haber hecho el Estado en época de
prosperidad? Las lecciones no son nuevas, todo esto es muy
viejo, están contenidas, para a quien interese el memorial que
dirige un tal señor llamado Luís Ortíz, que es un funcionario de
la hacienda castellana en la época de Felipe II, al propio rey,
indicándole que lo que tenía que hacerse en época de
prosperidad, cuando hay una aceleración en el sistema
económico, lo que se tiene que hacer es reducir el dinero en
circulación para invertirlo más adelante, invertir en sectores,
capítulos productivos. Remedios los había, viejos y conocidos,
¿qué se tenía que haber hecho? Estabilizar la economía, templar
el exceso de crecimiento, dedicarse a la inversión productiva;
pero quienes gobernaron durante la prosperidad en esta
autonomía, en pleno siglo XXI, ignoraban la sabiduría que ya se
tenía en el XVII, y sin más cultura económica que el manual de
instrucciones de la play station el gobierno anterior se dedicó a
impulsar la construcción, cuando ésta funcionaba a toda
máquina, acelerando el cataclismo final, que es lo que hicieron,
ni más ni menos.
(Remor de veus)
Miren, los gobernantes miopes, en lugar de darse cuenta que
el crecimiento desmedido es a la economía como el cáncer al
cuerpo humano, en su soberbia lo que creen es que es su mérito.
El ejemplo que quizás me resulta más querido es el de la
Francia de Luís Felipe, de mediados del XIX, que reinó en
Francia cuando la industrialización era un caballo desbocado; su
primer ministro, Gizot, se dirigía a los burgueses industriales,
diciéndoles: “enriquecéos” -era el lema de su reinado-,
“enriquecéos”; creyendo que el éxito económico de las clases
pudientes le garantizaba apoyos de futuro.
Aquí hubo un gobierno que se dirigió especialmente a las
constructoras, diciendo, enriquecéos, creyendo que las
inauguraciones le garantizaban el éxito electoral y las facturas
raras la campaña electoral. Viva quien gasta, fue el lema de un
gobierno y de otro gobierno, viva quien gasta. Luís Felipe acabó
siendo rey de las barricadas, destronado y con una crisis social
tremenda, y aquí pues todos sabemos lo que nos está pasando.
Si me permiten una anécdota, pronto se representará en el
Teatro Principal de Palma una opera, La Boheme, que está
ambientada en la época de la Francia de Luís Felipe, y no
podrán menos que recordar recientes tiempos de esta comunidad
autónoma cuando mediado el primer acto, entre actos de
despilfarro, un tal Marcello grita: viva quien gasta; y todos los
partícipes a coro gritan: dividiamo il botino, dividamos el botín.
Si me permiten una pequeña anécdota, en dicha opera, hace diez
años intervino en el papel de Musetta, como soprano ligera, la
Sra. Rosselló, conocida por según qué asuntos: dividiamo il
botino, toda una premonición.
Aquí también tuvimos un gobierno con el lema enriquecéos,
pero ya digo, no dirigido a la burguesía industrial sino a las
grandes constructoras, y en esa orgía de velódromos y
autopistas nos aceleró hacia una crisis sin precedentes, de cuyos
efectos desestabilizadores, por el momento, nos está librando la
concertación llevada a cabo por patronal, sindicatos y este
gobierno. Y es que al error de inyectar dinero en la economía en
época de crecimiento, en lugar de detraerlo, como ya sostenían
los clásicos desde el XVII, se añadió un segundo error más
grave todavía: convertir la construcción en el motor de la
economía. La construcción no genera riqueza más que en la
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actividad especulativa que la rodea, lo que hace la construcción
es hacer que el dinero circule, pero no crea riqueza; produce
enriquecimiento de persones o empresas, gracias a la
especulación de los precios, que siempre se traslada a los
consumidores, pero no genera riqueza para el país. Con unos
cuantos bloques de pisos un empresario puede hacer fortuna,
pero el país no está generando una base sólida de desarrollo.
Y si me permiten volver a mis admirados arbitristas del
XVII, cuando Cellórigo criticaba a Felipe II por no haber
actuado correctamente en la fase de abundancia, en la fase de
prosperidad, le decía que la riqueza ha andado y anda en el aire
y no en bienes que fructifican y atraen para sí como más dignos
las riquezas de afuera sustentando a las de dentro. ¿Qué le
decían? Que el Estado se debe dedicar a la inversión productiva,
no a gastar, a la inversión productiva, y la construcción no lo es.
No hay mejor inversión productiva hoy en día que la que se
haga en el sector del conocimiento, por eso hay que cambiar de
modelo. El caduco modelo de la derecha, especulación y
construcción, debe ceder paso a un nuevo modelo que, por
medio de una mayor inversión en conocimiento, nos permita ser
más productivos. La fuente de riqueza más sólida y segura es el
conocimiento, que sirve para disponer de una mano de obra
mucho más productiva.
Al basar la economía en la construcción, cuando llega una
época de crisis, la destrucción de puestos de trabajo es
rapidísima y la recuperación del desempleo es muy díficil.
Como comunidad autónoma, tenemos delante de nosotros, y de
cara al futuro, dos opciones: la primera, repetir el modelo
fracasado, manteniendo la construcción como motor económico;
la segunda, optar por un nuevo modelo, basado en el
conocimiento y la productividad.
Sr. Presidente, usted ha optado por dar pasos para un cambio
de modelo, tal como se debe de hacer, contando con todas las
complicidades sociales. En noviembre de 2007, se daban los
primeros pasos al firmar las bases para el diálogo social,
llegando finalmente, en febrero de 2009, a cerrar el pacto social
de mayor importancia en toda la historia de nuestra comunidad
autónoma; el Govern de las Illes Balears, la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Baleares y los sindicatos
Comisiones y UGT firmaron los diez acuerdos de la Mesa de
Economía, que durante los próximos años desarrollará medidas
e iniciativas para promover la competitividad, la innovación y
la investigación en todos los sectores productivos de las islas.
En junio se firmó el acuerdo global de la Mesa de Turismo
y el acuerdo general para la competitividad, ocupación y
cohesión social. A estos acuerdos se suma el pacto por una
vivienda adecuada y asequible, mayo de 2008; el acuerdo de
concertación en materia de ocupación; el pacto por los derechos
sociales básicos, enero de 2009, y los acuerdos de la Mesa por
la Ocupación y la Cohesión Social.
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Desde nuestro grupo parlamentario, queremos que conste en
este Diario de Sesiones el mejor reconocimiento a los
sindicatos, patronal y Govern por el gran trabajo que se ha
hecho, una labor sin precedentes que ha configurado la brújula
política de esta comunidad autónoma para los próximos años.
Hay quien prefiere que el Gobierno haga velódromos y
autopistas, hay quien piensa que los acuerdos, que este tipo de
concertación, son simplemente papeles en los que se ha perdido
el tiempo, y que un gobierno que no maneja la paleta de
cemento no hace nada. Hay quien piensa que un gobierno no
hace nada si no dedica su tiempo a hacer que poder inaugurar,
con hormigón, canapés y agencia de publicidad, un mensaje
para aquéllos australopitecos que piensen que la capacidad de
un gobernante es directamente proporcional a los quilómetros
de autopista que inaugura.
Miren, nuestra más reciente historia ha demostrado que
gobierno que organizan trofeos de golf a 4 millones y medio,
equipos ciclistas de 18 millones, televisiones públicas de 150
millones, que construyan autopistas en dos años, velódromos en
uno, que para presentar el proyecto de una ópera se gastan 1
millón y medio, etcétera, esos gobiernos no tienen un objetivo
distinto que el de aquéllos emperadores romanos que con pan y
circo pretendían narcotizar el sentido crítico de un pueblo. Este
gobierno ha trabajado con eficacia y eficiencia en un nuevo
modelo, y está aquí ya el nuevo modelo del pacto para la
competitividad, la ocupación y la cohesión social.
No puedo acabar sin dejar de hacer mención a las relaciones
con Madrid, como se suele decir aquí; si la concertación social
ha sido un gran éxito y será una obra que tiene que marcar la
orientación de este gobierno y de futuros gobiernos, porque el
trabajo hecho no se agota ni un año ni en dos ni en tres, no sería
justo con su trabajo, Sr. Presidente, si no hiciera referencia en
mi intervención a los continuos éxitos que ha significado la
negociación con el Gobierno de España. Esta anualidad
disponemos de 500 de los 2.800 millones de euros de inversión
estatal, valoramos muy positivamente el haber trasladado 100
millones del ejercicio pasado a éste, y felicitamos por ello al
conseller de Economía, ya que por el agravamiento del
desempleo ese dinero es más necesario ahora que en el ejercicio
pasado.
El pasado mes de mayo de 2009 se firmó con el Ministerio
de Fomento y los presidentes de los consells insulares una
inversión estatal en carreteras de 568 millones de euros, hasta
el año 2017, para 46 carreteras no sometidas, no sometidas a
prisas electorales ni electoralistas, porque no se puede entender,
y pese a que uno trate de hacer pedagogía al respecto, que no
debe de haber prisas, porque a veces las prisas quedan pasadas
por agua, así que ... tranquilidad y sin urgencias, sin urgencias.
(Aldarull a la sala)
Sr. Presidente, ... me gusta cuando gritan, me encanta ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Anim a la calma i a deixar acabar el portaveu socialista.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Sr. Presidente, su iniciativa personal de llevar a cabo un plan
Renove para nuestra industria turística no sólo fue aceptada por
el Gobierno de España con el incondicional apoyo de nuestro
secretario del Estado de Turismo, sino que la hizo propia y
exportable a otras comunidades con gran éxito, como ha
demostrado con las cifras que ya tenemos encima de la mesa
con el gran porcentaje que corresponderá a nuestra comunidad
autónoma, 21%.
Miren, hasta la inversión necesaria para el tranvía de la
Playa de Palma hay que computarla en el haber de este
gobierno, usted tiene el dinero, cierto que no se ha hecho el
tranvía todavía, pero es que yo en el año 98 estaba en esta
cámara oyendo un debate sobre el estado de la autonomía, y el
presidente decía que inauguraría el tranvía en el 2009, no tenía
el dinero ..., perdón, en el 2009 no, en el 1999, perdón, hace
diez años, se iba a inaugurar en 1999, naturalmente no había
dinero. Ahora se hace el paso correcto, primero el dinero y
luego las obras.
(Remor de veus a la sala)
No puedo dejar de lado lo más importante de cara al futuro,
que es el acuerdo de financiación autonómica que garantiza que
Baleares esté en la media de las comunidades autónomas de este
país ...

intervención caer en la alabanza fácil y por ello no he dicho
nada que no esté asentado en la más tozuda realidad.
(Remor de veus)
He pretendido explicar, en la estrechez de este trámite que
nuestro grupo socialista puede dirigirse a ustedes, señoras y
señores diputados y a todos los ciudadanos, que los pasos
adecuados para gobernar una comunidad no están en el corto
plazo de inauguraciones y gasto improductivo y supérfluo, sino
en construir consensos que permitan que entre todos podamos
avanzar hacia el futuro, aprendiendo de los errores y sin
olvidarlos, entre todos, agentes sociales y gobierno. Dicho en
pocas palabras: más inversión y menos gasto, y sobre todo más
inversión en nuestro capital humano, en hacernos mejores que
una crisis económica podrá quitarnos lo que tenemos, pero no
nos quitará nunca lo que sabemos.
Sólo me queda desear que la oposición no continúe aislada
del proceso de construcción de la nueva economía de Baleares,
que resuleva rápidamente sus problemas internos y que se sume
a la gran tarea que tenemos en estos tiempos de crisis: diseñar
la nueva economía de Baleares; abandonar la economía del
ladrillo y la especulación productiva y apoyar todo lo que
signifique educación, formación y conocimiento. Este año, Sr.
Presidente, se han sentado las bases, ahora toca desarrollar los
acuerdos, que el futuro desde luego está en nuetsras manos.
Nada más, señoras y señores diputados.

(Remor de veus)
(Aplaudiments)
... abandonando por fin la cola de España en la que nos situó
el “aznarato”. Sr. Rodríguez, por favor, que estoy cuidando
mucho desde que es candidado, para que tenga un buen
resultado, haga el favor, déjeme intervenir ... He contestado por
alusiones.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Rodríguez?
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Bien. Nuestra valoración -continúo, si me lo permiten-,
nuestra valoración sobre el acuerdo de financiación autonómica
no es una fácil alabanza a toro pasado, miren, en el anterior
debate sobre el estado de la autonomía, planteamos tres puntos
fundamentales que debía tener el nuevo sistema de financiación,
y ahí está el Diario de Sesiones para demostrar lo continuo de
nuestra posición. Sosteníamos que tenía que hacerse un cálculo
de necesidades referido a las distintas materias a financiar, cosa
que no tenía el antiguo sistema, este sistema lo tiene. Nuestra
segunda necesidad era que la población fuera la principal
variable de referencia, se consiguió. Y nuestro tercer problema,
que planteamos con carácter previo a la negociación, era que el
Fondo de suficiencia era injusto para Baleares, pues no tenía
límite a la solidaridad, y hete aquí que en el acuerdo de última
hora que logró el Sr. Presidente ese fondo tiene un límite y es
que Baleares se mantenga en la media de financiación de
España, como le pidió este parlamento por unanimidad, aunque
algunos tal vez no creían que lo pudiera lograr y ahora a lo
mejor se arrepienten de ello.
Si cualquiera de nosotros hubiera dicho que en poco más de
dos años de legislatura se habría llegado a un amplio acuerdo
social sobre el futuro modelo económico de Baleares y que se
habrían resuelto satisfactoriamente temas como el de la
financiación, nadie nos habría creido. Conclusión: miren, no he
pretendido, y lo han visto, señoras y señores diputados, con mi

Sí, Sra. Presidenta. He sido aludido por el portavoz del
Partido Socialista y quiero derecho a réplica.
LA SRA. PRESIDENTA:
Le doy la palabra y no entre en el fondo de la cuestión, por
la alusión irónica.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Sra. Presidenta, una cuestión de orden. Según el Reglamento
no puede intervenir hasta que se acabe el debate.
LA SRA. PRESIDENTA:
A ver ...
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EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

(Alguns aplaudiments)

¿Me da la palabra o me la quita, Sra. Presidenta?

S’aixeca la sessió que recomençarà a les 16.00 hores.

LA SRA. PRESIDENTA:
Le doy la palabra por alusiones.
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:
Gracias, Sra. Presidenta, muchas gracias. He sido aludido
aquí por el representante del Partido Socialista Obrero Español,
el que ha venido aquí esta mañana a hacer befa, mofa y bufa de
este parlamento. ¿He entendido de su discurso, entre otras
cosas, que aconsejaba a los 80.000 parados que invirtieran en
bolsa?
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Rodríguez, no li dono la paraula ...
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:
¿He entendido esto?, ¿que los parados de aquí, de Baleares,
...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Rodríguez, no li dono la paraula ...
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:
... invertir en bolsa? Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Ha fet ús de la paraula, ha dit el seu nom, el seu cognom i ha
dit que vostè era candidat i que l’ajudaria a guanyar les
eleccions, el que jo entenc és una alAlusió irònica, si vostè vol
contestar a això, li dono un minut, però no per entrar en el fons
de la qüestió ...si no, li llevaré la paraula.
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:
Yo también haré otra alusión irónica, Sra. Presidenta. Me
parece que este portavoz ha hecho un discurso, se ha mofado, ha
hecho befa y se ha reído ...
LA SRA. PRESIDENTA:
No li correspon a vostè ...
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:
... de todo el Parlamento de las Islas Baleares. Gracias, Sra.
Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Li retir la paraula.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores i senyors diputats, recomença la sessió, i té la
paraula el Molt Hble. Sr. President del Govern de les Illes
Balears per donar resposta als diferents grups que han
intervengut.
Sr. President, té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Diputats i diputades, en primer lloc
vull agrair les distintes intervencions, tant del Sr. Mayans,
diputat per Formentera, de la Sra. Esperança Marí, d’Eivissa pel
Canvi, del Sr. Melià, del Sr. Barceló i del Sr. Diéguez pel Partit
Socialista.
Són moltes les distintes qüestions que s’han tocat i per tant
jo intentaré donar-los resposta, i també intentaré agrupar
aquelles de les quals els distints grups han parlat i per tant s’han
repetit a distintes intervencions.
En primer lloc voldria dir al Sr. Mayans que si he posat el
debat més prest que mai és precisament perquè estam vivint uns
moments especials, i per tant jo crec que val la pena que
parlàssim de l’estat de la comunitat, però sobretot dedicar un
temps important, com ho estam fent i com és normal i lògic,
perquè jo estic convençut que és la preocupació de tots els
grups, parlant de la situació econòmica i de les dificultats que
patim. Li puc assegurar que, por de venir al Parlament, aquest
president no en té, perquè vostè entendrà que aquest president,
cada vegada que li han demanat que vengui al Parlament, ha
vengut, i crec que ja més vegades que altres presidents, ja en
aquests moments. Per tant en aquest sentit li puc assegurar que
por, gens ni mica. He comparegut no sé si són una o dues
vegades per parlar de la situació econòmica, he comparegut per
parlar del sistema de finançament i he vengut tantes vegades
com se m’ha demanat que vengués al Parlament. Per tant
voldria que li quedàs clar que el president no té por de ser al
Parlament perquè el Parlament és la cambra que de qualque
manera simbolitza la democràcia que ens hem donat entre tots,
i per tant crec que ningú no li ha de tenir por; per tant jo tampoc.
Per altra banda li he de dir, Sr. Mayans, que vostè cada
dimarts és aquí i jo també, i la veritat és que vostè em repeteix
una vegada i una altra que jo no l’he cridat per parlar, però és
que jo, Sr. Mayans, podria dir exactament el mateix: vostè no
m’ha demanat, a mi, per parlar de cap tema de Formentera, ni
un. Escolti, ho dic fora cap ànim ni un de crear...

Per altra banda també ja li he dit en distintes ocasions que a
més tenim una colAlaboració i una coordinació molt important
amb el Consell de Formentera perquè no pot ser d’altra manera,
i per tant en aquest sentit jo crec que hi ha una molt bona
colAlaboració. De fet, que no hàgim parlat no vol dir que no ens
preocupem dels temes. Vostè n’ha posat tota una sèrie damunt
la taula, però jo li vull dir que crec que el Govern durant aquesta
legislatura, i crec que això es desprèn de l’Estatut i a més dels
acords que hem anant prenent, està fent un esforç molt
important en Formentera, i jo he de dir que així ho creu també
el president del consell insular i ho creu l’òrgan, la institució
que governa allà. Jo només vull recordar que del 2008 al 2012
el Govern invertirà a Formentera 25 milions d’euros en
projectes de molts diferents àmbits: infraestructures escolars,
esportives, sanitàries, fins a obres d’adequació de la xarxa
viària, en temes d’aigua, informatització de processos
administratius... És a dir, hi ha una aportació molt important a
Formentera per tal que efectivament es puguin fer moltes
millores respecte de les necessitats que hi ha allà.
És ver que l’altre dia anàrem a posar la primera pedra del
centre de dia, i vostè em va manifestar allà que això s’havia
torbat molt, però vostè també es deu recordar que el projecte
que hi havia preparat per al centre de dia no es podia fer i que
per tant hem hagut de canviar el projecte, i per tant hem hagut
de donar solucions a un projecte que no es podia construir, i per
tant en aquests moments efectivament s’ha arreglat el projecte
i el centre de dia ja s’està construint. L’altre dia, quan ens
veiérem, hi érem perquè posàvem la primera pedra d’un
poliesportiu; jo vaig passar per un solar que es feia net que és
allà on anirà el quarter de la Guàrdia Civil, i mentre anàvem cap
allà el president de Formentera em deia que ja tenia el projecte
fet per fer la rotonda de davant l’hospital, que anirà d’acord amb
el conveni de carreteres. Per tant en aquest sentit jo crec que hi
ha tota una sèrie d’obres en marxa que són molt importants per
a Formentera.
Vostè em parla de la residència d’assistits de la tercera edat,
i nosaltres ja hem estat parlant amb el Consell per dir-li que
aquesta obra no és viable i que per tant estam estudiant altres
sortides, com poden ser els habitatges tutelats, que és el que
estam mirant ara precisament amb el consell insular. Quant al
colAlegi de Sant Ferran, estam esperant el solar, que es pugui
tenir el solar per poder construir aquest colAlegi. I quant a la
cobertura de TDT a Eivissa i Formentera, bé, estam ja treballant
per instalAlar el repetidor allà, a Formentera, i vull dir que l’any
2008 vàrem quintuplicar la potència de l’antena de TDT
instalAlada per l’anterior govern, la vàrem multiplicar per cinc,
aquesta potència. També li vull dir que avui el director general
d’Indústria és precisament a Formentera amb gent de GESA per
veure totes aquestes anomalies que vostè em deia.

(Remor de veus)
Sin acritud, això mateix, sin acritud. Ho dic en el sentit
totalment constructiu, que jo crec que si vostè veu coses que
efectivament es podrien millorar i no s’estan millorant, vostè
sap que jo cada dimarts som aquí i per tant no hi ha cap
problema per poder parlar. Altres vegades altres diputats
d’altres grups m’ho han demanat i jo he parlat amb ells, de tots
els grups. Per tant en aquest sentit no som molt mal de trobar
perquè cada dimarts som aquí.

I per altra banda hi ha tota una sèrie de projectes aprovats o
en procés, com és la potabilització de les aigües de la xarxa d’Es
Caló; com li deia, la rotonda de l’Hospital de Formentera;
adaptació de tota una sèrie de carrers a Sant Francesc, el
programa “Formentera es modernitza”, ampliació d’una escoleta
pública per duplicar el nombre d’infants, construcció d’un local
social en el camp de futbol... És a dir, hi ha tota una sèrie
d’inversions que, gràcies a aquestes aportacions del Govern i
algunes que són directament des del Govern de les Illes Balears,
es podran fer.
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A més Formentera també entra dins el que és el Pla
d’inversions estatutàries, amb la reforma de la plaça Europa,
que és una reforma, segons em diu el president del consell
insular, molt important per a Formentera, on en un principi hi
havia 1.500.000 euros i que pareix que se n’hi podran afegir
1.700.000; per tant en aquest sentit estam avançant al màxim
que es pugui fer el màxim de l’obra que s’ha de fer a la plaça
Europa. Per tant crec que amb la bona coordinació amb el
Govern, crec que allà en principi és una de les institucions, igual
que amb les altres, amb les quals estam treballant.
És ver que hem tengut alguns temes que tal vegada ens
hagin costat més. Vostè sap que hi ha un problema de residus i
que per tant hi ha uns deutes d’enrere. Vostè sap que en el 2006,
quan el Consell Insular d’Eivissa va crear aquest servei no va
quedar molt clar -vostè hi era, en el consell insular- no va
quedar molt clar qui pagaria o qui no pagaria. Per tant en
aquests moments el Govern de les Illes Balears es farà càrrec
d’aquesta situació i, per tant, donarem una solució a un
problema que té Formentera i que és un tema important.
I per altra banda també li he de dir..., jo no les hi contaré
totes, però tenc una relació de totes les esmenes que es varen
aprovar en el darrer pressupost, perquè vegi que jo tenc cura de
les coses que acordam, i si vol llavors l’hi pas i vostè les pot
tenir per veure exactament quines són les distintes actuacions
que es van fent.
Jo només li he de dir, per acabar, que no es guiï per si la
meva veu és més forta o més fluixa per veure l’estat d’ànim; a
vegades un està constipat o pot tenir altres coses que l’afecten,
i potser no és tan cridaner. Tampoc no hi he cregut mai, no crec
que per més cridar s’arreglin més aviat les coses, jo crec que les
coses s’arreglen fent feina. De totes formes vull aprofitar per
agrair-li totes les aportacions que m’ha fet, i assegurar-li que el
Govern des del primer moment està treballant precisament, per
una banda, per intentar millorar el model de creixement i, per
altra banda, per intentar palAliar les situacions de dificultat que
en aquests moments ens estan afectant.
I no crec que hagi actuat en cap moment amb debilitat,
perquè li vull contar que aquest govern és un govern que està
assegut permanentment amb la xarxa social d’aquesta comunitat
autònoma, i per tant hem pogut firmar pactes que són històrics,
són -repetesc- històrics, no havia passat mai, i a més no tenen
antecedent a la resta de comunitats autònomes d’Espanya, tal i
com s’ha firmat el Pacte per la competitivitat, l’ocupació i la
cohesió social, que crec que de forma important ens donen un
full de ruta clara de com hem d’afrontar la millora del model de
creixement. Per tant per ventura la debilitat d’aquest govern és
ser dialogant; si aquesta és la debilitat del Govern, benvinguda
sigui aquesta debilitat.
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Per altra banda he de dir que la Sra. Esperança Marí també
em plantejava una sèrie de temes, jo crec que tots ells molt
importants i molt interessants. És a dir, és ver que tenim una
problemàtica important en transport aeri, i per això aquest
govern ha creat una conselleria de Mobilitat amb una direcció
general precisament per tractar aquests temes, perquè
efectivament els estam donant importància. Tothom sap que
aquesta és una qüestió que no és fàcil, però sí que li puc
assegurar que per part de la conselleria s’estan fent tots els
possibles, reivindicant a Madrid totes i cada una de les
possibilitats que hi ha per intentar donar solució a les distintes
problemàtiques que tenim en aquesta matèria, i jo crec que en
els temes de freqüències, que els preus no es disparassin i per
tant no pujassin, en tota una sèrie de mesures, jo he de dir que
estic satisfet de la feina que està fent la conselleria, sense
perjudici que no sempre des de l’Estat se’ns dóna tot el que
demanam, i per tant en aquest sentit jo crec que el Govern de les
Illes Balears està fent tota la feina que ha de fer.
Per altra banda li he de dir que, en relació al que vostè em
parlava quant a immigració i quant als geriàtrics i a les
residències, pel que fa a la immigració hi ha un pacte per la
immigració firmat amb un fòrum de la immigració on participa
gent de totes les Illes, per tant també en aquest cas gent
d’Eivissa, i he de dir que a més tenim un conveni firmat amb el
Consell Insular d’Eivissa en matèria d’immigració per 310.000
euros, que això dóna lloc al fet que es pugui fer i donar tota una
sèrie de serveis; a més se subvencionen treballadors a Vila, a
Sant Antoni de Portmany i a Santa Eulària del Riu, treballadors
socials, mediadors culturals, es donen classes de català,
programes d’alfabetització, en definitiva, en aquests temes hi
estam fent feina, sense perjudici que, com vostè sap,
efectivament tot el tema de la immigració, igual que moltes
altres qüestions, són temes transversals i, per tant, que afecten
a moltes altres distintes polítiques, ja sigui habitatge o altres
qüestions.
Per altra banda s’estan acabant les obres de la residència de
Sant Antoni per a persones majors i la de Sant Jordi; aquestes
dues residències s’estan acabant i s’estan acabant les obres del
centre de dia de Sant Joan. Per tant en aquest sentit jo crec que
des del Govern s’està fent una tasca sense perjudici que
efectivament, com diu vostè, segurament tenim més necessitats
i per tant continuam treballant amb el consell insular per tal de
cobrir aquestes possibilitats.
Quant a Eivissa també volia dir que..., quant a allò que vostè
-perdó- em deia respecte de la Llei de finançament dels consells,
li he de dir que per a aquest mes d’octubre hi ha preparada
precisament una reunió de la comissió de finançament
interinsular per poder parlar d’aquestes qüestions i per tant per
poder començar a parlar d’aquests temes.
En relació a les infraestructures educatives, és ver que també
en alguns temes hem tengut alguns problemes, però allà ja hi ha
obres finalitzades, com el colAlegi públic..., és a dir, unes són
ampliacions i altres són obres més grans, com el colAlegi públic
Urgell de Sant Josep; Cas Serres, obres en execució; Pilar de
Formentera, nou IES de Sant Antoni, el nou colAlegi públic de
Sant Antoni, el conservatori; el colAlegi públic Vara de Rei, el
colAlegi públic Es Vedrà, que això són dues ampliacions; i en
licitació hi ha el nou colAlegi de Sa Bodega a Eivissa i el colAlegi
públic Poeta Villangómez, que és una primera fase de millora.
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A més obres menors a una vintena de centres. És ver que tenim
temes pendents, com Can Raspalls a Sant Josep, Es Pratet
d’Eivissa, Es Cantó, reforma de l’IES Blanca Dona, la reforma
de l’Isidor Macabich, però que són pendents i que per tant en
aquests moments intentarem donar-los sortida. Miri, tot això es
fa a través de finançament amb els ajuntaments, i és ver que
durant el moment, aquest moment que dura la crisi, no només
els particulars i la gent tenen problemes de vegades per poder
obtenir crèdits i per poder tenir el finançament pertinent, sinó
que nosaltres també, en alguns moments, hem tengut algun tipus
de problema. En aquest moment tenim 25 milions d’euros
pendents per firmar i que van directament a Educació i hem
tengut alguns problemes per firmar-los, però la meva idea és
poder-los firmar com més aviat millor.
Quant als jutjats, sembla que ja hi ha un acord entre
ajuntaments i consells, s’ha modificat el PGOU i sembla que Sa
Graduada podria ser l’edifici que acollís la totalitat dels jutjats,
no?
Per altra banda, també aprofit per dir que, efectivament,
igual que parlava de Formentera, a Eivissa també hi ha alguns
projectes importants, hem pogut fer o tenir en projecte fer les
inversions estatutàries, parl de l’adquisició de Sa Coma, que es
tracta de 700.000 metres quadrats, que és una inversió d’uns 29
milions d’euros, i la veritat és que dóna moltes possibilitats en
el sentit que allà s’estudia per la Conselleria de Medi Ambient
i el consell insular si hi podrà anar la depuradora de Vila, que és
un tema que fa temps que arrossega, activitats esportives, temes
d’emergència com és l’112, temes d’afers socials com el centre
de menors, en definitiva, estam parlant d’una infraestructura que
donarà peu a poder crear moltes infraestructures molt
necessàries per a Eivissa.
Per altra banda, hi ha tota l’obra que s’ha de fer a Sa
Graduada, a l’Escola internacional de Sa Graduada, que també
és una inversió de 9 milions i escaig i que, per tant, es tracta
d’una aportació important dins les inversions estatutàries, això
sense perjudici de la nostra participació en el conveni de
carreteres, de la inversió de l’Hospital de Can Misses o de les
altres actuacions per les quals vostè em demanava.
Intentam en tot moment parlar amb totes les institucions i,
per tant, que totes puguin ser tractades d’acord, així com cal,
des del Govern; de fet, en alguns moments, segurament un any
tal vegada una institució pugui sortir més beneficada que una
altra perquè tal vegada tengui unes determinades necessitats
sense perjudici que també és ver que les illes unes són més
grans i les altres més petites i, per tant, de vegades fa la
impressió que es fan moltes més coses a un indret que a un altre.
En qualsevol cas, tots els problemes que hi hagi s’han de
corregir, es corregeixen parlant i es corregeixen dialogant, el
que li puc assegurar és que aquest president el concepte “Illes
Balears” el té molt clar, crec que he demostrat que n’era un
defensor i, a més, també de com està desplegada l’organització
d’aquesta comunitat autònoma i per tant, també, del que
representen els consells insulars.

En aquest sentit, li vull agrair el suport que ha donat a tota
la política econòmica que feim en aquests moments, que hem de
recordar que són uns moments molt singulars i molt especials,
parlam d’una crisi financera a nivell mundial, com feia molts
d’any no havia passat a tot rel món, i, per tant, això fa que
hàgim de tenir molt esment a la situació que crea aquesta
situació de dificultat. Crec que el Govern des del primer
moment d’aquesta dificultat, ha fet la feina que pertoca sense
perjudici que aquests president entén a la perfecció que hi pugui
haver grups que puguin pensar que haurien d’haver anat ,és cap
aquí o haurien d’haver anat més cap allà; de totes formes, com
sempre he dit, s’agraeixen les aportacions de tothom perquè des
del meu punt de vista enriqueixen el projecte.
Una cosa sí que ha tengut clara aquest president des del
primer moment; que era, primer de tot, necessari fer el pas d’un
model a l’altre tots junts, perquè si no, no hi ha pas i, per tant,
asseure’s amb sindicats i empresaris per tirar endavant aquesta
millora de model, i per l’altra banda que efectivament havien
d’analitzar molt bé, cosa que crec que ens ha deixat molt al
descobert l’actual crisi econòmica, quines eren les coses que no
funcionaven del model i quines eren les coses a millorar. I jo
crec que en aquest sentit s’han fet algunes aportacions que van
totalment en aquest sentit.
En relació amb el Sr. Barceló i el Sr. Melià, crec que també
ells han coincidit molt en un tema, que és el tema del
finançament i, per altra banda, s’ha fet una anàlisi de la situació
de dificultat. Vull agrair el suport que s’ha donat a les polítiques
del Govern i les distintes aportacions que s’han fet.
Crec que sempre és possible que arribin més coses amb les
nostres relacions amb l’estat, però també voldria deixar clar
aquí que en aquesta legislatura es produeixen, des del meu punt
de vista, tothom les pot valorar així com les hagi de valorar o
trobi que les ha de valorar, però des del meu punt de vista es
produeixen canvis que són històrics, històrics almenys vista la
nostra història recent, no? Estàvem rebent els darrers deu anys
un 0,7% de l’estat i ho he dit en distintes ocasions, semblava
que l’Estat feia cooperació internacional amb les Illes Balears,
i en aquests moments hem pogut arribar a un acord amb l’Estat
que hi hagi unes inversions de 400 milions d’euros cada any
durant els propers 7 anys, i això ha d’enganxar amb la reforma
del règim especial, que és el que diu l’Estatut; una vegada que
es posi en marxa el règim especial, aquestes inversions
estatutàries deixen d’existir i passa a vigir el règim especial. Per
tant en les inversions estatutàries parlam de 280 o 290 milions
que ens arribaven cada any i parlam ara de 400 milions d’euros
cada any, per tant, des del meu punt de vista, es tracta d’un
canvi molt important.
Quant al sistema de finançament, efectivament, aquest
govern ho ha negociat amb l’Estat tenint en compte que eren 17
les comunitats autònomes que negociaven i, per tant, en aquest
sentit nosaltres des del primer moment ens proposàrem estar a
la mitjana i estarem a la mitjana, perquè això és el que diu el
text que vàrem acordar en el Consell de Política Fiscal i
Financera, i això és el que diu la llei que ha entrat fa dos dies o
fa un parell de dies al Congrés dels Diputats aprovada pel
Consell de Ministres. Vaig dir que aquest sistema de
finançament entraria de forma gradual, que en el 2009, quan
s’hagi aprovat la llei, ens havien d’arribar uns 210 milions
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d’euros d’acord amb el fons de competitivitat i que el 2011,
2012 entraria el total del sistema de finançament.
Vull recordar que l’actual sistema significava 110 milions
més d’euros, per tant just el que ens ve enguany, que entra de
forma gradual, que és el més poc del que ens arribarà durant els
propers anys, ja parlam que és el doble del que ens venia amb
l’actual sistema de finançament. Per tant, també ho vaig dir el
dia que explicava el sistema de finançament, l’anterior sistema
de finançament tenia una clàusula que prohibia -per dir-ho
d’alguna manera- que Balears pogués tenir més finançament;
era una clàusula que ens tancava a no poder créixer en matèria
de finançament. En canvi, en aquests moments el que tenim és
una clàusula específica per a les Illes Balears, perquè allò que
explica la disposició tercera del nou text de llei és precisament
la situació de les Illes Balears, i ens diu que una vegada que
s’hagin fet tots els números del sistema, d’acord amb la nostra
aportació al fons de suficiència, s’aportaran els doblers fins que
arribem a la mitjana; això vol dir que es tracta d’una clàusula
que ens assegura que arribem a la mitjana.
Algú ha dit que realment no se’n fia que això s’apliqui així,
jo realment he de respectar tots els pensaments i les opinions,
com no pot ser d’altra manera, però també voldria dir que
l’estudi que esmentava el Sr. Barceló, el que diu és que la
comunitat autònoma més beneficiada és la de les Illes Balears,
això és el que diu aquest estudi, no?, per tant en aquest sentit
crec que el sistema de finançament, ningú no m’ha vist pegar
bots ni cridar, purament i simplement he explicat que es tractava
d’un avanç importantíssim per a les Illes Balears i, fins i tot
alguna vegada se m’ha acusat de massa prudent per la
importància que tenia aquest canvi quant a finançament.
És veritat, i no ho discutesc, que nosaltres hem patit una
situació de dificultat de finançament durant molts d’anys i això
ens crea uns problemes a les arques públiques, per tant en
aquest sentit és ver que mentre d’altres comunitats autònomes
tenien un bon finançament nosaltres no els teníem així com
calia i això ens ha creat problemes.
Per altra banda, efectivament, ara ens queda la tercera pota,
el Sr. Melià deia que és ben hora que ens asseguem, jo ahir vaig
dir que el 2010 seria el moment que ens poguéssim asseure i
analitzat tota aquesta situació, sense perjudici que aquest
president no té cap problema ni un per parlar-ne el més
ràpidament possible, de fet a la Conselleria d’Economia i
Hisenda ja es treballa en aquest tema i és una qüestió que crec
que val la pena analitzar bé; però repetesc l’Estatut el que diu és
que hi ha un acord de 7 anys a nivell de 400 milions d’euros
cada any i que tot d’una que s’aprovi el REB aquest REB
supleix aquest acord de 400 milions, per tant per discutir i parlar
d’aquest REB tenim la garantia que tenim aquestes inversions
assegurades per part de l’Estat; així, en aquest sentit, jo crec que
aquesta és una bona assegurança.
Per altra banda, el Sr. Barceló es queixava també d’algunes
mesures que s’han fet des de l’estat i, efectivament, tal vegada
n’hi ha algunes que no ens han encantat, no?, però també vull
recordar que n’hi ha d’altres que han anat bé a aquesta
comunitat, voldria destacar la importància del Pla E, el que ha
significat per als ajuntaments i per mantenir i crear nova
ocupació; voldria parlar del Pla Renove, del que significa per
crear nous llocs de feina; de tot l’esforç que ha fet l’estat amb

3185

els ICO, amb els distints préstecs que ha posat en marxa perquè
es tracta ..., durant una sèrie de temps, l’únic préstec que han
pogut trobar els empresaris i molts de ciutadans i ciutadanes ha
estat el que provenia de l’Estat, perquè no oblidem que hi ha
hagut una aturada de grifó que ha estat un dels temes que més
ha preocupat la gent i, per tant, gràcies a aquest impuls molta
gent ha pogut millorar el circulant de les seves empreses o tirar
endavant el seu projecte i viabilitat empresarial. Per tant, en
aquest sentit crec que també hi ha hagut tota una sèrie de
mesures prou importants.
S’han tractat alguns altres temes: matèria de competències,
hem parlat en distintes ocasions tant jo com la Conselleria de
Mobilitat amb el Ministeri respecte de tots els temes de la
cogestió, per part de Madrid se’ns ha dit que elaboren un
projecte de com ho han de fer, nosaltres ho esperam i, com se
suposa, analitzarem aquest tema i defensarem la postura que
sempre hem defensat des de les Illes Balears. Però també vull
destacar que mentrestant ja parlam amb Madrid i amb l’aeroport
d’aquí, en tot el que és la creació del comitè de rutes, que és una
forma de ja poder participar d’alguna manera en una gran part
de la gestió en matèria de l’aeroport i, per tant, poder tenir una
opinió més directa en tots i cadascun d’aquests temes, la qual
cosa des del meu punt de vista és molt important atesa la
importància estratègica de l’aeroport a les Illes Balears.
Voldria recordar que també per part de l’estat es fan
importants obres de millora als aeroports, fa molt poc vàrem ser
a Menorca per inaugurar les inversions que el Ministeri havia
fet a Menorca, i ara en aquests moments també a Mallorca es
fan unes inversions importants que ajuden a millorar la nostra
oferta aeroportuària, d’una infraestructura bàsica i estratègica
pel que són les Illes Balears.
És ver que alguns temes tal vegada han anat massa a poc a
poc, i jo de vegades no he tengut cap tipus de problema per
manifestar-ho aquí, al Parlament, però també és ver que a pesar
de tot, enguany hem comprat Planícia, gestionam ja Cabrera
amb totes les problemàtiques que pugui tenir al voltant i tenim
unes inversions, com he dit fa un poc, estatutàries molt
importants on hi ha participació de distintes conselleries. Alguns
problemes tenim, tenim un conveni firmat de 450 milions
d’euros en matèria d’aigües i depuració d’aigües amb el
Ministeri, i la veritat és que algun problema tenim de retard en
aquests moments de declaració d’interès general d’algunes
instalAlacions que esperam que el Govern de l’Estat a través
d’una llei doni aquesta declaració el més ràpidament possible,
però és ver que hi ha un compromís del Govern de l’Estat de
gastar 450 milions -em sembla que són- d’aquí al 2012, per tant
parlam no només d’un conveni en carreteres de 600 i escaig de
milions, d’un conveni en tren de 400 i escaig de milions, parlam
també d’un conveni en temes mediambientals i en
infraestructures mediambientals de 450 milions d’euros, per tant
parlam d’inversions molt importants per as aquestes illes que
poden ajudar, precisament, a aquest canvi de model amb el
canvi d’infraestructures que vagin en una altra direcció respecte
de per on hem anat fins ara.
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Per tant, el que voldria deixar ben clar és que per a aquest
president la fulla de ruta, per on hem d’anar està ben clar i
aquest govern la té pactada amb la societat. L’hem treballada
durant un any i mig, l’hem treballada amb els sindicats i amb els
empresaris, tenim un gran pacte, tenim una fulla de ruta per anar
cap a aquest model. Això és el que, des del meu punt de vista,
hem de saber complir.

El que veig és que economies fortes com Alemanya, que
tenen una aposta més gran per les noves tecnologies, que tenen
una aposta més gran per una economia productiva i competitiva
i no tan basada en el sector de la construcció i de l’especulació,
quan arriba el moment de dificultat efectivament tenen una
baixada de creixement, però no tenen aquestes xifres d’atur que
mantenim nosaltres i tenen més facilitat per tornar-se aixecar.

El que està clar -i ho deia ahir- és que aquest trànsit no és un
trànsit fàcil, algú ho deia, aquí hem tengut uns creixements de
la construcció molt importants. Tots, ja no hi ha cap agent social
que no digui que la construcció està desmesurada o estava
desmesurada i per tant no podem tornar a la mateixa situació
d’abans. Això ens crea un problema quan analitzam l’atur
perquè efectivament hi ha una part molt important de l’atur que
ve de gent de la construcció i hi ha alguna part que ens pot
quedar com a atur estructural malgrat tots els esforços que feim
per donar camí a tothom que està a l’atur, però està ben clar que
no podem, si volem realment anar a una economia més
competitiva, si volem anar a una economia més productiva,
tornar al camí pel qual anàvem fa molt poc.

Per tant, en aquest sentit, efectivament ahir vaig parlar molt
que canviar el model productiu vol dir posar-hi molt de I+D+I,
vol dir posar-hi molt de noves tecnologies, vol dir reforçar
educació i formació, vol dir apostar per tot allò que significa
posar-hi coneixement.

Per tant, en aquest sentit haurem d’afrontar totes aquestes
situacions, però també vull dir una cosa. Aquesta és una
economia molt dinàmica, en el mateix temps que tenim molta
gent a l’atur cada any en vénen prop de 32.000 a treballar a
aquesta comunitat autònoma durant l’època turística, de fora.
Per tant, parlam d’una economia que és l’economia a nivell
d’Espanya que en aquests moments és la que més contractes fa,
per tant, la que manté més activitat. És una economia que,
efectivament hem tengut un creixement molt important de l’atur
atesa la situació d’especial dificultat d’un sector que estava
desmesurat, necessitàvem molta gent per treure rendiment i
quan creixíem i ara que tenim recessió tenim molta gent a l’atur
perquè efectivament aquest sector va ser el primer que va entrar
en recessió.
Vull deixar ben clar que l’economia de les Illes Balears dóna
peu a molta d’esperança si sabem vèncer els problemes
estructurals, mesurar el sector de la construcció, si sabem
millorar la nostra oferta turística perquè malgrat que
efectivament aquest és el sector més fort, aquest és el sector de
les Illes Balears, aquest sector també té determinats problemes
que haurem de saber afrontar perquè també és un fet que any
rere any perd rendibilitat. En conjunt, el que està clar és que
perdem tots renta per càpita, per tant vol dir que som poc
competitius i poc productius. Per tant, vol dir, efectivament, que
hi hem de posar -com deia el Sr. Barceló- molta d’imaginació
i molta de suma d’energies.

Aquí a les Balears, a Mallorca, diuen que les coses fetes amb
coneixement són les que surten millor. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Antich. Rèpliques per part del grup
parlamentari... Sra. Marí, té la paraula.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, Molt Hble. Sr. President del Govern de les Illes
Balears, en primer lloc òbviament vull agrair-vos totes aquestes
explicacions i sobretot aquests matisos d’aclariment en temes
tan importants per poder encarar el futur d’aquestes illes amb
optimisme com és el transport, com és el REB, pensam que són
fonamentals i òbviament també tots els aclariments del tema de
finançament.
Deixau-me però que incideixi en tres aspectes. Hem parlat
de la immigració i hi tornam a fer esment perquè és molt
important parlar de la incorporació sociolingüística de les
persones immigrades i especialment vos faig esment dels joves
en edat escolar. Durant aquests darrers dies a Eivissa s’han
matriculat, en menys de deu dies, més de cent alumnes, duim
una mitjana de dotze alumnes nous diaris. Per tant, crec que
hem de fer un esforç des del sistema educatiu per poder
incorporar-los en tots els sentits, tan aviat com sigui possible, a
la nostra societat.
Com a segon punt i també perquè pens que ha quedat una
mica bandejat aquest tema del debat en general voldríem que
parlàssim una mica més de normalització lingüística. Pens que
és un dels punts que es necessita remarcar en dos aspectes: un
és treballar perquè puguem rebre tots els canals en llengua
catalana. Ara mateix a Eivissa ens trobam sense un canal de la
qualitat del Canal 33 i això es nota. A Mallorca això ocorrerà
amb l’apagada analògica i encara no s’ha arribat a l’acord
pertinent amb la Generalitat de Catalunya..., si hi hem arribat,
però si no, què passarà?, hi haurà una certa crítica de la societat
mallorquina a la qual l’eivissenca... farà també i manifestarà el
seu descontent. Per tant, pens que hem de treballar sense dilació
per solucionar i per arreglar aquest problema, que es puguin
rebre tots els diferents canals en llengua catalana sense cap tipus
d’entrebanc.
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Finalment, el tercer punt. Torn a insistir, ens heu dit que a
partir del mes d’octubre la Comissió Interinsular es posarà
novament a treballar per tal de donar una mica de continuïtat o
donar continuïtat a la Llei de finançament dels consells insulars.
Insistim, pensam que és bàsica per assegurar l’equitat a l’hora
de distribuir els pressuposts. Preocupa que el Consell de
Formentera creat recentment es nodreixi tot sovint, o
bàsicament, a partir del recursos del Consell d’Eivissa.
El Consell de Formentera és un nou consell dins el conjunt
de les Illes Balears i per tant el seu finançament hauria d’afectar
les altres illes, no només Eivissa. Tampoc no s’explica de cap
de les maneres que Eivissa, tenint gairebé el doble de la
població de Menorca, tengui menys pressupost que la més
septentrional de les Illes Balears. Tot això s’ha d’equilibrar i hi
insistim, confiï que aquesta llei de finançament dels consells
aconseguirà establir aquest equilibri. Per a les finances del
Consell Insular d’Eivissa es tracta d’una necessitat peremptòria.
Només vos vull recordar, president, que els governs
d’aquestes illes, fa diverses legislatures que neixen i moren a les
pitiüses. Per tant, president, tenim molts reptes, però aquests es
troben des del meu punt de vista entre els que s’han de resoldre
urgentment. Ja sabeu, Sr. President, que teniu aquesta diputada
a disposició per continuar treballant per tants objectius ben
positius que tenim al davant, de manera que al final de la
legislatura es pugui mostrar una bona obra i ben realitzada.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
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clar, però ja li dic que per a Unió Mallorquina el sistema és
pervers de base.
En relació amb les inversions de l’Estat m’agradaria, Sr.
President, que ens aclarís si moltes de les inversions
compromeses aniran -diguem- als fons estatutaris perquè Unió
Mallorquina partia de la base que moltes d’aquestes inversions
estaven enfora de les inversions estatutaris. Enteníem que la
compra de finques litorals estava fora de les inversions
estatutàries, el mateix amb les colAlaboracions en matèria de
torrents, en finques públiques, en Platja de Palma.
Aquesta és també una qüestió important perquè lògicament
aquests altres compromisos ens permetien tenir un finançament
suplementari a més del reconegut a l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears que ja, també li vull recordar -ho hem reconegut a
la nostra primera intervenció- que lògicament s’han fet passes
en positiu. Vostè parlava dels trens, de les carreteres, de
Planícia, però ens preocupa com arribaran aquests doblers, si es
computaran en el fons estatutaris.
En relació amb el transport aeri, ens ha explicat que hi ha
converses amb el ministeri, ens agradaria saber si el ministeri ha
compromès un canvi a l’acord adoptat al Consell de Ministres
que només entrarien a la cogestió aquells aeroports amb un
nombre de passatgers superior als 30 milions. Aquest era un
acord ja pres, que marcava una determinada línia, una línia en
la qual Balears quedava enfora i que Unió Mallorquina
considera una greuge per a les Illes Balears i per a les seves
necessitats. Voldríem saber si els projectes que manegen i que
redacta el Ministeri de Foment van en una línia diferent a
l’acord adoptat pel Consell de Ministres.

Moltes gràcies, Sra. Marí. El Sr. Melià té la paraula.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, Sr. President del Govern, és evident que en el
tema del finançament hi ha una certa discordança entre els
nostres parers respectius. Parlam normalment de nou sistema de
finançament quan ja vaig dir en el seu moment que seria més
encertat parlar de reforma i entenc que aquest sistema de
finançament reformat continua essent un sistema pervers per a
les Illes Balears. És pervers -també ho vaig explicar- perquè el
50% de les despeses se les reserva l’Estat, perquè no hi ha
limitació als dèficits fiscals i per tant, continuam patint un
dèficit fiscal escandalós com he dit a la meva primera
intervenció, perquè hi ha un munt d’incògnites, no sabem quina
aportació extra de doblers farà l’Estat a partir del 2011 -si no ho
duc malament- o del 2012. Per tant, hi ha moltes incògnites.
Lògicament, només que s’hagi tengut en compte l’evolució
demogràfica de les Illes Balears en relació amb el sistema
anterior o amb relació amb la primera versió d’aquest sistema
reformat evidentment ja hem guanyat moltes posicions i ja hem
suavitzat aquesta situació injusta que veníem patint, però bé, la
veritat és que dins la complexitat, que coincidirem que té aquest
sistema de finançament, no ens queda excessivament clar si el
que passarà és que si, quan no arribem a la mitjana, no haurem
de contribuir al Fons de suficiència, però això no voldrà dir que
no estiguem..., que arribem a la mitjana. Això és un dels dubtes
fonamentals d’aquesta reforma del sistema que no queda gens

En relació amb la policia autonòmica, res de res ens ha dit.
Són diversos els portaveus que han parlat de la situació
d’inseguretat ciutadana. Ahir es publicava que la criminalitat a
les Illes Balears ha pujat un 8,5%, ens interessaria saber si en
aquesta fase final de la legislatura donarem realment una
empenta a aquest projecte de policia autonòmica i arribarem a
veure aquest projecte de llei que ha de ser la passa prèvia perquè
-diguem- sigui una realitat aquesta policia autonòmica.
Tampoc no m’ha dit res de la liquiditat del sistema, si serem
capaços de pagar millor a les empreses i als ajuntaments i per
tant, que hi hagi més doblers a l’economia del país. Tampoc no
ens ha dit res sobre com està la qüestió de la transferència de
competències en matèria de costes, en matèria de litoral i en
matèria de ports.
Finalment li demanam un aclariment sobre aquesta petició
que li feim des d’Unió Mallorquina d’estudiar noves modalitats
de comercialització del sistema turístic per guanyar -com vostè
bé deia i hi coincidim plenament, que el gran problema que
tenim és de rendibilitat i de productivitat i que per tant, hem de
cercar noves vies per guanyar marge en aquests camps.
Moltíssimes gràcies.

3188

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 71 / Fascicle 3 / 22, 23 i 24 de setembre del 2009

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, té la paraula el Sr. Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Per començar, un tema del qual no
ha parlat i al qual he fet referència i algun altre portaveu també
n’ha fet referència, el convid a alguna paraula de compromís
sobre els temes lingüístics. Crec que hi ha hagut una sèrie de
referències i vostè no n’ha fet referència. L’aposta de la nostra
llengua com a eina de cohesió, aquestes agressions lingüístiques
a les quals havia fet referència i algun tema fins i tot al qual no
havia fet esment a la primera intervenció, però crec que sí hi ha
una preocupació almanco en alguns sectors i que ho tenim a més
compromès al pacte, que és l’avanç, una vegada que entra la
TDT en funcionament, de rebre tots els canals en català
possibles. Crec que és un tema que també tenim pendent i a més
el tenim en el pacte signat i en alguns compromisos verbals per
part fins i tot de la Generalitat de Catalunya i del Govern de les
Illes Balears en aquest sentit que no avancen.
Respecte a tots els temes que ha tractat vostè, començaré pel
tema del canvi de model. Ha dit que és necessari un canvi de
model, que l’hem de fer tots junts. En aquest sentit li diria que
efectivament -hi estam totalment d’acord- no podem tornar al
passat, era una referència que jo havia dit i que vostè també ha
repetit. Coincidim plenament, coincidim en l’anàlisi i en cap a
on hem d’anar. Vagi per tant per endavant el nostre suport a
aquest full de ruta traçat, al pla que hem consensuat en aquest
sentit, crec que el punt de base està reflectit de fet en el pacte de
govern que tenim signat.
Per això he apuntat en la primera intervenció alguns renous
en aquesta línia que crec que s’han de reconduir, sempre que
sigui possible des del diàleg, des del consens naturalment, però
la recerca d’aquesta unanimitat no ens ha d’aturar. Cada tema
té un moment que cal decidir resoldre i el camí per a nosaltres
-ja li ho he dit abans- no són més urbanitzacions, ni aturar
tampoc determinades inversions que ens puguin arribar a nivell
estatal o a nivell europeu.
Crec que intentar defensar encara, com fan alguns,
determinats esquemes obsolets del passat com podria ser el cas
del golf, crec que no són més que excuses per urbanitzar, fins i
tot hem tengut, per ventura una polèmica que no és de tan abast,
però que sí que exemplifica que alguns encara continuen amb
aquestes propostes antigues com és aquesta polèmica sobre
l’extracció d’arena per regenerar platges. Crec que són
equivocacions passades que no hem de repetir i per tant, quan
parlam també del canvi de model econòmic també hem de
parlar del canvi de model territorial i també, evidentment, del
canvi de model de mobilitat. Hem de ser valents per tant a
l’hora de dur endavant els projectes d’ampliació de la xarxa
ferroviària, d’implantació del tramvia i de suport en general diria- al transport públic.

Per tant, crec que hi ha un full de ruta clar per fer unes
polítiques determinades i crec que fer front a la crisi, ho hem de
fer des dels paràmetres del pacte de govern, al qual nosaltres
reiteram una vegada més, com no podia ser d’altra manera, la
nostra lleialtat, la nostra intenció de donar-li estabilitat per
complir els acords que signàrem i per a la seva continuïtat.
També ha fet referència al tema de la problemàtica del
transport aeri, de les freqüències, de les tarifes i fins i tot ha
reconegut que l’Estat no ens dóna tot el que ens havia de donar.
Crec que és cert que des del Govern es fan reivindicacions
constants en temes tan importants com la cogestió aeroportuària,
com la bonificació de residents no comunitaris, com el tema de
connexions i freqüències de vols amb la península, però el cert
és que a Madrid just trobam en general bones paraules perquè
en aquests temes i en altres no avançam prou. Madrid, des del
nostre punt de vista, continua sense donar solucions, continua
sense donar les fórmules per gestionar per exemple els nostres
aeroports.
Ha dit textualment que “Madrid està actualment estudiant
com s’ha de fer”, m’agradaria que fos un poquet més concret i
que sapiguéssim si realment hi ha una intenció del Ministeri de
Foment i del Govern espanyol que també arribi la cogestió
aeroportuària als tres aeroports de les Illes Balears perquè fins
ara les notícies oficials que tenim és que només arribava a
Madrid i a Barcelona i una indeterminada intenció que es podria
estendre, però que evidentment no ho tenc molt clar. Per tant, no
s’explica com i de quina manera podrem arribar a fer tot això,
podem garantir les connexions aèries, les tarifes accessibles, etc.
Per tant, Sr. President, necessita d’una pressió política molt
forta, clara, contundent, de tota la societat de les Illes Balears,
encapçalada, evidentment, pel Govern de les Illes Balears. I
sobretot parlar clar, tant aquí com allà, Sr. President, amb un
mateix missatge reivindicatiu i d’exigència, perquè no hi hagi
més discriminacions cap a les Illes Balears en aquest aspecte.
Per altra banda crec que en aquest tema, també s’ha de dir,
crec que no ens està ajudant gaire AENA. Crec que s’ha de fer
una referència a AENA, és obligat, perquè ens trobam aquí la
fugida d’una companyia com Spanair, que troba facilitats per
part d’AENA a un altre aeroport; ara el tema d’Iberia, també,
que està desertant poc a poc de l’aeroport de Palma, i en canvi
AENA està fent inversions multimilionàries -la T4, la T1- i no
veim que un dels aeroports, l’aeroport de Son Sant Joan, més
rendibles de tot l’Estat espanyol rebi unes inversions iguals.
Crec que aquí també hem de començar a plantejar des del
Govern la necessitat de demanar, d’exigir a AENA un tracte
corresponent al que aporta l’aeroport de Son Sant Joan. I
evidentment això ha de ser ara, perquè al que hem d’aspirar,
evidentment, és a la gestió dels aeroports i no haver de dependre
per tant de si ens arriba o no ens arriba el que ens pertoca. És un
gran desavantatge no poder gestionar els nostres propis
aeroports, ja que avui en dia la política de suport i d’estímul al
sector aeri no es pot estructurar més que des de la política
aeroportuària; són taxes, són lloguer d’hangars, són les noves
rutes, la política comercial de les companyies... És evident que
és una primera passa aquest comitè de rutes en què vostè ha
incidit avui i a què ha fet esment, jo li ho reconec, però no basta,
no és suficient i crec que hem d’anar més enllà.
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Ha parlat també de canvis històrics aquesta legislatura en les
relacions amb Madrid. Bé, jo històrics crec que no. Millores,
una certa millora, sí, ho hem de reconèixer; canvis històrics, no.
Crec que aquestes inversions que ara milloren a través de
l’Estatut d’Autonomia és evident que han significat una pujada
important respecte de les inversions que rebien les Illes Balears,
però ja vàrem dir en el debat de l’Estatut d’Autonomia que era
insuficient, que això no solucionaria els problemes que tendríem
i així ens ho trobam. Per tant jo crec que, en aquests moments,
que arribin determinats fons estatals, com és el Pla E, com és el
Pla Renove, com és el conveni de ferrocarril, efectivament, s’ha
de reconèixer, Sr. President, que ha estat un avanç molt
important, és cert, per tant, que han arribat aquests fons estatals,
no en faltaria d’altra, però per a nosaltres l’autogovern és més
que això, hem d’aspirar, hem de tenir el suficient finançament
per decidir nosaltres aquí, amb els nostres fons, per decidir
nosaltres les inversions. Són molts d’anys d’estar a règim i crec
que aquest finançament que tenim ara ha quedat lluny de les
expectatives que teníem.
Sabíem, i ja ho vàrem dir, que una negociació entre 17
comunitats autònomes seria molt complicada, sabíem que
nosaltres seríem una més, a més un país petit, un país amb la
representació política que té, amb el poc pes polític que tenen
les Illes Balears, i ja sabíem per tant d’aquesta dificultat de la
negociació, però, com deia, esperàvem molt més. Fins i tot la
clàusula a què vostè fa referència, una clàusula específica per a
les Illes Balears per arribar a la mitjana, li vull recordar que el
que diu és que es tendran en compte aquelles comunitats
autònomes que no arribin a la mitjana; aquest “es tendran en
compte” és aquí on jo li deia, li parlava avui matí, de la fe que
té vostè en l’Estat, que complirà aquesta clàusula, però jo vull
recordar que el fet que no arribem a la mitjana, ho corroboren
alguns estudis que ja s’han publicat, com el de FEDEA, al qual
també ja s’ha referit avui matí, el mateix catedràtic d’economia
Sr. Guillem López Casasnovas ja hi ha fet referència també en
aquest sentit, crec que és el màxim expert o un dels màxims
experts que tenim aquí a les Illes Balears, i fins i tot si ens
remuntam a casos anteriors que hem tengut també les previsions
que tenim són les que són. Vull recordar per exemple convenis
anteriors, el de carreteres que tenim que no ens paga l’Estat, i,
molt més greu, sobretot la Llei de règim especial de les Illes
Balears. La vàrem aprovar aquí el 98, es va descafeïnar a
Madrid, va arribar absolutament descafeïnada a Madrid, i de
llavors ençà ha estat absolutament ignorada, no s’ha aplicat. Per
tant hem de ser molt ambiciosos, hem de ser molt ambiciosos
perquè com vostè deia d’aquí a una sèrie d’anys hem de tenir un
nou règim especial de les Illes Balears que no ha d’acabar com
l’actual règim que encara tenim en vigor i que no s’està aplicant
i que no s’està duent a terme.
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En definitiva, per tant, com deia, són molts d’anys d’estar a
règim com per seguir amb aquesta situació i no canviar-la. Jo
demanaria, per tant, aquesta reivindicació davant l’Estat, i
l’Estat ha de respondre a aquestes demandes justes i necessàries
que feim, perquè si no cada vegada més gent s’arribarà a
plantejar si l’actual model d’Estat és positiu per al nostre país.
No és estrany que a altres indrets el resultat de consultes
populars sobre aspectes relacionats amb l’Estat tenguin cada
vegada més suport. En el nostre cas els puc assegurar que si
disposàssim de sobirania fiscal ens aniria molt millor.
Moltes gràcies.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Barceló. En torn de rèplica -per part del Grup
Parlamentari Socialista no hi ha intervenció-, per tant, té la
paraula el president del Govern Sr. Antich.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputats,
voldria començar per la intervenció de la Sra. Esperança Marí,
que em demanava que tenguéssim unes..., el Sr. Barceló també
deia que alguns altres portaveus n’havien parlat, de tot el tema
lingüístic, i la Sra. Esperança Marí en parlava relacionat amb els
temes d’immigració. Jo a la primera intervenció he dit que ja hi
ha un fòrum per la immigració creat per aquest govern, per tant
amb una gran participació dels representants dels distints països
que..., de les persones que han vengut aquí i s’han instalAlat
aquí, a més de les distintes institucions, i per tant d’acord amb
ells, i jo vaig tenir ocasió no fa molt de rebre’ls, a ells i a la
consellera de Benestar Social, m’entregaren el Pacte per la
immigració i per tant tot el full de ruta que s’ha de seguir per
treballar en aquests temes. Jo deia que a més tenim acords amb
els distints consells per dur a terme aquesta feina, i posava
damunt la taula alguns dels exemples en què un dels temes que
precisament s’està tractant és tot el tema del català; com se
suposa això també s’ha de reforçar a l’escola i per tant també
s’ha de fer feina en aquest sentit.
El Sr. Barceló em demanava un pronunciament a favor de la
llengua, i jo crec que no som poc de fiar en aquest tema. Miri,
tenim una direcció general de Política Lingüística, tenim una
televisió que en aquests moments s’està fent tota en català, crec
que a l’escola s’està fent una bona feina, hi ha una proposta pel
tema de la immigració, hem aconseguit unir esforços amb altres
països de parla catalana a través de l’Institut Ramon Llull...; en
definitiva, jo crec que s’età fent una feina important en aquest
sentit, sense perjudici que aquesta és una comunitat autònoma
que ha crescut en els darrers 10 anys prop d’un 30%, i per tant
això implica una sèrie de reptes. Aquest president té molt clar
que si hi ha una llengua de cohesió en aquesta comunitat
autònoma és la llengua pròpia, la pròpia del país, i per tant en
aquest sentit feim feina, això sí, sempre amb un respecte total i
absolut per totes les llengües oficials i per totes les llengües,
perquè les llengües al final serveixen per comunicar la gent,
però la pròpia d’aquí és la que és, i per tant en aquest sentit per
això ens hem donat lleis en aquest parlament, per cert aprovades
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per unanimitat, encara que a qualque moment no ho pareixen,
però ens hem donat lleis que avalen aquesta postura.
Quant a tot el tema de l’apagada analògica, he de dir que
està a punt la posada en marxa dels nous múltiplex, que asseguri
precisament tots els canals en tema de llengua catalana, i per
tant en aquest sentit crec que no hi ha d’haver massa problema.
I és vera que tenim un debat pendent en matèria de
finançament dels consells insulars; hi haurà d’haver un gran
acord però com poden suposar amb la participació de tothom,
perquè és vera que Eivissa és més gran que Menorca, Mallorca
és més gran que Eivissa i Formentera és més petiteta que totes.
Per tant en aquest sentit del que es tracta és que ens asseguem,
sapiguem que aquí hi ha unes determinades bases creades, i per
tant per aclarir-les, o per millorar-les, o per prendre decisions
ens haurem d’asseure i n’haurem de parlar amb la participació
de tothom. Jo crec que aquest és un debat que tendrem, que
tendrem aviat, i que per tant és una qüestió que s’ha de fer allà
on pertoca.
Per altra banda, efectivament, no és nou; el Sr. Melià em
deia “nosaltres tenim una postura diferent en relació al tema de
finançament”, i el Sr. Barceló també. No és nou, per tant és un
tema que entenem perfectament, però efectivament aquest
president ha hagut de treballar d’acord amb les circumstàncies
que teníem en aquests moments, i efectivament teníem una
situació d’un sistema de finançament que ens deixava molt
enrere en matèria de finançament, i en aquests moments aquest
president entén, té confiança i creu que la llei diu el que diu, que
aquest sistema de finançament, en estar a velocitat de creuer,
per tant el 2011 o el 2012, ens ha de deixar a la mitja, i jo dic
que una comunitat autònoma que estava 21 punts per davall de
la mitja, si queda la mitja jo no sé si és històric o no és històric,
però com a mínim és una passa bastant gran. Que aqueixa passa
no és tota la passa que voldríem?, perquè efectivament duim un
període de temps important anant enrere dels altres, i que per
tant ens hagués agradat poder debatre també tots aquests temes.
Però, clar, aquí jo ho he dit en el primer moment, era un debat
amb l’Estat i també amb les altres comunitats autònomes, i per
tant en aquest sentit, com vostè té clar, era un debat un poquet
més difícil de dur a terme, però de totes formes vull deixar clar
que des del meu punt de vista passar de 21 punts enrere a passar
a estar a la mitja es tracta d’una passa molt important.
En relació a les inversions estatutàries que deia el Sr. Melià,
jo li vull aclarir que inversions estatutàries és assegurar que
arribin 400 milions d’euros cada any en aquesta comunitat
autònoma; això són inversions estatutàries. Per tant què vol dir
això?, vol dir que si l’Estat en les seves competències directes
té previst des dels ministeris posar uns determinats doblers, la
resta nosaltres ho feim a través de convenis. Per tant en aquest
sentit tant té que estigui en aqueixa part com que estigui a
l’altra, perquè el que hem d’assegurar són 400 milions, per tant
hem d’assegurar aquests doblers. Si se’ns asseguren a través
dels altres 200, això fa que hi hagi menys 10, que era el cas de
Planícia, en el que són inversions estatutàries, si realment
l’Estat fa comptes de posar una determinada quantitat de
doblers. Per tant en aquest sentit jo crec que no té massa
problema sinó que allò important és que al final cada any ens
arribin aquests 400 milions d’inversió. De totes formes tant allò
de Planícia, com allò d’aigües, com altres temes, per exemple
allò d’aigües no ho teníem pactat i també ho hem aconseguit,

hem aconseguit 450 milions en tot el que és depuració d’aigües,
etc., que es una cosa nova que hem aconseguit i que a l’inici de
tot no n’havíem parlat mai. Per tant a mi m’agradaria que, bé,
que facem l’equilibri de tot i que quan posem les coses damunt
la taula ho veiéssim amb tota la perspectiva. Jo estic convençut
que l’hi veu i per tant en aquest sentit crec que per això hi ha un
bon enteniment.
En relació al tema del transport aeri, jo no conec la proposta
definitiva, jo el que sé és el que hem parlat amb l’Estat i el que
hem manifestat a l’Estat, i també vull deixar una cosa molt
clara: si realment l’Estat el fa d’una altra manera, com se suposa
tendrà l’oposició del Govern de les Illes Balears, així com ja la
va tenir el dia que anunciava aquesta fórmula de cogestió, que
vull recordar que el dia que la va anunciar va ser un dia que
precisament el president Zapatero venia a Mallorca i vàrem tenir
ocasió de dir-li clarament i a la cara que a nosaltres no ens
anava bé aquest tema, que era allò normal i lògic perquè
nosaltres, tots, molts dels grups que som aquí, sempre hem
defensat una altra cosa. Per tant en aquest sentit jo crec que està
clar.
En relació a la policia autonòmica he de dir que és un tema
que crec que no serà fàcil, que és vera que el Govern té una
feina avançada, que hem d’avançar aqueixa feina amb el Govern
de Madrid, que el Govern de Madrid a nivell de Madrid hi ha un
debat sobre tot el tema de policia autonòmica i que, a més, crec
que no serà fàcil en uns moments com ara de situació de
dificultat econòmica, no crec que nosaltres siguem capaços en
aquests moments de poder atendre tota aquesta situació, atès
com tenim tots els temes. Això no vol dir que no continuem
parlant amb Madrid, però la veritat és que crec que en aquests
moments hi ha unes certes dificultats en aquests temes.
I en relació a totes les altres competències que figuren a
l’Estatut, com se suposa aquelles que han de passar al Govern
de les Illes Balears, nosaltres estam parlant amb Madrid perquè
hi passin. El tema de competències no és un tema fàcil, vostès
veuen les de justícia; fins que no hi hagi acord amb els doblers
no hi haurà transferència, i això ens passa a nosaltres amb
l’Estat, i en aquest moment qualcú em demanava també respecte
dels consells insulars, i en aquests moments estam també parlant
amb els consells insulars, tenim algunes qüestions que creim
que estan molt avançades i hem d’arribar a acords també a
nivell econòmic, i jo crec que la voluntat de tots és de fer-ho,
però això du els seus debats i les seves discussions. En
qualsevol cas jo crec que hi ha la millor actitud per part de
tothom en el sentit que efectivament hi hagi una bona solució de
tots aquests temes.
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I per acabar he de dir que efectivament jo coincidesc en el
fet que la Llei de règim especial és una llei importantíssima i
que per tant en aquest sentit jo ja he expressat en distintes
ocasions que en haver acabat el debat del sistema de
finançament havíem de parlar d’aquesta qüestió.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Antich. Passam ara a la intervenció del
Grup Parlamentari Popular, i per tant té la paraula el seu
portaveu, Sr. Fiol.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, senyor president, membres del Govern, hi ha
efectivament una altra manera de veure les coses i una altra
opinió de quin és l’estat de la nostra comunitat, i em permetran,
amb el temps que em correspon, amb el torn que ara s’obre,
explicar-los amb tota lleialtat però també amb tota claredat i
contundència que l’oposició no comparteix, en termes generals,
el plantejament que ha fet vostè i el plantejament que han fet
molts d’ells aquí en el debat d’avui matí i avui horabaixa.
Naturalment serà un debat en positiu. Nosaltres presentarem
avui vespre en el període corresponent més de 300 propostes de
resolució, una actitud de contribució, i que el debat de demà es
podrà enriquir, per tant, amb algunes d’aquestes propostes, que
estic segur que moltes seran acollides, algunes, com impulsar el
pacte educatiu, que estic segur que seran benvingudes, i que
tenen la vocació que l’actitud del Partit Popular aquí és
constructiva, de cooperació i d’intentar que les coses vagin
millor a la nostra comunitat.
Deixin-me dir, emperò, que jo ja he qualificat el discurs
d’ahir d’inadequat, des del meu parer, li ho dic amb tota la
simpatia, Sr. President, inadequat perquè era, llevades algunes
iniciatives lloables que nosaltres compartim: està bé que s’ajudi
la gent que té més dificultat, està bé que s’ajorni el pagament de
les hipoteques a aquells que no poden, està bé que s’impulsi
l’ajuda a les persones que tenen més dificultats per sortir
endavant, sempre, ens trobarà d’acord amb això, però el nucli,
el nucli dur del seu discurs d’ahir va ser un inventari de
l’execució dels pressupostos d’enguany. Vostè va dedicar
pràcticament més de tres quartes parts de la seva intervenció a
explicar-nos tot el que feien, com anaven executant el
pressupost, el que havien aconseguit fer d’aquell projecte o fer
d’aquell altre. Per tant aquest va ser el seu plantejament.
Però no es va parlar per res de l’estabilitat del pacte de
progrés en aquesta comunitat, de la remodelació non nata, en
part, d’aquest govern; de les restriccions al sector públic, que no
poden ser només una llei de futur sinó que han de ser una
realitat d’avui. No es va parlar de l’impacte que tendrà la pujada
d’imposts a nivell nacional com l’IVA a un sector com el
turístic que ja ha venut el producte per a l’any que ve i que
s’haurà de menjar el que pugi d’IVA quan a altres indrets, a
altres bandes d’Europa el que s’ha fet ha estat, precisament,
baixar l’IVA al sector serveis perquè poguessin sortir endavant
de la crisi. De tot això no en sabem ni una, ni una paraula.
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Per tant, Sr. President, li planteig que aquest debat serà una
revisió, una revisió de quina és l’acció del Govern, de quina és
l’acció dels departaments d’aquest govern, de què s’ha fet
durant aquests dos anys. Nosaltres pensam en el que s’anomena
comunament el pas de l’equador, quan s’arriba a la meitat d’una
legislatura o quan s’arriba a la meitat d’un projecte es diu, bé,
hem arribat al pas de l’equador, hem passat ja a l’altre món. Els
navegants ho celebren amb una festa quan fan el pas de
l’equador i és bon moment, també, per aturar-se i dir on som,
què hem fet fins ara, què ens queda per fer, a què ens vàrem
comprometre quan vàrem començar la legislatura i quins
resultats obtenim, fins ara, a la meitat de la legislatura d’aquells
objectius.
Per tant, jo em permetré, Sr. President, repassar algunes de
les coses, no totes perquè realment amb el temps que em
correspon és impossible una anàlisi veritablement exhaustiva,
departament per departament, de tot el que s’ha fet, estic segur
que amb molta bona voluntat i amb molt d’esforç, però és
impossible, de totes formes, aclarir tot el que s’ha fet i analitzarho. Com sempre intentarem començar aquesta intervenció, per
situar-nos en el moment de l’inici de la legislatura, per això
començarem amb una cita d’autoritat, cita d’autoritat, no pot ser
altra, que la del conseller Manera que sempre és convocat a
aquestes reunions en aquest parlament com una autoritat
acadèmica i política.
El Sr. Manera, dia 9 d’octubre del 2007, a la seva
presentació com a conseller dins aquest Parlament, a la comissió
corresponent, va dir: “en primer lloc el context conjuntural de
l’economia balear ens trobam amb un escenari econòmic de
clara fortalesa de l’economia de les nostres illes amb indicadors
que conviden a l’optimisme. La nostra taxa d’atur és de les més
baixes de tot l’Estat. La creació de llocs de treball és dinàmica,
si atenem les xifres d’afiliats a la Seguretat Social. La previsió
de la temporada turística i la seva fase més baixa és, així mateix,
positiva de cara als mesos d’octubre i novembre. La confiança
en el sistema financer i del sistema financer és igualment palesa
si atenem a les minses dades de morositat que es produeixen a
la nostra comunitat autònoma. En fi, el nostre creixement
econòmic, mesurat mitjançant les dades del producte interior
brut, colAloca l’evolució de les Balears en unes coordenades
d’abast que nosaltres concretament en torn el 3%”.
(Alguns aplaudiments)
Aquesta era per la pròpia confessió de part de l’escenari en
què ens trobàvem quan vostès varen arribar, Sr. President, al
Govern. Aquesta era la realitat que teníem dia 9 d’octubre, ara
fa només dos anys, dia 9 d’octubre del 2007.
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Sr. President, vostè ha de saber que, a més, alguns han
qualificat aquest quadrienni que acabam en aquest moment com
a quadrienni negre. Llavors jo deixaré que el bienni que es
compleix ara el qualifiquin vostès mateixos i li posin el color
que els sembli més corresponent.

replicar alguns aspectes. Per tant, no dedicaré ara a descriure
tots els problemes de les contaminacions dels mercats financers
a través de les subprimes, tota la conseqüència que això ha
tengut perquè és prou conegut i perdria el poc temps de què
dispòs explicant una cosa que tots vostès, senyores i senyors
diputats, saben de sobres i, per tant, no hi dedicarem més temps.

(Alguns aplaudiments)
Sr. President, vostè mateix a la sessió d’investidura, dia 3 i
4 de juliol del 2007, va dir: “Quan parl de seguretat econòmica
parl d’assegurar no només els alts nivells d’ocupació sinó de
millorar la qualitat d’aquesta feina, llocs de feina fixos per als
treballadors, raonablement remunerats i atractius per al
creixement personal. Parl de més seguretat per als treballadors
autònoms, en la millora i la flexibilitat de les seves
circumstàncies empresarials i laborals”. I aquells mateixos dies
en aquell mateix programa vostè feia un discurs en el qual
indicava que el seu projecte era de mirada llarga i seny, de
donar un bot endavant sense precedents -l’hem donat el bot
endavant sense precedents, això és perquè és així-, de treure
bons investigadors des de l’exterior, d’obrir les escoles del vuit
del matí a les vuit del vespre per així organitzar la vida dels
pares i de les mares, paralitzar Son Espases -d’això en parlaré
més endavant-, pla d’escoletes de 0 a 3 anys que està a menys
de mig fer, construcció de milers d’habitatges -de 5.000
habitatges es va dir exactament en aquell moment-, prioritzar la
llei del sòl com a una qüestió immediata, ... que aquesta seria,
senyores i senyors diputats, la legislatura del transport públic,
llavors ja en parlarem.
(Alguns aplaudiments)
Un pla d’inversions ferroviaris que duria el tren a Alcúdia,
Cala Ratjada; un tramvia que faria voltes per la badia de Palma;
la llei del paisatge. I proposava, Sr. President, inexcusablement
un pacte local, inexcusablement, es deia en el seu discurs
d’investidura. Moltes d’aquestes qüestions segurament tenen la
limitació del temps que ens ha tocat viure, del qual també
parlaré d’aquí una estona, però moltes no, moltes no tenen
limitacions econòmiques, són simplement són decisions,
empenta, ganes de fer coses, impulsar els projectes no
condicionats per la crisi econòmica. Què ha estat de tot això?
Així mateix varen comparèixer els consellers, com es fa
sempre a principi de legislatura, i també feren les seves
promeses, els seus compromisos de legislatura i, evidentment,
plantejaren d’una forma profunda, m’he llegit aquestes
setmanes passades les intervencions de tots els que varen
comparèixer, són ben interessants per molts de conceptes, per
cert, però no tenc temps de fer una anàlisi, com he dit abans,
succinta de tot el que es va dir en aquell moment. Faré només
unes pinzellades més endavant, però ara toca fer, ara toca posar
quin és el rerafons que jo no vull defugir, Sr. President, que és
el rerafons de la crisi econòmica de la qual, naturalment, vostè
no n’és el responsable. La crisi econòmica, s’ha dit aquí i jo no
perdré molt de temps en repetir-ho, és una crisi d’abast mundial,
és una crisi que copsa tota l’economia de tot el planeta, que té
un impacte molt gran en el conjunt europeu, molt especialment
a Espanya i també, com és lògic i evident, a les Illes Balears. No
entraré ara a analitzar, s’ha fet en aquest parlament moltes
vegades un seguiment molt acurat de la crisi, hi ha hagut molts
de debats que han parlat de la crisi. El Sr. Manera han tengut
aquí l’ocasió de parlar moltes vegades de la crisi, i jo també de

M’interessa parlar de l’actitud davant la crisi, perquè aquesta
és la qüestió fonamental. Quina actitud hem tengut davant la
crisi? La crisi no la podíem intervenir, la crisi és la que és i
podrem tenir algunes reaccions davant d’aquesta. Quines
reaccions hem tengut davant aquesta crisi. La primera de totes,
Sr. President, fins a les eleccions generals del 2008 negar la
crisi, la crisi no existia i si algú deia que hi havia crisi era un
mal espanyol o qualque cosa així, era un insolidari, una persona
que volia boicotejar l’acció del Govern, no només del d’aquí
també parl, molt especialment, del Govern de Madrid i, per tant,
es tractava que el Sr. ZP aconseguís revitalitzar i tornar, en
definitiva, al Govern, continuar en el Govern, cosa que va
aconseguir.
Tots aquests que eren qualificats de catastròfics i anti
espanyols varen haver de veure, amb sorpresa, com llavors sí es
podia parlar de crisi, llavors s’acceptava la crisi. Em recorda un
llibre, que estic segur que vostè coneix, d’Stefan Zweig que és
El temps d’ahir que conta d’una forma molt brillant, a més, que
mentre l’emperador es moria a Sarajevo n’hi havia que seguien
de festa i no s’havien assabentat de res. Qualque cosa d’això
passava també aquí. No va ser, Sr. President, fins dia 29 de
juliol del 2008 que vostè, 29 de juliol del 2008, només fa un any
i un poc més, que vostè va comparèixer aquí i va reconèixer que
hi havia una crisi. Hi ha una crisi i hem de fer algunes coses.
Varen fer dues coses essencialment, primer, un decret, que
és l’1/2008, de mesures tributàries que va impulsar el Sr.
Manera i llavors va presentar vostè un pla de mesures, de
mesures de xoc, es va dir en aquell debat, pot ser que la data que
he dit no sigui exacta, ja em diran quin dia va ser, però aquell
dia vostè plantejà tretze mesures per sortir de la crisi, una
d’elles el decret, alguns amb certa malícia l’han anomenat
copito de nieve perquè que et toqués alguna ajuda havies de ser
albí, d’una mida determinada, haver anat no sé on, tornar de no
sé quants, al final ...
(Alguns aplaudiments)
Són uns ajuts que realment s’arriben a qüestionar el seu
impacte. Però el president va presentar tretze mesures i a mi
m’interessa parlar d’aquestes mesures que va presentar el
president perquè algunes, segurament, s’han complides i per
això està ell, per explicar-ho.
Com comprendran jo parlaré de les que no s’han realitzades.
Aquí, es va dir que es faria un pla d’agilitació dels tràmits
administratius. Don per suposat que no es referien a l’article 6
o 9 del decret Nadal, estic segur que era una cosa més
ambiciosa. Creació d’una societat mixta per donar sortida als
estocs d’habitatges construïts. No tenc notícia que s’hagi
constituït aquesta societat. Pla de reactivació de l’ocupació,
s’han fet coses molt disperses. Aplicació de la Llei de
dependència. Actualment va dir el president aquell dia hi ha
12.000 solAlicituds de dependència de valoració de les quals
s’han resoltes 9.000. Bé, el president en el discurs del debat de
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la comunitat de l’any passat va dir: “l’objectiu per a l’any 2009
és que s’acabin les llistes d’espera i que tots els solAlicitants
tenguin l’ajuda corresponent”. Més tard els contaré com està, a
dia d’avui, el tema de la dependència.
Mesures de xoc per a l’èxit escolar i perquè la formació
professional tengui un impacte a curt termini. Res no se sap
d’aquestes mesures i molt menys dels seus resultats. La mesa de
seguiment de l’economia balear sí que es va constituir i
naturalment es va organitzar de tal manera que el partit que
representa la majoria dels ciutadans, o una gran part dels
ciutadans, no fou convidat a participar d’aquesta mesa
d’economia. El Partit Popular no té veu en aquesta mesa
d’economia perquè vostès no volen que la veu del Partit Popular
sigui escoltada en aquesta mesa de seguiment de l’economia.
Però hi havia una segona part amb la qual es podia fer feina
en aquesta qüestió que era la qüestió pressupostària, perquè
també l’actitud davant la crisi quedava reflectida en la qüestió
pressupostària. Naturalment el Govern va errar també, perquè
en el 2008 preveia un creixement del 2,8 i no varen arribar ni a
1,5 de PIB i va presentar un creixement expansiu d’un 15%
més. Això convé recordar-ho. El 2008 aquí varen fer un
pressupost d’un 15% de creixement amb una situació que ja es
mostrava de molta dificultat. Pel creixement del 2009, molt més
prudentment, ja només es parlava del 0,8, però veurem com
acabarà aquest any que ja estam per sota zero d’una forma molt
clara i també plantejava un creixement del pressupost, més
moderat que l’any anterior, però també de creixement.
És a dir, no encertàrem de cap manera la visió econòmica i
no vàrem actuar amb la prudència necessària. No creien vostès
que en aquells pressuposts hauria estat millor fer uns
pressuposts de contenció, fer uns pressuposts de prudència, fer
uns pressuposts d’estalvi per ja preparar-nos a la situació que
tenim avui que són els pressuposts del 2010 que, segons
s’anuncia en els mitjans de comunicació perquè no tenim altre
tipus d’informació, vénen dolços. Ja en parlarem i tendrem
ocasió de parlar-ne. El problema de rerafons és que el pacte això
no ho podia suportar, necessitava un equilibri i una estabilitat de
repartiment de llocs de feina que, per tant, no es podia resoldre.
Fa un any aquí, o un any i mig, encara es parlava de
tranquilAlitat institucional en els discursos públics o de -una
expressió que va fer fortuna- “suau aterratge del sector
immobiliari”. Tanta sort que l’aterratge del sector immobiliari
va ser suau perquè si no, no sé on haguéssim arribat. Per tant,
nosaltres creim que hi va haver una nulAla preocupació, una
nulAla previsió i que quan ja es va atacar amb algunes mesures,
creim que insuficients, la crisi era ja difícil de fer-hi qualque
cosa.
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Vull fer-hi també un apunt sobre la qüestió del finançament.
És aquesta una qüestió essencial i nosaltres hem estat al costat
del Govern i en el debat que vàrem tenir fa un mes jo li vaig dir
personalment que em semblava que les coses no havien anat tan
malament per a les Illes Balears perquè és veritat que havíem
avançat i havíem millorat, però començ a tenir molts de dubtes,
perquè clar, i no els tenc jo només perquè segons s’ha vist avui
horabaixa són dubtes compartits per membres molt ilAlustres i
molt rellevants dels partits del pacte que han expressat aquests
mateixos dubtes que jo no reproduiré i que faig meus, els del Sr.
Barceló i els del Sr. Melià, i que generen una gran preocupació.
No oblidem, només diré una cosa d’aquesta qüestió, que els
famosos 294 milions d’euros que han de venir d’afegitó
enguany estan sotmesos, com està sotmès tot el sistema, a un
creixement de recaptació impositiva d’un 3% constant.
Ja ens explicaran vostès que això es produeixi en un context
on no hi ha creixement sinó el contrari, hi ha menys valoració,
es recapten menys, això és un dels drames econòmics que tenim
en aquests moments. Hi ha una caiguda espectacular dels
imposts directes i dels imposts indirectes, i això és un fet
inqüestionable. Això és un fet que condicionarà la nostra
economia i és un fet que condicionarà el pacte de finançament.
Per tant, això que ens vagi tan bé i que arribem a la mitjana em
sembra molts de dubtes i llavors, si tenc més temps, a la rèplica
podré tornar a parlar-ne.
L’impacte més gran de tot això, ja ho sabem, és sobre el
món del treball, el món del treball és el que més pateix. Només
d’agost a agost, d’agost del 2007 a agost del 2009, en dos anys,
hem passat de 39.900 aturats a 66.797 aturats i això és un
creixement d’un 716,16% en dos anys. Això és el creixement
que tenim en el nostre país, en la nostra comunitat, de l’atur.
Aquí tenim, naturalment, dues gràfiques ben explícites, la d’atur
registrat que veim que ja sempre partim de més davall, sempre
anam més davall, tenim una corba de creixement. I una que
parla amb molta crueltat de la destrucció de treball, que és la
mitjana mensual d’afiliats a la Seguretat Social, que també és un
indicador que com veuen marca sempre aquesta distància i
anam, per tant, ja molt per davall. Això és destrucció de feina.
Abans d’entrar, de totes formes, al que seria una anàlisi, el
temps que pugui, del que ha estat l’acció del Govern aquests dos
anys, departament per departament, deixin-me acabar que les
dates que tenim, la informació que tenim del PIB ens mostra
una caiguda de fins a 1,5 per a enguany i a Menorca
pràcticament de 2 punts, pràcticament Menorca és el territori
més colpejat indubtablement per la crisi i per la destrucció de
feina. Una cosa curiosa, aquest gràfic ho hauríem de divulgar
perquè aquest gràfic ho he fet jo, ho he fet jo de qualsevol
manera amb un bolígraf, ja els enviaré una còpia perquè ho paga
que ho tenguin. Aquest gràfic explica que quan vostès arriben
al Govern estam un punt més baix, aquí arribam nosaltres, el
Partit Popular, torna a anar per amunt i tornen a arribar vostès
i se’n va per davall. Això són els cicles econòmics.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
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Això són els cicles econòmics. Sap per què dic això? Sí, ja
en pot fer de gestos. Ara els diré una cosa. Escolti. Vostès. Sí,
ara els ho explic, pot fer tots els gestos que vulgui, però els vull
explicar una cosa que els interessa saber. Vostès, aquí,
expliquen amb molta freqüència que l’època anterior era una
època de desenvolupament, era una època que tot anava bé
perquè l’economia anava bé no perquè l’anterior govern ho fes
bé, naturalment, i que, per tant, no calia fer inversió, no calia fer
res, no calia fer mesures d’activar l’economia. Això no és
veritat. Quan vostès deixaren el Govern, Sr. Antich, l’anterior
vegada el creixement era un 0,5, no arribava, aquesta és la
realitat, i alguns sectors, com serveis, zero. No hi havia
creixement.
(Aplaudiments i aldarull)
Com poden dir això? Com poden dir això aquí?, i ho diuen
tots els dies, a això els he sentit dir a vostès com una veritat
oficial contínua, permanent. Doncs no, senyor. Quan vostès
deixaren el Govern la vegada anterior les coses estaven com els
he explicat, li agradi o no li agradi.
Vegem el que ha estat l’acció de Govern d’una forma,
insistesc, un poquet ràpida i urgent perquè l’ocasió mereix que
sigui ràpida i urgent.
A l’àrea de turisme nosaltres sempre hem volgut mantenir
una actitud de colAlaboració i de cooperació. Se’ns va convidar
a participar de la mesa de Turisme, i això s’ha d’agrair, però no
s’ha de deixar de dir que en grans temes com el decret Nadal no
vàrem ser convidats i no hi vàrem poder participar. Per cert, el
decret Nadal, el decret Nadal, això és una cosa insòlita, es va
acceptar que es tramitàs com a una llei, però després com que
hi ha una esmena que no agrada, una esmena que es diu Son
Baco, que no agrada a la majoria, doncs el Sr. Costa, que és el
president d’aquesta comissió, fa trucs i baldufes perquè la
comissió no es reuneixi i duim tres mesos pendents que es
reuneixi, una comissió que ha de veure unes senzilles esmenes.
(Remors de veus a la sala)
Què vol que li digui? Nosaltres donam suport a totes les
polítiques que siguin de millora del sector, de diàleg amb el
sector, de millora dels entorns, de projectes de la Platja de
Palma, de Sant Antoni, de la Platja d’En Bossa, que no sé molt
bé com està.
Deixin-me que parli un moment del transport ferroviari.
Aquí, ho he dit abans, se n’ha parlat poc, però jo en vull parlar
d’aquesta qüestió perquè aquí hi havia un acord del tren
d’Alcúdia que ve de l’anterior legislatura i una planificació de
per on havia d’anar el tren d’Alcúdia. Ara, per fer-ho senzill,
resulta que es fa el difícil, i jo el felicit per això, president, el
felicit, es fa el difícil que és aconseguir un conveni, aconseguir
que hi hagi recursos, aconseguir que tenguem el compromís de
l’Estat que hi haurà un finançament, i llavors a l’hora de la
realitat perquè no es posen d’acord i perquè no accepten un
plantejament que coincideix amb el que diuen les tres forces
polítiques que hi ha a l’Ajuntament d’Alcúdia -PSOE, Unió
Mallorquina, Partit Popular-, que a més coincideixen amb la
planificació que havien fet vostès a l’anterior govern, idò bé,
perquè ara no va bé a una part del pacte això no es fa, perquè ha
d’anar per una altra banda i si no va per l’altra banda no es fa.

Idò, no es fa. És a dir, a Alcúdia han de saber que no tendran
tren, aquesta legislatura, perquè els doblers diuen que es
dedicaran a l’electrificació d’altres vies i a altres qüestions, però
que no es farà el tren per aquest motiu. Per tant, s’ha renunciat
a aquest tren.
Del tema de Manacor ja se’n va parlar aquí profusament
l’altre dia, però el cert és que el Pla de transports d’aquesta
comunitat, que és un reglament, preveu el soterrament del tren
de Manacor i modificar això té una tramitació reglamentària, no
basta que es reuneixin aquí quatre un dia i decideixin que s’ha
de fer d’una altra manera.
El tramvia de l’aeroport no sé si n’hem de parlar, els diré
que amb la política coneguda de decreixement del sector públic,
hem creat una empresa que es diu Tramvia de la Badia de
Palma, que és per tant una nova empresa, un nou gerent, una
nova administració, sí, sí, ...
(Remor de veus i cridòria a la sala)
..., sí, sí, ... sí, tenc per aquí els papers, llavors ho explicarem
si és necessari.
Vull recordar, per acabar aquesta qüestió del Conveni
Ferroviari, que és molt important, Sr. President, perquè jo el
felicit per aconseguir aquests recursos, que l’aplicació d’aquests
recursos està controlada per la Comissió Mixta que ha de seguir
el grau d’execució dels projectes, per tant convendria que els
projectes s’executassin.
El tema del transport aeri és un altre tema que se n’ha parlat
avui i preocupa, ens afecta d’una forma molt directa, ens ha
afectat la desaparició i tancament d’ALT, de Futura, el trasllat
d’Spanai i d’Airbal, la sortida cap a Catalunya, ja ho vaig
criticar a un moment determinar. A mi em dol que quan es va a
Barcelona, al pontet que uneix l’aeroport amb el tren, doncs hi
hagi una pancarta d’Spanair: volem apostar per Barcelona; això
a mi em dol, perquè aquesta és una companyia que era aquí, que
facturava aquí, que els IVA es recaptaven aquí i que no crec que
haguem fet massa perquè no se’n anàs d’aquí, sincerament ho
dic. Jo de vegades admir que altres comunitats, del signe que
siguin, hi ha una vertadera mobilització quan es vol tancar una
empresa que pertany a una altra comunitat o a una altra nació,
i si el Sr. Montilla se n’ha d’anar al Japó se’n va al Japó per
intentar impedir que tanquin una planta a Catalunya. Jo no sé si
aquests esforços s’han fet o ens hem limitat a contemporitzar,
o si realment no més se’ns aprecia quan hem de reconstituir
l’Institut Ramon Llull o quan hem de fer qualque cosa de caire
cultural, llavors comptam, llavors comptarem nosaltres.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Però tenc la sensació que això no és així.
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S’ha citat abans això d’Iberia, això de l’angar d’Iberia i, en
definitiva, som davant una situació de desindustrialització, de
pèrdua de llocs de feina; i és ver que el món del comerç i el món
de l’empresa funcionen com funcionen i que les capacitats dels
poders polítics són limitades, però l’altre dia el president de la
CAEB, precisament arran d’aquesta qüestió d’Iberia feia una
cita molt interessant, i deia: home, ja sabem que hi ha moltes
coses que no les podem intervenir ni impedir, però es poden
crear les condicions, hi ha maneres indirectes de fer que les
coses siguin d’una forma determinada. I això, la sensació que es
transmet és que no es fa, és que pareix com si fos igual, no vull
dir que ho sigui, però ho pareix, ho sembla que no ens preocupa
tot això. Ara, naturalment, les hosteses d’Air Berlin han de
parlar català, això sí que és una qüestió inelAludible, sinó les
coses es poden complicar molt.
Jo no sé ...
(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)
Jo no sé si sabem, per no parlar de la famosa promesa de
Zapatero, de la declaració de servei públic des de la península,
que és una vella promesa, que si es produís ara salvaria la
situació que tenim, com passen els ciutadans de Menorca que,
a partir de les set doncs ja no hi ha un avió que vengui de
Barcelona, perquè les companyies, naturalment, quan acaba la
temporada d’estiu, doncs perden interès a fer les rutes, això és
lògic i és normal, però es podria corregir, s’hauria de corregir i
era una vella promesa de vostès corregir aquesta qüestió.
En qüestió d’habitatge es va passar originàriament dels
famosos 20.000, i llavors els 5.000 HPO, bé, no es diu per a
quan, no es diu de quina manera ni com. Aquí es va aprovar una
proposició de llei per incentivar el sector de la construcció, del
qual avui horabaixa s’ha parlat amb un menyspreu que a mi em
sorprèn; el sector de la construcció haurà d’estar limitat
naturalment a unes normatives urbanístiques, òbviament, i a
totes les normatives que vostès vulguin, però el sector de la
construcció no és posar totxos un damunt l’altre, és que hi ha
darrera tot això una indústria del vidre, de la fusta, de la pintura,
una indústria importantíssima de molta gent que es guanya la
vida amb un petit negoci de pintor o amb un petit negoci, tota
aquesta gent viu envoltant del sector de la construcció, no
podem dir les coses d’aquesta manera.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)
Em deixi també qualque cosa de l’agricultura. El pressupost
d’agricultura aquests dos anys ha davallat, hem dedicat menys
recursos a l’agricultura, això ho sabem tots, fa dos anys era de
162,3 milions d’euros i ha estat enguany de 114 milions
d’euros, i ha patit a base de les ajudes als agricultors, aquestes
són les que han patit. Es va donar l’excusa, inacceptable, de què
SEMILLA, el que passava és que s’havia d’arreglar el deute que
venia de temps enrera, però això queda desmentit quan el
capítol de despeses financeres creix cada any. Per tant, els
recursos hi són i es dediquen a altres coses. Però la realitat per
als pagesos quina és? Doncs, la realitat per als pagesos és que
no s’ha fet ni la convocatòria del Proagro per al 2009 encara i
no han cobrat alguns les del 2007, aquesta és la realitat que
viuen els pagesos i aquesta és la vertadera situació de les
famílies que viuen del camp.
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Del Pla de desenvolupament rural, la joia de la corona del
departament, doncs encara hi ha una part important de la
normativa per desenvolupar, i ha escletat ahir, qualque cosa que
ja sabíem alguns, respecte de la recollida lletera de tota la
comarca de Campos, que és un problema que genera molta
preocupació.
Mentrestant, l’esmena al Decret Nadal, que pretén que les
explotacions agràries es puguin beneficiar igual que les
turístiques, dels avantatges que el Decret Nadal permet, dorm
dins el caixó del Sr. Costa, perquè no s’arriba a fer la reunión on
s’han de discutir aquestes coses.
No ho diem nosaltres, ho diu ni més ni menys que Unió de
Pagesos, Unió de Pagesos, poques bromes: que s’arrabassin les
brutals inspeccions a les explotacions; que es tracta per
l’administració als pagesos com si fossin delinqüents i que se’ls
imposen sancions sense to ni so -això ho diu Unió de Pagesos,
no ho dic jo.
De comerç i indústria tendríem molt a parlar, però no tenim
el temps necessari; què he de dir jo? Que les coses en el sector
van malament, que és un moment molt difícil per a la nostra
indústria, que les enquestes que fa PIMECO demostren que el
87% dels entrevistats consideren que les coses van pitjor que
mai, que les vendes d’aquest estiu, les rebaixes, han estat una
catàstrofe total, i que nosaltres ens trobam ara davant tot el tema
de la Llei de comerç. Nosaltres, en termes generals, tenim una
opinió favorable, ho sap la consellera, d’aquesta llei, i creim que
és important, encara que crec que qualque dia també hauríem de
fer una reflexió respecte de la bondat del Decret Bolkestein i no
viure-lo com a un obstacle per al nostre progrés, sinó com a una
obertura cap a Europa per als nostres botiguers, per als nostres
comerciants, per als nostres industrials. Aquesta cultura el
Govern ha de fer un esforç per impulsar-la i estic segur que ho
pot fer si ho vol fer.
Acció social. Tres qüestions, si em permetem, els
comentaré: la Llei de serveis socials, el suport a la crisi i la
dependència. Aquest és un tema d’una cabdal importància a un
moment de dificultat com aquest, hi ha molta gent que ho passa
malament, no en parlem dels dependents, però molt
especialment de gent que no arriba i necessita aquestes ajudes.
La Llei de serveis socials té algunes virtuts, però nosaltres
creim que té el defecte de la mancance d’una cartera de serveis
mínims des d’on es comenci a saber on som i una major
capacitació de funcionament pels ajuntaments.
Igual passa amb el suport a la crisi: els ajuntaments, o
almenys molts dels ajuntaments que jo he consultat no han
cobrat aquests recursos, han firmat el conveni en el febrer, però
no els han donat els doblers, els han hagut de treure de la
butxaca. I els ajuntaments van justs que no hi poden anar més.
Dependència. Bé, les darreres notícies que tenc jo de la
dependència, he dit abans que en parlaria, doncs és que hi havia
16.997 solAlicituds a dia 19 de març; que n’hi ha amb dictamen
13.220; persones reconegudes amb grau i nivell en vigor,
10.524, etcètera. Conclusió, només hi ha 3.454 persones ateses
de les quals més de la meitat encara no han cobrat ajuda. Miri
si som enfora del que se’ns va dir l’any passat, bé, si és que no
és així vostè ho diu, però jo recull informació bastant oficial i
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també d’un mitjà de comunicació on deia que vostè, Sra.
Consellera, ho fiava tot al nou model de finançació, i estam ben
arreglats si la qüestió de la dependència l’hem de resoldre a
través el conveni de finançació.
En educació vull dir, vull ser molt respectuós, nou conseller
a qui desig naturalment el millor i esper que ho faci millor que
la seva antecessora; vull dir que nosaltres vàrem trobar també
situacions molt complicades, jo voldria aquí parlar d’un acord
amb els sindicats, firmat pel conseller, pel meu antecessor, però
no acordat pel Consell de Govern, de més de 12 milions
d’euros, per contar coses del passat que de vegades interessen.
(Remor de veus)
I pens que els grans reptes que té, Sr. Conseller, són
combatre, efectivament, el fracàs escolar; intentar acabar el Pla
d’infraestructures, la seva antecessora no va poder inaugurar cap
obra que ella mateixa hagués començat, que jo sàpiga, tot eren
obres que ja va trobar començades, no és ver, va inaugurar aules
modulars, abans anomenades “barracones”, ara hem fet ja una
escola sencera d’aules modulars, això ja és un repte difícil de
superar.
En temes de cultura res diré perquè res no va dir el
president, no en va parlar; crec que és un tema, va fer bé de no
parlar-ne, perquè no hi havia res a dir, és a dir res no es va fer
en cultura, s’havia de crear el Consell de les Arts i la Cultura,
que era qui havia de dirigir i marcar les directrius i, com que no
es va constituir, doncs no es va fer res, i aquí som.
I d’I+D+I vull només subratllar la insòlita, insòlita, no es pot
dir altra paraula, adscripció d’aquest departament d’investigació
o de recerca, desenvolupament tecnològic a la Conselleria
d’Interior i Justícia, això és una cosa que no s’ha vist en lloc.
Hem mirat a veure si a qualque banda, hem trobat que hi ha
conselleries que ho tenen a educació a algunes comunitats,
altres que ho tenen a indústria, és veritat; Economia i Hisenda
és un clàssic que tengui aquestes competències, i se justifica
molt bé, però no hem acabat de saber per què ha anar a interior
-i no vull dir res en contra, Sr. Costa, a qui admir i desig també,
com és naturala, el mateix que a l’altre conseller, el millor-,
però algú ens hauria d’explicar, li deman, Sr. President que ens
ho expliqui, que tot això no és perquè les males llengües siguin
ver i diguin que com que el Sr. Pere Oliver no es du bé amb el
Sr. Conseller d’Economia, no podem estar junts i ho hem de dur
a una altra banda. I on ho duim? Home, ho podem dur a
Indústria, no, a Indústria no que és d’un altre partit, un moment!
Un del PSOE, la Sra. Costa, t’ha tocat.

Que, per cert, sincerament vull dir que qualque dia s’haurà
de debatre en aquest Parlament, no avui, perquè jo no tenc
temps per fer-ho, però qualque dia ho farem, tots els aspectes
del Pla de Ciència i Tecnologia, els recursos que s’hi dediquen,
els projectes que abans es feien i ara no es fan, insòlitament;
convocatòries anunciades que després s’han retirat, com la de
Xarxa d’antenes tecnològiques o la de projectes d’I+D+I de
grups emergents que ara han quedat desaparegudes i es
dediquen essencialment, només que jo sàpiga, a la qüestió de
beques postdoctorals. Bé, potser que això tengui molts
avantatges, però qualcú, Sra. Costa, haurà de venir aquí un dia
a explicar tot això.
Sanitat. En fi, parlarem només dues paraules de Son
Espases, però em deixi dir que la percepció que tenim nosaltres
és que consultes externes i proves diagnòstiques els retards
s’han allargat, no van tant bé com haurien d’anar. Del decret del
català ja vàrem tenir un debat molt gran en aquest Parlament;
consideram que en aquests moments és un obstacle per
aconseguir gent millor i el fet que es fagi un punt i a part per a
determinats professionals, però no per a tots els professionals,
ens pareix que no és adequat. Altres comunitats on governa el
PSOE, com pugui ser el País Basc han fet un plantejament molt
distint del que fem en aquesta comunitat, per tant també crec
que hauríem de convocar a una reflexió.
En això de la grip A vostè sap, perquè els nostres portaveus
li han dit sempre i a més és així, que naturalment colAlaboram en
tot el que puguem fer i dir, crec que és poc, però no farem mai
una manifestació que comprometi els esforços de la conselleria,
que són molts i ben dirigits, per tant aquí no tindríem res a dir.
Hi ha el tema històric de la facultat de medicina, qualque dia
sabrem qualque cosa, perquè de moment no sabem res, demà hi
ha, per cert, una proposta de resolució sobre això.
I vull dir també que crec que el pes del conjunt de Sanitat
dins el conjunt de la despesa de la comunitat ha baixat, ha baixat
del 37,5% al 35 enguany. Per tant, el pes del conjunt de la
sanitat, el pes de la sanitat dins el conjunt del pressupost ha
baixat.
I llavors, vull fer un comentari breu sobre Son Espases ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Fiol, hauria d’anar resumint. Continuï, continuï, però
s’està passant pràcticament de cinc minuts.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:

(Alguns aplaudiments)
Moltes gràcies, per la seva generositat, Sra. Presidenta,
intentaré anar escurçant el màxim, clar, tenia moltes coses en
cartera i veig que no ho podré dir tot, tot el que em feia ganes de
dir, però per ventura alguna coses a la rèplica i, si no, doncs
quedaran a l’oblit.
Ahir va sortir la sentència del Tribunal Superior de Justícia,
que deia dues coses fonamentals: que el procediment seguit, de
modificació del PGOU, és millor que el sistema de declaració
d’interès general; per tant, aquesta sí que és bona, aquesta sí que
és bona, perquè no oblidin, per cert, aquí hi ha un decret sobre
l’hospital d’Eivissa, que l’hospital d’Eivissa no s’ha fet
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modificant el PGOU, s’ha fet amb un interès general, això ens
hauria de convidar, per ventura, a una reflexió.
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Escolti, això s’ha escrit, no sé si és ver ...
LA SRA. PRESIDENTA:

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)
I segona, el tràmit per a la selecció del solar, diu, amb molta
raó, la sentència, que impepinablement no podia ser en sòl urbà
si no hi ha un sòl urbà de 200.000 metres quadrats a la ciutat de
Palma, naturalment que havia de ser en rústic, amb totes les
garanties que siguin necessàries. Per tant, aquí ara la pregunta
que hem de fer és aquesta desviació del pressupost, de 60
milions d’euros, realment preocupant, són 60 milions no damunt
el conjunt sinó damunt l’obra, pareix ser, i l’obra són 183
milions. Per tant, estam en una desviació d’un 30% del
pressupost de Son Espases durant el Govern que vostès han
executat, els convit per tant a una reflexió sobre aquesta qüestió,
-eh, alguns altres per molt menys armen unes escandaleres molt
més grosses.
Presidència i funció pública. Tenim la promesa del pacte
local, que no s’ha produït que nosaltres sapiguem, és una
promesa, dit pel propi president, inexcusable, inexcusable però
ja han passat dos anys; és ver que n’hi queden dos més i encara
és a temps a fer-ho i jo esper que pugi aquí i expliqui que ho
farà, però el conseller va un poquet retardat amb els
compliments legislatiu. Perquè vostè va explicar quatre lleis que
s’aprovarien, sí, llei d’associacionisme, publicitat institucional,
radiotelevisió pública, creació del consell audiovisual, cap de
les quatre s’ha aprovat encara. És ver que hem de dir que porfia,
perquè algunes ja són a les portes d’aquest Parlament i per tant
li donarem un poquet més de temps, però hi ha un cert retard
sobre això.
Igual que hi ha un retard molt gros amb el tema de les
transferències de Justícia, en què han creat una direcció general
i tot perquè tengui cura de les transferències de Justícia. Tan
díficil és, som una comunitat petita, no és una cosa desorbitada,
tan difícil és que ens donin el que ens mereixem i puguem tenir
la transferència de Justícia i adequar i posar en condicions
l’administració de justícia a les Illes Balears, que ho necessita
d’una forma molt evident i molt clara.
I a funció pública, doncs, la veritat és que la llista
d’incompliments, i a mi em sap greu perquè la consellera actual
no en té, naturalment, cap culpa; s’havien de fer, a Son Banya
s’havien d’instalAlar el Centre Operatiu de Seguretat Ciutadana,
la seu de la Policia Autonòmica, la seu de l’IBAP, de tot això
res no ha succeït. S’havia de fer la llei del joc, no s’ha fet;
s’havia de modificar la Llei de funció pública, no s’ha
modificat; s’havia de fer el Catàleg de túnels de la CAIB,
tampoc no s’ha fet; s’havia d’unificar el servei del 112 i del 061,
no s’ha fet; s’havia de fer el servei propi de meteorologia, no
s’ha fet; s’havia de fer la llei de policia autonòmica, incomplert;
s’havia de fer ..., no, s’havia de venir aquí a donar explicacions
de l’ús irregular de béns públics, però la Sra. Leciñena, en fi, li
desig naturalment el millor a la seva vida professional, va ser
expulsada d’aquest govern, segons confessió de part, també, no
ho dic jo, ho diu ella, per la Sra. Costa i pel Sr. Tarrés, que es
confabularen i varen dir que ella no havia de ser més temps
consellera.
(Remor de veus, rialles i alguns aplaudiments)

Sr. Fiol, centri’s en el tema perquè du bastants de minuts del
seu corresponent.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Bé, no hi ha hagut una vertadera política, crec, cap als
estrangers, cap a la gent que ve de fora; no hi ha hagut
consideracions explícites cap als problemes de seguretat
ciutadana, que preocupen moltíssim, com preocupa el que ha
passat a Son Gotleu les passades setmanes.
Em deixin també que dins la política de medi ambient hi ha
qüestions que aquí s’han parlat avui horabaixa, com és el
Conveni de Torrents, bé, doncs on són els 15 milions que ni tan
sols estan pressupostats que corresponen enguany? Doncs
estava preocupat perquè aquests doblers no han arribat, no han
arribat president i som ja el setembre.
De les depuradores, hi ha un protocol de depuradoers, sí
senyor, i s’han de fer les depuradores de Palma II, Santa
Eulària, Port d’Addaia i Ca’n Picafort, però de moment no s’ha
tramitat ni l’interès general a nivell de l’Estat pel Consell de
Ministres perquè es puguin fer enguany, enguany no es faran,
això ja és una obvietat. Preocupa també això.
Hi havia el compromís del Pla de residus perillosos, que
naturalment no s’ha fet.
I ja s’ha dit, tot el tema dels espais de rellevància ambiental,
s’ha comprat Planícia, que és una gran notícia, però, segons el
propi document del pacte, doncs bé, queden 30 milions d’euros
per gastar i tenim dos anys, a veure si els gastam i Madrid ens
els dóna.
Resum de la gestió: nosaltres creim que no hi ha hagut el
lideratge corresponent perquè les coses sortissin endavant. Crec
que, en termes generals, ens hem trobat amb una situació de
certa incapacitat per resoldre els problemes; no hi ha una
vertadera agilitació administrativa que mereixem, hi ha
exemples tremends, si poguéssim desbloquejar el polígon
d’Inca, que està aturat i que està aturat per problemes
burocràtics, que no hi ha forma de treure’l endavant, només per
posar un exemple; o si poguéssim pagar el que devem a les
empreses proveïdores que no poden cobrar, o si celebràssim el
pacte local del qual ja n’he parlat abans, o si tenguéssim cura de
coses pendents a Menorca, com pugui ser l’Escola d’Hostaleria
o a Eivissa com les infraestructures, i la famosa depuradora de
Vila, que no ho hem d’oblidar, que es trobà ja el solar però el
solar no agradà i ara el que no agrada és on s’ha de posar la
depuradora dins el solar, i mentrestant així seguim. O de
Formentera, que vostè dóna una explicació que dubt que sigui
certa, el projecte existia, el projecte de centre de dia, i al meu
parer estava guardat dins el calaix del batle d’aquell moment,
perquè no li anava bé que l’executàs el Partit Popular, per no
parlar del centre cultura, que no sé com està, però que hi havia
recursos apropiats en el moment que jo me’n vaig anar.
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Nosaltres creim que hi ha una desviació respecte dels
objectius, crec que això és evident. Crec que hi ha també,
sincerament ho dic amb tots els respectes, una certa falta de
credibilitat; podem culpar naturalment la crisi d’algunes coses,
jo estic disposat també a assumir que la crisi és culpable de
moltes coses que han anat malament, bé, però moltes que jo he
contat avui horabaixa no tenen res a veure amb la crisi, són
qüestió de gestió, d’enteniment, de resolució, de fer que les
coses funcionin. No hi ha, per tant, no hi ha autoritat, no hi ha
lideratge, s’ha fet una minicrisi vertaderament insòlita, quan
aquí el que fa falta és una vertadera remodelació, no és
acceptable que demanem sacrificis a la gent quan nosaltres no
estam disposats a fer-ne, no pot engreixar més aquest govern,
aquest govern s’ha de reduir i no és possible que es digui que
això es farà a través d’una llei del sector públic. Això és un
decret que fa vostè amb un horabaixa, si el vol fer o si li deixen
fer, perquè, naturalment, per crear una direcció general, o per
descrear-la, o per fer-la desaparèixer o fins i tot una conselleria,
no fa falta cap llei, basta un decret del president del Govern,
però hi ha d’haver la voluntat de fer-ho, que això és el que no
tenim en aquests moments o no té vostè o no tenen vostès, per
tant els anim que si demanam sacrificis, si demanam a la gent
i explicam que les coses van malament, sapiguem també
explicar que les coses han d’anar un poquet més magres dins el
conjunt de l’Administració. I jo la promesa que vostè farà una
llei no la vull posar en dubte, però crec que té els mecanismes
suficients per disminuir el sector públic de manera clara.
Vostè ahir llançava la seva política de pactes, de possibles
pactes i demanava cooperació, la té des de sempre, des de
sempre, nosaltres sempre estam disposats a parlar i a negociar,
però si fa una reflexió seriosament, Sr. President, veurà que on
ha fallat una mica la balança és en aquest costat, ha fallat en
aquest costat, sí, jo he anat a diverses reunions, Sr. President, on
ho ha aclarit realment res. Es diu aquí, damunt la tribuna, que
se’ns convida, però a l’hora de la veritat no se’ns convida. De
totes formes, i acab, Sra. Presidenta, ara mateix, esper que
puguem colAlaborar en objectius com els que citava abans del
pacte per l’educació o qualsevol altra cosa que vostè consideri
rellevant o important, la farem.
Li propòs que avanci una sèrie de línies -i acab, Sra.
Presidenta, li ho promet-, la productivitat és l’eix de qualsevol
recuperació, no el subsidi, la productivitat, hem de tenir més
austeritat i retallar despeses, contenció de l’ocupació pública,
clara simplificació dels procediments administratius, expedient
electrònic únic, reforma fiscal per no penalitzar els
emprenedors, suport a les pimes i poder pagar les factures que
tenen pendents, reforma de la sanitat i del sistema educatiu,
revisió de la normativa que dificulta el desenvolupament
empresarial dels poders de producció que necessitam.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, Sr. Fiol, ara ja ha d’acabar.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Sí, acab en trenta segons. Vull, Sra. Presidenta, en trenta
segons, adreçar-me també a la gent que escolta aquest
programa, a la gent que segueix pels mitjans de comunicació o
seguirà demà o avui mateix les notícies d’aquest programa; vull
dir que nosaltres tenim una visió crítica i negativa de com estan
les coses, moltes coses van malament però tenim força i tenim
esperança en un futur millor. Som crítics perquè el treball que
ens correspon avui és ser crítics, però estam confiats i volem
treballar per un futur millor. Com diu Costa, “amunt ànima
forta!, traspassa la boirada i arrela dins l’altura com l’arbre els
penyals”. Sortirem endavant.
M’adreç així mateix a aquells ciutadans ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Fiol.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
M’adreç ..., si em deixa acabar, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Fiol, du un quart d’hora passat de temps, no pot dir que
no hàgim estat generosos. Sr. Fiol, acabi, per favor.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Gràcies, Sra. Presidenta, per la seva generositat que és molta
i la valor en el que val, la hi agraesc moltíssim, sincerament ho
dic.
M’adreç així mateix a aquells ciutadans que sabem que els
governs del Partit Popular són els que han dut progrés i feina a
les Illes Balears, deixin-me dir que, malgrat tot el que ha passat,
superarem aquestes situacions, som, com deia al principi, a
l’equador, queda molt per fer, però nosaltres ho farem, com
demanava Maura, igualarem amb acció el pensament i
construirem un projecte polític manejat per les persones millors,
per les més capaces. Som a la meitat del camí, som encara a alta
mar, hem passat l’equador, però ja començam a veure algunes
aus que ens indiquen que arribarem a costa i ben aviat veurem
la costa amb les millors ...
LA SRA. PRESIDENTA:

Vull acabar, Sra. Presidenta, però deixi’m ...
Gràcies, Sr. Fiol. Gràcies, gràcies.
(Aplaudiments)
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Senyors diputats, ... si moderen el seu entusiasme, el Sr.
President del Govern podrà contestar al Sr. Fiol. Sr. President.
(Aldarull i remor de veus a la sala)
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors
diputats. Esper, Sr. Fiol, que aqueixes aus de la costa no siguin
gavines, perquè en aquesta comunitat autònoma, maldament
vostè aquí dalt ha dit el contrari, des del meu punt de vista no li
ha anat tan bé quan vostès hi han estat, Sr. Fiol, i li diré per què.
Miri, vostè ha començat dient, i ho he vist també avui pels
diaris, que jo m’havia limitat a contar l’actuació que havia fet el
Govern, i bé, li he de dir que vostè no ha fet una cosa molt
diferent, vostè ha vengut aquí també a fer un recompte dels
temes, no?, el que em diu, el que deia avui a la premsa és que jo
era una espècie de comptable, no?, que havia vengut a passar
comptes de les distintes coses que feia el Govern; i jo, Sr. Fiol,
el que li vull dir és que ja hagués anat bé que la legislatura
passada hi hagués hagut algun “comptable” en el seu govern.
(Aldarull a la sala)
Ja hagués anat bé, perquè crec que, efectivament, ...jo he
estat callat tot el temps, eh?, Sr. Flaquer, jo he estat callat tot el
temps, no he interromput per a res a ningú, li demanaria que
tengués un poc de respecte ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Diputada, deixi parlar la persona que té l’ús de la
paraula, per favor. Una mica de silenci.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Per tant, en aquest sentit vostè em parlava dels pressuposts
i de si nosaltres havíem pujat el pressupost al primer pressupost
que aprovàrem, i jo li he de dir que ho férem perquè crèiem que
havíem de cobrir tota una sèrie de serveis i perquè, a més,
havien de fer front a tota una sèrie de circumstàncies que
teníem. Vostè recordarà que alguns temes, vostè diu que també
se’n va trobar, nosaltres també, i que alguns temes s’havien
d’arreglar i els hem hagut d’anar arreglant durant aquests dos
anys, per ventura precisament per aquesta força vital de dir jo
faig això i ho faig, em passi o passi per allà on passi per fer-ho,
però llavors resulta que de vegades aquestes coses que es fan tan
aviat tenen tota una sèrie de problemes i -repetesc- per ventura
val més pensar les coses i fer-les amb seny i no amb certes
presses que en aquesta comunitat autònoma s’ha demostrat que
no han estat gaire bones, encara ara tenim problemes per saber
com podrem treure l’aigua de les carreteres d’Eivissa, Sr. Fiol.
I no hi ha manera, tenim moltes dificultats per poder treure un
tub que vostès deixàrem dins un espai d’uns hotels o dins uns
terrenys qualssevol. Hi ha problemes seriosos per complir des
del punt de vista mediambiental i poder-los treure, ho dic perquè
de vegades les coses convé fer-les mesurades i ho dic perquè
vostè ha sortit aquí, ens ha donat tota una sèrie de lliçons de
com s’han de fer les coses i jo li puc assegurar que ... va
d’inundacions, el que també es va inundar va ser el metro, i són
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30 milions d’euros que ens ha costat solucionar el metro, Sr.
Fiol.
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Diputat, Sr. Diputat. Sr. Pastor, per favor. Sr. Pastor, una
mica de silenci.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Parlam, per tant, que crec que no estan en condicions de
poder donar lliçons amb totes aquestes coses, no? Jo no me’n
record, vostè em sembla que ha dit que jo havia dit que era el
quadrienni negre, jo no record d’haver-ho dit, perquè crec que
no és ... no ho record i, per tant, no crec jo que fos qui parlàs
d’això. Però sí que crec que haurien d’anar alerta a donar segons
quins tipus de lliçons, vostè em diu que jo he estat poc del pacte,
i jo el que li vull dir, Sr. Fiol, és que nosaltres els convidàrem a
parlar de temes de pressuposts, els hem convidat a parlar del
tema de les mesures, vàrem estar parlant de les mesures, de les
mesures que vàrem poder estudiar algunes entraren a les
mesures fiscals, se’n varen aprofitar algunes. És ver que hi va
have una convidada a la Mesa de Turisme i també han participat
a la Mesa de Turisme. És ver que el Sr. Flaquer té informació
directa de tota la feina que es fa a la Platja de Palma, també és
ver, perquè efectivament és un tema que creim que és de pacte,
i per tant en aquest sentit no sé si s’ha perdut per nosaltres.
Vostè ara em parla del pacte per l’educació i jo li vull
recordar que la primera vegada que jo em vaig seure amb el
Partit Popular en el Consolat, precisament aquest va ser un tema
que se’m va dir que no es podia pactar, perquè va ser el primer
tema que jo vaig proposar; perquè efectivament, crec que aquest
és el gran tema i per tant en aquest sentit el que vull deixar clar
és que no s’ha perdut per jo, perquè jo el dia que parlàrem de
com arribar a acords quant a la Llei d’habitatge i quant a
l’eliminació de les 1.600 hectàrees que férem a través
d’ordenació del territori, un dels temes que vaig proposar va ser,
precisament, un pacte per l’educació, i se’m va dir que en
aquesta qüestió no podíem, era molt difícil que poguéssim
arribar a acords. Per això jo avui rep amb molta alegria que
vostè em digui que, efectivament, en aquest tema podem arribar
a un acord, jo estic totalment d’acord que efectivament aquest
és un tema molt important.
Un altra cosa, perquè vostè ha fet un repàs de molts distints
temes, i una altra cosa que m’ha preocupat és que vostè surt
aquí i almenys jo hi vull dir la meva, i diu que s’ha parlat molt
malament del sector de la construcció; jo no.
(Remor de veus)
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No, jo no, no, jo no. No, miri, nosaltres, i el que he defensat
jo des del primer moment, ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, senyors diputats.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
... era que s’havia de redimensionar el sector de la
construcció, i això no és una cosa que la digui jo, la diuen tots
els agents socials i econòmics. Perquè, efectivament, tenim,
hem tengut un creixement totalment desmesurat i per tant hem
tengut un problema, i efectivament, aquest problema afecta la
bona salut del nostre sector de la construcció en aquest moment.
I des del meu punt de vista, i per això crec que val la pena que
ho debatem i que en parlem, sense cap idea de retreure res a
ningú, però crec que hi ha hagut una certa mala planificació en
relació amb aquest tema, perquè hi ha polítiques que empenyen
la desmesura del sector de la construcció i hi ha polítiques que
no l’empenyen la desmesura del sector de la construcció. Li
posaré un exemple, nosaltres arribàrem aquesta legislatura i el
primer que férem va ser llevar 1.600 hectàrees de noves
urbanitzacions, això va ser el primer que férem. I 2005, 2006 i
2007 hi va haver rècords de llicències d’obres, de permisos, de
projectes en aquest sentit, en el ColAlegi d’Aparelladors, això
sortien els aparelladors i ho deien, rècords en el 2005, 2006 i
2007 al mateix temps que hi havia una empenta molt grossa de
l’obra pública.
I miri, no bastaven els d’aquí per fer-ho, és que els
creixements, els creixements demogràfics es corresponen amb
les planificacions dels pobles, si un va sense cap tipus de
planificació va sense cap tipus de planificació. Si nosaltres som
un lloc que estiram molta mà d’obra i empreses de fora, perquè
venguin a treballar aquí a un sector que el desmesurant, cream
un problema quan aquest sector passa per dificultats. Per això
jo deia l’altre dia, és un tema, és un problema que té aquesta
economia, però no ho dic jo, també ho diuen tots els distints
analistes, que és que, escolti, cream riquesa amb molt baixa
productivitat i això ens fa perdre renta per càpita, perquè de
cada vegada per crear riquesa necessitam més gent. I quan
vénen mal dades, cream més atur. Per tant, qualcú va planificar
tot això, perquè, Sr. Fiol, en el 2005, 2006 i 2007 no bastaven
les empreses d’aquí, moltes eren subcontractades i hi havia
empreses que venien aquí, feien la feina i se’n duien els doblers
a l’altra banda, i duien gent perquè si no no bastava, i ara molts,
molta gent del sector de la construcció té aquesta problemàtica.
I jo crec que hi ha d’haver un sector de la construcció, fort
i de qualitat, però crec que hi ha certes polítiques que a aquest
sector l’han maltractat, i ara es veuen els efectes. Jo he dit en
diverses ocasions en aquesta tribuna, darrera un empatx ve un
còlAlic, i ara el còlAlic ens ho menjam nosaltres i s’ho menja
molta gent que és a l’atur, però és perquè hi va haver un empatx.
Jo reconec que s’han ajuntat dos temes, hi ha hagut un problema
immobiliari i hi ha hagut un problema financer i per tant de
crèdit, però amb una situació particular i especial de les Illes
Balears d’un creixement passat amb molta mà d’obra poc
qualificada i per tant amb poca competitivitat.

I jo voldria parlar d’aquest tema, voldria parlar a veure si
som capaços de posar-nos d’acord amb aquest tema, perquè
preferesc no retreure res a ningú i per tant no dir de qui depenen
aquestes polítiques, posem un vel i no un parlem, no, no, posem
un vel i no en parlem, el que vull saber, el que vull saber és què
proposen cap al futur, a veure si vostès -voldria que ho
debatéssim, som a l’estat del debat de la comunitat, per tant,
vostè em diu que era un comptable, anem a debatre els temes.
Què pensa vostè, vostè vol tornar a guanyar creixement
econòmic a través de tornar desmesurar el sector de la
construcció igual que feren abans? No? Perquè si és no, ja tenim
molt guanyat, perquè ens podem posar d’acord amb una altra
manera de creixement. Si vostè diu sí, parlam d’una altra
qüestió, perquè no ens entendrem, perquè aquesta comunitat
autònoma, efectivament, si vol guanyar en rendibilitat, en
competitivitat i en productivitat ha de fer canvis. I clar, els
canvis són així.
El que tampoc no puc entendre de cap de les maneres és que
vostè surtir amb un gràfic i després d’una crisi mundial ens
digui que nosaltres tenim la culpa del gràfic, perquè és que això
no s’ho creu ningú, Sr. Fiol. Ara, sí que és bo que el debat es
faci amb profunditat i per tant no només parlar de mesures
palAliatives, sinó efectivament de cap on anam; jo, l’any passat,
vaig dir a la Sra. Estaràs, després de la segona rèplica, que havia
aconseguit ser aquí no sé quant temps i no fer ni una sola
proposta, estic content que vostè avui n’hagi començat a fer
algunes i que ens digui que en té devers 300 de preparades,
perquè jo li assegur que ens les mirarem molt minuciosament,
però seria bo que en relació amb el tema de creixement, perquè
jo estic ben convençut que aquesta és una qüestió que preocupa
molts ciutadans i ciutadanes i les organitzacions i els agents
socials i econòmics, seria bo que efectivament parlàssim de cap
on volem anar. Jo ho sé cap on crec que hem d’anar, el que jo
voldria saber és si vostès pensen exactament igual o si pensen
que recuperar una altra vegada creixements significa anar al
model aquest que crec que haurien de deixar. Repetesc, crec que
hi ha d’haver un sector de la construcció perquè el necessitam.
El necessitam en temes de rehabilitació, el necessitam en temes
d’obra nova, el necessitam per reconvertir zones turístiques i és
clar que el necessitam i sé bé què significa el sector de la
construcció. Nosaltres hem pactat la Llei d’habitatge amb el
sector de la construcció, hi parlam cada dia, amb el sector de la
construcció i amb els promotors. És que dóna la impressió que
només hi parlaven vostès amb aquests sectors. Li puc
assegurar... No, no, és la impressió que tenc quan el sent parlar.
Li puc assegurar que nosaltres hem pactat tota una sèrie
d’actuacions en aquest sector perquè treballam amb ell, perquè
sabem que té problemes, perquè vostè surt aquí i diu que les
mesures semblen no res. És clar, les mesures... bé, les mesures,
una per una, és molt mal fer en aquest moment, Sr. Fiol, jo mir
les polítiques que fan a altres comunitats autònomes i les veig
i no veig miracles en les seves polítiques per allà on governen.
No en veig i estic analitzant quines són les polítiques que posen
en marxa i no veig que facin miracles. Per això li vull dir que,
si vostè mira i diu “no, és que una a una les mesures o aquesta
mesura no ha servit o aquesta no s’ha pogut...”. N’hi ha que no
s’han pogut posar en marxa. Ho vaig dir i hem creat una
comissió de seguiment on participa tota la societat. No, no, tota
la societat perquè allò altre, amb l’oposició venim a discutir
aquí i a parlar-ne i n’estam parlant, però allà hi ha tots els agents
socials i econòmics.
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Li puc assegurar que hem valorat cada una de les mesures i
si alguna no ha tret resultats, el que hem fet, Sr. Fiol, ha estat
canviar-la, però a vostè, que diu que ens importa tan poc el
sector de la construcció, només li vull posar un petit exemple.
Una de les mesures era donar absolut i total suport al tema del
Pla Renove i que el Pla Renove, 400 milions primera fase, 600
milions segona fase que significaran per a aquesta comunitat
autònoma en inversió de millores hoteleres i d’establiments
hotelers 213 milions d’euros. Poca broma. 213 milions d’euros
per millorar la nostra principal activitat.
Una mesura que va dirigida a millorar la nostra oferta i que
a la vegada va dirigida a donar feina al sector de la construcció.
Ho deia ahir. Un 21,30 i busques per cent dels 1.000 milions
se’ls ha duit Balears, només ens ha guanyat Catalunya que se
n’ha duit 5 dècimes més. Només ens ha guanyat Catalunya que
se n’ha duit 5 dècimes més, és a dir, hi ha tota una feina darrere,
vostè que diu que sembla que els d’aquí no feim res.
Escolti, creàrem una oficina a través d’ISBA per ajudar
l’empresariat a tramitar les actuacions, els ajudam en el tema
dels interessos i a més ara en aquests moments parlam amb els
ajuntaments perquè no hi hagi problemes a l’hora d’executar-ho.
Per tant, hi estam darrere, tenim voluntat, una de millorar el
model i l’altra de donar feina a molta gent que no en té.
Vostè em treu algunes mesures, però escolti, ho he dit fa un
poc des d’aquesta tribuna, hi ha hagut també un greu problema
de crèdits i si no arriba a ser pels ICO i pels crèdits que venien
de l’institucional, molta gent i moltes empreses ho haguessin
passat malament. Molta gent i moltes empreses. Nosaltres hem
posat mesures des de Comerç i Indústria per circulant per a
empreses, hem posat... No, no, però és que llavors vostè surt, Sr.
Fiol, amb tots els respectes, no s’agafi... ahir, tothom diu que
estava massa adormit i ara avui no fos cosa em passàs per l’altra
banda, és que avui no tenc gens de mal de queixal, però no, ho
dic en el sentit que vostè surt aquí i em diu “és que hem de
donar suport a les pimes, etc.”.
D’acord, molt bé, nosaltres ja n’hi donam perquè hem fet
préstecs de circulant, perquè tenim els ICO, perquè a ISBA hi
donam més suport mitjançant un equip per fer informes sobre
viabilitat que l’entitat financera ens ho demanaren, de donar
més empenta a ISBA perquè això les ajudava, les facilitava la
feina, això de donar crèdits, que era un dels grans problemes, la
Conselleria de Comerç i Indústria està en tota una sèrie de
línies.
Jo, si vostè em diu “i a més, creim que, a més de tot això que
vostès fan, ho haurien de millorar mitjançant aquestes tres
iniciatives”, passem a estudiar-les. Estic totalment disposat a
veure-les i a estudiar-les, però és clar, allò que no em sembla
just, fins i tot venint de l’oposició, és que es doni la impressió
que aquí no es fa res perquè miri, treballam amb molta gent i els
passam comptes. És a dir, hem fet un esforç de mantenir les
inversions públiques. No totes les comunitats autònomes ho han
fet i creim que el tema de mantenir les inversions és molt
important i ja ho sé que l’any que ve, ve un any molt difícil,
però sobretot a aquests moments que arribaven el temps de crisi
crèiem que era importantíssim, precisament per a tots aquests
sectors que estan malament. Parlam d’un gran esforç inversor.
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Pla d’agilitació de les tramitacions administratives. Tal
vegada no hem fet totes les que vostè voldria. Miri, un dels
nuclis d’ús... i problemàtic era a la Comissió de Medi Ambient
i ho hem reforçat i segurament encara no basta, però ho hem
reforçat. Hi hem posat més gent, hem pres mesures, s’han
canviat temes de la comissió per tal que pogués fer més via i
poguessin treballar més. Hem creat un equip de feina amb la
Federació de municipis precisament per a tot el tema de
llicències i s’hi fa feina des de Presidència.
Efectivament, hem fet el decret Nadal i el decret Grimalt,
precisament en aquest sentit també. Per què? Perquè hi hagués
tota una sèrie de línies que ajudassin a millorar la gestió a l’hora
d’oferir un millor servei a la gent. A més, li puc assegurar que
també estam en tot el que és el Pla de qualitat de
l’Administració.
Em diu que puguin cobrar. També m’he assegut amb les
entitats bancàries per veure de quina manera, quan tenim
problemes greus de manca d’ingressos, podem fer que aquests
problemes no vagin damunt l’esquena de la gent i de les
empreses i per tant, cercar fórmules. Per això, ens hem presentat
dues o tres vegades després d’haver arribat a acords amb les
entitats bancàries explicant que havien fet operacions de
liquiditat, és a dir, de confirming, etc., precisament per poder
atendre ajuntaments i poder atendre particulars, persones, etc.
És a dir, no és veritat això que diu vostè que aquest govern no
ha treballat directament amb totes aquestes problemàtiques. És
veritat, posar les mesures tributàries, a vostè li agradarà més o
menys, s’han posat un caramull en marxa de mesures en matèria
d’habitatge, mesures de reactivació, parlant en temes de
formació, els convenis que s’han fet amb els ajuntaments que
han tengut uns molt bons resultats, als ajuntaments tothom ha
expressat que estava contentíssim i tothom les vol tornar fer.
Hem fet tota una sèrie d’iniciatives en matèria de garanties
bàsiques i per tant, crec que això vol dir estar en el terreny. Crec
que en temes d’innovació també es fa una feina molt important.
Precisament, una part de la remodelació va cap a aquí, és a dir,
a donar un impuls encara més gran a tot el tema d’innovació
perquè crec que innovació, recerca i noves tecnologies és un
element importantíssim a l’hora de modernitzar encara més tot
el nostre teixit productiu.
Crec que és un element bàsic i, efectivament, hi ha coses que
no es poden solucionar en dos dies, ni vostè ni ningú. És així.
Per tant, el que no pot ser és que ens cansem perquè resulta que
no es poden solucionar en dos dies i no comencem mai a
solucionar-les i anem sempre al camí fàcil que era el vell model,
molta gent perquè hi hagi rendibilitat i a la vegada molta
especulació i poca competitivitat. Per tant, crec que hem de
parlar clar a la gent. Els hem d’explicar d’on vénen els
problemes, ho ha de saber la gent que després d’un empatx ve
un còlic i que el còlic ara l’hem d’aguantar no només aquest
govern perquè tengui problemes, sinó que l’aguanta la gent, al
còlic, i això, des del meu punt de vista, és en base a una mala
planificació econòmica. Per tant, en aquest sentit crec que
aquest és un tema molt a tenir en compte.
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Llavors, m’ha parlat de tota una sèrie de qüestions. Em parla
del tren i em parla d’Alcúdia i aquí diu que Alcúdia, a l’anterior
pacte anàvem per un lloc i ara anam per un altre, però l’altre dia
ja els vaig explicar que mentre passava això hi va haver una
sèrie de proteccions la legislatura passada de LIC, proteccions
que vénen d’Europa, que fan impossible passar per on es
passava, a no ser que passin per dins la muntanya o passin per
baix la carretera que hi ha i això val 50 milions més d’euros.
Aquesta comunitat no pot passar per qualsevol lloc, les
coses no només és gastar-les, després les hem de mantenir i les
hem d’amortitzar. Convé que quan cream serveis no pensem
només a inaugurar. Després hem de pensar que això té unes
despeses i que això s’ha de gestionar. Per tant, no perquè ara
algú digui “no, hem de passar per aquí” hagi de costar 50 o 60
milions més d’euros, per un lloc que a més té uns problemes en
aquests moment que està devora zones protegides.
Per tant, efectivament no hi ha hagut acord i com no hi ha
hagut acord i no està madur, efectivament l’he aturat i el que
farem serà modernitzar maquinària. Li ho diré, per ventura era
la primera decisió que havíem d’haver pres. No, no, li ho dic
ben clarament. Per ventura era la primera decisió que havíem
d’haver pres perquè en aquests moments Serveis Ferroviaris
funciona amb uns trens que tenen un espai de vida ja bastant
breu i petit perquè ja no se’n fan de nous, d’aquests trens. Per
tant, és necessari modernitzar tota aquesta flota i és necessari
deixar els trens de gasoil i passar a tren electrificats i tenir un
sistema modern. Per tant, serà efectivament el que farem.
Quan a allò de Manacor, el batlle sap que li he ofert tot tipus
de possibilitats de parlar i crec que ho he fet.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Ara bé, també vull dir que al final es tracta de fer uns
mitjans que siguin útils per a la gent i crec que tant a un lloc
com a l’altre, efectivament s’ha fet una feina per part de la
conselleria cercant el millor lloc. Per tant, ja ho hem exposat
també a Manacor, quin creim que és el millor lloc, però és clar
alguna vegada quan un sent aquestes coses i sobretot aquestes
crítiques, a un li agradaria saber: i vostès, Sr. Fiol, per on el
volen? Per on el volen fer passar? Enlaire? No, no, ho dic
perquè aniria bé saber si realment a la zona d’Alcúdia està
protegit i si realment a Manacor sembla que el més ràpid és ferho passar per dins Manacor, que no es tracta d’un tren, sinó
d’un tren tram i per tant, d’un tramvia i allò altre està analitzat
i sembla que costa, que té tota una sèrie de problemes,
m’agradaria saber també quina és la seva idea en aquest tema.
No només allò de dir “no, hi estic en contra per estar-hi en
contra”. Estaria bé que poguéssim tenir una idea del que pensen
vostès.

Em parla també d’Spanair i que està molt preocupat perquè
Spanair se’n va i perquè jo me’n vaig a no sé on a dir... i no sé
quantes històries. Miri, Sr. Fiol, crec que ja ho he explicat en
altres ocasions aquí. Ens vàrem asseure amb tothom, amb la
Cambra de Comerç, amb els empresaris perquè també li deman
una cosa, què és que volia que la fes pública, a Spanair? Perquè
crec que no, perquè és que resulta que tot d’una que parlam amb
Spanair ens crida Air Europa o ens crida Air Berlin i ens diu
“nosaltres també”.
És a dir, hem d’anar molt alerta, a veure si resultarà que són
vostès els que volen convertir en públic no sé quantes empreses
privades i els altres tal vegada hi tenim un cert respecte, però
no, no... Ho dic perquè el debat és important. El que vàrem fer
va ser precisament estar en contacte amb Catalunya, lluitar en
tot el tema dels treballadors, hem fet tot el que hem pogut en el
tema dels treballadors i a la vegada parlar amb l’empresariat
d’aquí i parlar amb la Cambra de Comerç i al final hi va haver
una conclusió, que és que la gent va trobar que a nivell
empresarial no s’havia de fer una aposta en aquests temes. Això
es va parlar i s’ha parlat amb l’empresariat d’aquí, hi va haver
una decisió i hi ha hagut una postura.
Per tant, hi tenc una certa confiança amb els empresaris
d’aquí, una certa i important confiança, si ells en aquell moment
trobaren que no havien de jugar a això, devia ser per algun tipus
de tema. Ho dic perquè alerta amb allò de fer semblar que els
que som aquí deçà no ens preocupam de les coses, no només no
ens preocupam de les coses, no és que ens preocupem, sinó que
a més parlam amb aquells amb els quals crec que hem de parlar
per veure què troben i a veure si estan disposats a fer inversions
en aquest terreny.
Per altra banda li vull dir que efectivament entrar en el joc
amb segons quina empresa posa en vermell, amb llum vermella,
altres empreses que també aquí tenen moltíssima importància
perquè vull recordar que Air Europa va venir de Madrid cap
aquí i es va traslladar cap aquí i fa feina aquí. Vull recordar que
Air Berlin és molt important també en aquesta comunitat
autònoma, no només per allò que vostè deia, sinó perquè mou
molts de milions de ciutadans alemanys que, efectivament, per
la relació amb Alemanya, per a nosaltres és importantíssim per
tot el que tots sabem. Per tant, no són senzilles a vegades les
coses. Crec que, li ho puc dir, la comunitat autònoma a nivell
pressupostari no s’ho pot permetre.
Després em parla de Son Espases i em diu això que tot
estava bé i que el Tribunal Superior de Justícia ha dit el que ha
dit, no? Li puc assegurar que estic ben content que el Tribunal
Superior de Justícia hagi dit el que ha dit. Supòs que ho entén.
Ara bé, tampoc no li vull deixar de dir que jo, a Son Espases, no
l’hagués fet. Vull dir, que sàpiga que independentment que jo,
efectivament, a un moment donat vaig prendre la decisió que
creia que era millor per a la ciutadania d’aquest país i que no
hagués d’estar sis anys més sense poder tenir una instalAlació tan
important per als ciutadans i ciutadanes, i l’altra cosa és que,
efectivament, crec que allà no s’hi havia de fer. I com que no
s’hi havia de fer, hi havia un compromís, hi va haver un
compromís a l’hora de prendre la decisió que allà es farien una
sèrie de modificacions: es posaria soterrani l’edifici industrial,
es farien totes les prospeccions arqueològiques, es farien tota
una sèrie de qüestions; tota una sèrie de qüestions a les quals
s’hi han sumat tota una sèrie de temes que, des del meu punt de

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 71 / Fascicle 3 / 22, 23 i 24 de setembre del 2009

vista, són importants per a l’hospital, alguns obligatoris, perquè,
efectivament, que el nou hospital estigui adaptat al Codi Tècnic
d’Edificació pareix que és una cosa normal i lògica, i això tot
sol són un grapat de doblers perquè implica tota una sèrie de
mesures que no eren al projecte.
Que posem al nou hospital tota una sèrie de serveis que no
eren ben valorats a la planificació d’aquest hospital, crec que
també és bo: augmentar els serveis d’urgències, revisió i
ampliació del bloc quirúrgic, nova àrea de cures intensives i
cardiològiques, espais de recerca, psiquiatria infantil, etcètera.
Adaptar els projectes a les noves necessitats assistencials
acordades durant el 2008, fecundació in vitro, unitat de presos,
unitat d’urgència de pacients aïllats, canvi a la UCI pediàtrica,
és a dir que tot l’hospital sigui accessible pareix que en el 2009
és important. I sempre hi pot haver qualque error o alguns
projectes, però no era accessible per a tot, i que, a més, s’hagi
fet tota la feina de reubicació dins la mateixa parcelAla perquè,
des del nostre punt de vista, no fos tan impactant, també és ver
que s’ha fet, no? Però bé, hi haurà un percentatge que en la seva
gran majoria o són temes obligatoris o són millores que tendrà
l’hospital de referència, perquè el que segurament menys puja
és precisament el canvi que es va fer per protegir un poc tota la
situació que nosaltres vàrem dir en aquells moments. Per tant,
amb aquesta idea s’ha fet i la meva idea és que el més
ràpidament possible ho puguem donar a la gent.
Vostè em parla de la llei de dependència, em parla
d’educació, m’ha parlat d’un caramull de matèries i
efectivament en algunes segurament anam millor i en algunes
segurament tenim més problemes. La Llei de dependència no és
fàcil, ho vaig dir ahir al discurs, té tota una sèrie de dificultats,
no a l’hora d’afrontar-ho, però també vaig dir que fem molta
feina, és a dir, quan nosaltres arribàrem, ja ho he dit en distintes
ocasions, no hi havia una sola valoració feta i ara se n’han fetes
un caramull i fem un esforç per crear centres de dia i per crear
residències i per poder complir amb la gent. Reconec que
esperàvem en aquests temes més esforç per part de l’Estat; crec
que a les comunitats autònomes se’ns ha carregat massa en
aquest tema i és una de les qüestions que hem fet saber allà on
ho havíem de fer saber, i mentrestant fem tots els esforços
possibles per intentar complir al màxim en un moment de certes
dificultats.
De totes formes ningú no hauria de minimitzar les
dificultats, perquè, efectivament, ens canvien molts temes; vostè
em parla d’habitatge i efectivament estam emmarcats dins una
determinada situació del sector de la construcció; nosaltres ens
hem intentat adaptar a les circumstàncies, per això no només
parlam de construir sinó que també hem comparat habitatges
fets ja i per tant que només s’hauran d’entregar, i hem anat
canviant tot el tema de compravenda per passar-lo a lloguer o a
lloguer amb opció de compra, perquè les circumstàncies
sobrevingudes ens fan actuar en tots aquests temes. Però així i
tot, jo ahir deia que efectivament se n’han entregats 244 que els
varen iniciar vostès, nosaltres ara n’entregarem 392 que són els
que s’han adquirit; en tenim 500 i busques en execució i pensam
licitar-ne aviat uns 700 i busques. I llavors hi ha tot el que
deriva de la llei que en aquests moments es fa el planejament,
i per tant es tracta amb l’ajuntament perquè quedi tot un espai
que efectivament s’asseguri que en aquesta comunitat autònoma
hi pugui haver una política d’habitatge, perquè sense solars no
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hi ha política d’habitatge. I el problema que ens trobàrem
nosaltres és que quan arribàrem no trobàrem solars, perquè no
n’hi havia, i per tant no es podia fer política d’habitatge.
Però així i tot, vostè entendrà que fem un esforç molt
important per crear polítiques que no existien, per tant no hi
devia haver molta sensibilitat amb els problemes d’habitatge de
la gent. És igual que àrees de rehabilitació integrada, que també
havien desaparegut, i tot l’esforç que es fa en aquests moments
en matèria de rehabilitació de barris i en matèria de rehabilitació
en general. Jo vull recordar que ni trobàrem solars, ni hi havia
cap tipus d’actuació en matèria d’ARI, a l’inrevés, s’aturaren,
totes aquestes famílies que ara es beneficien, famílies modestes
que es beneficien en el polígon de Llevant per les actuacions
que es fan a través de l’àrea de rehabilitació integrada i de
l’actuació que fa la conselleria, no es podien beneficiar abans
totes aquestes famílies modestes perquè vostès aturaren l’ARI
del polígon de Llevant. I això és així, això són polítiques, això
és triar a què donam prioritat uns i a què donen prioritat els
altres.
I potser que en algunes qüestions tal vegada no facem tota
la via que hauríem de fer, jo no me’n amagaré. A mi em
preocupa més la direcció de cap on anam, em preocupa, com se
suposa, acomplir els objectius que ens proposam, però em
preocupa més que errem de direcció, per això el debat que li
deia al començament crec que és un debat molt interessant per
a la ciutadania i per al futur d’aquest país. I això vol dir
efectivament apostar per tota una sèrie de temes de forma molt
important, tot allò que està basat en el coneixement i per tant
ajudant a la vegada al sector turístic que realment tengui la força
que li pertoca.
I no em vull estendre massa més, Sr. Fiol, però vostè em diu:
no hi ha lideratge. I jo li dic una cosa, Sr. Fiol, l’any passat
debatia amb la Sra. Estaràs, avui debat amb vostè i l’any que ve
em toca el Sr. Pastor, i el Sr. Pastor diu: no ho sabem.
(Remor de veus, alguns aplaudiments i petit aldarull)
De totes formes, abans d’anar-me’n, una cosa sí que li he
d’agrair, que encara que vostè ha fet la feina que ha de fer,
almenys crec que amb to ho hem rebaixat un poc i crec que això
és bo, sense perjudici que tothom, que ho he dit aquí també, que
jo sempre vaig tenir totes les possibilitats, totes, de poder parlar
amb la Sra. Estaràs, però crec que vostè tranquilAlitza un poc
més el debat, i això és bo.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
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(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Sr. Fiol, té la paraula.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President és ver que a mi és el
debat que em correspon fer enguany i vostè ha donat per suposat
que també el farà vostè el debat de l’any que ve i no ho sabem,
...

Vostè es presenta aquí, i d’això li he de fer un petit retret,
almenys en la part que jo puc explicar, i sí que qualque
company m’ha explicat ara mateix mentre l’escoltàvem; vostè
es presenta aquí com a un pactista i com a una persona que
arriba a acords i pretén arribar a acords amb l’oposició, això no
és ver, això no és així, a mi m’ha contat el Sr. Flaquer ara
mateix que a la primera reunió que hi va haver, hi era vostè i el
conseller de Presidència i hi havia la Sra. Estaràs i el Sr. Flaquer
i del pacte per l’educació ni se’n va parlar, i jo vull creure el que
em diu el Sr. Flaquer, per tant ni se’n va parlar. Per tant, no és
ver que ..., però, perdoni, és igual, encara que no ...
(S’escolta una veu de fons inaudible)

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
El veig molt segur de la seva majoria. Però em deixi que li
digui una cosa, primer de tot que m’alegra que estigui millor
avui que ahir, li desig la millor salut, com a tots, com és natural.
Vostè s’ha molestat d’una cosa, i em sap greu que s’hagi
molestat, jo he dit, vaig dir ahir i per a mi ho he tornat dir avui,
i veig que això li sap greu, que vostè va ser com un comptable
que passa comptes d’una empresa que va malament; escolti, els
comptables són una gent molt honorable i, com vostè mateix,
per cert, molt honorable, ...
(Algunes rialles i remor de veus a la sala)
... i són gent que mereix tots els respectes del món i ningú no
es pot sentir ofès perquè li diguin comptable. Jo el que li vaig
voler dir, afinaré un poc més, el que vaig voler dir i dic ara, és
que el paper que li correspon a vostè, al meu parer, naturalment,
a un debat com aquest, no és venir aquí a explicar-nos com s’ha
desenvolupat el pressupost, que és el que va fer ahir
essencialment. Avui li he vist un altre to, amb uns altres temes
que s’han anat movent el matí i durant l’horabaixa, però
sincerament mantenc aquesta opinió d’ahir amb tots els
respectes per a vostè i també per als comptables.
Ha citat una sèrie de coses de les quals he parlat, quan he
parlat del món de la construcció, per ventura està molt bé la
intervenció correctora que ha fet vostè, però no correctora del
que jo he dit, correctora del que s’ha dit aquí avui horabaixa,
perquè aquí s’ha presentat com a un dels grans mals de la
civilització moderna, i molt especialment dels quatre anys
passats, dels quatre anys de l’anterior govern, la construcció
com a un element distorsionador de tot el bo. I això ha estat així,
i si no s’ha dit explícitament s’ha donat a entendre i s’ha donat
a entendre molt clarament o almenys el que jo he entès, i estic
segur que molta gent ha entès això; per tant està molt bé que
surti el president a dir que ell escolta molt el sector de la
construcció i comprèn que darrera el sector de la construcció hi
ha moltes indústries que hi viuen i que hi treballen i que és molt
important ajudar-les i a un moment tan difícil com aquest molt
especialment. Per tant, li lloo el gust d’aquest canvi d’opinió.

... escolti, ara, bé idò, ara suposarem, un moment,
suposarem, com que la cosa aquí està en dubte, ningú no sap si
no se’n va parlar o si se’n va parlar, bé, dia 17 de març en
aquest Parlament se’n parlar, perquè hi havia una PNL del Grup
Popular que demanava que es donàs suport a fer el pacte per
l’educació, i vostè va votar en contra.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Vostè va votar en contra, com tots els diputats de la majoria.
Per tant, a la part que a mi em correspon de reunions a les
quals he estat, he de dir amb sinceritat, perquè si no mentiria i
no vull mentir, i menys en aquesta cambra, que, doncs per
exemple el Sr. Manera, vaig ser convidat a assistir a una reunió
del seu departament abans de la presentació dels pressuposts, el
Sr. Manera convindrà amb mi que em va presentar els
pressuposts com a una cosa feta, això és la impressió i record
que jo tenc d’aquella reunió, pràcticament inalterable i com a
una cosa molt decidida, i a veure si nosaltres ho beneíem; home,
jo no és la idea que tenc d’una negociació. Si vostès tenen
aquesta d’una negociació és una idea un poquet perversa, és a
dir, la negociació és que els altres facin el que tu dius; no, no,
no, la negociació és que tothom digui la seva i vegem si podem
aproximar postures i fer qualque tipus d’acord, això és una
negociació.
Negociació no n’hi ha haguda cap, no s’ha fet mai una
negociació i esperam decidits a participar, almenys de les que
el president explica, cap de les que ha relacionat, i esperam que
ens convidi perquè hi participarem amb molt de gust en el que
puguem millorar de tot el funcionament d’aquesta comunitat.
Agilitació d’expedients. Jo no sé, estic segur que el Decret
Nadal en qualque cosa ha ajudat evidentment a l’agilitació de
determinats expedients, i també el Decret Grimalt i també que
vostès hagin dedicat més recursos a la Comissió de Medi
Ambient, jo tot això no ho discutesc i segur que han fet qualque
cosa bé, jo no venc aquí a discutir que vostès facin coses bé, don
per suposat que l’esforç del dia a dia de tot el Govern doncs
moltes coses segur que es fan bé i amb el màxim interès, però
moltes altres no s’hi fan. I jo li he posat qualque exemple, i he
citat el polígon d’Inca per un exemple, però per què he citat
aquest exemple?, perquè qüestions que podrien generar activitat
productiva, que vostè demana que hi ha d’haver economia
productiva, gent que muntaria una empresa per ventura o que
compraria un solar i posaria allà una indústria i avançaria, no ho
poden fer perquè estan dins un entrebanc de legalitzacions i de
paperassa que no n’arribam a sortir, i li he posat un exemple,
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però segur que si gratàssim en trobaríem cinquanta de qüestions
que fent tots un esforç, fent tots no, fent tots els que són a
l’administració que són els que tenen la competència per fer-ho,
aconseguir alleugerar tots aquests problemes, i això sí que
genera activitat i genera economia.
Llavors vostè ha fet una referència un poc genèrica a tot el
tema del territori i de la construcció i de l’abús del territori. Bé,
jo li he de dir, perquè vostè ho sàpiga, ho sap de totes maneres,
però perquè hi hagi constància explícita, que el Partit Popular
els darrers 14 anys, parlaré només de Mallorca en aquest cas, no
ha presidit la Comissió d’Urbanisme del Consell Insular de
Mallorca, els darrers 14 anys, són molts 14 anys, es prenen
moltes decisions urbanístiques a un consell insular en 14 anys.
Bé, idò, cap, quatre legislatures, cap la presa un president de la
Comissió d’Urbanisme del Partit Popular. Per tant, convé que
facem respecte d’això també una reflexió.
D’Spanair i de tot el desastre del sector aeri respecte de les
Balears, jo només tenc la preocupació que tenc, jo som un
defensor també, com vostè pel que veig, de la lliure empresa i
que tothom pugui comprar i vendre i anar allà on vulgui i la
deslocalització, fins i tot interior, com ha passat en aquest cas,
és un fenomen inevitable. Jo del que estic en contra, ho he dit
diverses vegades, però no se m’entén, és que siguin els poders
públics qui patrocinin aquestes deslocalitzacions; a mi que
venguin uns empresaris de Catalunya i se’n duguin Spanair a
Catalunya, doncs no puc dir res, està bé, tenen dret a fer-ho,
com si se l’enduen a l’altra punta del món, ho poden fer, el
mercat és així i nosaltres hem de crear l’escenari perquè ells no
se’n vulguin anar probablement; el que me molesta i molesta
una gran part de l’opinió pública i me molesta a mi és que sigui
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya que muntin un consorci per finançar
fins a un 35% l’operació i donin tot tipus de suport a tots els
nivells perquè això es faci.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Jo no sé si vostè ho pot evitar, jo no li exigiria a vostè que
ho evitàs, perquè per ventura vostè no ho pot evitar, però el que
no sé és, és a dir, vostè la resposta que dóna és sorprenent, vostè
la resposta que dóna és que, com que això és una qüestió
d’empresa jo no hi puc entrar, o això és el que jo he entès,
perdoni, jo he entès que vostè deia que en aquest tema no hi pot
entrar perquè hem de respectar el lliure mercat, per tant si uns
senyors se’n volen anar d’aquí se n’han de poder anar, hi estic
totalment d’acord, però no em respon respecte del problema que
siguin els poders públics els que financiïn, promoguin,
empenguin i aconsegueixin aquesta operació, això és el que jo
li he dit. I vostè diu: és que nosaltres no hi podem entrar; potser
que no hi puguem entrar, però els altres hi han pogut entrar.
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Per això he citat abans el president de la CAEB, que jo crec
que, molt encertadament, deia: per ventura no podrem entrar
dins aquestes coses, però hem de ser capaços de crear incentius
indirectament, de crear espais on això s’eviti. Això és el que li
deman, que s’intenti que s’evitin aquest tipus de situacions.
Com els d’Iberia que han passat aquests darrers dies, doncs
naturalment, Iberia s'endú l’hangar a una altra banda i se l'endú
perquè qualcú ha creat un escenari millor perquè se l’endugui,
aquesta és la realitat en la qual ens movem i vivim i hem de ser
competitius i hem de ser capaços de competir per aquestes
coses.
Bé, de l’aspecte de la inundació de les carreteres d’Eivissa,
no sé jo a qui corresponia fer els drenatges, si les obres no
estaven acabades, perquè per ventura resulta que els drenatges
eren als projectes i no es feren. Per tant, això és una cosa que
anirem esbrinant i anirem aclarint.
De Son Espases, em deixi que li digui només dues coses: de
Son Espases, estic ben segur que a vostè el fa feliç aquesta
sentència, no en tenc el més mínim dubte que el fa feliç i que li
resol un bon problema, per tant no crec que tengui cap
entrebanc, però el sorprenent, ho subratll, perquè ho he dit abans
i ho paga dir-ho, és que el camí que dóna per bo i per vàlid és el
de la modificació del PGOU, que és el que es va seguir i no el
de l’interès general. Aquesta és una qüestió que no hauríem de
perdre de vista.
Respecte de la Llei de dependència, ja ho sabem que és
difícil aplicar la Llei de dependència, que hi ha pocs recursos,
que els recursos no arriben i fer les valoracions és complicat,
però jo m’he limitat a, un poquet l’esforç que he fet avui, que
esper que no els hagi molestat, posar un mirall davant vostès; el
problema aquí és que deim farem això, farem allò, resoldrem i
llavors la realitat és la que és. I per tant jo els convit a ser més
realistes, a ser capaços de definir millor els projectes, i no dir,
com va dir vostè, que enguany el que es faria seria resoldre tots
els diagnòstics i tenir ja tot el tema aclarit de la dependència.
Jo acab, Sra. Presidenta, perquè abans he abusat de tal
manera que he estat a punt de ser expulsat d’aquesta tribuna per
la Vicepresidenta, per tant acab.
(Algunes rialles i remor de veus)
No, és una broma, afectuosa a més, perquè sé que m’ha
suportat molt més del que ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Serem generosos, no es preocupi.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
No, acab, Sra. Presidenta. Jo els he proposat unes línies en
les quals avançar, unes idees, eixos, a més de les 300 o més de
300 proposicions que avui vespre mateix entrarem en el
Parlament perquè demà siguin discutides, que són la prova
vertadera de l’esforç que fa el Grup Parlamentari Popular per
donar respostes, per donar solucions, per contribuir que aquest
govern recuperi el bon camí, que és vertaderament
imprescindible per anar endavant, una sèrie de línies que són:
suportam la productivitat, els subsidis poden ser necessaris a un
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moment determinat, però l’eix del progrés no està en el subsidi
ni en una economia subsidiada, està en una economia
productiva.

a tota Espanya i ara hi ha moltes comunitats autònomes
d’Espanya que pateixen aquesta situació, cosa que ja es va anar
modificant durant l’anterior legislatura.

Austeritat i retall de despeses, no n’ha parlat ni una paraula
d’això, Sr. President, i jo li deman que en parli d’aquesta
qüestió, perquè aquesta és una qüestió que tothom entén, l’entén
tothom aquesta qüestió. Ningú no creu, ningú no creu que sigui
necessària una llei del sector públic per reduir el volum del
Govern, això no ho creu ningú, ningú, és que és increïble
realment. Per tant, jo el convit que expliqui per què no ha
aprofitat aquesta remodelació que va fer aquesta setmana
passada per fer, d’una forma més àmplia, una revisió del
conjunt del Govern; jo no sé si s’ha de llevar una conselleria o
se n’han de llevar dues, o si s’han de llevar direccions generals,
però vostè és qui ha reconegut que el sector públic està molt
sobredimensionat, culpa del pèrfid i malvat govern anterior
segurament, però no ha fet res durant dos anys per reduir-lo,
sinó tot el contrari, el fa créixer, com he explicat fa un moment,
amb la constitució de noves empreses ben recentment.

Per això deia de la importància del model, jo crec que aquest
és un dels temes interessants, perquè al final vostè no m’ha
contestat; vostè m’ha dit: és que hi ha hagut que ha parlat
malament del sector de la construcció; escolti, si jo som fill de
picapedrer, jo som fill de picapedrer, jo els estius em pagava els
estudis fent de manobre, per tant no em conti si jo puc estar en
contra del sector de la construcció, el conec de prop el sector de
la construcció, no hi estic en contra del sector de la construcció,
del que estic en contra és d’una desmesura d’aquest sector que
al final ens creï problemes a una gran generalitat de gent. I ho
tenim així, l’únic que jo li he demanat és: ja no vull passar, ja no
es tracta de passar factures de qui ha empès aquestes polítiques
o qui no les ha empès, es tracta de saber d’aquí al futur vostès
què pensen en relació amb aquests temes, a veure si hi pot haver
un gran acord. Perquè és un gran tema aquest a nivell econòmic,
això dóna seguretat a molts empresaris, a molts emprenedors i
a molts treballadors i treballadores, aquest és un tema molt
interessant, perquè dóna seguretat de saber que efectivament hi
haurà continuïtat en les polítiques que van dirigides a crear
economia productiva i competitiva i que, efectivament, parlam
de temes alternatius per no anar espenyant territori que, a la
vegada, ens és un contrari total i absolut a un turisme de
qualitat, és un tema que no és banal, és una qüestió que està bé
que vostès la deixin clara, o veure si realment volen tornar al
que feien quan eren al govern.

Per tant, jo, Sr. President, li deman que doni resposta a
aquestes coses i acab dient-li que, com sempre, aquest grup, el
grup que en aquests moments som el seu portaveu, està sempre
a disposició per a les coses que siguin bones per al país, per als
projectes que ens sembli que paga impulsar i ens tendrà sempre
disponibles, encara que, com he dit abans, dubtam de la
credibilitat que pugui tenir vostè quan ens convoca a reunions,
perquè, efectivament, fins a aquest dos anys, almenys a les que
jo he assistit, no han servit per a res, però no desesperam.
Seguim a disposició per poder colAlaborar en el que sigui millor
per a les Illes Balears.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sr. Antich, té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats i diputades. No, jo,
Sr. Fiol, jo no tenc absolutament res en contra dels comptables,
li puc assegurar, no, no; si jo li he contestat així és perquè jo
crec que, efectivament, en el discurs, a més de fer un repàs de
tota una sèrie d’actuacions que jo creia que era important fer,
també es parlava d’altres coses que crec que no eren només de
comptabilitat d’accions dutes a terme.
De totes formes, vostè em torna parlar de la construcció, i jo
crec que és un tema que és interessant, sobretot per veure un poc
quines són, perquè clar a les Illes Balears ens ha passat una
mica, però a la resta d’Espanya ho està passant molt malament
i li passa factura a moltes comunitats autònomes, i fins que no
hi ha un canvi de polítiques en aquests temes, la planificació i
segons quines decisions donen lloc a uns determinats resultats.
Vostè se’n recorda de la famosa llei del Sr. Aznar, que tot era
construïble menys allò que fos exactament rústic, és a dir que
tot era construïble, aquella idea de donar un gran impuls a tot
aquest sector, que va tenir precisament una empenta molt grossa

A mi em preocupa també això del polígon d’Inca i em diuen
que, efectivament, hi ha tota una sèrie d’entrebancs, em pareix
que en aquests moments és a Medi Ambient, si no vaig
malament, em diuen que no, per tant deu ser entre Medi
Ambient i Consell. Sé que hi havia tota una sèrie d’entrebancs
i que hi havia tota una sèrie de problemes de compliment de la
legalitat i tal vegada s’han d’adequar algunes coses que no estan
bé. Jo sé que el batle d’Inca me n’ha parlat en qualque ocasió,
i bé, igual que la resta de temes, intentam seguir-los perquè se
solucionin el més ràpidament.
Però el que li vull dir és que ens hem segut amb la Federació
de Municipis per cercar fórmules i maneres per poder vèncer
totes aquestes situacions, vull dir que ja estam seguts amb ells
per tal d’agilitar tots i cadascun dels temes.
Llavors vostè em torna parlar d’Spanair i al final em diu: i
si els altres ho fan perquè no ho fem nosaltres? He entès això;
però clar, és que jo crec que hem de ser coherents, és que crec
que nosaltres no ho hem de fer, perquè si nosaltres ho fem, com
ho explicam a la resta que són aquí, que inverteixen aquí i que
tenen interessos aquí, que nosaltres a uns perquè no se’n vagin
els fem coses rares i a la resta no. Escolti, jo és que crec que no.
Crec que coincidim tots dos que aquest és un tema empresarial,
per tant el govern es va moure i es va seure amb la Cambra de
Comerç i intentàrem veure si hi podria haver qualque tipus de
sortida i no n’hi va haver, i no n’hi va haver, per tant ens
moguérem i férem actuacions en aquest sentit i això és el que
férem en aquesta qüestió. Perquè, clar, a mi no em val que vostè
em digui és que com pot ser, el que em pareix una cosa
totalment imperdonable és que vengui algú d’allò públic de
fora, es mescli amb el privat i venguin a prendre’ns una
determinada cosa, i llavors em digui: això és una cosa que no
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s’hauria de fer mai, i em diu: i per defensar-nos per què no ho
fem nosaltres? Miri, escolti, jo crec que aquesta no és la solució,
jo crec que el Govern de les Illes Balears va fer el que havia de
fer, que era seure-se amb els empresaris i per tant intentar que
fos el sector empresarial el que prengués una decisió.
Miri, vostè em diu: no ha parlat d’austeritat. Escolti, jo vaig
venir aquí i vaig dir que llevaríem 15 milions d’euros de coses
que no eren importants i que els destinaríem a polítiques socials
i ho hem fet. I escolti, i miri, la televisió la vàrem rebre amb 100
milions i ara ja l’hem baixada un 40 i busques per cent, miri si
n’hi ha de directors generals sumats amb aquest 40%, de 100
milions un 40% menys que costava, miri si n’hi ha de directors
generals. És a dir, escolti, és que des del primer dia hem fet,
hem intentat posar més cura a tots i cadascun d’aquests temes.
Sense perjudici d’això, crec que, efectivament, hi ha
d’haver, hem de racionalitzar l’estructura del sector públic i va
ser el que vaig proposar ahir, i vaig proposar que efectivament,
és a dir, ja ho sé que amb un decret ho puc fer abans que no fer
una llei, és que l’esperarem la llei, començarem a actuar en totes
aquelles coses que puguem actuar; però, a la vegada, crec que
és bo que hi hagi una llei pel que vaig dir ahir, una cosa és, la
llei no arreglarà l’estructura, la llei és per posar, per estudiar,
exposar alguns controls dins l’actuació del sector públic, perquè
es demostra, per desgràcia s’ha demostrat, i jo crec que la
ciutadania ens demana en aquest tema no només austeritat, sinó
que facem tots els possibles perquè les institucions funcionin el
més transparents i més bé possible. I l’únic que s’ha demostrat
fins ara és que, efectivament, qualque problema hi deu haver
hagut, perquè no pot ser tenir només la informació massa tard,
no, perquè llavors ens adonam que si hi ha qualque persona que
vol actuar malament ens assabentam molt tard que ha actuat
malament, per tant qualque tipus de garanties i de controls hi
hauria d’haver. I això que ja hi és dins la institució i dins les
conselleries, dins el sector públic hi ha més dificultat perquè hi
sigui; jo l’únic que he demanat és que, efectivament, és a dir,
escolti, que legislem, ja sé jo que això no té res a veure que
eliminen tres empreses o n’ajuntem quatre o eliminen dos
consorcis o una fundació, jo ho tenc ben clar que no hi té res a
veure. És a dir, per tant, no passi pena que també en aquesta
línia també hi fem feina, però no dubti que en moltes coses des
de principis de legislatura, abans que arribàs la crisi de ver,
alguns ja fem més austeritat que no feien el temps que hi eren
vostès, i no pensàvem si venia la crisi o no i li podria posar un
parell d’exemples, que no els hi posaré perquè no sol posar
exemples quan ja vostè no pot tornar sortir, perquè sol ser la
meva manera d’actuar, però n’hi podria posar un parell, no ho
dubti.
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Per tant, en aquest sentit, alerta amb el tema de les lliçons
d’austeritat, que n’hi ha que ja hi partírem austers, n’hi ha que
ja hi partírem austers, independentment abans que arribàs la
crisi.
De totes formes, Sr. Fiol, miri, li vull agrair el to, li vull
agrair que hagi mostrat la disposició que ha mostrat en temes
com l’educació, per tant ens seurem en el tema de l’educació, jo
crec que és important intentar que hi hagi un gran acord en
temes d’educació i pot estar segur que la meva voluntat, igual
que la feina que hem fet amb els sindicats i empresaris, la meva
voluntat és que en tots aquells temes que són de primer ordre i
prioritaris i per tant importantíssims és que hi pugui haver un
màxim d’acord.
Un altre tema on creim que també ha de tenir continuïtat,
perquè serà un tema llarg i és un tema molt important a nivell de
la nostra principal activitat, que és el turisme, és també la Platja
de Palma i per tant crec que també és una qüestió on també
valdria la pena poder-se seure.
L’únic que vull dir per acabar és que crec que tothom entén
que som davant uns moments que no són fàcils, que hi ha
moltes famílies i molta gent que passa per moltes dificultats,
que les institucions també patim els efectes d’aquesta crisi, però
que maldament patim els efectes d’aquesta crisi farem tota la
nostra força, tota la feina possible per anar i per treballar en
dues direccions molt clares: una, que la gent més dèbil no pagui
la crisi, i l’altra, la reactivació econòmica i per tant que puguem
sortir el més aviat possible amb un model millor que el que hi
ha ara.
En aquest sentit, vull dir que això no ho podem aconseguir
només les institucions, aquesta és una tasca que l’haurem de fer
institucions i societat, i és una tasca que necessita confiança i
l’única manera que hi hagi confiança és que les institucions
siguem el més transparents possible i demostrem que gastam bé
els doblers de la ciutadania. I l’única manera que hi hagi
confiança és que siguem capaços de compartir el projecte amb
tots aquells que també empenyen fort perquè aquesta societat
vagi bé i em referesc a empresaris, sindicats i per tant als agents
socials i econòmics. Estic convençut que si sabem fer feina en
aquesta línia donarem la confiança suficient a la gent per sortir
d’aquesta, com n’hem sortit de moltes altres en aquesta
comunitat autònoma.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. President. Acte seguit els grups
parlamentaris podran presentar les propostes de resolució davant
la Mesa de la Cambra, serà fins a les 19.55. Després la Mesa es
reunirà per qualificar la congruència amb la matèria objecte del
debat, comprovar que no es tracta de mocions de censura o
qüestions de confiança, i serà a les 20.00 hores.
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Després, les propostes de resolució, un cop admeses, seran
transmeses, amb caràcter immediat, a tots els grups
parlamentaris.
Se suspèn la sessió, fins demà, que continuarà a les 11.00
hores.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió i en primer lloc correspon la defensa de les propostes del
Grup Parlamentari Mixt. Per defensar-les té la paraula la Sra.
Marí.
Propostes de resolució RGE núm. 12510/09, presentades
pel Grup Parlamentari Mixt, amb el parer favorable de
Bartomeu Vicens i Mir.
1. El Parlament de les Illes Balears davant la problemàtica
ocorreguda per emprar la nostra llengua dins el territori de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prendre les
mesures necessàries per garantir l’ús normal i oficial dels dos
idiomes oficials d’aquesta comunitat autònoma davant totes les
administracions públiques presents a les Illes Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a possibilitar l’accés a Internet sense fil des de tot el
territori de les Illes Balears, com a servei públic a la societat
de coneixement, aprofitant el finançament que ofereix la Unió
Europea a través dels seus fons estructurals.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar l’Institut d’Estudis Baleàrics pel que
fa als seus recursos per tal de contribuir al prestigi social de
la cultura del país arreu del món.
11. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears i al Consell Insular de Mallorca que procedeixi
a la valoració i restauració dels elements patrimonials i
arqueològics que representen les torres de guaita i les talaies
arreu de la costa mallorquina a càrrec de l’1% cultural i la
taxa de sòl rústic, convertint-les en valor d’aprofitament
turístic.

2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que acceleri les negociacions amb el Govern de
l’Estat i concreti el règim especial per a les Illes Balears
previst a l’Estatut per tal de fer-lo efectiu dins l’any 2010.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mantenir l’Impost sobre el Valor Afegit en els percentatges
imposables actuals a les empreses turístiques i de restauració.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a prendre les mesures necessàries per a que la comunitat
autònoma de les Illes Balears participi decisivament en la
gestió dels ports i aeroports amb qualificació d’interès general
segons el previst a l’Estatut en el termini màxim d’un any.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar dins els pressuposts de l’any 2010
recursos econòmics directes per a aquells municipis que hagin
conservat i protegit al llarg dels darrers anys el territori, el
litoral i el paisatge i hagin mantingut un creixement equilibrat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a compensar el greuge de finançament que històricament han
patit les Illes Balears tal com ha fet amb la comunitat
autònoma d’Andalusia, fora dels instruments adoptats pel
finançament de les comunitats autònomes dins l’any 2010.

14. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears fer-se seva la consulta popular que es dugui a
terme al municipi de Manacor sobre el projecte de tren al seu
pas per Manacor projectat per la Conselleria d’Ordenació del
Territori i Mobilitat, suspenent la tramitació del projecte fins
a conèixer el resultat de la consulta.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa mesures concretes per tal que els
ajuntaments de les Illes Balears puguin cobrar els deutes que
mantenen amb altres administracions amb cost zero per a
l’administració local i que aquestes es contemplin dins els
pressuposts del 2010.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a incloure les partides
econòmiques derivades del nou sistema de finançament dins els
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
l’any 2010 i destinar-les majoritàriament a inversió.
7. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions
públiques de les Illes Balears a negociar amb les entitats de
crèdit línies de finançament per tal de satisfer tots els deutes
que mantenen les administracions públiques amb empreses
domiciliades a les Illes Balears en el termini màxim de tres
mesos i amb cost zero per a les empreses.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Insular de
Mallorca a redactar un nou Pla director sectorial
d’equipaments comercials amb criteris de promoció del model
comercial de proximitat i en consonància amb la nova
legislació europea.

15. El Parlament de les Illes Balears davant les dificultats
econòmiques que travessa el conjunt de la societat i l’actitud
austera manifestada pel president del Govern de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a reduir el nombre
d’assessors i alts càrrecs de l’administració autonòmica i el
nombre d’empreses públiques abans del 2010.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a transferir les competències en matèria de costes i litoral al
Govern de les Illes Balears dins l’any 2010.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir polítiques actives destinades a les
empreses per crear ocupació directa per a aquelles persones
treballadores desocupades en situacions més vulnerables i
incentivar la seva contractació.
18. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears la creació i l’organització d’un cos de policia
propi d’acord amb el que disposa l’article 33 de l’Estatut dins
l’any 2010.
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Propostes de resolució RGE núm. 12512/09, presentades
pel Grup Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable
de Josep M. Mayans i Serra.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur a terme un pla d’excelAlència turístic per a tota l’illa de
Formentera.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a traspassar les competències de justícia al Govern de les Illes
Balears amb la suficient dotació econòmica.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un pla integral de desestacionalització
turística per a l’illa de Formentera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un nou projecte de llei de Règim Especial
Balear segons determina la DT 6a de l’Estatut d’Autonomia i
que pugui ser aprovat el proper 2010.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les marques Carn de Formentera, Vi
de la Terra i Mel de Formentera i impulsar la creació de nous
productes (formatge, flaó, etc.) I marques de qualitat de
Formentera.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer el centre d’interpretació de Ses Salines de
Formentera dins l’àmbit del parc natural de Ses Salines de
Formentera.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer la llei de residus de les Illes Balears per donar
cobertura als plans directors insulars.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer el pla de residus perillosos de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar en aquests moments de crisi l’avaluació de
projectes per part de la Comissió Balear de Medi Ambient.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar un pla de recuperació paisatgística integral
que permeti el soterrament de les esteses aèries i el
manteniment dels elements i valors paisatgístics a Formentera.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a anulAlar, urgentment, la delimitació de costes de Formentera
i a presentar una nova delimitació que respecti la voluntat dels
ciutadans de Formentera.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar el pla integral de recuperació de Ses
Salines de Formentera (museu de la sal, tren turístic, circuït
hídric, edificacions, etc.).
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer-se càrrec del cànon de transferència del Pla director de
residus d’Eivissa i Formentera.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar incentius fiscals per als establiments
d’oferta complementària i hotels o apartaments que romanguin
oberts durant la temporada mitjana i/o baixa.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear incentius fiscals per als propietaris
d’habitatges que els lloguin per a tot l’any als joves i als
colAlectius de funcionaris que treballen a l’illa de Formentera.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una oficina del consumidor a Formentera.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l’accés a una residència als pacients de
Formentera, Eivissa i Menorca que necessitin tractament a
l’hospital de referència de Son Dureta i, en un futur, de Son
Espases.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a començar urgentment les obres del Museu de
Formentera.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un conservatori professional de música
propi per a l’illa de Formentera, independent del d’Eivissa.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir un recinte firal polivalent a
Formentera.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ampliar el pla de regadiu amb aigües depurades de
Formentera a noves zones de l’illa.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir una suficient dotació d’habitatges per
al professorat en el projecte per a la construcció d’una nova
escola Sant Ferran de Formentera.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar i proposar accions per mitigar l’efecte
de l’augment progressiu de la població de meduses del litoral.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar la xarxa wi-fi amb cobertura a tota
l’illa de Formentera.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a finalitzar el procediment de legalització dels emissaris de les
Illes Balears.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mitigar els efectes de la triple insularitat que pateix
Formentera en el transport de mercaderies entre Formentera
i la resta de ports.
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27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a traspassar les competències en promoció
turística als consells insulars el més aviat possible.

6. Donada la seva bona qualitat, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar i
promocionar el Canal 33.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intercedir davant les empreses subministradores
d’energia elèctrica a les illes per evitar les avaries i millorar
el servei.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar nous estudis i noves titulacions dins el
camp de la Formació Professional per tal de lluitar contra
l’abandonament prematur i el fracàs escolar.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intercedir davant les empreses de telefonia fixa
i mòbil que operen a les illes per millorar el servei i millorar
la cobertura.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intensificar les mesures de protecció social per als
sectors més afectats per la crisi, polítiques de formació que
afavoreixin la reinserció laboral i actuacions que estimulin la
creació d’ocupació.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar el transport públic terrestre a
Formentera durant l’hivern.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar de manera definitiva la recepció de la
televisió digital a les illes.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar de manera important el manteniment
de les instalAlacions del Govern a l’illa de Formentera.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una oficina de l’112 a les Pitiüses.
Propostes de resolució RGE núm. 12507/09, presentades
pel Grup Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable
d’Esperança Marí Mayans i de Marián Suárez Ferreiro.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un nou impuls al traspàs de les competències
de promoció turística als consells insulars, perquè aquest
pugui arribar a ser efectiu dins l’any 2011.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un nou impuls a les negociacions amb el
Govern de l’Estat per tal de fer efectiu el Règim Especial de les
Illes Balears que disposa l’Estatut d’Autonomia.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un nou impuls al Pla d’infraestructures
educatives, tot fent esment a les infraestructures que s’han de
desenvolupar a l’illa d’Eivissa, especialment del nou centre
d’educació secundària de Santa Eulària.
4. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de les
Illes Balears que intensifiqui les mesures de normalització
lingüística en compliment de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei
de normalització lingüística, tot fent especial esment al Pla de
normalització lingüística de l’illa d’Eivissa.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques d’arrelament a través del
coneixement de la llengua i la cultura pròpies de la nostra
comunitat autònoma entre la població immigrada.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a completar el mapa sociosanitari d’Eivissa que
permeti l’aplicació adequada de la Llei de dependència.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar orientant els recursos de les accions
formatives adreçades prioritàriament a treballadores i
treballadors desocupats en les competències i ocupacions
emergents d’acord al Sistema de Qualificacions i Formació
Professional i mitjançant certificació per millorar-ne la seva
ocupabilitat.
11. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’adaptar el finançament dels consells insulars al procés de
traspàs de competències.
12. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en la continuïtat del es negociacions obertes
amb el Govern de l’Estat en matèria de transport aeri referides
fonamentalment a la cogestió aeroportuària i la declaració de
servei públic dels vols de les illes amb la península.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant el transport públic per
carretera a Eivissa, formentera i Menorca mitjançant
l’increment de les partides pressupostàries corresponents.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure projectes de recuperació
mediambiental a l’illa d’Eivissa donant prioritat als
aiguamolls de Ses Feixes.
15. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
completar la normativa legal que asseguri una ordenació
territorial i urbanística que reguli un creixement sostenible.
16. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’abordar reformes estructurals que permetin iniciar un canvi
de model econòmic a les Illes Balears.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
En primer lloc dir-vos que les propostes de resolució que
presenta el Grup AIPF, el diputat per Formentera Josep Mayans,
i les propostes de resolució que presenta el diputat Bartomeu
Vicens queden defensades en els seus termes. Tot seguit passaré
a defensar les propostes de resolució d’Eivissa pel Canvi.
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Les propostes de resolució que enguany presentam en aquest
debat sobre l’orientació política de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, se centren en tres eixos fonamentals: el primer
seria la consolidació de l’autonomia de les Balears amb les
conseqüències que això pot comportar pel que fa a recursos
propis. En segon lloc, la redistribució del poder dins les Illes
Balears tenint en compte el paper que necessàriament han de
dur a terme els consells insulars i en tercer lloc hi ha un gruix de
propostes de resolució que van dedicades a completar aspectes
necessaris perquè a les Illes no es descuidin les prestacions
socials i les mesures del tot necessàries per afrontar l’actual crisi
econòmica.
Pel que fa al primer dels eixos esmentats proposam la
consolidació del REB, instrument que ha de contribuir a la
millora del finançament. Així mateix feim una proposta
d’avançar en el tema de la cogestió aeroportuària tenint en
compte que els ports i els aeroports són fonamentals per a una
comunitat autònoma com la nostra, formada per illes.
Pel que fa a la cessió de competències i de responsabilitats
als diferents consells insulars, d’acord amb el que estableix
l’Estatut d’Autonomia, proposam de corregir els desequilibris
territorials entre els diferents consells insulars. Amb la mateixa
línia proposam el traspàs de competències en matèria de
promoció turística als consells insulars perquè es pugui fer una
promoció atenent a les necessitats i a les característiques
específiques de cadascuna de les illes.
Pel que fa al tercer dels eixos esmentats entenem que s’han
de millorar algunes infraestructures, proposar que s’accelerin les
obres del Pla d’infraestructures tenint en compte les necessitats,
per exemple, del nou centre d’educació secundària per a Santa
Eulària del Riu, d’Eivissa, i que es completi el mapa
sociosanitari d’Eivissa per poder escometre també les
infraestructures que manquen a l’àmbit de la sanitat i també
quant al seu funcionament. Proposam que s’implementin
mesures necessàries de protecció social perquè la crisi sigui tan
suportable com sigui possible, especialment entre les persones
més desvalgudes.
En l’ordre urbanístic i ambiental consideram que s’han
d’activar projectes de recuperació mediambiental i en aquest
sentit tenir especialment, ja ho vàrem també esmentar ahir, Ses
Feixes d’Eivissa i encara entenem que és del tot imprescindible
avançar en l’ordenació del territori de manera que es completi
l’arquitectura legislativa que posi ordre a aquest àmbit.
Per tant, tots aquests aspectes, des del nostre punt de vista,
s’han d’encarar de manera immediata dins aquest 2010, sense
complexos i amb voluntat de resoldre els problemes plantejats
per tal d’implementar polítiques de progrés, d’aprofundiment
autonòmic i de redistribució equitativa dels recursos en el si de
la comunitat autònoma de les Illes Balears. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Marí.
Sr. Melià, té la paraula.
Propostes de resolució RGE núm. 12511/09, presentades
pel Grup Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable
de Josep Melià i Ques.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a afrontar de forma immediata la reforma del sistema de
finançament dels ajuntaments a la fi d’aconseguir una
suficiència financera per a les entitats locals que no depengui
de la construcció i l’urbanisme.
2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’aprovar, en el termini més breu possible, el nou Règim
Especial de les Illes Balears previst al nou Estatut.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a agilitar les negociacions per donar participació a les
institucions de les Illes Balears en la gestió dels nostres
aeroports i replantejar la política de taxes aeroportuàries a fi
i efecte d’abaratir els costs de la nostra oferta turística,
sobretot, en temporada mitja.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar les previsions pressupostàries per donar suport
a la reconversió de zones turístiques madures i especialment a
fer una dotació econòmica adient de cara a avançar en el
projecte de la Platja de Palma.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a donar compliment a l’acord de compra de finques litorals
sense que aquesta compra es computi dins els recursos prevists
a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears com a inversió
estatal.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un fort impuls al Carnet Jove, ja que és una
eina útil perquè els joves puguin fer front a la situació
econòmica i els ajuda a tenir major poder adquisitiu.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les regulacions normatives necessàries
per ampliar les modalitats turístiques que s’ofereixin al
mercat.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a agilitar i avançar en la transferència de les competències en
matèria de costes i en matèria de ports avui considerats
d’interès general i, molt especialment, de les instalAlacions
nàutiques adscrites a aquests ports.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar en un mes les alternatives més viables al
tren-tram dins el casc urbà de Manacor.
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10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a finançar les obres per a la millora i adequació dels torrents
de les Illes Balears, amb la signatura del nou conveni d’obres
hidràuliques.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Les
propostes de resolució que presenta Unió Mallorquina es poden
agrupar en quatre grans apartats. Un primer apartat estaria
relacionat amb el finançament, finançament, per una banda, de
la comunitat autònoma fent especial incidència en el règim
econòmic, ja en vàrem parlar ahir en el nostre posicionament
que el finançament de la comunitat autònoma tenia tres grans
potes, vàrem parlar del model de finançament de les comunitats
autònomes, vàrem parlar de les inversions de l’Estat i, com un
altre apartat, el règim econòmic que era el que tocava. El
president va anunciar que el 2010 ens centraríem molt en
aquesta qüestió i Unió Mallorquina proposa donar una empenta
i un impuls a aquesta redacció i a aquesta tramitació del règim
econòmic previst en el nou Estatut d’Autonomia.
També feim referència al finançament dels ajuntaments. Els
ajuntaments són una de les administracions que més pateix la
crisi, segurament perquè el seu finançament estava més lligat a
l’urbanisme i a tot el món de la construcció. A més, és una
administració que ha assumit moltes competències que no són
seves, diuen els estudis que més d’un 30% dels seus
pressupostos són competències impròpies. Per tant, entenem que
hem d’instar el Govern de l’Estat a posar dins l’agenda la
resolució del finançament de les entitats locals.
Amb relació a les inversions de l’Estat, que seria un altre
grup o un altre àmbit de les propostes de resolució que presenta
Unió Mallorquina, farien referència a un impuls a la reconversió
turística i, molt especialment, a la Platja de Palma. Resoldre la
qüestió del protocol firmat en matèria de torrents, que no acaben
d’arribar els doblers ni els convenis concrets. A les finques
litorals deixar clar que s’ha de continuar fent aquesta inversió
compromesa i, sobretot, que intentem que aquests recursos no
siguin del fons estatutari sinó que vagin extres al fons estatutari
i, per tant, obtinguem un nou finançament de l’Estat fora del ja
previst a l’Estatut d’Autonomia.
Un altre àmbit de propostes de resolució que fa Unió
Mallorquina és el relatiu a l’autogovern. Proposàvem i vàrem
demanar, en el nostre discurs d’ahir, la transferència en matèria
d’aeroports. Feim una proposta de resolució a aquesta qüestió
també relacionada amb la disminució de les taxes aeroportuàries
i, per tant, hem de dotar de més competitivitat al nostre paquet
turístic. En relació amb aquest capítol d’autogovern demanar la
transferència en matèria de costes i litorals i en matèria de ports,
com hem vengut reivindicant en aquesta cambra.
Un altre capítol, el darrer de les propostes de resolució
d’Unió Mallorquina, serien gestions sectorials de diferents
conselleries. Una primera proposta de resolució de gestió
sectorial aniria relacionada amb un impuls al Carnet Jove. Una
altra seria la relativa a les modalitats turístiques, també vàrem
insistir ahir que havíem de tenir una flexibilitat i que havíem
d’aconseguir mecanismes per dotar de productivitat i de
rendibilitat la nostra principal indústria que és el turisme. Per
tant, entenem que estudiar altres modalitats turístiques i poder

comercialitzar altres modalitats com, per exemple, els condohotels pot ser una bona fórmula per aconseguir aquests
objectius.
Finalment, feim una proposta de resolució, que vàrem
presentar com a esmena a una proposició no de llei del Partit
Popular, en relació amb el tren-tram perquè s’expliqui l’acord
que hi ha entre els partits que donen suport al Govern en relació
que s’estudiaran totes les alternatives en el pas del tren per
Manacor i que en un mes la conselleria competent presentarà
totes les opcions possibles i farà un diàleg amb tots els sectors
afectats.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Per fixar posició, per part del
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Alorda té la paraula.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Durant aquest debat vaig prenent notes sobre la
proposta de reforma del Reglament que tenim entre mans per a
aquesta legislatura. Una primera, que sembla apropiada, és
equilibrar un poc el temps que té el Govern ilAlimitat respecte de
la resta de grups. Una altra és no permetre centenars i centenars
de propostes perquè és difícil, i una darrera, segurament la més
delicada i la que ve a compte per a aquest moment, és regular
millor els drets i els deures dels diputats que han abandonat o
han estat expulsats del seu grup. Sé que no serà fàcil, però estic
convençut que és necessari que afrontem aquesta regulació per
evitar seguir caient en notícies que pens que desacrediten aquest
hemicicle. Tanmateix les regles del joc són les que són i hi ha
quatre propostes presentades, quatre grups de propostes,
presentades pel Grup Mixt i des del nostre grup doncs les hem
avaluat i donarem suport a aquelles amb les quals coincidim.
D’entrada anunciar que amb les d’Eivissa pel Canvi i les
d’Unió Mallorquina, que han estat les expressament defensades
a la tribuna, estam d’acord en el cent per cent en totes. De fet,
van molt en la línia de les presentades pel nostre grup, les que
són de caràcter general, i les que són de caràcter més local creim
que són justes, necessàries, raonables que es duguin a
l’aprovació. Algunes coincideixen amb l’impuls del traspàs de
competències als consells. En el cas concret de la revisió del
finançament dels consells insulars a ningú se li escapa que el
moment és complicat, però que també és un repte necessari i
que tant dins les nostres propostes com dins les d’Eivissa pel
Canvi hi són i nosaltres les donarem suport.
També n’hi ha una sèrie sobre el finançament de l’Estat,
d’alguna manera crítica o, com a mínim, més reivindicativa en
la línia que ha mantengut el nostre grup en aquest debat. Tan
sols una precisió, quan es parla de règim especial de les Illes
Balears a un li pot quedar, en qualque moment, la percepció que
és una cosa que ha de venir. Nosaltres estam d’acord que el
desplegament de l’Estatut ha de permetre una llei més
ambiciosa i de més potència, però tampoc no oblidaríem que fa
gairebé dotze anys que n’hi ha una d’aprovada i de publicada en
els butlletins que té unes potencialitats enormes i que,
senzillament, està oblidada dins els somnis dels justos, no? La
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mateixa llei de règim especial, descafeïnada llei, però, al cap i
a la fi, interessant per a la seva aplicació.
Es coincideix en la cogestió aeroportuària amb propostes
nostres, crec que és evident que AENA no ha mogut un dit o no
ha estat un aliat força important, suficientment aliat amb
nosaltres, amb el desmantellament o amb les dificultats que
estan passant les companyies a les Illes Balears i és important
tenir aquesta batuta. També les inversions del Govern de l’Estat,
en aquest cas d’Unió Mallorquina, en turisme, en obres
hidràuliques, i també coincidim amb totes les propostes que ha
fet en educació, en joventut. Una molt interessant, per al nostre
grup, és la de demanar la llei del sòl, confiam que no es torbi de
més, que arribi aviat. També les lligades al suport a la llengua
catalana, en aquest sentit n’hi ha una en concret sobre el canal
33 que nosaltres li donarem suport, però nosaltres defensam,
com vostès saben, que es vegin íntegrament, sense cap mena de
restricció per cap mena de motiu, tots els canals en llengua
catalana que hi ha en el món. Per tant, en aquest sentit no tenim
cap inconvenient en tenir-ne una, ara sembla que el mes
d’octubre comença el canal Super 3 i confiam que es rebi a les
Illes Balears des del primer moment i sense talls, excepte els
publicitaris que estableixi la pròpia cadena.
Respecte del tren de Manacor, que per ventura apunta cap a
uns altres temes, estam d’acord, amb els termes pactats dels
grups que donen suport al Govern, d’una reunió informativa per
explicar totes les alternatives i els motius que han donat peu a
la decisió que s’ha de prendre, però no estarem d’acord a aturar,
en cap moment, el procés perquè les tramitacions ja són tan
llargues de per si complint el termini, si un se les bota com a
l’anterior legislatura doncs no tant, però si un compleix són prou
llargues com perquè no aturem en cap moment la tramitació. Per
tant, no podrem donar suport a la idea d’una consulta popular
que paralitzi el procés, com planteja també el Sr. Vicens, si es
fa, ja s’aclarirà l’ajuntament o qui la convoqui en quin és
l’univers, pensam que tots els usuaris d’Artà, fins i tot els
d’Inca, haurien de tenir una opinió, però, en tot cas, no ens
ficarem amb la possibilitat que hi hagi un altre element
d’aquestes característiques, però no que signifiqui aturar el
procés i, per tant, una tasca dilatòria, una idea dilatòria, perquè
no s’arribi a fer el tren de Manacor.
Una qüestió amb què també coincidim ha estat el suport als
pobles que han protegit el seu territori -i acab, no tendré temps
de parlar-ne de totes-, però sí creim que el suport als municipis
que han protegit hem de cercar la manera, no sé si serà a través
d’aquesta proposta de resolució o d’una altra, però és cert que
s’ha d’afrontar i hi ha moltes paraules empenyorades en aquest
sentit, la situació no és fàcil per acomplir avui aquest tipus de
promeses, de compromisos, però és de justícia i també seria bo
resoldre-ho avui. Per tant, des del nostre grup ens agradaria que
s’arribàs a un acord perquè s’aprovàs favorablement.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista,
el Sr. Dalmau té la paraula.
EL SR. DALMAU I FORTUNY:
Bon dia, senyores i senyors diputats. Des del Grup
Parlamentari Socialista, atenent les propostes de resolució
presentades pels diferents partits que conformen el Grup
Parlamentari Mixt i respecte del temps limitat que disposam, em
referiré, primer de tot, a les propostes de resolució presentades
pel diputat d’AIPF. Entenem, des del nostre grup, que la
situació en què es troba Formentera pel que fa al
subministrament d’energia i de les empreses de telefonia fixa i
mòbil és prou important, així com també la necessitat imperant
d’una substancial millora de recepció de la TDT. Per tant, ens
semblen justes aquestes propostes i creim que el Govern ha
d’intercedir en les empreses subministradores per tal de millorar
aquests serveis que, a dia d’avui, consideram com a elements
bàsics del nostre dia a dia. Votarem afirmativament de les
números 28, 29 i 31.
Pel que fa a les altres propostes de resolució també votarem
a favor de les números 1, 13, 25 i 33. Pel que fa a les esmenes
que vostè ha presentat comentar-li que n’hi ha algunes que
corresponen a l’àmbit d’actuació del consell, que té les
competències en diferents matèries que vostè proposa tractar,
comentar-li també que hi ha esmenes presentades en les quals
el Govern ja fa feina a dia d’avui. Per tant, consideram que
potser arribin una mica tard.
Pel que fa al Grup Parlamentari Mixt, a la portaveu
d’Eivissa pel Canvi, consider que les propostes de resolució,
ben igual que també li ho coment a Unió Mallorquina, destacar
el vot favorable de totes elles perquè és una clara que mantenen
la línia marcada pel president durant les seves intervencions en
el transcurs del debat. M’agradaria destacar que consideram
importantíssim l’impuls al Pla d’infraestructures educatives,
també fer efectiu, així com ho va manifestar el president, donar
un impuls a les negociacions amb el Govern de l’Estat pel que
fa al règim especial de les Illes Balears. Vull fer un esment,
també, al Pla de normalització lingüística a l’illa d’Eivissa, a
l’impuls a nous estudis i noves titulacions dins el camp de la
formació professional per tal de lluitar contra l’abandonament
prematur i el fracàs escolar, una cosa en la qual ja lluita la
Conselleria d’Educació i que creim també que és important
donar-li un impuls, també la intensificació de les mesures de
protecció social per als sectors més afectats per la crisi; també
destacar el fet de completar el mapa sociosanitari de l’illa
d’Eivissa.
Una cosa molt important que consideram bàsica i que també
va ser un dels anuncis del president, és el fet de continuar
orientant els recursos de les accions formatives adreçades
prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats en les
competències i ocupacions emergents d’acord amb el sistema de
qualificacions i formació professional mitjançant certificació
per millorar-ne l’ocupació. Una cosa que també consideram
importantíssima i que volíem destacar és continuar amb
l’impuls al transport públic per carretera a Eivissa, Formentera
i Menorca mitjançant l’increment de les partides pressupostàries
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corresponents. Com saben és una de les mesures que aquest
govern té fixades com a prioritat.
Pel que fa a les propostes de resolució d’Unió Mallorquina
ens agradaria destacar el suport a la reconversió de zones
turístiques madures i especialment fer una dotació econòmica
adient de cara a avançar en el projecte de la Platja de Palma.
Creim que és una de les coses importants en matèria turística
que aquest govern ha d’encarar; donar un impuls fort al Carnet
Jove, ja que és una eina útil perquè els joves puguin fer front a
la situació econòmica, els ajuda a tenir un major poder
adquisitiu.
També volem destacar de manera important, en la mateixa
línia que comentava Eivissa pel Canvi, el constatar la necessitat
d’aprovar el nou règim especial de les Illes Balears, com ho va
anunciar el president, i que és una de les qüestions pendents
dins els propers anys.
Consideram importantíssim el finançament per part del
Govern de l’Estat de les obres de millora i adequació dels
torrents de les Illes Balears amb la signatura del nou conveni
d’obres hidràuliques. Creim que és importantíssima.
Per acabar em referiré a les propostes de resolució
presentades pel diputat Sr. Vicens. Estam pràcticament d’acord
amb gran part de les propostes de resolució plantejades.
Únicament li proposo una transacció a les propostes de
resolució números 5 i 7, basades fonamentalment en..., la
transacció seria la següent: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa mesures
concretes per tal que els ajuntaments de les Illes Balears puguin
cobrar els deutes que mantenen amb altres administracions”.
La transacció al punt número 7 quedaria de la següent
manera: “El Parlament de les Illes Balears insta les
administracions públiques de les Illes Balears a negociar amb
les entitats de crèdit línies de finançament per tal de satisfer tots
els deutes que mantenen les administracions públiques amb
empreses domiciliades a les Illes Balears”.
Aquesta seria la nostra transacció que consideram es tengui
present.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Per part del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Palau té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, bon dia a tots. Començaré fent referència a les
propostes de resolució d’Eivissa pel Canvi. He de dir que la
número 1 la votarem en contra perquè en el traspàs de
competències de promoció turística els consells no volem un
nou impuls, sinó que volem el traspàs immediat. Tenim aquesta
proposta entre les nostres i per tant, consideram que millora la
seva.
Després, la número 4, tampoc no li donarem suport, ja hem
manifestat aquí que estam en contra del Pla de normalització
lingüística i una de les nostres propostes és demanar la seva
derogació. Pel que fa a la número 5, estaríem d’acord a donar-li
suport si fes referència a les dues llengües pròpies. La número
6, que és impuls del Canal 33, pensam que no és una
competència del Govern de la nostra comunitat i que ja hi ha
prou inversió pública pel que fa a IB3.
Després l’última, la número 16, que demana reformes
estructurals que permetin iniciar un canvi de model econòmic,
hem de dir que aquesta proposta la presenten reiteradament,
però mai no especifiquen a quin model econòmic fan referència.
Per tant, no donarem suport a una proposta que consideram que
no concreta res, que és indefinida i que no sabem exactament de
què estan parlant any rere any.
La resta de propostes seves seran totes votades a favor per
nosaltres. Pensam que són positives i en molts de casos
coincideixen amb les pròpies que s’han presentat des del Grup
Parlamentari Popular.
Quant a les presentades pel diputat Bartomeu Vicens, no
entrarem a debatre-les perquè tampoc no pensam votar-les.
Les propostes d’Unió Mallorquina seran totes acceptades i
votades a favor pel nostre grup. Són deu propostes, n’hi ha de
caràcter econòmic adients per palAliar i sortir de la crisi, altres
fan referència a foment i millora de la indústria turística i alguna
és de caràcter mediambiental. Totes ens han semblat positives
per a la nostra comunitat, però sí voldria fer notar que per ser les
propostes d’Unió Mallorquina, un partit que té la Conselleria
d’Esports dins aquest govern, resulta significatiu i difícil de
comprendre que s’hagin oblidat de fer cap proposta de caràcter
esportiu que pugui millorar i completar la feina que fa el Sr.
Cañellas.
Quant a les propostes d’AIPF he de dir que volem felicitar
el diputat de Formentera per haver fet una relació tan detallada
i exhaustiva de les necessitats que té la pitiüsa menor
actualment. Veim que ell realment sí té un bon coneixement del
que passa a l’illa de Formentera i del que necessiten els seus
ciutadans. Donarem suport a les seves reivindicacions i també
li desitjam sort i esperam que els altres grups parlamentaris
siguin sensibles i solidaris amb els habitants de Formentera i
també votin majoritàriament a favor d’aquestes propostes.
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Ja per acabar i de manera general, volem posar de manifest
que la immensa majoria de propostes que avui aquí es debatran
i es votaran, dins aquest parlament, no són inèdites, més bé
estam cansats de parlar-ne i de veure que no es resolen. Moltes
són reiteratives, ja les hem tractat en ocasions anteriors. Això
per a nosaltres és un clar indicatiu que el Govern que tenim està
estancat i, malgrat tenir tantes conselleries i tants alts càrrecs
que no pensa reduir, és un govern que treballa a mig gas,
ineficaç, que no dóna solucions. Si cada any que passa hem de
venir aquí tots els grups a demanar el mateix que fa un any, vol
dir que el Govern no fa la seva feina i que deixa passar el temps
instalAlat al poder mentre no sap esmenar els problemes dels
ciutadans ni resoldre les seves necessitats.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir un suport ferm i efectiu a l’economia
productiva de les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer les passes oportunes per decidir la ubicació i posar en
marxa les accions necessàries per a la creació del Parador
Turístic de Menorca.
9. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a fomentar la creació de clústers empresarials
mitjançant serveis d’assessorament, tutelatge i ajudes a la
creació i als projectes que es desenvolupin.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una unitat d’innovació per impulsar
l’R+D+I empresarial i una oficina de vigilància tecnològica i
d’acompanyament a la innovació empresarial.

Moltes gràcies, Sra. Palau.
Seguidament passam al debat de les 18 propostes del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Per defensarles té la paraula el Sr. Llauger.
Propostes de resolució RGE núm. 12508/09, presentades
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir lluitant per aconseguir un sistema de
finançament just, i el Govern de l’Estat a acomplir
veritablement els compromisos efectuats al respecte.
2. El Parlament de les Illes Balears proclama la necessitat
d’un major control de la despesa pública a fi d’evitar qualsevol
mena d’utilització indeguda dels fons públics.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a accelerar, en la mesura que el procediment
estatutari ho faci possible, els traspassos de les competències
que són pròpies dels consells insulars.
4. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’adequar la legislació sobre finançament dels consells
insulars a les noves necessitats generades pel procés de
traspàs de competències.
5. El Parlament de les Illes Balears constata la justícia i la
necessitat de la reivindicació de la cogestió aeroportuària pels
aeroports de les Illes Balears i insta el Govern de l’Estat a
quan abans fer-la efectiva.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir negociant el traspàs de les competències
sobre justícia previstes a l’Estatut d’Autonomia i el Govern de
l’Estat a fer efectiu quan abans aquest traspàs amb una
dotació suficient per a cobrir-ne les necessitats reals de les
Illes Balears.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar a Mallorca el model de Contracte
Agrari d’Explotacions similar al que se està aplicant a
Menorca.
12. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol atac als
drets lingüístics dels ciutadans i reafirma la seva voluntat de
fer acomplir l’Estatut i la Llei de Normalització Lingüística pel
que fa al dret a adreçar-se a qualsevol funcionari públic, a les
Illes Balears, en llengua catalana.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls al Pla d’infraestructures
educatives 2010/2011.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a culminar, com abans millor, les negociacions
pel traspàs al Consell Insular de Menorca de la gestió de la
Biblioteca Pública de Maó, l’Arxiu Històric i el Museu de
Menorca.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a augmentar suficientment la dotació econòmica a les
comunitats autònomes per tal que aquestes puguin donar
compliment als drets establerts a la llei de dependència.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ampliar el descompte per al transport a tots els residents
legals a les Illes Balears, sigui quina sigui la seva nacionalitat.
17. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
la Llei de mediació familiar es modifiqui per tal de fer possible
una mediació des del sector públic.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient a no utilitzar arena procedent del litoral de
Banyalbufar per a la regeneració de la platja de Cala Agulla.
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EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades presentam un total de 18 propostes de resolució.
Voldria començar amb la referència a la primera, la que hem
colAlocat en primer lloc, és un tema que -com ja va quedar clar
al debat del passat dia de la intervenció el nostre portaveu- se
situa en el centre de les nostres preocupacions, és la qüestió del
finançament. Ja hem dit repetidament que no podem compartir
la satisfacció que altres grups han manifestat per com ha quedat
el tema del finançament o com ha quedat el darrer capítol del
tema del finançament. La nostra proposta és per tant que el
Govern continuï tenint una actitud reivindicativa davant el
Govern central i exigir d’altra banda d’aquest govern central
que compleixi amb tots els compromisos, especialment amb
aquest compromís -diguem- central de situar-nos a la mitjana
que ja hem dit repetidament que és un compromís que a
nosaltres i ara per ara se’ns presenta com un compromís dubtós.
En definitiva, el que demanam amb aquesta primera és un
reconeixement per part d’aquest parlament que encara ens
queda molt de camí per recórrer per assolir una justícia
elemental amb la qüestió del finançament autonòmic.
En segon lloc, a la segona, allò que demanam és més control
de la despesa pública a fi d’evitar utilitzacions indegudes de
fons públics. El president ja va anunciar allò que es fa, allò que
es vol fer i l’objectiu -el compartim nosaltres- és que al futur no
es trobin més capses de Cola-Cao perdudes per cap jardí. Per
allò fa falta honestedat d’una banda, honestedat a aquest govern
se li suposa, però també es necessiten mesures per augmentar el
control, per fer més difícil l’ocasió, que és el que fa més difícil
la temptació.
Els punts tercer i quart fan referència a l’impuls al consell
insular. Ens vàrem dotar d’un estatut insularista, d’un estatut
que donava un paper protagonista als consells i perquè aquest
paper es pugui assumir plenament s’ha de continuar un camí
que s’ha de fer amb rigor i sense pausa. S’ha d’avançar al
procés de competències, al procés de traspàs de competències,
aquesta és la proposta de resolució número 3 i també s’ha de
garantir que les noves necessitats generals per a aquest traspàs
de competències vagin acompanyades d’un finançament
adequat amb el qual pugui requerir de modificació de la
legislació sobre finançament de consells insulars.
Les propostes de resolució 5 i 6, les podríem emmarcar amb
el titular d’aprofundir a l’autogovern. Tracten d’assumir noves
competències. La número 5 va referida a justícia, esperam
també un nou impuls a aquesta transferència amb la nova
consellera, esperam a més que vengui ben finançada i això vol
dir finançada per al bon funcionament i també per superar
l’estat, a vegades lamentable, en què es troben molts dels
equipaments.
La següent, la número 6, tracta sobre la cogestió
aeroportuària que és una reivindicació repetida, però no per
repetida menys urgent, no per repetida menys justa. Una
reivindicació històrica i que a més, en aquest moment de crisi,
disposar de la cogestió d’una part de la gestió aeroportuària ens
donaria una eina més per modular i per tenir un instrument per
afrontar la situació de crisi.

Les propostes de resolució de la 7 a la 11 podríem
emmarcar-les dins un capítol que podria dur per títol “suport a
l’economia productiva”. En aquest sentit, la número 7 és
genèrica, demana que hi hagi una actitud per part del Govern de
suport a l’economia productiva, les altres també especifiquen i
focalitzen més algunes de les idees de com pot anar aquest
suport de l’economia productiva.
La proposta de resolució número 8 demana que es facin
passes perquè Menorca tengui el tantes vegades solAlicitat
parador de turisme. Una proposta coincident amb alguna altra
d’algun altre grup.
La proposta de resolució número 9 demana que hi hagi per
part del Govern un foment en els clústers empresarials, una
fórmula que sens dubte pot servir per afavorir la innovació i per
servir la capacitat de competir de les nostres empreses. Una
qüestió, a més, a la qual el president ja es va referir a la seva
intervenció de dimarts passat.
La proposta de resolució número 10 demana la creació d’una
unitat d’innovació per impulsar l’R+D+I a les Illes Balears i la
número 11 demana que es faci extensiu a Mallorca el model de
contracte agrari d’explotacions que en aquest moment es vigent
a Menorca. Entenem que és una manera de revitalitzar el camp
que reconeix de manera efectiva el paper que la nostra gent del
camp té com a custòdia del paisatge. Menorca és reserva de la
biosfera, és veritat que Mallorca no ho és, però això no vol dir
que no hi hagi moltes coses de Menorca que no puguem adoptar
com a model per avançar cap a la sostenibilitat.
La proposta de resolució número 12 tracta la qüestió de les
agressions lingüístiques. Entenem que és molt greu que es
continuïn repetint casos d’agressions lingüístiques, com és el
cas que ja va citar el nostre portaveu, que va tenir lloc
recentment a l’aeroport de Palma del jove Iván Cortés que va
patir agressions per part, o va denunciar agressions com a
mínim per part de membres de la Guàrdia Civil. Demanam que
això no torni succeir. Per a això és essencial que tots els
funcionaris -i tots els funcionaris inclou els membres de les
forces de seguretat- hagin de conèixer el dret dels ciutadans
d’expressar-se en català en qualsevol situació. Això demana
també que si es donen agressions, si es donen violacions
d’aquesta actitud que hi ha d’haver de respecte cap als drets,
que hi hagi diligència per part de Delegació de Govern per
aclarir els fets i, si s’escau, sancionar les actuacions que hagin
estat indegudes.
Les propostes de resolució 13 i 14 tracten d’educació i
cultura. Amb la número 13 demanam al Govern que hi hagi un
nou impuls al Pla d’infraestructures educatives. Tots coneixem
quines són les necessitats existents i també a aquest capítol
esperam que el nou conseller, que el canvi de conseller serveixi
per donar un nou impuls a aquest pla d’infraestructures.
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Amb la número 14 feim referència a un altre reivindicació
històrica que és que el Govern culmini el traspàs al Consell de
Menorca de la gestió de la Biblioteca Pública de Maó, de
l’Arxiu Històric i del Museu de Menorca. Una reivindicació que
fa temps que espera i que sabem que en aquest moment avança
per bon camí.
Dues o tres sobre qüestions socials, són les números 15, 16
i 17. La número 15 torna a la qüestió de manca de finançament
i demana, singularitza la demanda d’un millor finançament en
la qüestió de la dependència. Es demana que hi hagi una millora
del finançament de les comunitats autònomes perquè puguin
complir la Llei de dependència. Aquesta llei és una llei que va
fer el Govern central, és una llei que vàrem considerar una passa
endavant quantitativa i qualitativa. És una llei que crea nous
drets, però és evident que per ser efectiva depèn d’un
finançament adequat. El que no pot ser és que ara mateix
recaigui el pes de finançar-la sobre les comunitats autònomes
quan es troben moltes dificultats per satisfer aquests drets que
crea la llei.
La número 16 tracta sobre el descompte de transport per a
no residents. També és aquesta una qüestió que s’ha tractat
repetidament en aquest parlament, però que no s’acaba de
resoldre. Per tant, reiteram que aquest parlament es torni
pronunciar solAlicitant que el Govern central faci extensiu aquest
descompte a tots els ciutadans extra comunitaris que tenen
residència legal a les Illes Balears. Entenem que és una qüestió
de justícia, són ciutadans del país, són ciutadans que
contribueixen a fer el país amb la seva feina i amb els seus
impostos i per tant, és just que siguin subjectes d’aquest
descompte de transport.
Amb la número 17 demanam que hi hagi un canvi legislatiu
a la legislació sobre mediació familiar. La legislació actualment
vigent només fa possible la mediació privada i entenem que hi
ha d’haver una legislació que també permeti i faci possible una
mediació per part d’allò públic.
Finalment, la número 18, que és la darrera. Demanam a
aquest parlament un pronunciament sobre el projecte que en
aquest moment té en exposició pública el Ministeri de Medi
Ambient sobre regeneració de la platja de Cala Agulla.
Demanam que hi hagi un pronunciament d’aquest parlament en
la línia del que han dit els moviments ecologistes, en la línia del
que han dit els ajuntaments de Capdepera i de Banyalbufar, en
la línia del que també ha dit la Conselleria de Medi Ambient.
Entenem que aquest és un projecte fet amb una lògica antiga, fet
amb una lògica de tècnics del Ministeri de Medi Ambient, però
que no és la lògica de les Illes Balears, que no és la lògica de
respecte ambiental i que entre tots hauríem de reclamar que fos
substituït per una alternativa de menys impacte.
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Per fixar posicions per part del Grup Mixt intervendrà el Sr.
Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, és per anunciar el vot favorable d’Unió
Mallorquina a totes les propostes de resolució presentades pel
BLOC.
Entenem que moltes d’aquestes propostes coincideixen amb
plantejaments ja fets a les nostres propostes de resolució, les
relatives a finançament evidentment, és una qüestió en què
compartim preocupació i molts de plantejaments. En relació
amb les incògnites que presenta el model de finançament o la
reforma del model de finançament de les comunitats autònomes
aprovat i en tramitació per la modificació legal al Congrés dels
Diputats. Afegeixen el tema dels consells insulars, tema
evidentment en el qual també hi estam d’acord, tema difícil i
complicat com ahir es va posar un poc de manifest per la
qüestió de població, grandària d’illes, etc.
També es concreta una qüestió relacionada lògicament amb
el finançament que és el tema de la dependència, també
compartim el plantejament. Hem dit reiterades vegades a aquest
parlament que la Llei de dependència tot i que podem estar
d’acord al fons, consideram que no era l’Estat el que havia de
fer aquesta llei i, sobretot, el que no havia de fer és una llei que
després no dota econòmicament. Pensam que és una
competència autonòmica, que havien de ser les comunitats
autònomes les que havien d’envestir aquesta qüestió i
lògicament no estam d’acord en com s’han fet les coses,
sobretot evidentment és una crítica de forma, no de fons.
En relació amb el capítol d’autogovern també compartim els
plantejaments. Ho he dit en relació amb l’aeroport, tenim una
proposició molt similar en aquesta qüestió. Sí que fa referència
a una qüestió específica, és en matèria de justícia, és el traspàs
en competència de justícia que Unió Mallorquina no la duia,
però que lògicament compartim plenament. Tots sabem que la
dificultat està en els edificis judicials, més que en el tema del
cost efectiu dels funcionaris que seria l’altre gran capítol per
tirar endavant aquesta transferència de competències.
Després hi ha tota una sèrie de propostes de resolució, de
mesures sectorials en matèria d’innovació, en matèria
d’agricultura, en matèria de turisme, en matèria d’afers socials.
Evidentment coincidim plenament en matèria d’educació,
compartim la preocupació per la necessitat de dimensionar els
serveis públics a les necessitats i al creixement demogràfic, i per
tant fer tota la construcció dels centres que siguin necessaris,
aquesta és una preocupació que també Unió Mallorquina vol
manifestar molt clarament.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Llauger.

I per acabar em centraré en dues qüestions molt específiques
però de les quals també volem manifestar la nostra opinió. Una
és la proposta de resolució en relació als atacs lingüístics; dèiem
en el nostre posicionament d’ahir, en el nostre discurs, que la
cohesió social que defensam es fonamenta sobre una llengua i
una cultura, que són la llengua i la cultura pròpies, i el que està
passant realment al carrer, encara que en aquesta cambra a
vegades es giri la truita i pugui arribar a semblar una altra cosa,
és que els que estan perseguint, els que no veuen respectats els
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seus drets són els catalanoparlants, i aquest cas que ha sortit a
la premsa evidentment ha de tenir, el jove que ha patit aquesta
situació, tot el nostre suport, i per tant coincidim plenament amb
aquesta proposta de resolució.
I una segona proposta de resolució molt concreta a la qual
també volem fer referència específica és el tema de Cala Agulla.
Unió Mallorquina considera que evidentment és turisme és
important, evidentment les platges són un espai bàsic per a
l’activitat turística, i lògicament en determinats casos s’han de
fer aquestes operacions de posar arena a platges que l’hagin
perdut pels temporals o per les raons climatològiques que
siguin. Ara bé, evidentment el plantejament que fa el ministeri,
no el podem compartir en absolut. Hi ha estudis elaborats per la
Conselleria de Medi Ambient en el sentit que l’arena que ha
perdut aquesta platja es troba allà mateix i que per tant la
solució manco impactant és aquesta arena que existeix i que
s’ha de tornar posar damunt la platja. El que no té cap sentit ni
té cap ni peus és anar a Banyalbufar o a Estellencs o la Serra de
Tramuntana, perquè van canviant d’ubicació, per anar a cercar
una arena que tenim allà mateix a quatre passes, evidentment
des d’un punt de vista; des d’un punt de vista econòmic això no
té cap sentit. Per tant tot el nostre suport a aquesta proposta de
resolució.

Quant a aquelles que són coherents amb el discurs que el
president Antich va fer en aquesta tribuna i ha fet a altres, hi ha
les que insten a continuar lluitant per un sistema de finançament
just, a aconseguir més dotació econòmica per a la Llei de
dependència, a donar suport a l’empresariat que aposti per
noves idees i nous models productius, a donar un fort impuls a
la innovació, en definitiva, així com aquelles dedicades a
l’impuls a l’educació, principalment a les infraestructures o
també a la cogestió aeroportuària.
I aquelles d’elles que combreguen amb la nostra manera de
fer i entendre la política són les que tracten de lluitar contra la
no-discriminació, i amb açò faig referència a ampliar el
descompte per al transport a tots els residents legals a les Illes
Balears al marge de la seva nacionalitat, o a lluitar per protegir
el medi ambient, i per tant també estem en contra de les falses
regeneracions de platges amb arenes d’altres zones, i volem a
més que quedi clar; o aquelles que cerquen, a més d’afavorir el
medi ambient, una major qualitat de vida per a les persones que
viuen en el medi rural, és a dir, el que s’entén per un
desenvolupament sostenible, com és l’extensió a Mallorca del
contracte agrari que actualment se signa a Menorca entre
l’Administració i els productors agrícoles. O aquella també que
fa referència a la incidència dels drets lingüístics dels nostres
ciutadans i ciutadanes.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Socialista
la Sra. Rita té la paraula.
LA SRA. RITA I LARRUCEA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, senyors diputats i
senyores diputades. Analitzades les propostes de resolució
presentades pel Grup BLOC per Mallorca i PSM-Verds, vull en
primer lloc anunciar que el nostre vot serà favorable a la
totalitat de les seves esmenes, algunes perquè són molt
coincidents en el seu sentit, en el seu esperit, és a dir, en els
resultats a què vol arribar amb les que ha presentat el nostre
grup; altres, perquè són coherent amb el sentit del discurs que
el nostre president Antich ja va fer en aquesta tribuna; altres,
també, perquè combreguen amb la nostra manera de fer i
d’entendre la política; i altres també perquè fan referència a
qüestions ja aprovades per aquesta cambra i que a vegades costa
de donar-hi compliment perquè no són fàcils i no depenen
únicament del Govern de les Illes Balears, però que també
voldríem veure culminades com més aviat millor.
Entre les primeres, és a dir, aquestes coincidents amb les
nostres pròpies propostes, que ja he citat, es troba la voluntat
d’exercir un major control en la despesa pública, no només
perquè estem en una època en què necessitam forçosament
estalviar, sinó per pròpia responsabilitat i perquè volem fer una
bona gestió dels doblers que són de tots els ciutadans i que han
de ser dedicats a resoldre els seus problemes, no a les
megalomanies d’alguns presidents com ha passat algunes
vegades en aquesta comunitat.

I finalment també coincidim amb aquelles que fan referència
a qüestions ja aprovades per aquesta cambra i que, com he dit,
costa de donar-los compliment perquè no depèn únicament del
Govern de les Illes Balears, com són culminar les negociacions
per al traspàs al Consell Insular de Menorca de la gestió de la
Biblioteca Pública de Maó, l’Arxiu Històric i el Museu de
Menorca -aquesta que els parla ja va presentar a mitjan
legislatura una proposició no de llei-; o també aquelles referides
als traspassos de competències tant del Govern central al
Govern de les Illes Balears com del Govern de les Illes Balears
als consells insulars, és a dir, aquestes que signifiquen anar
construint i anar fent, anar perfilant la nostra autonomia.
És per totes aquestes raons que, com he dit, reiteram el
suport del nostre grup Socialista a les propostes de resolució
presentades pel BLOC. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular... El
Sr. Gornés té la paraula.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sra. Presidenta. Per començar anunciam que
votarem totes les propostes a favor tret de la 10, l’11 i la 17, i
que proposarem transaccions a les propostes 12, 14 i 15.
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Com vostès poden comprovar donarem suport, per tant, a la
majoria de propostes presentades pel BLOC per diverses raons.
Primer, perquè la majoria són tan genèriques, tan òbvies, que es
difícil votar-hi que no. Segon, perquè moltes toquen temes ja
amplament debatuts en aquesta cambra i sobre els quals hi ha
acords des de fa temps; està clar que tots volem un finançament
just i que el Govern espanyol compleixi els seus compromisos,
i volem també que els consells tenguin el finançament i les
competències adequades. Fa molt de temps que demanem les
competències de justícia, dels museus, dels arxius, de les
biblioteques, per a la nostra comunitat, i seria desitjable que
almanco aquestes darreres infraestructures fossin gestionades ja
definitivament pels consells insulars abans d’acabar la
legislatura. Seria desitjable, per tant, que la proposta plantegés
com a mínim una data límit, i jo suggeresc principis del 2011
per tal que pugui ser incorporada com esmena in voce a la
proposta original. Veurem també si el nou conseller d’Educació
en les pròximes sessions ens pot donar alguna novetat al
respecte sobre aquest aspecte que és del màxim interès.
I qui no vol que es mantengui un suport ferm i efectiu a
l’economia productiva?, o que reivindiquem la cogestió
aeroportuària? Per cert, no he vist cap proposta sobre el
transport aeri, cavall de batalla d’associacions i partits polítics
sobretot quan governa el Partit Popular, i assumpte infamat,
oblidat quan governa l’esquerra.
Votarem que no a la proposta número 10 perquè ens sembla
que amb aquesta iniciativa es multipliquen i superposen
innecessàriament els organismes i serveis que es dediquen a
I+D+I a la nostra comunitat autònoma; en tenim molts, facin
repàs. I a la proposta 11 també perquè entenem que el model de
contracte agrari aplicat a Menorca no és vàlid necessàriament
per a Mallorca.
Respecte al parador de turisme, votarem que sí, òbviament,
però, Sr. Diputat, li puc assegurar que va per llarg, pot esperar
assegut. Precisament l’altre dia el BOE publicava la licitació,
l’anunci de licitació del nou parador de Molina de Aragón, un
poblet de 3.000 habitants, i que en dos anys des de la seva
petició comptarà amb aquest parador. Menorca no sé quanta
estona fa que demanem un parador i la veritat és que l’altre dia,
bé, l’altre dia, l’altre dia de pagès se’ns va contestar que no
estava previst ni licitar ni la redacció del projecte, amb la qual
cosa una infraestructura turística que nosaltres entenem molt
necessària tardarà bastant.
Respecte a la proposta número 12 està clar que el Partit
Popular rebutja qualsevol atac cap als drets lingüístics de les
persones, i per açò demanem que s’inclogui una esmena in voce
també perquè s’incloguin les dues llengües oficials a la
resolució i no només la llengua catalana. Els proposam, per tant,
aquesta transacció.
Proposam una altra transacció sobre la resolució número 15
en el sentit d’afegir al final de la proposta -cit literalment- “...ja
que es constata que no s’ha complert l’objectiu per la llei”. És
obvi el descontentament que ha generat l’aplicació de la Llei de
dependència.
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Finalment volem que es regeneri la platja de Cala Agulla,
com és obvi, i ens és igual quina solució s’adopti, que es
plantegi la millor manera, el material més adequat, el mètode
que manco impacte tengui, però que es regeneri la platja, que es
regeneri l’arena d’aquest indret.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Gornés.
(Petit aldarull a la sala)
Entram ara al debat de les 22 propostes del Grup
Parlamentari Socialista, i per defensar-les té la paraula la Sra.
Crespí.
Propostes de resolució RGE núm. 12509/09, presentades
pel Grup Parlamentari Socialista.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir impulsant projectes per a la reutilització
integral de les aigües regenerades per usos agraris.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un pla de suport a les cooperatives
agràries.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament un segon canal de
radiofòrmula d’IB3 Ràdio d'acord amb una llicència que li
procurarà el Govern de les Illes Balears sempre que ho
permeti la legalitat vigent.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a signar un conveni amb l'Ens Públic de les Illes
Balears de Ràdio i Televisió en virtut del qual IB3 Ràdio i IB3
Televisió seran senyals oficials de les activitats
governamentals i senyal pool quan aquesta sigui requerida
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar més fiabilitat al subsistema elèctric
Eivissa-Formentera amb la prolongació del tram de línia
elèctrica necessària.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant la instalAlació d’energies
renovables de les Illes Balears a la fi d’aproximar-nos el més
possible als objectius europeus del 20-20-20.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla per a la millora de la seguretat
pública en els municipis rurals, orientat a la cobertura d’un
servei bàsic de policia local de 24 hores, a través de convenis
de colAlaboració amb els ajuntaments.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir la solució de la variant de Sant Antoni
d’Eivissa.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estendre a més alumnat i més centres els projectes
que té en marxa per reduir l’abandonament escolar i el fracàs
escolar.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, davant la minva d’ingressos derivada de la crisi
econòmica, a enllestir un pla de contenció de la despesa a
aplicar per cada una de les conselleries, empreses públiques,
consorcis i fundacions.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el Programa d’Intervenció
Socioeducativa d’Escolaritat Compartida (ALTER), donats els
bons resultats obtinguts en els pressupostos 2010, amb
l’objectiu d’anar consolidant-lo.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries perquè els
instruments tecnològics de detecció de proximitat, coneguts
com a polseres electròniques, s’incorporin al “Acuerdo entre
instituciones del Protocolo de adhesión para el seguimiento
por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en
materia de violencia de género”, signat a Madrid el 8 de juliol
de 2009 pels ministeris de Justícia, Interior, Igualtat, el Poder
Judicial i el Ministeri Fiscal.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un programa de mesures
extraordinàries de xoc davant la crisi econòmica destinat a
crear ocupació directa per a aquelles persones treballadores
desocupades en situacions més vulnerables, incentivar la
contractació i ampliar les possibilitats de formació dels
treballadors i les treballadores desocupades.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar i tramitar el projecte bàsic del primer
tram del tramvia de Palma (Palma-aeroport) una vegada s’han
incorporat les modificacions solAlicitades per l’Ajuntament de
Palma.
15. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç realitzat
per la Conselleria de Salut i Consum per a la modernització i
millora dels centres d’atenció primària, que s’ha vist
materialitzat en l’obertura de 14 centres sanitaris nous, i 4 més
que entraran en funcionament abans de començar l’any vinent,
a més de licitació enguany de 12 projectes pels pròxims dos
anys.
16. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a intensificar la feina al nou hospital de
referència Son Espases perquè sigui una realitat l’octubre del
2010 i disposi d’amplis espais destinats a la docència, la
formació continuada i la recerca, que permetin acollir els
estudis de grau de medicina, requisit necessari per poder
disposar en el futur de l’Institut d’Investigació Sanitària, que
complementarà perfectament el treball de recerca e innovació
que es realitza al Parc Bit i a la nostra universitat.

17. El Parlament de les Illes Balears valora com un avanç
històric per a la sanitat pública de l’Illa d’Eivissa, la
construcció del nou hospital Can Misses.
18. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a millorar el temps de demora mitja de les
llistes d’espera de consultes amb especialistes prioritzant
patologies clau.
19. El Parlament de les Illes Balears, amb el convenciment que
a les empreses igualtat és eficiència, insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l’aplicació de plans d'igualtat a les
empreses de més de 250 persones treballadores i fer el
seguiment de la implantació de les mesures acordades amb els
comitès d'empresa, així mateix insta el Govern a incentivar a
les PIME perquè com a mesura de responsabilitat social adopti
plans d'igualtat i conciliació.
20. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’adaptar el finançament dels consells insulars a la realitat
competencial actual.
21. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
distribuir amb criteris de proporcionalitat entre totes les illes,
les aportacions al transport públic.
Proposta de resolució RGE núm. 12513/09, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer la importància del Club Nàutic d’Eivissa
en la seva tasca de promoció de les activitats relacionades amb
la mar, així com a entitat social profundament arrelada a la
societat illenca. Per tant, el Parlament de les Illes Balears
constata la necessitat que el Club Nàutic pugui continuar la
seva activitat a les seves instalAlacions al Port d’Eivissa.
LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats,
comparesc davant aquesta cambra per presentar 22 propostes de
resolució que presenta el Grup Parlamentari Socialista fruit del
debat sobre l’estat de l’autonomia. Són propostes que seguint el
fil del discurs del president del dimarts el que pretenen és
presentar projectes i iniciatives la majoria dels quals són tenint
en compte les dificultats en compte les dificultats econòmiques
i en pro de la millora i el canvi de model de creixement. Afecten
diferents àmbits: agricultura, energia, seguretat, IB3, mobilitat,
educació, sector públic, assumptes socials, treball, salut, igualtat
i finançament. Són propostes que proposen mesures, com ja he
dit, que tenen en compte la situació econòmica actual, la manca
d’ingressos a la qual ens haurem d’enfrontar i ens enfrontam, i
tot pensant en les persones per poder garantir uns serveis de
qualitat.
Així ens trobam l’esmena d’educació número 9, referida a
estendre a més alumnat i a més centres el projecte de reduir
l’abandonament i el fracàs escolar. Tots som ben conscients que
un dels elements clau per a aquest canvi de model econòmic de
què parlam és la formació, i aquesta comença a les escoles; hem
de sortir de la llista de comunitats autònomes amb més fracàs i
abandonament escolar.
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Seguint amb els assumptes socials, a la proposta número 11
el Parlament insta el Govern a mantenir el programa ALTER,
programa d’intervenció socioeducativa d’escolaritat compartida,
amb l’objectiu de consolidar-lo; el programa ALTER el que fa
és intervenir socioeducativament en l’alumnat en risc d’exclusió
social i/o escolar, al qual se li apliquen mesures tan ordinàries
com extraordinàries als centres d’ensenyament secundari.
La proposta 12 va dirigida a garantir la seguretat de les
dones objecte de violència de gènere. Amb aquesta proposta
pretenem que el Govern faci les gestions necessàries perquè les
polseres electròniques de detecció de proximitat s’incorporin a
l’acord entre institucions del protocol d’adhesió per al
seguiment de mitjans telemàtics de mesures d’allunyament.
Per a l’atur, la gran conseqüència d’aquesta crisi econòmica
que estam patint, presentam la proposta número 13, en què es
demana al Govern que estableixi un seguit de mesures
extraordinàries de xoc per crear ocupació directa en aquells
segments de població més vulnerables, així com incentivar la
contractació per part d’empreses i incrementar la formació.
Aquesta última petició va en línia d’allò ja dit abans, de tenir
com a objectiu prioritari elevar el nivell de formació a la nostra
societat com element o valor per a aquest canvi de model.
Dins l’àmbit del treball presentam també la proposta número
19 amb la idea que igualtat és sinònim d’eficiència,
productivitat, i per tant creixement. Així instam el Govern a
impulsar plans d’igualtat a empreses de més de 250 treballadors.
De la mateixa forma es volen impulsar la responsabilitat social
corporativa i els plans d’igualtat i conciliació familiar a les
PIME. Per tot això instam el Govern a incentivar aquestes
mesures.
En relació al sector agrari presentam dues propostes, la 1 i
la 2, la primera referida a l’impuls de projectes de reutilització
d’aigües regenerades per a usos agraris, fórmula molt important
des del punt de vista de sostenibilitat mediambiental; no
espoliam aqüífers i es reutilitza l’aigua i no es llança. Aquests
són projectes com els fets a Formentera, Capdepera, Artà, etc.
En el cas de la segona proposta en el sector agrari, el que
pretenem és donar força a les cooperatives agràries com a millor
fórmula per al desenvolupament del sector agrari de les Illes
Balears.
Aquest govern està fent una aposta per l’ús d’energies
renovables i segures; per tant el nostre grup parlamentari vol
presentar dues propostes en aquest sentit, la proposta 5 i la 6,
relatives a l’impuls de la instalAlació d’energies renovables, per
una banda, i per l’altra garantir i donar fiabilitat al subsistema
elèctric d’Eivissa i Formentera.
Dins l’àmbit de la mobilitat pensam que hem de seguir
l’impuls que aquest govern vol donar al transport públic, i per
tant volem incidir en el tramvia de Palma, perquè es tramiti ja
el projecte bàsic, que seria la proposta número 14. La número
21 el que pretén és garantir que es faci..., o sigui, és un impuls
al transport públic a totes les illes de forma proporcional,
aquesta és la 21. L a proposta 8 pretén que es trobi una solució
a la variant de Sant Antoni d’Eivissa.
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A l’Ens Públic de les Illes Balears de Radiotelevisió instam
a crear un segon canal de radiofórmula i que es firmi un conveni
perquè l’ens públic sigui el senyal oficial de les activitats del
Govern, així com el senyal pool quan es demani. Aquestes
serien les propostes 3 i 4.
A la proposta 7, referent a l’àmbit municipal, es demana al
Govern que elabori un pla de millora de la seguretat pública als
municipis rurals mitjançant convenis de colAlaboració amb
ajuntaments basada en un servei bàsic de policia local de 24
hores.
Quant a la sanitat, amb l’objectiu de consolidar, ampliar les
prestacions i modernitzar la nostra sanitat pública, presentam les
propostes 15, 16, 17 i 18. Aquest govern ha fet una feina molt
important de cara a modernitzar i millorar els centres d’atenció
primària amb l’obertura de 14 centres sanitaris nous. En els
propers tres anys hi haurà 16 centres més, 4 l’any que ve -2 a
Eivissa, a Sant Antoni i Sant Jordi, i 2 a Mallorca, Palmanova
i Cala d’Or-, i 12 en els pròxims dos anys: Son Servera, Inca, Sa
Pobla, entre d’altres. També pretenem que es doni un millor
servei amb la reducció de llistes d’espera de consultes amb
especial esment a les patologies clau.
La població de les Balears necessita ja un nou hospital de
referència. Per això el nostre grup vol instar el Govern i per tant
a la Conselleria de Salut a acabar l’hospital en més o menys un
any, octubre del 2010, un hospital que apostarà per la formació,
la recerca i la innovació. Per altra banda també volem que es
valori la feina feta al nou hospital de Can Misses.
A la proposta 22 volem que el Govern reconegui la
importància social que té per a la ciutadania el Club Nàutic
d’Eivissa i la seva continuïtat. Aquesta proposta coincideix amb
la 101 presentada pel Partit Popular.
I ja per acabar dues propostes més, una relativa a la
contenció de despesa pública. Som conscients de la manca
d’ingressos que està patint la nostra comunitat; per tant com a
mesura per fer-hi front proposam reduir la despesa tant a
conselleries, empreses públiques, consorcis i fundacions. I en
relació al nou model de finançament autonòmic pensam que ha
arribat el moment de millorar el finançament dels consells
insulars, i per tant volem que es constati el fet que el
finançament s’hauria d’ajustar a la situació real de competències
que tenen els consells insulars.
Aquestes són les nostres propostes. Esperam que tots els
partits de la cambra ens donin el suport. Pensam que totes elles
responen als estats reals i importants a la nostra comunitat
autònoma.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Crespí. Per fixar posicions a cada una
de les propostes del Grup Parlamentari Socialista, pel Grup
Mixt té la paraula la Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Eivissa pel Canvi, ja ho puc
avançar, valora positivament les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Socialista. Hi ha diverses
raons, però des de la perspectiva insularista crec que puc
començar esmentant el fet que Eivissa hi sigui present i visible
d’una manera ben clara.
D’altra banda es tracta de propostes que incideixen en
millores evidents de la nostra societat, fan especial incidència en
àmbits com ara l’educació, entenem que és fonamental expandir
els programes que funcionen a més centres i a més alumnat de
les Illes Balears, i valoram, per tant, molt especialment la
número 11, que fa referència als programes ALTER
socioeducatius.
També ocupa un lloc important la salut amb quatre
propostes,15, 16, 17 i 18, allà on es refereixen a millores als
centres d’atenció primària, la importància de la recerca, a
l’hospital d’Eivissa i a la millora de les llistes d’espera.
També hi ocupa un espai destacat la contenció de la despesa,
la número 10, o les mesures de xoc contra la crisi, del tot
necessàries, a la proposta 13.
També valoram molt especialment, allà on hi ha una defensa
de l’equilibri territorial, que ha estat un dels temes que ha
destacat aquest debat del Parlament, allà on diu “es constata la
necessitat d’adaptar el finançament dels consells insulars a la
realitat competencial actual”.
Pel que fa a energia, tenim les propostes 5 i 6, referides a la
fiabilitat del subsistema elèctric d’Eivissa i Formentera, i un
altre de general, la qual insta a impulsar instalAlacions
d’energies renovables a les Illes Balears d’acord amb els
objectius europeus. Entenem que en el camp de l’energia, el
treball i la investigació per avançar-los d’energies renovables
constitueix una clara prioritat.
També destacam com a propostes de resolució les que fan
referència al transport, la 21, allà on diu que es constata la
necessitat de distribuir, amb criteris de proporcionalitat entre
totes les illes, les aportacions al transport públic.

amb la mar, així com a entitat social profundament arrelada a la
societat illenca. Entenem que és una de les proposicions més
destacades des d’Eivissa pel Canvi.
I finalment, totes elles marquen unes directrius molt clares
en la línia del que ha de ser la feina i la tasca d’un govern de
progrés.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel BLOC per Mallorca i PSMVerds, el Sr. Alorda té la paraula.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup quedarà
poc a afegir, perquè compartim íntegrament els arguments que
s’han donat, tant per part del proponent del Grup Socialista,
com de la portaveu del Grup Mixt, en suport a les 21 propostes
que ens presenta el Grup Socialista, crec que totes elles
encertades, positives, que poden donar un camí també dins
aquest moment difícil que viu el país, i que són reptes també
tant en matèria mediambiental, en matèria d’inversions, en
matèria d’educació que compartim plenament.
També destacam aquest suport al nou finançament dels
consells, creim que dins la reflexió de la nova arquitectura
institucional cal aquest suport, amb competències i amb
recursos als consells. Amb aquesta especial referència també,
per exemple, al transport públic i en d’altres aspectes, però
també és cert que la revisió de totes les transferències demostra
clarament les mancances i els dèficits que tenen en aquest
aspecte els consells i que, per tant, per part del Govern s’ha de
cercar la fórmula, a través del finançament o la que calgui per
intentar palAliar-ho. A ningú li escapa la dificultat del moment
per afrontar aquests reptes, però tanmateix són indefugibles.
Saludam també el segon canal de Ràdio Fórmula d’IB3, un
altre aspecte, el trobam interessant, crec que és positiu recuperar
el Som Ràdio que va ser absurdament tancat, represaliat fins i
tot durant l’anterior legislatura i que ara pugui tenir un canal de
Ràdio Fórmula dins IB3 ens pareix una bona notícia.
També, tot el pla de xoc i totes les mesures que s’apunten
per afrontar la crisi i en general les mesures de salut, d’educació
que vesteixen i que ja ha defensat la ponent i que, per tant,
nosaltres hi coincidim i no reiterarem. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

També entenem que no s’oblidin aspectes com els mitjans
de comunicació, amb dues propostes que fan referència a la
consolidació dels mitjans públics de les Illes Balears i del seu
paper preponderant, a la 3 i 4; també es plantegen propostes en
relació amb la joventut i també a combatre la violència de
gènere, una de les xacres més importants dels nostres temps.
No voldria acabar sense fer esment de la proposta número 1,
des d’Eivissa pel Canvi pensam que és una de les més
importants quant a Eivissa, allà on es destaca la importància que
té el Club Nàutic d’Eivissa dins la societat de l’illa d’Eivissa,
amb la seva tasca de promoció de les activitats relacionades

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Morell té la paraula.
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LA SRA. MORELL I CUART:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Nosaltres sí que tenim bastant a afegir a aquestes propostes de
resolució que ha presentat el principal partit que dóna suport al
Govern, ja que trobam que vint propostes són una quantitat que
podria veure-se àmpliament reforçada i àmpliament augmentada
amb una mica més d’esforç, és evident que tal vegada
comprometre el Govern a presentar moltes propostes vol dir
comprometre el Govern a fer una feina que per ventura no volen
o no estan disposats a fer.
La veritat és que d’entrada nosaltres volem dir que la meitat
de les propostes que presenta el Grup Parlamentari Socialista les
votarem a favor. Seguint la línia que hem presentat sempre en
els darrers anys, nosaltres miram amb molta cura totes les
propostes i d’entrada la meitat directament seran a favor.
Vull puntualitzar sobretot tres, que seran votades en contra
i, a més, tres que consideram que són molt importants: la
proposta número 3 i la proposta número 4, que fan referència a
IB3, televisió i ràdio. Consideram que no hi ha cap necessitat en
el moment que ens trobam, no hi ha cap necessitat d’un nou
canal d’IB3, no té cap sentit que pretenguin augmentar
precisament ara la despesa en el moment que ens trobam;
podríem dir que és inadmissible pràcticament plantejar aquesta
opció en el moment de crisi, on el que haurien de fer,
precisament, és retallar la despesa, i vostès la volen augmentar.
Es podria dir ben clar: volen augmentar la despesa, quan ja han
augmentat un 40% de despesa en dos anys, això és una quantitat
que per ventura no tothom coneix, però augmentar un 40% la
despesa, més de 50 milions d’euros en dos anys, no ens pareix
en cap cas admissible. I ara afegir un altre canal de ràdio,
evidentment no és el moment més oportú.
I pel que fa a la número 4, convertir IB3 en senyals oficials,
podríem que tàcitament el Govern ja ho fa, intenten usar-la per
fer propaganda de les seves accions o almenys dels intents
d’accions que fa el Govern. Cal recordar que la funció de
qualsevol cadena pública és la d’informar, la de reflectir
l’actualitat més propera, en rigor i amb objectivitat, i en cap cas
de publicitar o fer plataforma de publicitat del Govern. Si
qualque tema és emès per la ràdio i televisió amb un interès
general és molt més transparent i és molt més fàcil que es faci
amb convenis puntuals, que d’emetre un control sobre la seva
idoneïtat, de l’altra manera queda diluït i queda amagat i no es
pot fer un control exhaustiu, i això seria molt contraproduent.
La següent que votarem en contra és la número 14, la
idoneïtat de posar en marxa un projecte del tramvia de Palma
que ni tan sols sabem per on pot passar. No és el moment més
adequat, som a la meitat de la legislatura, hi ha altres prioritats
en el tema de transport públic; és molt més prioritari que facin
ja la línia Alcúdia, i ara mateix, plantejar el tramvia a Palma
quan no tenim la finançació i no sabem ni per on pot passar no
creim que sigui el moment. Altres moments haguessin estat
millor, s’hi haguessin posat a principi de legislatura, però ja
arribam tard, o sigui que tramvia a la Badia de Palma és
impossible que n’hi hagi aquesta legislatura.
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I pel que fa a les transaccions, sí dir que voldríem plantejar
unes transaccions a les següents que queden, que són unes deu.
A la número 5 hi voldríem afegir que es fessin “amb línies
soterrades amb trams terrestres”, seria perdre l’oportunitat que
en aquests moments no es fessin aquesta prolongació dels trams
de línies a Eivissa i que no es fessin soterrades.
La número 7 fa referència a la seguretat pública, afegir que
sigui la seguretat pública a tots els municipis i especialment, si
és necessari, als municipis rurals, però a tots els municipis.
Tenint en compte que aquests convenis que ara vostès proposen
són els mateixos que varen votar en contra quan nosaltres vàrem
presentar una proposició no de llei fa un parell de mesos.
La número 10, contenció de la despesa, l’afegiré, per fer més
via, a la número 13, del pla de xoc d’ocupació directa. Què
volen dir, què encara no tenen un pla de contenció de despesa i
encara no tenen un pla de xoc d’ocupació directa? És que
arribam tard, evidentment presentar això a hores d’ara ens
pareix totalment fora de lloc, perquè ja hauria d’estar fet. En tot
cas, si els hem d’aprovar que sigui amb una esmena que digui
que en tres mesos tendrem fet el pla de xoc i que la contenció de
despesa ja es reflectirà en aquests pressuposts per al 2010.
Les 15, 16, 17 i 18 fan referència a la Conselleria de Salut
i Consum, una conselleria que vostès tenen ara el gust de dir
l’esforç que ha fet la conselleria en tots els centres que tenen,
evidentment centres que es varen fer la passada legislatura, per
tant la transacció hauria de dir “l’esforç de la Conselleria de
Salut a la passada legislatura i que continua en aquesta”.
A la número 16, suprimir la segona part, si vostès no volen
dir clarament “la facultat de medicina”, diguin clarament que
volen la facultat de medicina, ho va proposar al passat debat de
l’any, no tenen cap problema supòs de dir que volen la facultat
de medicina, no diguin totes aquestes frases per sortir realment
de la concreció, però diguin que volen la facultat de medicina i
aprovin la que ha presentat el Partit Popular.
Sobre l’hospital de Can Misses, la futura construcció, “insta
el Govern a intensificar la feina perquè sigui una realitat dins el
2011".
I la 18, igual, evidentment hem de llevar la llista d’espera,
però també a les proves de diagnosi i de la llista d’espera
quirúrgica.
I la 20, també afegir el finançament dels ajuntaments, no
quedar-nos només amb el finançament dels consells insulars
sinó també el finançament dels ajuntaments.
I simplement, la darrera que han presentat a darrera hora,
aquesta darrera sobre el Club Nàutic d’Eivissa, dir que ha de
decaure pel seu propi pes, ja que el Partit Popular n’ha
presentades dues molt més concretes i molt més específiques
que sí vénen a defensar aquest club nàutic, o sigui que votin a
favor de les dues que hem presentat nosaltres. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Morell.
Passam ara al debat de les propostes del Grup Parlamentari
Popular i per defensar-les té la paraula el Sr. Pastor.
Propostes de resolució RGE núm. 12506/09, presentades
pel Grup Parlamentari Popular.
ASSUMPTES SOCIALS, IMMIGRACIÓ I DONA
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa, de manera immediata, el registre de
control de dispensació de la píndola del dia després.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que dins el marc de la Mesa de Diàleg Social s’apliqui
el principi d’igualtat de retribució per una feina d’igual valor
i eliminar les diferències de remuneració entre homes i dones.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un programa de reeducació d’homes
maltractadors condemnats a cada una de les illes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que tots els
projectes de cooperació internacional tenguin com a requisit
puntuable la perspectiva de gènere.
5.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a portar a terme un pla de xoc d’atenció a les persones
dependents, per tal d’accelerar el pagament de les prestacions
a les persones que en tenen dret dintre els terminis establerts
a la legislació vigent.
6.El Parlament de les Illes Balears promourà una comissió no
permanent específica per analitzar el cost de la dependència a
les Illes Balears a l’actualitat i amb una perspectiva de futur.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar la reclamació de les competències de serveis
socials per part dels ajuntaments de la nostra comunitat.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a formalitzar la creació d’una mesa de treball per
crear la cartera de serveis prevista a la nova llei de serveis
socials de la nostra comunitat autònoma, en el termini màxim
de 3 mesos.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a unificar els mecanismes d’atenció a les persones a
l’atur que no tenen cap prestació econòmica, de manera que
s’estableixi un sol tipus de prestació, un sol mecanisme
d’atenció i un sol reglament d’aplicació, conjuntament entre
les conselleries de Treball i de Serveis Socials.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar el procés de SAAD, de tal manera que
els ajuntaments puguin portar a terme de manera autònoma
tant el tràmit de valoració i assignació del grau de
dependència, com el PIA, amb la supervisió corresponent dels
consells insulars i la dotació econòmica que anualment
estableixi el Govern de les Illes Balears.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir els tràmits oportuns per assegurar el
finançament dels serveis que presten les entitats sense ànim de
lucre relacionades amb l’àmbit sociosanitari, almenys al
mateix nivell que ho feien fins al juny de 2007.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar al màxim el pagament dels serveis
concertats amb entitats sense ànim de lucre i empreses, de tal
manera que no hagin de patir l’assoliment d’interessos que
poden provocar una minva de finançament real de l’activitat
diària als esmentats serveis.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a compensar els interessos generats per la
fórmula del “confirming” als ajuntaments de la nostra
comunitat, en tot el que aplica al pagament de partides de
l’àmbit social.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retornar pla de serveis establert en el seu
moment al centre Joan Crespí, per tal d’evitar que el que havia
de ser un centre de dia sigui un arxiu o que les instalAlacions
serveixin finalment per portar a terme tasques administratives
en lloc de les d’atenció sociosanitària al colAlectiu de persones
amb discapacitat física.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a terme les accions oportunes per tal de
deixar de ser la comunitat autònoma d’Espanya amb més
retard en el pagament de les prestacions de dependència.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a terme una dinàmica de feina conjunta
amb l’oposició per tal d’afrontar els efectes socials de la crisis
econòmica amb les màximes garanties de consens i d’aportació
d’idees positives pels ciutadans de les Illes Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a atendre amb urgència la petició dels consells
insulars de comptar amb centres terapèutics per a menors.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer realitat l’anunci de 20 nous centres de dia
a Palma abans del final de la legislatura.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer realitat l’anunci d’una nova residència per
a persones majors abans del final de la legislatura.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a terme un pla de suport a les entitats
sense ànim de lucre de l’àmbit sociosanitari per tal que sigui
viable la seva estabilitat econòmica i la del manteniment de les
persones que actualment hi fan feina.
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21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central al
reconeixement dels descomptes aeris per als residents
legalment establerts a la nostra comunitat autònoma, mesura
aprovada pel Parlament de les Illes Balears per unanimitat.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’un pla estratègic integral
d’atenció i acollida per a les persones immigrades.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar els recursos en matèria de
recolzament de l’alumnat immigrant en les aules i centres
escolars davant la situació de massificació que es produeix.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la reforma de la Llei 3/1993, de comunitats
balears assentades fora de la comunitat autònoma per tal
d’adequar-la a la realitat actual.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la construcció d’una residència comarcal
especialitzada per alzheimer i parkinson al municipi de
Manacor.
26. El Parlament de les Illes Balears constata la incompliment
per part del president del Govern de les Illes Balears de
l’esperit que impregna les lleis de paritat aprovades pel
Parlament de les Illes Balears atès que no ha conformat un
Consell de Govern de caràcter paritari.
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33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el retorn als estudis no acabats amb
cursos mixts de formació i feina pels joves.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar l’“Aval-feina” on es garanteixi la
primera feina al jove que acaba la seva formació, i que en
pugui aconseguir un altre una vegada acabats estudis
superiors posteriors.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a lluitar pel descens de l’atur juvenil amb els
criteris de qualitat de la feina i contractació indefinida.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar les ajudes a l’autoocupació (joves
autònoms, joves empresaris i microempreses) mitjançant
assessorament legal, fàcil lloguer de locals empresarials o
despatxos professionals, i compra d’equips i sistemes
informàtics.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a efectuar de manera immediata les
transferències de joventut al Consell de Mallorca.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació de consells locals de la joventut.

JOVENTUT

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar la rehabilitació d’habitatges ja
existents per a joves de fins a 35 anys.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar la reducció d'imposts per compra del
primer habitatge per joves

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat la cessió dels
terrenys militars en desús per a la construcció de VPO.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar les ajudes per a l’accés al lloguer
emprant el model del Programa “Palma Habitada” de
l’Ajuntament de Palma.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’aprovació immediata del Pla Jove.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar un règim de copropietat amb opció de
compra per joves.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació de la universitat oberta a la UIB.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació de beques per a joves en atur per
cursos d’idiomes a Europa, i per feina a l’estranger durant el
període no lectiu.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al retorn del trilingüisme a totes les escoles.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al desenvolupament de la Llei integral de joventut
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’un estudi sociològic complet
sobre l’estat i els problemes que afecten la joventut balear.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la reimplatantació de la fira “Futur Jove”.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pacte autonòmic per la
emancipació juvenil.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de conciliació de la vida
estudiantil i vida laboral.
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ACTUACIONS MUNICIPALS I EN MATÈRIA D’INNOVACIÓ
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar una partida suficient per tal de donar
compliment a la Proposició no de Llei aprovada per tots els
grups parlamentaris a fi de fer efectiva la compra de l’edifici
del Sindicat de Felanitx.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar les obres de construcció del nou edifici
de l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la instalAlació d’una antena única a Monte
Toro.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les ajudes per a la eliminació de
barreres arquitectòniques de voreres i places dels municipis.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la instalAlació WI-FI a zones d’especial interès
i turístics, de difícil accés i zones rurals.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la millora de la cobertura de la telefonia mòbil
i internet a les urbanitzacions turístiques de Menorca.
53. El Parlament de les Illes Balears constituirà una comissió
parlamentaria per estudiar i impulsar la declaració de
capitalitat de la ciutat d’Eivissa.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i al Govern d’Espanya perquè, en colAlaboració
amb l’Ajuntament de Maó, executin i duguin a terme les
infraestructures i els serveis necessaris a la zona de Sant
Antoni del Port de Maó.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
perquè liciti les depuradores de Palma II, Santa Eulàlia, Port
d’Addaia i Can Picafort dins l’any 2009 tal i com es va
comprometre la ministra de Medi Ambient i Medi Rural el
passat dia 5 de març.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar el Pla de residus perillosos de les Illes
Balears.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre decisions urgents perquè Balears no
s’allunyi més del protocol de Kyoto, atès que han augmentat
les emissions de CO2 de manera considerable.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu el Pla de deixalleries que va ésser
presentat ara fa més de un any.
63. El parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar el Pla de recursos hídrics per a
Menorca i dotar-lo econòmicament en els pressupostos del
2010.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a controlar la qualitat de les aigües depurades
que són utilitzades per les comunitats de regants, a fi i efecte
d’evitar que aigües amb un excés de nitrats, clorurs o
cloriformes siguin empleades per a reg.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per solucionar
el problema dels nitrats a les aigües potables de Menorca.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en els pressupostos de la comunitat per
al 2010 el cent per cent del finançament d’una planta
potabilitzadora de Sant Lluís.

MEDI AMBIENT
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar, de manera urgent, l’Autoritat de
Gestió de la Serra de Tramuntana, després que dia 11 de març,
per unanimitat de tots els membres de la Comissió
d’Ordenació del Territori, s’aprovés convocar-la en un termini
màxim de dos mesos sense que encara s’hagi convocat.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir quina serà la solució definitiva per a la
millora de l’aigua de Porto Colom i fer-ho d’acord amb
l’Ajuntament de Felanitx.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
signar el conveni de torrents tal i com es va comprometre l’any
2007 i a més a pagar la quantitat de 15 milions d’euros per a
l’any 2009.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè detalli quines finques pensa adquirir amb
els 30 milions d’euros que encara resten per invertir a Balears
durant la present legislatura.

67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en los pressupostos de la comunitat
para al 2010 el cent per cent del finançament de la planta
potabilitzadora d’Es Castell.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar les administracions competents a regular
els fondejos de les costes menorquines.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar per la correcta delimitació de la línia de
costes a Menorca, tot intentant aconseguir el major consens
possible amb els afectats i preservant l’interès general.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
la compra de finques costaneres a Menorca.
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71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar mesures preventives i amb suficient
antelació que permetin evitar l’extensió de la plaga de la
“lagarta peluda” a Menorca.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiva la compra de la muntanya de
l’ermita de Ferreries.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comprar les instalAlacions del Barranc des
Polvorí a Alaior (Menorca).
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les obres de la III fase canalització
Canal Salat.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar finançant el dic exterior i l’estació
marítima del nou port de Ciutadella.
76. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta que el
projecte de Cala Busquets, a hores d’ara, continuï sense haver
estat licitat i insta Ports de les Illes Balears a tramitar la
contractació i executar amb diligència el mencionat projecte.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el projecte de construcció del dic de
Ciutadella, amb una de les 4 propostes viables per fer possible
l’atracament de creuers al dic de Ciutadella.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el finançament del cost final de les
obres de construcció del dic de Ciutadella.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
crear novament la Capitania de Menorca amb els districtes de
Ciutadella i Maó.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar continuïtat a la millora dels serveis
portuaris de Fornells amb l’ampliació d'amarratges i
ancoratges i la dotació d'una àrea tècnica de serveis.
81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un estudi que doni continuació al
poliducte del port de Maó fins a la bocana del port.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar l’estudi tècnic perquè la descarrega de
combustibles es realitzi fora del port.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les millores previstes a l’emissari
de la depuradora Nord de Ciutadella.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la construcció d’una nova depuradora a les
urbanitzacions de Sant Jaume i Torre Sol i Nou, al municipi
d’Alaior.
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85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar una solució definitiva a l’emissari de
Maó-Es Castell.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Central
a dotar el Port de Maó de totes les infraestructures portuàries
necessàries que li permetin adaptar-se al nou trànsit
comercial, de mercaderies i turístic.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar a Cala Figuera del Port de Maó una
unitat de turisme nàutica que permeti oferir nous serveis
medicoesportius i turístics a aquella zona.
88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
elaborar i executar el pla d’usos de la finca d’Alfurinet de
Menorca i posar-la a disposició dels ciutadans per a la seva
visita i gaudi públic.
89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a procedir a la neteja urgent dels canals i
abocadors ilAlegals existents a la zona humida denominada Ses
Feixes des Prat de ses Monges (Eivissa) per part de la
Conselleria de Medi Ambient.
90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a procedir a redactar amb la participació de
l’administració local i insular i dels propietaris de Ses Feixes,
un projecte per part de la Conselleria de Medi Ambient per a
la posada en valor de Ses Feixes des Prat de ses Monges,
aportant els recursos necessaris per a la seva execució.
91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, a
realitzar actuacions tendents a millorar l’entorn i la posada en
valor del riu de Santa Eulàlia des Riu a l’illa d’Eivissa (dragat
de la desembocadura, neteja, senyalització, embelliment, etc.).
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme la reposició d’arena de les platges
de l’illa d’Eivissa.
93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè mitjançant la Conselleria de Medi
Ambient, arribi a un acord amb el Ministeri de Medi Ambient,
l’Ajuntament d’Eivissa i el Consell Insular d’Eivissa, per tal
que en els propers dies es fixi l’emplaçament definitiu de la
nova depuradora de Vila per poder iniciar la seva execució.
94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les a
iniciar urgentment les obres de la depuradora de Santa Eulàlia
del Riu a l’illa d’Eivissa.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè mitjançant la Conselleria de Medi
Ambient, escometi en els propers dies la reparació i
prolongació de l’emissari de Talamanca a Eivissa.
96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries per al perfecte
funcionament de les depuradores de Portinatx i Sant Miquel a
l’illa d’Eivissa.
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97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de recuperació ambiental i
cultural de l’espai d’Es Soto, situat al sud de les murades
d’Eivissa i a la porta del futur parador nacional atenent a la
repercussió positiva que per als béns declarats Patrimoni de la
Humanitat suposaria.

106. El Parlament de les Illes Balears, davant l’actual falta
d’oferta formativa professional laboral per als treballadors en
atur, insta el Govern de les Illes Balears a resoldre amb
urgència la convocatòria de 30 de juliol de 2009 de Formació
Professional adreçada prioritàriament a treballadors i
treballadores desocupats.

98. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar urgentment la redacció del Pla
Director del Port de Sant Antoni de Portmany a l’illa
d’Eivissa.

107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, juntament amb els representants dels
empresaris i dels treballadors de Menorca, un pla integral
insular d’ocupació que, en el marc del recentment aprovat
“Pla d’Ocupació de les Illes Balears “ i amb la implicació del
consell insular i dels ajuntaments, es doni impuls i s’afavoreixi
la recuperació de les activitats econòmiques, les inversions
empresarials i la millora de la formació i de les competències
professionals per tal d’aconseguir aturar la destrucció de llocs
de feina, l’augment de persones en atur i així poder recuperar
la tradicional vitalitat de l’economia menorquina.

99. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instalAlar duques de alba en el port de Sant
Antoni de Portmany per facilitar l’atracament de creuers
turístics.
100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar urgentment les obres de reparació dels
danys causats pel temporal de l’hivern de 2008-2009 en el port
de Sant Antoni de Portmany a l’illa d’Eivissa.
101. El Parlament de les Illes Balears manifesta que el Club
Nàutic d’Eivissa és una concessió d’interès estratègic i
rellevant per al Port, per a la ciutat i per a l’illa d’Eivissa.
102. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat
Portuària de Balears a declarar que el Club Nàutic d’Eivissa
té interès estratègic i rellevant per al port d’Eivissa i en
conseqüència, pot acollir-se a allò que disposa l’article 107.2
c) de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic
i de prestació de serveis.

MOBILITAT I ORDENACIÓ TERRITORIAL.
108. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears revisar la declaració de servei públic del
transport aeri interinsular.
109. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a declarar servei públic el transport aeri entre la
península i les illes menors.
110. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar les condicions del transport aeri com
a instrument de potenciació de Menorca i Eivissa com a destí
turístic.

TREBALL
103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern central una prestació
temporal per desocupació i millora de les competències
professionals, igualment que als treballadors emparats pel
Reial Decret Llei 10/2009, per aquells treballadors fixos
discontinus que, en el temps de vigència del programa d’aquest
Real Decret Llei, es trobin sense prestacions, ni subsidis ni
rentes durant els períodes de suspensió d’activitats.
104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar la diagnosi del “Pla de seguretat, salut
i ambient laboral” amb informes i dades per illes, amb els
índexs d’incidència de 12 mesos, per sectors d’activitat,
gravetat dels accidents, per nombre de treballadors de les
empreses, per sexe i edats, modalitat dels contractes, per
estrangers, pel lloc i forma dels accidents, per tipus de lesió,
per l’evolució, etc., per tal d’aconseguir que les accions i
mesures del pla s’adeqüin plenament als perfils dels accidents.
105. El Parlament de les Illes Balears reitera novament la
instància al Govern de les Illes Balears a iniciar les activitats
formatives dels de Formació Professional Laboral de la Mar
a Menorca i de Turisme a Mallorca.

111. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prolongar el metro de la Universitat de les Illes
Balears fins a l’Hospital de Son Espases.
112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que dins el Conveni ferroviari amb l’Estat
s’executi el soterrament del tren a Inca.
113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no deixar fora del Conveni ferroviari amb
l’Estat la prolongació del tren fins Alcúdia.
114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a respectar les previsions del Pla Director
Sectorial de Transports de les Illes Balears pel que fa al pas
del tren pel nucli de Manacor.
115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir les freqüències de transport públic de
les Illes Balears.
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116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir la despesa de personal del Consorci de
Transports de Mallorca.
117. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a suprimir la cogerència de Serveis Ferroviaris
de Mallorca.
118. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a suprimir la Direcció General de Transport Aeri
i Marítim de les Illes Balears.
119. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a suprimir la Direcció General de Carreteres del
Govern de les Illes Balears.
120. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar fi a la vaga de SFM.
121. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
d’”enxufisme” d’interins dins el Servei Ferroviari de
Mallorca.
122. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar la prolongació del tren fins Alcúdia
per l’anomenat traçat sud.
123. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè el tren fins Artà arribi als nuclis turístics
de la comarca per tal d’arribar a una major població.
124. El Parlament de les Illes Balears rebutja que el tren torni
a passar en superfície pel passeig del ferrocarril de Manacor.
125. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la supressió de passos a nivell de l’actual línia
ferroviària.
126. El Parlament de les Illes Balears rebutja el tancament de
la base ubicada a Palma de la companyia aèria Spanair.
127. El Parlament de les Illes Balear rebutja el tancament de
l’hangar de manteniment d’Iberia a Son Sant Joan i el seu
trasllat a l’aeroport del Prat.
128. El Parlament de les Illes Balears rebutja la inactivitat del
Govern de les Illes Balears davant la crisi del sector aeri tal i
com vénen denunciant els sectors econòmics i socials de les
Illes Balears.
129. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
pel fet de que encara no s’hagi establert en els aeroports de les
Illes Balears la cogestió aeroportuària tal i com estableix el
nostre Estatut d’Autonomia.
130. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu rebuig
davant el fet de que el Govern de les Illes Balears encara no
hagi negociat la declaració de servei públic de les illes menors
amb la península.
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131. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
pel fet de que el Govern de les Illes Balears encara no hagi
negociat l’establiment dels vols interilles a 27,5 euros per
trajecte.
132. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla estratègic en matèria
d’habitatge.
133. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment
per part del Govern de les Illes Balears de la construcció de
5.000 nous habitatges de protecció pública.
134. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redefinir la política d’habitatge amb noves
línies per tal d’activar la compravenda d’habitatges i el sector
de la construcció.
135. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu rebuig
davant la paràlisi dels projectes de sòl públic de Son Busquets
i Son Simonet.
136. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tramitar i pagar les ajudes d’habitatge públic
sense retards.
137. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb el Consell Insular de Mallorca
per tal d’auditar el desdoblament de la carretera de Manacor.
138. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
auditar els projectes modificats de les carreteres de l’illa
d’Eivissa.
139. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
davant la paràlisi del Govern de les Illes Balears en la
finalització de les carreteres del nou accés a l’aeroport
d’Eivissa i d’Eivissa a Sant Antoni.
140. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè de forma urgent amb el Consell Insular de
Mallorca i l’Ajuntament de Palma es comencin les obres per
solucionar els accessos a l’Hospital de Son Espases.
141. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern balear
a realitzar urgentment les obres de finalització del drenatge de
la carretera de accés a l’aeroport d’Eivissa.
142. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a finançar amb càrrec al Pressupost 2010 de la
comunitat autònoma l’execució de les obres de remodelació de
l’E-10 (primer cinturó de la ciutat d’Eivissa), per a
convertir-la en via urbana.
143. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les obres de la Ronda Sud de Sant Antoni
de Portmany a l’illa d’Eivissa, la construcció de la qual estava
prevista en el projecte inicial de la carretera d’Eivissa a Sant
Antoni.
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144. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un Pla de connectivitat aèria que
contempli un comitè de rutes específic per a l’aeroport
d’Eivissa, que ofereixi solucions per millorar el transport aeri
de l’illa d’Eivissa.
145. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre totes les mesures necessàries per
millorar el transport aeri i marítim de l’illa d’Eivissa amb la
resta d’illes amb la Península.
146. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a revisar l’acord amb els propietaris i ajuntaments afectats per
la partió de costes de l’illa d’Eivissa.
AGRICULTURA I PESCA
147. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes per a un nou pla d’electrificació
rural.
148. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes per millorar camins rurals.
149. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes per organitzar la Mostra de
Races Autòctones a Menorca.
150. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes a les confraries de pescadors i
cooperatives agràries de Menorca.
151. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar el cultiu de farratges amb aigües
depurades a Menorca.
152. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar el cultiu destinat a biocombustible a
Menorca.
153. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la construcció d’un magatzem regulador
agroramader a Menorca.
154. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la promoció de productes de qualitat i foment
de marques de qualitat de productes agroalimentaris de
Menorca.
155. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes als productes amb denominació
d’origen.
156. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al foment de productes autòctons de Menorca.
157. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un projecte d’instalAlació d’una planta
dessecadora d’alfals produïda en regadiu d’aigües depurades
de Menorca.

158. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el diàleg amb el sector agrari.
159. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pagar d’immediat les ajudes pendents als
agricultors.
160. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar immediatament les ajudes previstes en
el Pla Proagro per al 2009.
161. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el programa agroambiental original
de Proalfa, en el sentit que els ramaders que deixin de regar a
les àrees afectades per la salinització dels aqüífers, rebin una
ajuda per hectàrea transformada a secà i, a més, rebin una
porció d’alfals dessecat procedent de Plandisa superior a les
que reben els ramaders que continuen regant farratge a les
dites àrees afectades per la salinització dels aqüífers.
162. El Parlament de les Illes Balear insta la Conselleria
d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears a activar
i desenvolupar una línia d’ajuts, quantificada pel sector en
aproximadament uns 650.000 euros, destinada als productors
de llet i als fabricants de productes lactis per tal de poder
recuperar la competitivitat perduda enfront els productors i
fabricants de la península.
163. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears a dur a
terme les gestions oportunes amb les grans superfícies
comercials per tal de treure endavant els estocs de productes
lactis que es troben emmagatzemats a les fàbriques de l’illa.
164. El Parlament de les Illes Balears insta les conselleries
d’Agricultura i Comerç del Govern de les Illes Balears a
activar i desenvolupar una campanya de promoció per a la
comercialització i el consum dels productes lactis locals entre
les grans superfícies, el sector turístic i els petits consumidors.
165. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures concretes i urgents per
compensar les davallades de preus en origen als pagesos que
han situat aquest sector al límit de la fallida.
166. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures concretes i urgents per reduir
l’Índex de Preus d’Origen i Destí (IPOD) a fi de reduir el
marges (fins a 401%) en què es veuen incrementats els preus
dels aliments agrícoles i ramaders al consumidor.
167. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les gestions necessàries davant el
Govern de l’Estat a fi que es compleixi la moció aprovada al
Congres dels Diputats el dia 19 de maig, especialment les
mesures de caràcter fiscal consistents en:
a) Modificar la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’impost sobre el valor afegit, amb la finalitat d’aplicar el tipus
reduït del 7% als subministraments de gas natural i electricitat
en els regadius, d’acord amb l’habilitació que conté la Sexta
Directiva i supeditant la seva aplicació a la conformitat de la
Comissió Europea.
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b) Incrementar el percentatge de devolució de l’IVA de
Compensació des del 7,5% al 9%, igual que es va fer per al
sector agrícola.
168. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar davant el Govern de l’Estat la
concessió d’ajudes especials al transport d’entrades agrícoles
y ramaderes a les Illes Balears a fi d’abaratir els costos de les
explotacions agràries.
169. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits davant el Govern central i la
Unió Europea per aconseguir l’estatus de zona agrícola
desfavorida al territori de les Illes Balears.
170. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè conjuntament amb el Govern de l’Estat
estableixi un pla que garanteixi la igualtat de preus de les
entrades agràries bàsics amb el continent.
171. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures especials per a la vigilància i
el control de les activitats oligopolítiques en el mercat
agroalimentari.
172. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears establir una ajuda econòmica als particulars per
a la electrificació i el soterrament de cables en el medi rural.
FINANÇAMENT
173. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no destinar a amortitzar deute l’increment de
finançament extra que arribarà suposadament de l’Estat.
174. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar el finançament econòmic dels consells
insulars.
175. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar el finançament econòmic dels
ajuntaments.
176. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a crear un fons estatal de 3.000 milions destinats a finançar la
despesa corrent dels ajuntaments.
EDUCACIÓ I CULTURA
177. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ajudar els ajuntaments a sufragar els costos de
manteniment de l’educació infantil de 0-3 anys.
178. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè el colAlegi públic Sa Graduada (Maó) es
mantingui com a centre escolar de primària, i a facilitar un
emplaçament per a la nova Escola d’Adults.
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179. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ajudar els ajuntaments a sufragar el 33% dels
costos de manteniment de les escoles municipals de musica i
dansa.
180. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ajudar els ajuntaments a sufragar els costos de
personal de neteja i vigilància, així com tots els costos de
subministres, com llum i gasoil, dels edificis destinats a centres
públics d’educació infantil i primària, l’assumpció dels quals
és dels ajuntaments.
181. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una campanya informativa entre els
usuaris d’MP3 i altres aparells electrònics que emprin
audiòfons d’orella, tot informant-los del correcte ús dels
mateixos, amb l’objectiu de minvar el perill de pèrdua auditiva
que s’ha detectat en recents estudis mèdics.
182. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè els llibres de text siguin gratuïts en tots els
cursos de Primària i Secundària a partir del curs 2010-2011.
183. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure un pla dins l’àmbit de les escoles
públiques i concertades que promogui l’esperit d’esforç i
estudi entre els alumnes, i a revestir d’autoritat la figura del
mestre.
184. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a donar compliment a la promesa realitzada pel
president Sr. Rodríguez Zapatero de dotar d’un ordinador
cada dos alumnes d’educació secundària.
185. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar una solució definitiva pragmàtica sobre
la ubicació del nou conservatori de música de Menorca.
186. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una campanya informativa entre els
escolars i els pares i les mares d’alumnes de les Illes Balears
sobre els factors que influeixen en el mal d’esquena als centres
escolars.
187. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes al transport d’estudiants
universitaris i l’increment de les beques per estudiar fora de
l’illa.
188. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una ajuda per a la promoció dels
modismes i el lèxic propis de les Illes Balears en els mitjans de
comunicació i en els llibres de text escolars.
189. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una ajuda per a la difusió i el
coneixement dels antics anglicismes de Menorca atès el risc de
desaparició.
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190. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a dotar dels serveis necessaris, així com de les
inversions pertinents, els museus, les biblioteques i els arxius
estatals gestionats per la comunitat autònoma de les Illes
Balears, abans que aquests siguin transferits als respectius
consells insulars.
191. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a invertir l’1% cultural, tot d’acord amb la Llei
balear de patrimoni històric, de forma equitativa entre les
quatre illes.
192. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar la rehabilitació del Teatre des Born de
Ciutadella de Menorca.
193. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes per a l’adquisició de la
colAlecció Montobbio.
194. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes per a la millora de les
infraestructures de les biblioteques municipals de Menorca.
195. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una ajuda per a la construcció i millora
de centres culturals i espais multifuncionals a Menorca.
196. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no discriminar cap projecte editorial ni cultural
si es duen a terme en qualsevol de les dues llengües oficials a
la comunitat autònoma.
197. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar l’art. 11 de la Llei de normalització
lingüística.
198. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el Pla de Normalització Lingüística.
199. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear el Consell de les Arts i la Cultura com a
referent per al desenvolupament de les polítiques culturals de
les Illes Balears.
200. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar un pacte per a la política cultural amb
els sectors implicats: ajuntaments, creadors, entitats culturals
i empreses.
201. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de suport, dinamització i
manteniment d'equipaments culturals de les illes Balears,
dirigits a equipaments culturals i entitats sense finalitat de
lucre, en colAlaboració amb els consells insulars i els
ajuntaments.
202. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per a la presentació al Parlament de
les Illes Balears de la Llei de mecenatge de les Illes Balears.

203. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el sistema bibliotecari de les Illes
Balears, i a crear el mapa de lectura pública per tal de dotar
de recursos la xarxa de biblioteques municipals.
204. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un mapa d'equipaments patrimonials
i béns culturals de Balears, per tal de detectar les necessitats
i establir les prioritats d'actuació, d'acord amb els propietaris
i les administracions.
205. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a escometre las obres de la fase II del centre cultural Can
Portmany a Sant Antoni de Portmany a l’illa d'Eivissa.
206. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport i a colAlaborar econòmicament
amb el Centre d’Estudis Avançats d’Eivissa i Formentera.
207. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir urgentment un nou institut en el
municipi de Santa Eulàlia des Riu a Eivissa per al qual
l’Ajuntament ja ha cedit el terreny necessari per a la seva
ubicació.
208. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar els tràmits per a la signatura d’un
conveni entre l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a
Eivissa i la Conselleria d’Educació per a la construcció d’un
nou colAlegi d’educació primària en el municipi.
209. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les gestions necessàries per construir
el gimnàs del colAlegi Can Coix en el municipi de Sant Antoni
de Portmany a Eivissa.
210. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar la construcció dels centres educatius
pendents i a millorar els existents per eliminar els barracots
provisionals instalAlats durant aquest curs a les illes de
Menorca i Eivissa.
211. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a construir la Biblioteca Estatal que ja té un terreny cedit per
a la seva ubicació en el municipi de la ciutat d’Eivissa.
212. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè en el termini de 6 mesos presenti una
proposta per impulsar el projecte de Facultat de Medicina,
amb la colAlaboració dels agents socials, grups parlamentaris
i la Universitat de les Illes Balears.
213. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pacte per l’educació en
colAlaboració entre la comunitat educativa i els distints agents
socials i polítics que condueixi a donar estabilitat al projecte
educatiu.
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214. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la revisió del mapa escolar i reestructurar, si
s’escau, els projectes d’infraestructures dels propers 4 anys.

229. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir la nova escola d’hoteleria de
Menorca.

215. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un pla específic per fomentar que
els alumnes cursin estudis post obligatoris tant de formació
professional com universitaris.

230. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar en els pressuposts de la comunitat
autònoma del 2010 una partida per a la promoció específica
del turisme MICE (congressos i incentius) a l’illa d’Eivissa.

216. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de xoc per a la reducció del
fracàs escolar.

231. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a escometre la remodelació de la zona turística
de la Platja d’en Bossa a l’illa d’Eivissa.

217. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’un decret que reguli el marc
lingüístic incorporant la llengua estrangera.

232. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries amb el Govern de
l’Estat per realitzar les obres de la segona fase del passeig de
Ses Variades, el tram comprès entre es Caló des Moro i Cala
Gració.

218. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar el Pla de digitalització amb un
cronograma adequat.
219. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la recuperació del Pla de potenciació
d’ensenyaments artístics.
220. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar i fer públic el mapa escolar de
Menorca.
TURISME
221. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa mesures i mecanismes de
finançament per aconseguir la desestacionalització turística.
222. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir competència de promoció turística als
consells, tal i com preveu el nou Estatut d’Autonomia.
223. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
per tal que a Menorca s’habiliti una residència oficial per a
caps d’estat i primers ministres.
224. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a crear un parador nacional a Menorca.
225. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un nou pla d’embelliment dels
municipis amb un finançament del cent per cent.
226. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un nou pla de soterrament de cables
de telèfons i elèctrics a les urbanitzacions turístiques.
227. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el finançament de la rehabilitació del
Pati de sa Lluna.
228. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar la rehabilitació del “Cuartel Duque de
Crillón” d’Es Castell amb els mateixos criteris que la
rehabilitació del Pati de sa Lluna d’Alaior.

233. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar econòmicament i tècnicament en el
Pla Renove de Sant Antoni de Portmany a Eivissa.
234. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar la segona fase del Palau de
Congressos d’Eivissa a Santa Eulàlia des Riu.
COMERÇ I INDÚSTRIA
235. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dinamitzar el recinte firal de Menorca i a
potenciar i mantenir el nombre de fires que es realitzen des de
fa anys.
236. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar el Recinte Firal de Menorca per a la
celebració de congressos.
237. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar urgentment un pla de xoc per a la
indústria bijutera de Menorca, tal i com es va comprometre.
238. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’una planta biodiesel a Menorca.
239. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un centre d’interpretació
d’energies renovables a Menorca
240. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la biomasa i el biocombustible.
241. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar els plans d’ajudes a les petites i
mitjanes empreses per adaptar-los a les necessitats reals de
reactivació d’una economia en crisi com és de les Illes
Balears.
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242. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a publicar les convocatòries d’ajudes per al
foment de l’activitat econòmica en els quinze primers dies de
gener de cada any.
243. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a satisfer d’immediat las ajudes pendents a les
empreses de les Illes Balears.
244. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un protocol d’ajuts a les empreses en
crisi de les Illes Balears.
245. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una línia de ajudes als ajuntaments per
compensar les davallades dels imposts municipals a les
empreses (IBI, taxa recollida de fems, IAE...).
246. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en les línies d’ajuts les petites
empreses de la construcció i les indústries relacionades
(fusteries, electricitat...).
247. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una extensió del Parc Bit a l’illa
d’Eivissa.
248. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reprendre les inversions dirigides a la creació
i el desenvolupament de polígons industrials a les Illes Balears
i, especialment, a finalitzar les que estan iniciades de la
legislatura anterior.
249. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reprendre les inversions dirigides a la
construcció de naus modulars per a les petites empreses.
250. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acomplir amb les disposicions de la Directiva
de Serveis i d’aquesta manera a establir la reducció i
simplificació dels procediments administratius per a la
tramitació de llicències o autoritzacions d’instalAlació,
obertura, construcció o prestació de serveis o activitats
econòmiques.
251. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acomplir la Llei 11/2007, de 22 de juny, de
l’Estat, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, de
manera que els ciutadans de les Illes Balears gaudeixin de
forma real i no fictícia dels drets que els dóna aquesta llei.
252. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesurers necessàries per establir
una finestreta única per a la tramitació de llicències o
autoritzacions d’instalAlació, obertura, construcció o prestació
de serveis o activitats econòmiques.
253. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir les mesures necessàries per millorar el
sistema de telecomunicacions a fi d’obtenir un millor accés a
banda ampla a un preu raonable per als ciutadans de les Illes
Balears i especialment per a les empreses.

254. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures adients per acomplir les
instruccions contingudes en el Paquet d’Energia i Canvi
Climàtic que el Consell Europeu aprovà en desembre del 2008
i que impliquen un estalvi d’un 20% en consum energètic i
cobrir un 20% del consum energètic amb fons d’energia
renovable.
255. Pel que fa a les esteses elèctriques aèries, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a:
a) Establir com a principi el soterrament de totes les línies
aèries de conducció elèctrica, incloses les de mitja i alta tensió,
exceptuant únicament les que tècnicament acreditin la
impossibilitat de soterrament.
b) Complir l’establert en el darrer paràgraf de la disposició
final segona de la Llei 20/2006, es a dir, “el Govern,
mitjançant la conselleria competent en matèria d’energia,
coadjuvarà amb els ajuntament per aplicar el gravamen sobre
la tarifa elèctrica.
c) Facilitar ordenances municipals tipus a fi que els
ajuntaments de les Illes Balears tinguin més facilitats per a la
preparació i redacció de les ordenances municipals pròpies.
Igualment, a prestar assessorament gratuït sobre la matèria
tant als ajuntaments com als ciutadans que estiguin interessats
en la qüestió.
d) Mitjançar amb les companyies distribuïdores a fi
d’establir convenis de colAlaboració entre aquestes i els
ajuntaments per establir un sistema de recaptació del
gravamen sobre la tarifa elèctrica que permeti el cobrament
juntament amb la factura elèctrica.
e) Establir criteris per al traçat de les esteses elèctriques
soterrades de manera que causin el mínim impacte possible i
es redueixin els perjudicis als afectats. En concret, el traçat de
les línies elèctriques ha de discórrer preferentment en paralAlel
als camins i les infraestructures viàries dins la zona de servitud
, o fins i tot en la zona de domini públic de carreteres. En cas
d’impossibilitat acreditada, es podrà autoritzar un traçat que
objectivament signifiqui el menor perjudici per als afectats.
Igualment, en el cas que el promotor de les esteses aèries
elèctriques sigui una explotació agrària que promogui una
instalAlació per a ús de l’explotació, a compensar la totalitat
dels costos de soterrament independentment de la subvenció
que actualment es preveu per a l’electrificació rural.
256. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a elaborar un pla de dinamització comercial del petit comerç
de l’illa d’Eivissa, per implementar mesures per protegir i
millorar el petit comerç, atenent la propera liberalització del
comerç.
257. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mitjançar amb l’empresa GESA a l’illa
d’Eivissa per evitar els problemes que es plantegen amb totes
les administracions per tal de relacionar-se amb l’esmentada
empresa.
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258. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la construcció d’un recinte ferial comarcal a
Manacor.
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271. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a aportar recursos econòmics al Consell Insular d’Eivissa per
a la remodelació i ampliació del campament de Cala Jondal a
l’illa d’Eivissa.

DESENVOLUPAMENT ESTATUTARI
259. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells insulars la competència
de caça i regulació d’activitats cinegètiques, tal i com preveu
el nou Estatut d’Autonomia.
260. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells insulars la competència
de polítiques de gènere i conciliació de vida familiar i laboral,
tal i com preveu el nou Estatut d’Autonomia.

272. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a colAlaborar amb el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament
de Santa Eulària des Riu en la construcció d’un pavelló
poliesportiu a Puig d’en Valls a l’illa d’Eivissa.
273. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern balear
a colAlaborar amb el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament
de Sant Joan en la construcció d’un pavelló poliesportiu a la
zona municipal esportiva de Sant Miquel.

261. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar de forma equitativa entre les illes les
inversions procedents del nou Estatut.

274. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern balear
a colAlaborar econòmicament amb el Consell Insular d’Eivissa
per la construcció d’un circuit per a esports del motor a l’illa
d’Eivissa.

ESPORTS

RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

262. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’un nou pla d’infraestructures esportives amb els
ajuntaments per finançar aquestes instalAlacions.

275. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir les desconnexions informatives d’IB3
amb Menorca, Eivissa i Formentera.

263. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar els criteris Illesport, tenint en compte els
costos reals dels equips de les illes menors.

276. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb el compromís de nomenar un
director general de l’EPRTVIB sense orientació política i
objectiu.

264. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar la propera competició europea del
Club Voleibol Ciutadella.
265. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la promoció dels jocs i esports tradicionals de
Menorca.
266. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar la construcció d’un parc motor a
Menorca
267. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears adquirir d’hipòdrom Torre del Ram.
268. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè la Conselleria d’Esports destini més
recursos anualment a la subvenció dels desplaçaments dels
esportistes de Balears, ja sigui entre illes o a la península.
269. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè la Conselleria d’Esports ampliï el
Programa de l’esport en edat escolar a noves modalitats
esportives, que també puguin participar gratuïtament a les
finals balears escolars.
270. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè mitjançant la Fundació Illesport,
colAlabori amb els principals esdeveniments esportius que se
celebrin a les nostres illes.

277. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer realitat el Consell Audiovisual, almenys
durant l’any 2010, de manera pactada amb l’oposició i amb el
mínim cost possible per als ciutadans de les Illes Balears.
278. El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de les
Illes Balears per no pactar ni establir les negociacions
oportunes amb l’oposició per fer realitat un contracte
programa per IB3 que comptés amb el consens desitjable que
ha estat impossible.
279. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la màxima transparència amb la
facilitació d’informació a l’oposició en les qüestions que
atenyen el contingut econòmic de les accions que porta a terme
l’EPRTVIB i els mitjans de comunicació públics que gestiona.
280. El Parlament de les Illes Balears insta l’EPRTVIB a
rescindir el contracte de la Champions, que suposa una
despesa inassolible per la nostra comunitat, tenint en compte
que són productes que es poden veure a altres canals.
281. El Parlament de les Illes Balears insta l’EPRTVIB a
rescindir el contracte de la Formula 1 pel seu elevat cost i la
seva ineficàcia pels objectius fundacionals dels mitjans públics
de les Illes Balears.
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282. El Parlament de les Illes Balears reprova l’EPRTVIB per
haver augmentat l’endeutament d’aquest organisme en més
d’un 40% en els darrers 2 anys.

295. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar 1 metge de família al Centre de Salut
d’Alaior tot l’any.

283. El Parlament de les Illes Balears reprova l’EPRTVIB per
la seva manca d’imparcialitat als seus serveis d’informació.

296. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar amb 1 metge més i 1 pediatre a temps
complert la unitat sanitària de Sant Lluís.

284. El Parlament de les Illes Balears reprova l’EPRTVIB per
posar en perill el normal funcionament de les empreses
proveïdores i el manteniment de llocs de feina, pel fet de tenir
un retard insostenible en el pagament dels serveis que
contracta.
285. El Parlament de les Illes Balears insta l’EPRTVIB a
promoure un sistema de pagament àgil i en la línia de les
bones pràctiques del mercat per fer front a l’atenció de
compromisos econòmics davant els seus proveïdors.
286. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar les desconnexions informatives d’IB3
per a l’illa d’Eivissa i a potenciar la presència d’aquesta
cadena a l’illa Pitiüsa, la qual cosa, en època de crisi
econòmica, evitaria la necessitat de posar en marxa una nova
televisió pública, coma la del consell insular, amb la despesa
pública que això suposaria.
SALUT
287. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir un annex al nou hospital de referència
de Balears destinat a l’habitatge i els serveis per als malalts i
familiars procedents de Menorca, Eivissa i Formentera.
288. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectives les ajudes als malalts celíacs.
289. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir el pla d’usos de l’Hospital Verge del
Toro com a equipament sociosanitari.
290. El Parlament de les Illes Balears insta el consell insular
a acabar la revisió del Pla Sociosanitari de Menorca.
291. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir un nou centre de salut a Alaior, tal i
com preveu el Pla d’infraestructures sanitàries 2008-2011.
292. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè els residents de la zona de Ponent de
Menorca gaudeixin de les mateixes prestacions hospitalàries
públiques que els residents de la zona de Llevant de Menorca.
293. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a palAliar les necessitats en recursos sanitaris
indicats pels ajuntaments de Menorca.
294. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer-se càrrec del cost dels administratius que
fan feina a les unitats sanitàries dels municipis de Menorca, i
que són un cost assumit pels ajuntaments d’Es Castell, Sant
Lluís, Es Migjorn i Mercadal, respectivament.

297. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar la jornada del pediatre a temps
complert al municipi des Migjorn Gran.
298. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar la consulta de medicina general a la
temporada d’estiu al municipi de Fornells.
299. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adequar l’espai destinat a consultori de Sant
Climent.
300. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar la consulta de pediatria a Cala en
Porter.
301. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir 24 hores el Centre de Salut Dalt Sant Joan
amb els serveis de radiologia i laboratori, a fi de
descongestionar el servei d’urgències de l’Hospital Mateu
Orfila.
302. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cobrir la quarta plaça del servei d’oncologia de
l’Hospital Mateu Orfila, i altres places vacants a cardiologia,
radiologia, etc...
303. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cobrir les mancances de diverses especialitats
a l’illa de Menorca com cirurgia vascular, neurocirurgia i
servei d’UCI per nounats.
304. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a construir una unitat bàsica de salut a la parròquia de Sant
Llorenç en el municipi de Sant Joan de Labritja a l’illa
d’Eivissa.
305. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar de manera immediata el decret que des
de la Conselleria de Salut i Consum es va anunciar en el mes
de maig passat per a la millora de les condiciones de trasllat
dels pacients i familiars des del seu lloc de residència fins a
l’hospital de referència o a la península, i que a data d’avui
encara no s’ha aprovat.
306. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no descartar la construcció del Centre de Salut
de Sa Colomina a la ciutat d’Eivissa.
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307. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè mitjançant la Conselleria de Salut i
Consum realitzi un estudi per conèixer les necessitats reals de
professionals sanitaris a les nostres illes en els propers 10
anys.
308. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d’una
ponència en el si de la Comissió No Permanent de Salut per tal
de fer un seguiment de les concessions de l’Hospital de Son
Espases i de Can Misses.
309. El Parlament de les Illes Balears reprova el conseller de
Salut del Govern de les Illes Balears per no oferir una
explicació clara sobre el desviament de 60 milions d’euros en
la construcció de l’Hospital de Son Espases.
310. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir la prestació consistent en la subvenció
de pròtesis dentals per a la gent gran.
311. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un pla de xoc per reduir la llista
d’espera a la comunitat autònoma de les Illes Balears, tant
quirúrgica, de consultes i de proves diagnòstiques.
312. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a activar i desenvolupar el Pla de prevenció de la
violència en els centres sanitaris, amb la posada en marxa de
mesures concretes.
313. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el Decret de imposició del català en
l’àmbit sanitari per tal d’evitar la fuga de professionals
sanitaris de totes les categories i incentivar la seva
contractació.
314. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar una política informativa clara i
que genera confiança als ciutadans respecte a l’evolució de
l’impacte de la grip A a la nostra comunitat autònoma.
INTERIOR
315. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una línia d’ajudes per finançar la
construcció i millora dels edificis destinats a la policia local a
tots els municipis.
316. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a firmar el conveni amb l’aeroclub de Sant Lluís.
317. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a adequar la legislació d’homologació de les pistes
per realitzar els exàmens de conduir motocicletes a la realitat
pluriinsular de les Illes Balears, amb la finalitat que aquests
exàmens es puguin realitzar a totes les illes menors.
318. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes específiques per a la
rehabilitació, el condicionament i l’accessibilitat d’edificis
municipals.
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319. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes per millorar les instalAlacions
dels jutjats de pau de cada municipi.
320. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’ampliació de l’horari d’atenció al públic de
les oficines d’atenció a les víctimes del delicte.
321. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a procedir mitjançant la Conselleria d’Interior a accelerar el
procés de traspàs de competències de justícia a la comunitat
autònoma suficientment dotades que permetin construir el nou
edifici dels jutjats d'Eivissa.
322. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a posar immediatament en funcionament el quarter de la
Guàrdia Civil de l’illa d’Eivissa.
323. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a iniciar, sense més retard, les obres de la nova comissaria de
la Policia Nacional d’Eivissa.
324. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la línia d’ajudes als municipis que
possibiliti el reforçament de les Policies Locals i els auxiliars
de policia locals mitjançant la figura del policia local i turístic.
325. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar el Projecte de Llei de Policia
Autonòmica contemplada a l’Estatut d’Autonomia el més aviat
possible i sempre abans del debat sobre l’acció política i de
govern de l’any 2010.
326. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a materialitzar, el més aviat possible i sempre
abans del debat sobre l’acció política i de govern de l’any
2010, el pacte local, compromís que fou adquirit pel Molt
Hble. Sr. President en el discurs d’investidura de l’any 2007.
327. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a procedir, a la major brevetat possible i en tot
cas abans del debat sobre l’acció política i de govern de l’any
2010, a la integració a l’112 de tots els telèfons de serveis
d’emergència radicats en el territori de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, especialment el 061, que depèn
orgànicament del Govern.
328. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el compromís anunciat per la
Consellera d’Interior de crear el servei meteorològic propi de
les Illes Balears en desenvolupament de les nostres
competències i a materialitzar-lo a la major brevetat possible
i, en qualsevol cas, abans del debat sobre l’acció política i de
govern de l’any 2010.
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EL SR. PASTOR I CABRER:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, m’agradaria,
per una qüestió de forma, dir que a les propostes 108 i 109 hi ha
una petita errada, que allà on diu “Govern de les Illes Balears”
hauria de dir “Govern de l’Estat”, que s’insta el Govern de
l’Estat, simplement perquè quedi constància al Diari de
Sessions.
Aquest grup ha presentat 328 esmenes, dividides en quinze
blocs. Aquestes esmenes, com vostès entendran, no les podrem
explicar d’una en una, però sí intentarem explicar quin és
l’esperit i quin és el motiu dels blocs d’aquestes esmenes.
Són unes esmenes basades en una realitat que ahir va quedar
palesa per part de tots els grups, d’una gran crisi econòmica que
hi ha en el carrer, però també d’un govern amb una gran crisi
d’iniciatives. Són propostes en positiu, d’un partit que té
vocació de govern, d’un partit, com veuen amb aquestes 328
esmenes, animat i ilAlusionat, a pesar que el discurs del president
aconseguís dormir la Sra. Calvo, el Sr. Socías i la Sra. Julve;
però també animat a pesar d’aquesta terrible persecució política
que sofreix per part d’aquest govern.
Aniré per parts i començaríem per assumptes socials,
immigració i dona. En assumptes socials hi ha un tema
important, que tots els partits, fins i tot el president hi va estar
d’acord, la Llei de dependència. Ens agradaria que quedàs clar,
el Partit Popular dóna suport a aquesta Llei de dependència, a
més admet i reconeix el grau de dificultat de la seva aplicació.
Però crec que hem començar a parlar clar, perquè se’ns acusa
que fins que nosaltres no havíem arribat no s’havia fet cap
valoració; hem de pensar que la llei és del gener, hi va haver a
finals de maig, principi de juny. I hem de pensar que no es diu
tota la veritat en aquesta Llei de dependència, perquè es ver que
s’han fet valoracions, és ver que s’han les PIA, però també és
ver que no s’ha fet un sol seguiment d’aquestes PIA.
Per tant, sí a la Llei de dependència, millorar aquesta llei de
dependència, però han de tenir en compte que a dia d’avui,
sobretot els dependents de grau 3, ja haurien de tenir també a la
seva disposició un catàleg on poguessin triar, i avui, a dia
d’avui, dos anys i busques després, encara no el tenen.
Immigració: integració, acolliment i sobretot una bona
política. Pensam que les persones que han vingut aquí tenen tots
els drets, però també volem rigor.
En temes d’igualtat, queda també reflectida a una esmena
que hem presentat, a l’esmena 26, que denuncia l’absència de
discurs en el cas del president de política d’igualtat o de política
de dona en el discurs d’ahir, i també amb les propostes de
resolució que han presentat els distints partits polítics, només el
Partit Socialista n’ha presentades dues. Aquesta esmena a la
qual feia referència ve a denunciar o ve a constatar la gran
política d’igualtat, en aquest cas que fa el Govern, basta veure,
comptar, els homes i les dones que hi ha a les cadires blaves.

Passaríem a agricultura i pesca, 26 esmenes, demanam que
aquest sector, tan poc important per al Govern actual, que fins
i tot es mira a veure si lleven aquesta conselleria, són capaços
de fer polítiques per a aquest sector tan castigat avui, també en
temps de crisi a la nostra comunitat. Demanam que es recuperi
el diàleg amb el sector agrari; per favor, recuperin, parlin amb
el sector perquè ho passa molt malament.
Però una cosa que denunciarem en tots aquests blocs és que
paguin les ajudes als agricultors, no han pagat les ajudes del
2007, no han pagat les ajudes del 2008 i, com és d’imaginar, no
han pagat les ajudes del 2009; ajudes a un sector lleter que
agonitza i que necessita un pla, necessita ajuda, necessita suport
d’aquest govern perquè no desaparegui.
Lluitar també contra la baixada dels preus que reben els
nostres agricultors i la gran diferència que després hi ha en el
propi mercat.
En tema de treball s’han presentat una sèrie de propostes i
si s’hi fixen vostès estam molt preocupats pel tema de Menorca;
Menorca, possiblement, sigui l’illa en aquests moments que té
més dificultats, que passa més dificultats i que avui té menys
oportunitats.
En temes de joventut, també es basen en la paraula crisi; és
a dir, els joves no són un sector que ens quedi fora, és a dir, tot
el contrari, diríem que és un dels més afectats: facilitar l’accés
a l’habitatge als més joves, en temes de compres i en temes de
lloguer; impulsar els temes de formació i educació, donant més
beques a aquests que ho necessiten; tornant a aquest model que
nosaltres defensàvem, que és el trilingüisme, i sobretot
tornaríem a propostes d’ocupació per a aquest sector que són els
joves. Als joves emprenedors més ajudes i demanam un estudi
sociològic i que després acabaria amb un Pla jove.
En actuacions municipals i d’innovació, demanaríem major
finançament per als municipis, finançar les actuacions
municipals.
També demanam la supressió de barreres arquitectòniques,
però sobretot en temes de suport als ajuntaments. Avui els
ajuntaments no només no tenen un clar finançament sinó que
avui financen el propi govern; hem de parlar d’ajudes que pugui
donar la conselleria, en aquest cas d’acció social, aquestes
ajudes d’emergència que dels doblers que es varen firmar o dels
convenis que es varen signar en el març encara no han cobrat un
euro, i ells s’ho han pagat tot. Per exemple, parlaríem d’una
mitjana, que les ajudes que dóna la conselleria, en aquest cas de
Formació i Ocupació, es deuen encara una mitjana de més d’un
60% als municipis, que també ja ho han bestret dels seus propis
ingressos.
Cultura i educació, és a dir, ahir vàrem sentir unes paraules
del president que ens varen sorprendre una miqueta sobre el
pacte de l’educació; ell va revelar una d’aquestes allà on deia
que s’havia parlat, però la realitat és que en el mes de març, crec
que era el mes de març, el Grup Parlamentari Popular va
presentar una proposta pel Pacte d’Educació i que vostès hi
varen votar en contra. Nosaltres demanam que es retorni a
aquest camí, cap al Pacte de l’ocupació perquè pensam que és
un tema vital per a la nostra comunitat.
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El tema d’infraestructures també, és a dir, avui, ara no ens
podem dirigir cap a l’anterior consellera, bé, ja avui no hi és,
però bé, demanar al nou conseller que per favor agiliti, sabem
les dificultats, sabem que sempre hi ha mancances
pressupostàries, però és molt important agilitar. A dia d’avui
ens agradaria que qualcú ens pogués dir quines iniciatives
vostès han projectat, vostès han licitat i han començat. Jo diria
que pràcticament ni una, tot el que han fet vostès ha estat posar
primer pedres i inaugurar actuacions de l’anterior govern.
Un tema important, escoletes, escola 0-3 anys. Es va dir aquí
que no sé quantes places d’escoltes farien, no han fet cap plaça,
les places les fan els ajuntaments; necessitam ajudes no només
per fer aquestes escoles, que sí que hi són, sinó després per al
seu manteniment. És una sagnia cap als ajuntaments si es
considera que això és una etapa educativa, pensam que el
Govern també ho hauria de considerar a l’hora de posar els
doblers.
Escoles de música. M’agradaria també fer una part en aquest
tema, perquè és molt important. Avui, pràcticament el 95% de
la despesa de les escoles de música municipal la suporten els
ajuntaments; això és insostenible, és a dir, si no fem en aquest
cas una línia d’ajudes important, que el Govern pagui una gran
part d’aquestes escoles de música, això es farà insostenible. Si
qualcú ha de començar a retallar despeses, ho farà precisament
en aquest sector, i nosaltres no ho volem.
En temes de medi ambient s’han presentat 48 esmenes, jo
diria que la vegada que a un debat de l’estat de l’economia, de
l’autonomia, perdó, es presenten més esmenes. Nosaltres ens
referirem a una que pensam que és molt important, que és
demanar al Govern central que una vegada per totes signi aquest
conveni que va prometre, a dia d’avui no hi ha cap conveni per
a la neteja de torrents. És important, ho hem vist en aquests dies
de pluja, els torrents no estan nets i això no només causa danys
materials, sinó que hem de recordar que fa molts anys, Manacor,
Felanitx i d’altres municipis varen tenir persones que varen
morir per culpa de les inundacions. Pensam que això és un tema
molt important, que la conselleria ha de tenir els doblers
suficients perquè en temporada d’estiu, en temporada seca,
puguin fer aquests torrents nets.
Ens referim també a la compra de finca. Hi havia, i vostès
ho reflectien al seu pacte de governabilitat, deien que
destinarien una gran part del seu pressupost a la compra
d’aquestes finques; a totes les illes és molt important continuar
destinant doblers.
Depuradores, aigües depurades. Depuradora de Vila, posinse d’acord, diguin a quin solar volen la depuradora i comencin
aquesta depuradora tan important. Exactament igual que la de
Palma II, Santa Eulàlia, Port d’Alcúdia i Can Picafort.
En temes de sanitat podríem parlar de moltíssimes coses,
parlaríem del tema dels desplaçaments, són molt importants
aquestes ajudes, sobretot als pacients i familiars que s’han de
desplaçar als hospitals de referència, però també a la península,
venim demanant, ja ho hem demanat diverses vegades, el tema
de l’annex a Son espases, on realment les persones que s’han de
desplaçar de les altres illes puguin descansar i tenir un lloc on
estar durant aquests dies.
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Impuls a l’assistència sociosanitària, és molt important i
sobretot també apropar aquests serveis sanitaris a la població.
Més recursos humans, avui sabem que fan falta molts de
professionals, sabem també la dificultat que té, però demanam
que això no sigui, com hi ha casos, que de cinc places que
hauria de tenir, en aquest cas, l’Hospital de Can Misses
d’Eivissa, només en tengui dues de cobertes.
També demanaríem el tema de la defensa, nosaltres
demanam, ho repetim i ho repetirem cada vegada, que el català
a l’àmbit sanitari sigui considerat un mèrit i no un requisit, que
això no sigui un impediment per poder cobrir aquestes places de
professionals, de bons professionals, que això és el que interessa
per a les persones que pateixen algun tipus de malaltia.
A la Conselleria d’Esports, que el president la va passat en
quatre o cinc segons, demanaríem que realment es marcassin
objectius. Clar, el conseller es pensa que només que parlin del
Palma Arena, això és fer esport, bé, la veritat és que nosaltres
volem que ell ens digui quina serà la política que realment ens
farà aquest conseller amb el tema d’esport i amb el tema
d’infraestructures.
(Aldarull a la sala)
El seu gran mèrit és que crec que ha dut la delegació
d’esports al Palma Arena, bé, ja està bé que li comencin a donar
algun tipus de funció, però pensam que no és això. Necessitam
més atenció per a les illes menors, per als esportistes de les illes
menors i sobretot pel tema del desplaçament.
Mobilitat i ordenació territorial. Havia de ser la legislatura
del transport públic. Bé, la veritat és que comença a ser
complicat que acabi aquesta legislatura sent la legislatura del
transport públic. Demanam acord en el transport aeri
interinsular i amb la península; les persones que viuen a les illes
menors estan molt castigades a l’hora dels desplaçaments en
aquest cas a Mallorca, però també a la península. Demanam que
s’ampliï la xarxa de metro, ha estat una obra ben acollida que
s’ha utilitzat, i nosaltres demanam que en lloc de fer tancar el
metro els mesos d’estiu, que es proposin fer-ho a la inversa i
que facin més metros a Mallorca.
Tren. Bé, això havia de ser també la legislatura del tren.
Demanam el soterrament d’Inca, com demanava a la campanya
electoral el Partit Socialista Obrer Espanyol a Inca, demanam el
soterrament del pas per Manacor, que és el que marca el Pla de
transports i que si vostès no canvien no entenem com ho faran
de forma diferent. I demanam que es repensi el govern del tren,
jo crec que vostès són el govern del tren, de fer el tren fins a
Alcúdia, demanam que no aturin, no demanam res més que que
es posin d’acord i facin el tren d’Alcúdia, que és una de les
coses a què s’havien compromès en aquesta legislatura.
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També demanam que se suprimeixin càrrecs, això queda
reflectit a les esmenes que presentam. Eliminar els punts negres
també a la xarxa ferroviària, polítiques d’habitatge, polítiques
més clares d’habitatge, on són aquests 5.000 habitatges que
s’havien compromès a fer?, i varen tenir al seu costat el Partit
Popular a l’hora d’aprovar la llei.
Demanam que d’una vegada per totes es facin els accessos
a aquest hospital que vostès no volien, a l’Hospital de Son
Espases, contra aquell que es manifestaven, però que avui la
seva responsabilitat és permetre que quan s’obri aquest hospital
els accessos estiguin fets.
Demana que accelerin i continuïn les obres en carreteres a
Eivissa, aquelles carreteres que vostès tan varen demonitzar,
però que tan bon resultat i tan bona acceptació han tengut entre
els seus habitants.
Comerç i indústria. Tornaríem al mateix que hem dit a
d’altres conselleries: pagar els retards, paguin els retards que
tenen en les ajudes, però sobretot adaptin les ajudes a la situació
actual de crisi, adaptin-les, però també ampliïn-les als sectors
més desfavorits. Vostè s’ha limitat a arribar, a continuar amb
aquesta línia d’ajudes que feien, no, no, no, posin una mica més
d’imaginació, asseguin-se amb el sector i adaptin, no només en
quanties econòmiques, sinó també als sectors que avui també
pateixen aquesta crisi que abans no hi havia línies d’ajudes.
En tema de finançament, quelcom que crec que tots els
partits hi estarem d’acord: millorar el finançament dels consells
insulars, pensam que aquest ajuntament d’ajuntaments, que
algun d’ells no compleix aquesta funció, però bé, que així
l’anomenen vostès, necessiten més recursos per fer les seves
polítiques, però també finançament als ajuntaments. Aquests
ajuntaments que són als que primer es dirigeix el ciutadà, sense
cap tipus de recurs, sense recursos difícilment podran donar
sortida a totes les polítiques que han de dur endavant.

EL SR. PASTOR I CABRER:
Només em queden aquests dos fulls. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.
Demanam precisament transparència, demanam igualtat de
tracte en tots els partits polítics que avui no és així, però
sobretot estalvi i rigor.
I acab, Sra. Presidenta, amb interior. En vàrem parlar ahir,
són molt importants els temes de seguretat, però avui jo diria
que la seguretat d’aquestes illes també passa per les policies
locals, els ajuntaments necessiten ajudes per a la seva policia
local, no només amb el tema de manteniment sinó també amb
el tema d’infraestructures. Competència de Justícia, crec que hi
estam tots d’acord; si un se’n va a Eivissa o se’n va a Manacor
sabem en quina situació es troben els nostres jutjats, jo crec que
amb la competència aquí estaríem molt millor.
I ja la darrera: instar el Govern central també a millorar
algun dels quarters de la guàrdia civil, tant de bo, tant de bo no
hàgim de tornar a lamentar pus mai més el que vàrem haver de
lamentar aquest estiu en aquest cas a un municipi de Mallorca.
Crec que val la pena que el Govern central faci un esforç per a
la protecció de la Guàrdia Civil.
Moltíssimes de gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
Per fixar posicions els diferents grups? Pel Grup Mixt té la
paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:

Turisme. Mesures de desestacionalitzar, mesures
específiques per a Menorca, repetirem en aquest cas el problema
que pateix Menorca, jo crec que és l’illa més castigada i
demanam mesures específiques així com també mesures
específiques per a Eivissa i un pla d’embelliment que ja es va
fer en altres èpoques per als ajuntaments.
Radiotelevisió Espanyola. Demanaríem polítiques perquè la
Radiotelevisió espanyola es ves més, jo crec que no enteníem
molt bé perquè vostès no volien que es ves Radiotelevisió i
baixaven cada dia l’audiència i supòs que és perquè no vessin el
president en el debat de la comunitat d’ahir ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Pastor, ha duplicat el temps, eh? Sé que són els únics de
l’oposició i som molt generosa, però du 42 minuts parlant.

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
comprendrà perfectament el Sr. Pastor que és impossible en cinc
minuts analitzar i entrar a fixar posició sobre totes les propostes
de resolució perquè seria un miracle. Bé, no hem de ser tan
optimistes, Sr. Fiol.
Bé, per tant, intentarem en bloc fixar la posició d’Unió
Mallorquina en relació amb les propostes del Partit Popular.
Començaré dient les propostes que votarem, amb les quals
estam d’acord i, per tant, votarem favorablement, faig
l’enumeració: 2, 16, 17, 21, 35, 41, 42, 51, 52, 55, 56, 57, 59,
75, 93, 110, 115, 125, 129, 145, 190, 211, 213, 222, 227, 236,
250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 277, 279, 285, 289, 291, 316,
317 i 324. Hi ha una sèrie de propostes que des dels partits que
donen suport al Govern se’ls proposaran transaccions i, per tant,
si són transaccionades també les votarem favorablement.
La resta que no votam favorablement bàsicament aquest vot
negatiu respon a tres criteris bàsics. Primer criteris, moltes de
les propostes el que fan és proposar coses que el Govern ja fa,
per tant entenem que crearia una confusió votar una cosa i instar
al Govern a fer alguna cosa que sabem i tenim coneixement que
ja es fa, per tant, totes aquestes, tot i que lògicament hi ha una
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coincidència i hi estam d’acord, el Govern ja les fa, no té sentit
votar-les a favor.
Un segon àmbit d’aquest vot negatiu respon al criteri que hi
ha tota una sèrie de propostes que ens semblen correctes, que
ens semblen positives, que reconeixem l’esperit en positiu que
les informa, però que estan íntimament relacionades amb
pressuposts i no importa que posem en evidència les restriccions
pressupostàries que hi haurà el 2010, les dificultats que tendrà
la comunitat autònoma, i moltes d’aquestes coses que vostès
proposen, que lògicament ens semblen bé, no formen part de les
prioritats del Govern i atesa l’escassetat dels recursos no les
podem assumir. Vostè ha fet referència, i amb això coincidim
plenament, als problemes que tenen els ajuntaments, problemes
financers molt seriosos, però evidentment des d’Unió
Mallorquina el que defensam és que el problema bàsicament
financer de l’ajuntament l’ha de resoldre l’estat que és qui
regula les hisendes locals, per tant intentar carregar la comunitat
autònoma tota una sèrie de costs que, efectivament, assumeixen
els ajuntaments, lògicament no ens sembla just ni assumible per
la comunitat autònoma, tot i que també podem coincidir en el
fons que aquestes qüestions s’haurien de resoldre
adequadament.
I després hi ha un tercer criteri, que lògicament són
propostes amb les quals no estam d’acord, per exemple no
estam d’acord amb el tema relacionat amb la seva aposta per
derogar articles de las Llei de normalització, per anulAlar els
plans de normalització, per recuperar el trilingüisme, la veritat
és que ja no sabem si vostès defensaven, perquè aquí vàrem
veure fa molt poquet una proposició no de llei on venien a
defensar que la llengua catalana fos la llengua vehicular del
50% de l’ensenyament, però si recuperam el trilingüisme, això
no és així, serà el 33%, amb la qual cosa tenim una confusió
sobre la posició del Partit Popular en aquesta matèria que a més
a més no coincidim ni amb el 33 ni amb el 50%, coincidim que
el decret de mínims que va elaborar i aprovar el Partit Popular
es mantengui tal com està i defensam que la Llei de
normalització lingüística que va aprovar aquest parlament per
unanimitat, lògicament amb el vot del Partit Popular es
mantengui i, per tant, entendran que no podem donar suport a
tot aquests conjunt de propostes.
Igualment no podem donar suport al tema, a moltes de les
propostes en relació amb IB3. Les desconnexions, vostès saben
que no és legal, que no tenim eines legals per fer desconnexions,
tot i que tal vegada ens agradaria, però això no és possible amb
el marc jurídic actual, i que vostès parlin a IB3 d’imparcialitat,
em sembla inacceptable perquè realment la manipulació
informativa de la legislatura passada sí que era greu i hem
guanyat molt en imparcialitat.
Sobre els càrrecs, vostès defensen suprimir la Direcció
General de Transport Aeri, tampoc no hi estam d’acord.
Consideram que hi ha un problema greu a les Illes Balears de
transport aeri i que el que hem de menester són estructures i
competències per fer-hi feina i no llevar aquestes estructures i,
per tant, esperar a veure-les venir. Consideram que és positiu
que aquest govern tengui aquesta direcció general, per posar un
exemple.

3247

En tema de dependència, tampoc no estam d’acord amb el
plantejament que sembla que som la darrera comunitat i que no
s’estan fent bé les coses, quan a Unió Mallorquina li consta
l’esforç, dins la complexitat que vostès també reconeixen que es
fa en aquesta matèria.
Per tant, per aquestes raons no podem donar suport a les
propostes que no hem enumerat.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel BLOC per Mallorca i PSMVerds, té la paraula el Sr. Alorda.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, 328 propostes, ja li ho
han dit, són moltes, per tant no podré retre compte de totes en
cinc minuts. En tot cas, ens remetem a la majoria dels debats
que ja s’han produït en aquesta cambra, tots els punts,
pràcticament és un inventari compilat per àrees, que agraïm el
gest del Partit Popular de moltes de punts que ja s’han tractat i
votat en aquest parlament. No sé si és la millor manera
d’enfrontar un debat d’aquestes característiques però, en tot cas,
hem intentat honestament trobar un fil conductor, però els he de
confessar que enmig de tants d’arbres ens ha resultat difícil
també veure el bosc, no?, enmig de tants d’arbres i en positiu ho
dic, perquè les propostes són positives, entre mates, bardisses i
qualque esclata-sang, perquè d’alguna manera la transcendència
de les distintes propostes és de distinta magnitud.
En qualsevol cas, ja li ho dic, hem cercat el camí que ens
havia de menar al paradís de la recuperació econòmica que ens
havia apuntat o ens havia suggerit el Sr. Fiol que se’ns
presentaria i per ventura és que enmig de tants de viaranys ens
hem perdut. Això sí, una cosa hem tret en net, senyores
diputades, senyors diputats, ens cal gastar, crec que és la solució
-entenc- que passa per fer despesa i més despesa, el 90% de les
propostes és incrementar els serveis, fer més prestacions, donar
més ajuts a totes les àrees i, per tant, hi ha d’haver plans, més
plans de xoc, hi ha d’haver estudis, més estudis; i això crec que
ens confirma una percepció que teníem tots, que les gateres de
neoliberalisme tenen ressaques kynnesianes, per tant, com a
mínim coincidim en aquest punt, el que es pot fer en el moment
que vivim.
Un partit que, per paga, ens adverteix quotidianament de la
caiguda d’ingressos, ens sap greu que no hagi sabut assumir-ne
cap conseqüència dins aquestes 328 propostes. Fins i tot ens
proposa destinar recursos dels illencs a residències per a caps
d’estat, els illencs hem de pagar les residències dels caps d’estat
i dels primers ministres d’altres indrets, i jo li suggeresc, les
estrelles de rock, les estrelles de cinema, també les incloem?, o
per ventura primer miram de garantir residència als residents?
Nosaltres, com a mínim, començaríem per aquesta prioritat.
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Enguany no ens demanen més doblers pel sistema de
finançament, per tant no sabem d’on treuen els ingressos, ho
trobam més honest per un partit que s’està oposant a la millora
del finançament perquè troba que destrossa l’Estat i el troba
massa generós amb les comunitats autònomes, però haurem
d’avaluar, ja dic, aquestes propostes de despesa.

Acab amb el tren. Era evident que no tendríem temps de
parlar de tot. Veig que insisteixen a gastar més dels 400 milions
que té l’estat, nosaltres ho celebram, però són com a mil
vegades més del 0,5 milions d’euros que havia posat el PP, per
tant tot i que és poc, bé, encara hi ha una diferència entre 445 i
0,5, que era el que havia posat l’anterior pla.

A una cinquantena de propostes, curiosament coincidim amb
les que ha dit el Sr. Melià, el nostre grup li donarà suport. A
algunes altres li he fet arribar unes propostes de transacció, però
no em podré entretenir en totes i les pas, també, a la Mesa.

Jo el que no entenc és que votin dur un tren a Los Patos, no
apelAlaré als temes mediambientals perquè sé que no els fan ni
fred ni calor, però com a mínim a nivell de plantejament d’idea
de transport públic, la veritat és que l’estació d’autobusos es fa
al centre d’Alcúdia, i sembla més interessant anar al poble
d’Alcúdia que no a un polígon industrial.

Algunes creim que duen un retret implícit i de vegades
massa explícit, constatant desastres que nosaltres no compartim
en la gestió del Govern, per cert desastres, en cap d’aquests dos
anys no hi ha cap desastre que vengui del passat per part del
Partit Popular, per mi que no segueixen la premsa, i després ens
donen l’exemple del Palma Arena per parlar d’esports, el Sr.
Pastor no sé si ha estat molt afortunat, perquè la veritat és que
anima a practicar l’esport, com a mínim a arrancar a córrer quan
un sent parlar d’aquesta gran infraestructura.
A algunes no els donarem suport per honestedat, perquè
malgrat les compartim, com la facultat de medicina, és cert que
per ventura no hi haurà el 2010 la possibilitat de dur-ho a terme,
i creim que és bo anar-ho transmetent d’entrada amb les
restriccions pressupostàries que hi haurà.
D’altres, si els he de ser franc, crec que les que menys,
perquè directament no estam d’acord en absolut amb el que
se’ns proposa. Entre les que aquesta diferència és notòria hi ha
les que es refereixen a política lingüística, hi ha per aquí i per
allà un esquitx de temes per intentar tornar atacar el caràcter
oficial de la llengua catalana, míssils amb pell de xai,
embolicats sempre amb modismes, amb no-discriminacions,
amb trilingüismes, anar contra la llengua catalana. Fa com a por
pensar el que passaria amb un nou govern del PP al govern, el
senyor no ho vulgui.
De les que votarem que sí, n’hi ha moltes que ja estan
aprovades per aquest parlament, fins i tot per unanimitat, com
els descomptes als residents extracomunitaris i d’altres. He
trobat divertida la proposta de demanar al Govern que acabi
amb la vaga d’SFM, quan la dreta demana que acabis amb una
vaga, t’has d’aturar, fa cent anys Antoni Maura va acabar amb
una vaga i se li diu encara “setmana tràgica”, per tant confio que
no vagin per aquí, que el Govern no hagi d’acabar la vaga
d’aquesta suerte, sinó que diu que li donem la raó a totes les
reivindicacions, no sé si a les oficial o a les de veritat, donar tot
el que hagin de donar a SFM. Jo crec que va quedar prou clar a
la compareixença del conseller i, per tant, no hi entraré. El tema
dels "enxufats" l’he trobat groller en aquest punt, en tot cas sí
que valdrà la pena parlar un dia seriosament de tota la forma de
selecció de les empreses públiques, i no parl només dels
interins, sinó de tots els que hi ha hagut, fins i tot durant la
història.

De totes maneres crec que queda molt clara la proposta del
PP i la proposta del Sr. Pastor, que és posar pegues als projectes
del tren, per després denunciar que no s’ha fer res, la mateixa
gent que tirava pel dret, passant per damunt qualsevol dificultat
amb imprevisions d’extres multimilionàries, ara ens demana
estudis i més estudis per enredar. No hi caurem.
Sí que votarem a favor de mantenir les freqüències perquè
no volem tornar a les freqüències del tren que tenia el Partit
Popular, volem les que hi ha en aquesta legislatura, com també
s’ha de seguir amb la tasca que sí va fer el Partit Popular i
nosaltres hem continuat d’eliminació de passos a nivell.
Sobre el tema de la deslocalització d’Spanair hi coincidim.
Tenc una esmena, però, perquè en comptes de rebutjar el
tancament sigui lamentar o alguna fórmula de transacció que
vostè trobi oportuna, perquè creim que hi ha de ser però creim
que s’ha aprovar rebutjar aquesta deslocalització.
I la resta, ja dic, no tenc temps. Les que demanen
transferències de l’Estat a les Illes Balears, com justícia o
cogestió aeroportuària, hi estam completament d’acord. Les de
transferències del Govern als consells, també. I de la resta, ja
dic, en passarem una graella per votació i, les esmenes, les hem
fetes arribar al portaveu.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista
el Sr. Boned té la paraula.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sra. Presidenta. Com ja ha dit la resta de portaveus,
5 minuts, 328 propostes, complicadíssim. Per tant no entrarem
en detall en algunes. Em sum al llistat que ja han llegit altres
portaveus de les 43 propostes que aprovarem directament. S’ha
fet referència a diverses transaccions ara per part del BLOC, i
nosaltres en farem també una, de transacció, una més a una de
les seves propostes.
Però ara sí parlaríem d’una anàlisi una mica més global del
conjunt de les propostes, i li he de dir que en principi ens ha
sorgit una certa decepció o contradicció, perquè el que hem
sentit avui en boca del portaveu de les propostes de resolució
entenem que exactament no acaba d’ajustar-se a allò que es va
anunciar pel portaveu del grup ahir en la seva intervenció. Se’ns
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va dir que el Partit Popular..., bé, de fet en el que sí coincideix
és en l’anunci de les més de 300 propostes, això sí s’ha complit,
no hi ha problema. Ara bé, l’anunci que es va fer era que es
demostraria que amb les propostes que presentava el PP hi havia
aqueixa voluntat de sumar-se als esforços que està fent el
Govern i de participar en la millora de la situació econòmica,
del tema de l’ocupació, de l’atur, tot això és el que va comentar.
I li he de dir que quan un es pren la molèstia de llegir el gran
nombre de propostes que vostès han presentat, no acabam de
quadrar. A més a més detectam certes contradiccions.
Miri, vostès no es cansen una vegada rere l’altra de demanar
moderació de la despesa, austeritat, contenció, i llavors hi ha
aproximadament un centenar de les propostes que vostès
presenten que incideixen directament en partides del pressupost.
Però, clar, això és molt bo de fer, dit així, perquè vostès el que
no fan de cap manera és dir “bé, volem que la despesa i la
inversió vagi aquí”, perquè vostès entre altres coses toquen
inversió, infraestructures a totes les Illes, compres de terrenys,
solars i demés, subvencions, aportacions econòmiques...; tot
això, vostès ho diuen. Però el que no diuen què volen que aquest
govern deixi de fer de tot allò que té programat i anunciat i que
és molt important per dar cobertura a determinats sectors entre
d’altres, i per buscar i procurar la recuperació econòmica. Això
no ho diuen; és molt fàcil fer el que vostès fan.
A més a més, miri, hi ha un altre fet; una altra crítica que
vostès sempre acostumen a fer als grups que donam suport al
Govern és que amb excés anunciam plans, estudis i coses
d’aquestes, i vostès també tenen a raó de 30 o 40 de les seves
propostes que proposen plans, estudis i demés. Aquí tornam a
veure una certa contradicció del discurs que es fa habitualment
amb el que vostès volen donar a entendre.
Volen eliminar càrrecs. Jo crec que el president en el seu
moment ja va ser prou clar a la seva intervenció: es proposa i es
treballa en una reestructuració de l’Administració pública que
comportarà retocs en el colAlectiu d’empreses, societats,
consorcis, fundacions i demés ens públics. Veurem si això, quan
es vagi produint aquest retoc, els acaba de convèncer, veurem,
no ho sé, perquè potser en algunes qüestions que es toquin
algunes empreses són algunes de les que vostès crearen, i vostès
varen ajustar al seu bon o no tan bon criteri.
Amb les seves propostes entre altres coses també tenim la
sensació que el que pretenen és substituir el Govern, perquè si
acceptàssim bona part de les seves, equivaldria al fet que la
programació, la gestió i el criteri i el programa polític que
aplicaríem seria el seu, no seria el nostre, la qual cosa no té
gaire lògica, tampoc, això és més que clar.
També hem detectat un nombre important de les seves
propostes que coincideixen amb anuncis fets pel Govern en
qüestions en les quals s’està treballant i que per tant estan en
marxa, i no és que els votem que no perquè no hi estiguem a
favor, sinó perquè ja s’estan fent. Per tant és per de més.
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I una darrera qüestió de valoració. En alguns casos hem
detectat una certa ingerència competencial en altres institucions.
Jo crec que amb això també hauríem de ser cautelosos i sobretot
hi ha determinades propostes, diverses, que es refereixen als
consells i a altres institucions, però molt especialment als
consells, i que hauríem de deixar que cadascú tengués la
llibertat de fer servir les seves competències i no intentar
controlar-les per vies de tercers.
I com que ja no em queda temps simplement faré referència
a la transacció que li he anunciat al principi, i que va referida a
la proposta 101, que fa referència al tema del club nàutic, i com
que ja li ha explicat i li ha anunciat la nostra portaveu tenim una
proposta que ressalta entre altres coses la importància que
donam a l’entitat social que és el Club Nàutic d’Eivissa, molt
arrelada a la societat illenca, i la importància per a aqueixa
societat que té que es pugui continuar amb aqueixa activitat, és
pel que nosaltres els oferim, a la 101, una transacció, però per
ressaltar en aquest cas aqueixa mateixa importància i aquest
mateix caire social a per altres clubs, no només el d’Eivissa,
sinó també el Club Nàutic de Palma, el Reial Club Nàutic de
Palma, i el Club Marítim de Maó, i amb això el que faríem seria
afegir a la seva proposta aquests clubs i fer referència a l’interès
estratègic per al port, per a la ciutat i per a les illes, no només
d’Eivissa, sinó d’Eivissa, Menorca i Mallorca.
I quant a la 102, li explic per què hi votam que no: no perquè
no creguem que s’ha de buscar una alternativa, una solució, però
encotillar la sortida definitiva a un article concret d’una llei
concreta potser és anar en excés i potser tenim..., no hi ha un
ventall gaire ample de solucions, però potser n’hi ha alguna
més. Crec que s’ha de buscar l’alternativa, però dir que només
pot ser aqueixa..., per això nosaltres entenem que no la votam a
favor no perquè no creguem que s’hagi de buscar una solució,
sinó perquè encotillar-la només a una proposta no ens pareix
adient.
Dit tot això, simplement creim que entendran la postura del
vot en contra de totes les propostes a les quals deim que no i, bé,
crec que hem fet una valoració positiva dins el to potser una
mica crític de la meva intervenció, però hem fet una valoració
positiva i quasi una cinquantena de propostes crec que no és un
mal percentatge com a resultat final d’aquest debat.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Boned.
Arribats a aquest punt i conclòs el debat convoco els distints
portaveus a la sala de juntes i procedirem a la votació a les
13,15 hores.

3250

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 71 / Fascicle 4 / 22, 23 i 24 de setembre del 2009

Em solAliciten si pot ser a les 13,30; crec que hi ha
transaccions, etc. A les 13,30 hores per votar.

El seu no va? Ara veurem si ha anat o no.
No ha anat.

LA SRA. PRESIDENTA:
Repetirem la votació. No va.
Senyores i senyors diputats, si els sembla bé i ocupen els
seus escons, passaríem a la votació.
Dir-los que a la Junta de Portaveus hi ha hagut algunes
transaccions, que consten en poder del lletrat, i que, a l’hora de
votar les propostes s’entenen que són transaccionades.

Podem donar per vàlida la votació 28, 27? Doncs, queden
rebutjades.
I passam a la votació del grup B. Passam a votar. Votam.
Està igual.

Passarem, en primer lloc, a la votació de les propostes del
Grup Parlamentari Popular. Hi ha diferents propostes i estan en
diferents apartats per tal de passar a la seva votació.
Si els sembla bé, en lloc de començar en el Grup
Parlamentari Popular per la proposta A, donat que és la més
llarga quant a nombre de propostes, passaríem a les B, C i D, de
manera que després votaríem l’A, dient que totes les no votades.
Els sembla bé?
Passam, ... Sí, Sr. Pastor?
EL SR. PASTOR I CABRER:
Sra. Presidenta, és perquè nosaltres no tenim aquest llistat,
és a dir, hauríem d’anar amb un altre sistema perquè a nosaltres
no han tengut de passar-nos-ho i nosaltres anam amb les nostres
fulles, per tant convendria llegir el número de proposta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Doncs, en aquest cas, començarem per la primera.
Passam a votar les propostes del Partit Popular números 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44,
45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99 i 100, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148,
149 i 150, la 151, la 152, l53, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 83, 84, 85, 86...
Em diu el lletrat que ja hem rebut en aquest moment les
propostes i que podem dir bloc A, és així? Doncs, ho han rebut
tots els portaveus?
Si vol, Sr. Diéguez, continuo, ja no ve d’aquí. Li sembla que
va bé?

Pot passar a l’escó de la Sra. Armengol, per exemple, podria
ser una solució?
Està resolt el tema així? Funcionen tots? L’aparell encara
està en marxa, no funciona bé.
Els sembla bé que facem mà alçada, per exemple?
Passam a la votació de les propostes del Grup Popular,
apartat B, que és una sola, la número 47.
Vots a favor? 27.
Vots en contra? 28.
Passam a votar les propostes del Partit Popular agrupades a
l’apartat C, que són dues, la 259 i la 260.
Vots a favor? Unanimitat.
I passam a la votació de les propostes del Partit Popular
agrupades a l’apartat D.
Assentiment? Assentiment.
Passam ara al Grup Parlamentari Mixt, Eivissa pel Canvi, i
hi ha unes propostes agrupades a l’apartat A, que són la 1, la 4,
la 6 i la 16.
Vots a favor? 28.
En contra? 27.
I passam a les propostes del grup B, que crec que estan
aprovades per assentiment. És així? Aprovades, doncs, per
assentiment.
Passam a l’apartat del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i hi ha dues agrupacions: l’A, que són les
propostes 10, 11, 12 i 17, que passaríem a votació.
Vots a favor?

Podem, doncs, passar a la votació de les propostes del Grup
Parlamentari Popular agrupades amb el grup A?
Doncs passam a votar. Votam.

Vots en contra?
28 vots a favor; 27 en contra.
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I a l’apartat B, que són la resta i que s’aproven per
assentiment.

Queden aprovades, per assentiment? Queden aprovades per
assentiment.

Passam ara a un primer grup de propostes del Grup
Parlamentari Socialista, les primeres són les del grup A, que són
la 5, la 7, la 10, la 13 i la 16.

Hi ha un altre grup de propostes del Grup Parlamentari Mixt,
AIPF, que són: hi ha tres apartats, un apartat que és el número
A, que va de les propostes 3 a la 32. Així quadren? És per
orientació, no és que siguin totes seguides les que s’aproven,
sinó perquè els papers els quadrin.

Passam a la votació. Doncs aquest primer apartat, que és
l’A:
Vots a favor?

Grup A, del Grup Parlamentari Mixt, les propostes
comencen amb la 3 i acaben del grup A amb la 32, que no vol
dir que siguin totes incloses. Està clar?

Vots en contra?
Doncs, vots a favor? 27.
Abstencions?
Vots en contra? 28.
Resultat: 28 a favor; 27 en contra; abstenció.
Queda rebutjada.
I passam a l’apartat B, que són les propostes del Partit
Socialista, 3, 4, 14 i 15.

Apartat B, que és una sola proposta, la número 2.

Vots a favor?

Vots a favor? 27.

Vots en contra?

Vots en contra? 28.

28 a favor; 27 en contra.

Queda rebutjada.

I passam a les propostes del Grup Parlamentari Socialista, de
l’apartat C, que són la resta; és a dir, 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18,
19, 20 i 21 d’aquest primer bloc i que queden aprovades per
assentiment. Ok?
Passam a les propostes del Grup Parlamentari Mixt, hi ha
dos blocs també: el bloc A, que són les propostes números 10,
12, 14 i 15, del Grup Mixt, presentades pel Sr. Vicens.

Apartat C, hi ha les propostes 1, 13, 16, 27, 28, 29, 31 i 33,
que queden aprovades per assentiment.
I després hi ha la darrera proposta del Grup Parlamentari
Socialista, que s’ha registrat amb el número 12513, i que crec
que també queda aprovada per assentiment.
Em demana la paraula per a qualque cosa, Sr. Pastor? Està
bé?

Vots a favor? 1.
Doncs queda aprovada per assentiment.
Vots en contra? 27.
I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
Abstencions?
Queda rebutjada.
Al grup B, hi ha les propostes 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 16, 17, 5
i 7 i queden aprovades per assentiment. No? Sí, sí, sí. Ah,
perquè no voten. Com que no és habitual que hi hagi grups que
no votin.
A veure, doncs, vots a favor? 28.
Vots en contra? No n’hi ha.
I abstencions? Tampoc.
Queda aprovada.
Grup Parlamentari Mixt, un altre grup de propostes que són
la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 i la 10, d’Unió
Mallorquina.

3394

BOPIB núm. 96 - 2 d'octubre de 2009

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre el
Pla de Seguretat, Salut i Ambient laboral 2008-2011 (RGE
núm. 11281/09).
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de setembre de 2009, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació qui, acompanyada de la directora general de Salut
laboral, del cap de Premsa i del cap de Gabinet, informà sobre
el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 12511/09, presentades pel Grup Parlamentari
Mixt (UM), derivades del Debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 23 de setembre de 2009).
RGE núm. 12512/09, presentades pel Grup Parlamentari
Mixt (AIPF), derivades del Debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 23 de setembre de 2009).
RGE núm. 12513/09, presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, derivades del Debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 23 de setembre de 2009).
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les propostes de resolució
següents, derivades del debat sobre l'orientació política general
del Govern de les Illes Balears.
Assumptes Socials, Immigració i dona

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 12506/09, presentades pel Grup Parlamentari
Popular, derivades del Debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 23 de setembre de 2009).
RGE núm. 12507/09, presentades pel Grup Parlamentari
Mixt (Eivissa pel Canvi), derivades del Debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 23 de
setembre de 2009).
RGE núm. 12508/09, presentades pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, derivades del Debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 23 de
setembre de 2009).
RGE núm. 12509/09, presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, derivades del Debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 23 de setembre de 2009).
RGE núm. 12510/09, presentades pel Grup Parlamentari
Mixt, derivades del Debat sobre l'orientació política general
del Govern. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa, de manera immediata, el registre de
control de dispensació de la píndola del dia després.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que dins el marc de la Mesa de Diàleg Social s’apliqui
el principi d’igualtat de retribució per una feina d’igual valor i
s'eliminin les diferències de remuneració entre homes i dones.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un programa de reeducació d’homes
maltractadors condemnats a cada una de les illes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que tots els
projectes de cooperació internacional tenguin com a requisit
puntuable la perspectiva de gènere.
5.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a portar a terme un pla de xoc d’atenció a les persones
dependents, per tal d’accelerar el pagament de les prestacions a
les persones que en tenen dret dintre els terminis establerts a la
legislació vigent.
6.El Parlament de les Illes Balears promourà una comissió no
permanent específica per analitzar el cost de la dependència a
les Illes Balears a l’actualitat i amb una perspectiva de futur.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar la reclamació de les competències de serveis
socials per part dels ajuntaments de la nostra comunitat.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a formalitzar la creació d’una mesa de treball per crear
la cartera de serveis prevista a la nova llei de serveis socials de
la nostra comunitat autònoma, en el termini màxim de 3 mesos.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a unificar els mecanismes d’atenció a les persones a
l’atur que no tenen cap prestació econòmica, de manera que
s’estableixi un sol tipus de prestació, un sol mecanisme
d’atenció i un sol reglament d’aplicació, conjuntament entre les
conselleries de Treball i de Serveis Socials.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar el procés de SAAD, de tal manera que els
ajuntaments puguin portar a terme de manera autònoma tant el
tràmit de valoració i assignació del grau de dependència, com
el PIA, amb la supervisió corresponent dels consells insulars i
la dotació econòmica que anualment estableixi el Govern de les
Illes Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir els tràmits oportuns per assegurar el
finançament dels serveis que presten les entitats sense ànim de
lucre relacionades amb l’àmbit sociosanitari, almenys al mateix
nivell que ho feien fins al juny de 2007.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a accelerar al màxim el pagament dels serveis
concertats amb entitats sense ànim de lucre i empreses, de tal
manera que no hagin de patir l’assoliment d’interessos que
poden provocar una minva de finançament real de l’activitat
diària als esmentats serveis.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a compensar els interessos generats per la fórmula del
confirming als ajuntaments de la nostra comunitat, en tot el que
aplica al pagament de partides de l’àmbit social.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retornar pla de serveis establert en el seu moment al
centre Joan Crespí, per tal d’evitar que el que havia de ser un
centre de dia sigui un arxiu o que les instalAlacions serveixin
finalment per portar a terme tasques administratives en lloc de
les d’atenció sociosanitària al colAlectiu de persones amb
discapacitat física.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a portar a terme les accions oportunes per tal de deixar
de ser la comunitat autònoma d’Espanya amb més retard en el
pagament de les prestacions de dependència.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a portar a terme una dinàmica de feina conjunta amb
l’oposició per tal d’afrontar els efectes socials de la crisis
econòmica amb les màximes garanties de consens i d’aportació
d’idees positives pels ciutadans de les Illes Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a atendre amb urgència la petició dels consells insulars
de comptar amb centres terapèutics per a menors.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer realitat l’anunci de 20 nous centres de dia a Palma
abans del final de la legislatura.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer realitat l’anunci d’una nova residència per a
persones majors abans del final de la legislatura.
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20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a portar a terme un pla de suport a les entitats sense
ànim de lucre de l’àmbit sociosanitari per tal que sigui viable la
seva estabilitat econòmica i la del manteniment de les persones
que actualment hi fan feina.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central al
reconeixement dels descomptes aeris per als residents legalment
establerts a la nostra comunitat autònoma, mesura aprovada pel
Parlament de les Illes Balears per unanimitat.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració d’un pla estratègic integral d’atenció i
acollida per a les persones immigrades.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar els recursos en matèria de recolzament de
l’alumnat immigrant en les aules i centres escolars davant la
situació de massificació que es produeix.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la reforma de la Llei 3/1993, de comunitats balears
assentades fora de la comunitat autònoma per tal d’adequar-la
a la realitat actual.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la construcció d’una residència comarcal
especialitzada per alzheimer i parkinson al municipi de
Manacor.
26. El Parlament de les Illes Balears constata la incompliment
per part del president del Govern de les Illes Balears de l’esperit
que impregna les lleis de paritat aprovades pel Parlament de les
Illes Balears atès que no ha conformat un Consell de Govern de
caràcter paritari.
Joventut
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar la reducció d'imposts per compra del primer
habitatge per joves
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar les ajudes per a l’accés al lloguer emprant el
model del Programa “Palma Habitada” de l’Ajuntament de
Palma.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar un règim de copropietat amb opció de compra
per joves.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació de la universitat oberta a la UIB.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació de beques per a joves en atur per cursos
d’idiomes a Europa, i per feina a l’estranger durant el període
no lectiu.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al retorn del trilingüisme a totes les escoles.

3396

BOPIB núm. 96 - 2 d'octubre de 2009

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar el retorn als estudis no acabats amb cursos
mixts de formació i feina pels joves.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar les obres de construcció del nou edifici de
l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar l’“Aval-feina” on es garanteixi la primera
feina al jove que acaba la seva formació, i que en pugui
aconseguir un altre una vegada acabats estudis superiors
posteriors.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la instalAlació d’una antena única a Monte Toro.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a lluitar pel descens de l’atur juvenil amb els criteris de
qualitat de la feina i contractació indefinida.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar les ajudes a l’autoocupació (joves autònoms,
joves empresaris i microempreses) mitjançant assessorament
legal, fàcil lloguer de locals empresarials o despatxos
professionals, i compra d’equips i sistemes informàtics.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a efectuar de manera immediata les transferències de
joventut al Consell de Mallorca.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació de consells locals de la joventut.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar la rehabilitació d’habitatges ja existents per
a joves de fins a 35 anys.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb el Govern de l’Estat la cessió dels
terrenys militars en desús per a la construcció d'HPO.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’aprovació immediata del Pla Jove.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al desenvolupament de la Llei integral de joventut
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració d’un estudi sociològic complet sobre
l’estat i els problemes que afecten la joventut balear.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la reimplatantació de la fira Futur Jove.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un pacte autonòmic per la emancipació
juvenil.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de conciliació de la vida estudiantil i
vida laboral.
Actuacions municipals i en matèria d'innovació
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar una partida suficient per tal de donar
compliment a la Proposició no de Llei aprovada per tots els
grups parlamentaris a fi de fer efectiva la compra de l’edifici del
Sindicat de Felanitx.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar les ajudes per a la eliminació de barreres
arquitectòniques de voreres i places dels municipis.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la instalAlació WI-FI a zones d’especial interès i
turístics, de difícil accés i zones rurals.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la millora de la cobertura de la telefonia mòbil i
internet a les urbanitzacions turístiques de Menorca.
53. El Parlament de les Illes Balears constituirà una comissió
parlamentaria per estudiar i impulsar la declaració de capitalitat
de la ciutat d’Eivissa.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i al Govern d’Espanya perquè, en colAlaboració amb
l’Ajuntament de Maó, executin i duguin a terme les
infraestructures i els serveis necessaris a la zona de Sant Antoni
del Port de Maó.
Medi ambient
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar, de manera urgent, l’Autoritat de Gestió de
la Serra de Tramuntana, després que dia 11 de març, per
unanimitat de tots els membres de la Comissió d’Ordenació del
Territori, s’aprovés convocar-la en un termini màxim de dos
mesos sense que encara s’hagi convocat.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir quina serà la solució definitiva per a la millora
de l’aigua de Porto Colom i fer-ho d’acord amb l’Ajuntament de
Felanitx.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
signar el conveni de torrents tal i com es va comprometre l’any
2007 i a més a pagar la quantitat de 15 milions d’euros per a
l’any 2009.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè detalli quines finques pensa adquirir amb els 30
milions d’euros que encara resten per invertir a Balears durant
la present legislatura.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
perquè liciti les depuradores de Palma II, Santa Eulàlia, Port
d’Addaia i Can Picafort dins l’any 2009 tal i com es va
comprometre la ministra de Medi Ambient i Medi Rural el
passat dia 5 de març.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar el Pla de residus perillosos de les Illes
Balears.
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61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre decisions urgents perquè Balears no s’allunyi
més del protocol de Kyoto, atès que han augmentat les
emissions de CO2 de manera considerable.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu el Pla de deixalleries que va ésser presentat
ara fa més de un any.
63. El parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar el Pla de recursos hídrics per a Menorca i
dotar-lo econòmicament en els pressupostos del 2010.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a controlar la qualitat de les aigües depurades que són
utilitzades per les comunitats de regants, a fi i efecte d’evitar
que aigües amb un excés de nitrats, clorurs o cloriformes siguin
empleades per a reg.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar les mesures necessàries per solucionar el
problema dels nitrats a les aigües potables de Menorca.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en els pressupostos de la comunitat per al
2010 el cent per cent del finançament d’una planta
potabilitzadora de Sant Lluís.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en los pressupostos de la comunitat para al
2010 el cent per cent del finançament de la planta
potabilitzadora d’Es Castell.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instar les administracions competents a regular els
fondejos de les costes menorquines.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a vetllar per la correcta delimitació de la línia de costes
a Menorca, tot intentant aconseguir el major consens possible
amb els afectats i preservant l’interès general.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a la
compra de finques costaneres a Menorca.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar mesures preventives i amb suficient antelació
que permetin evitar l’extensió de la plaga de la “lagarta peluda”
a Menorca.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiva la compra de la muntanya de l’ermita de
Ferreries.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a comprar les instalAlacions del Barranc des Polvorí a
Alaior (Menorca).
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les obres de la III fase canalització Canal
Salat.
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75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar finançant el dic exterior i l’estació marítima
del nou port de Ciutadella.
76. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta que el
projecte de Cala Busquets, a hores d’ara, continuï sense haver
estat licitat i insta Ports de les Illes Balears a tramitar la
contractació i executar amb diligència el mencionat projecte.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el projecte de construcció del dic de
Ciutadella, amb una de les 4 propostes viables per fer possible
l’atracament de creuers al dic de Ciutadella.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir el finançament del cost final de les obres de
construcció del dic de Ciutadella.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
crear novament la Capitania de Menorca amb els districtes de
Ciutadella i Maó.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar continuïtat a la millora dels serveis portuaris de
Fornells amb l’ampliació d'amarratges i ancoratges i la dotació
d'una àrea tècnica de serveis.
81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un estudi que doni continuació al poliducte
del port de Maó fins a la bocana del port.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar l’estudi tècnic perquè la descarrega de
combustibles es realitzi fora del port.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les millores previstes a l’emissari de la
depuradora Nord de Ciutadella.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la construcció d’una nova depuradora a les
urbanitzacions de Sant Jaume i Torre Sol i Nou, al municipi
d’Alaior.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar una solució definitiva a l’emissari de Maó-Es
Castell.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Central a
dotar el Port de Maó de totes les infraestructures portuàries
necessàries que li permetin adaptar-se al nou trànsit comercial,
de mercaderies i turístic.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar a Cala Figuera del Port de Maó una unitat de
turisme nàutica que permeti oferir nous serveis medicoesportius
i turístics a aquella zona.
88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
elaborar i executar el pla d’usos de la finca d’Alfurinet de
Menorca i posar-la a disposició dels ciutadans per a la seva
visita i gaudi públic.
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89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a procedir a la neteja urgent dels canals i abocadors
ilAlegals existents a la zona humida denominada Ses Feixes des
Prat de ses Monges (Eivissa) per part de la Conselleria de Medi
Ambient.
90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a procedir a redactar amb la participació de
l’administració local i insular i dels propietaris de Ses Feixes,
un projecte per part de la Conselleria de Medi Ambient per a la
posada en valor de Ses Feixes des Prat de ses Monges, aportant
els recursos necessaris per a la seva execució.
91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, a realitzar
actuacions tendents a millorar l’entorn i la posada en valor del
riu de Santa Eulàlia des Riu a l’illa d’Eivissa (dragat de la
desembocadura, neteja, senyalització, embelliment, etc.).
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme la reposició d’arena de les platges de l’illa
d’Eivissa.
93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè mitjançant la Conselleria de Medi Ambient,
arribi a un acord amb el Ministeri de Medi Ambient,
l’Ajuntament d’Eivissa i el Consell Insular d’Eivissa, per tal que
en els propers dies es fixi l’emplaçament definitiu de la nova
depuradora de Vila per poder iniciar la seva execució.
94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les a
iniciar urgentment les obres de la depuradora de Santa Eulàlia
del Riu a l’illa d’Eivissa.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè mitjançant la Conselleria de Medi Ambient,
escometi en els propers dies la reparació i prolongació de
l’emissari de Talamanca a Eivissa.
96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries per al perfecte
funcionament de les depuradores de Portinatx i Sant Miquel a
l’illa d’Eivissa.
97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de recuperació ambiental i cultural de
l’espai d’Es Soto, situat al sud de les murades d’Eivissa i a la
porta del futur parador nacional atenent a la repercussió positiva
que per als béns declarats Patrimoni de la Humanitat suposaria.
98. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar urgentment la redacció del Pla Director del
Port de Sant Antoni de Portmany a l’illa d’Eivissa.
99. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instalAlar ducs d'alba al port de Sant Antoni de
Portmany per facilitar l’atracament de creuers turístics.
100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar urgentment les obres de reparació dels
danys causats pel temporal de l’hivern de 2008-2009 en el port
de Sant Antoni de Portmany a l’illa d’Eivissa.

101. El Parlament de les Illes Balears manifesta que el Club
Nàutic d’Eivissa és una concessió d’interès estratègic i rellevant
per al Port, per a la ciutat i per a l’illa d’Eivissa.
102. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat Portuària
de Balears a declarar que el Club Nàutic d’Eivissa té interès
estratègic i rellevant per al port d’Eivissa i en conseqüència, pot
acollir-se a allò que disposa l’article 107.2 c) de la Llei 48/2003,
de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis.
Treball
103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern central una prestació
temporal per desocupació i millora de les competències
professionals, igualment que als treballadors emparats pel Reial
Decret Llei 10/2009, per aquells treballadors fixos discontinus
que, en el temps de vigència del programa d’aquest Real Decret
Llei, es trobin sense prestacions, ni subsidis ni rentes durant els
períodes de suspensió d’activitats.
104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar la diagnosi del “Pla de seguretat, salut i
ambient laboral” amb informes i dades per illes, amb els índexs
d’incidència de 12 mesos, per sectors d’activitat, gravetat dels
accidents, per nombre de treballadors de les empreses, per sexe
i edats, modalitat dels contractes, per estrangers, pel lloc i forma
dels accidents, per tipus de lesió, per l’evolució, etc., per tal
d’aconseguir que les accions i mesures del pla s’adeqüin
plenament als perfils dels accidents.
105. El Parlament de les Illes Balears reitera novament la
instància al Govern de les Illes Balears a iniciar les activitats
formatives dels de Formació Professional Laboral de la Mar a
Menorca i de Turisme a Mallorca.
106. El Parlament de les Illes Balears, davant l’actual falta
d’oferta formativa professional laboral per als treballadors en
atur, insta el Govern de les Illes Balears a resoldre amb urgència
la convocatòria de 30 de juliol de 2009 de Formació
Professional adreçada prioritàriament a treballadors i
treballadores desocupats.
107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, juntament amb els representants dels
empresaris i dels treballadors de Menorca, un pla integral
insular d’ocupació que, en el marc del recentment aprovat “Pla
d’Ocupació de les Illes Balears “ i amb la implicació del consell
insular i dels ajuntaments, es doni impuls i s’afavoreixi la
recuperació de les activitats econòmiques, les inversions
empresarials i la millora de la formació i de les competències
professionals per tal d’aconseguir aturar la destrucció de llocs
de feina, l’augment de persones en atur i així poder recuperar la
tradicional vitalitat de l’economia menorquina.
Mobilitat i ordenació territorial
108. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears revisar la declaració de servei públic del transport
aeri interinsular.
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109. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a declarar servei públic el transport aeri entre la
península i les illes menors.

125. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la supressió de passos a nivell de l’actual línia
ferroviària.

110. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar les condicions del transport aeri com a
instrument de potenciació de Menorca i Eivissa com a destí
turístic.

126. El Parlament de les Illes Balears rebutja el tancament de la
base ubicada a Palma de la companyia aèria Spanair.

111. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prolongar el metro de la Universitat de les Illes
Balears fins a l’Hospital de Son Espases.
112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que dins el Conveni ferroviari amb l’Estat
s’executi el soterrament del tren a Inca.

127. El Parlament de les Illes Balear rebutja el tancament de
l’hangar de manteniment d’Iberia a Son Sant Joan i el seu
trasllat a l’aeroport del Prat.
128. El Parlament de les Illes Balears rebutja la inactivitat del
Govern de les Illes Balears davant la crisi del sector aeri tal i
com vénen denunciant els sectors econòmics i socials de les
Illes Balears.

113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no deixar fora del Conveni ferroviari amb l’Estat
la prolongació del tren fins Alcúdia.

129. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
pel fet de que encara no s’hagi establert en els aeroports de les
Illes Balears la cogestió aeroportuària tal i com estableix el
nostre Estatut d’Autonomia.

114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a respectar les previsions del Pla Director Sectorial
de Transports de les Illes Balears pel que fa al pas del tren pel
nucli de Manacor.

130. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu rebuig
davant el fet de que el Govern de les Illes Balears encara no
hagi negociat la declaració de servei públic de les illes menors
amb la península.

115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir les freqüències de transport públic de
les Illes Balears.

131. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
pel fet de que el Govern de les Illes Balears encara no hagi
negociat l’establiment dels vols interilles a 27,5 euros per
trajecte.

116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir la despesa de personal del Consorci de
Transports de Mallorca.

132. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla estratègic en matèria d’habitatge.

117. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a suprimir la cogerència de Serveis Ferroviaris de
Mallorca.

133. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment
per part del Govern de les Illes Balears de la construcció de
5.000 nous habitatges de protecció pública.

118. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a suprimir la Direcció General de Transport Aeri
i Marítim de les Illes Balears.

134. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redefinir la política d’habitatge amb noves línies
per tal d’activar la compravenda d’habitatges i el sector de la
construcció.

119. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a suprimir la Direcció General de Carreteres del
Govern de les Illes Balears.
120. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar fi a la vaga de SFM.
121. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
d’"enxufisme" d’interins dins el Servei Ferroviari de Mallorca.
122. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar la prolongació del tren fins Alcúdia per
l’anomenat traçat sud.
123. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè el tren fins Artà arribi als nuclis turístics de
la comarca per tal d’arribar a una major població.
124. El Parlament de les Illes Balears rebutja que el tren torni a
passar en superfície pel passeig del ferrocarril de Manacor.

135. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu rebuig
davant la paràlisi dels projectes de sòl públic de Son Busquets
i Son Simonet.
136. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tramitar i pagar les ajudes d’habitatge públic
sense retards.
137. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb el Consell Insular de Mallorca
per tal d’auditar el desdoblament de la carretera de Manacor.
138. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a auditar
els projectes modificats de les carreteres de l’illa d’Eivissa.
139. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
davant la paràlisi del Govern de les Illes Balears en la
finalització de les carreteres del nou accés a l’aeroport d’Eivissa
i d’Eivissa a Sant Antoni.
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140. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè de forma urgent amb el Consell Insular de
Mallorca i l’Ajuntament de Palma es comencin les obres per
solucionar els accessos a l’Hospital de Son Espases.
141. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern balear a
realitzar urgentment les obres de finalització del drenatge de la
carretera de accés a l’aeroport d’Eivissa.
142. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a finançar amb càrrec al Pressupost 2010 de la
comunitat autònoma l’execució de les obres de remodelació de
l’E-10 (primer cinturó de la ciutat d’Eivissa), per a convertir-la
en via urbana.
143. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les obres de la Ronda Sud de Sant Antoni
de Portmany a l’illa d’Eivissa, la construcció de la qual estava
prevista en el projecte inicial de la carretera d’Eivissa a Sant
Antoni.
144. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un Pla de connectivitat aèria que
contempli un comitè de rutes específic per a l’aeroport
d’Eivissa, que ofereixi solucions per millorar el transport aeri de
l’illa d’Eivissa.
145. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre totes les mesures necessàries per millorar
el transport aeri i marítim de l’illa d’Eivissa amb la resta d’illes
amb la Península.
146. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
revisar l’acord amb els propietaris i ajuntaments afectats per la
partió de costes de l’illa d’Eivissa.
Agricultura i Pesca
147. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes per a un nou pla d’electrificació
rural.
148. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes per millorar camins rurals.
149. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes per organitzar la Mostra de Races
Autòctones a Menorca.
150. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes a les confraries de pescadors i
cooperatives agràries de Menorca.
151. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar el cultiu de farratges amb aigües
depurades a Menorca.
152. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar el cultiu destinat a biocombustible a
Menorca.

153. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la construcció d’un magatzem regulador
agroramader a Menorca.
154. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la promoció de productes de qualitat i foment de
marques de qualitat de productes agroalimentaris de Menorca.
155. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes als productes amb denominació
d’origen.
156. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al foment de productes autòctons de Menorca.
157. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un projecte d’instalAlació d’una planta
dessecadora d’alfals produïda en regadiu d’aigües depurades de
Menorca.
158. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el diàleg amb el sector agrari.
159. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pagar d’immediat les ajudes pendents als
agricultors.
160. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar immediatament les ajudes previstes en
el Pla Proagro per al 2009.
161. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el programa agroambiental original de
Proalfa, en el sentit que els ramaders que deixin de regar a les
àrees afectades per la salinització dels aqüífers, rebin una ajuda
per hectàrea transformada a secà i, a més, rebin una porció
d’alfals dessecat procedent de Plandisa superior a les que reben
els ramaders que continuen regant farratge a les dites àrees
afectades per la salinització dels aqüífers.
162. El Parlament de les Illes Balear insta la Conselleria
d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears a activar
i desenvolupar una línia d’ajuts, quantificada pel sector en
aproximadament uns 650.000 euros, destinada als productors de
llet i als fabricants de productes lactis per tal de poder recuperar
la competitivitat perduda enfront els productors i fabricants de
la península.
163. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears a dur a terme
les gestions oportunes amb les grans superfícies comercials per
tal de treure endavant els estocs de productes lactis que es
troben emmagatzemats a les fàbriques de l’illa.
164. El Parlament de les Illes Balears insta les conselleries
d’Agricultura i Comerç del Govern de les Illes Balears a activar
i desenvolupar una campanya de promoció per a la
comercialització i el consum dels productes lactis locals entre
les grans superfícies, el sector turístic i els petits consumidors.
165. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures concretes i urgents per
compensar les davallades de preus en origen als pagesos que
han situat aquest sector al límit de la fallida.
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166. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures concretes i urgents per reduir
l’Índex de Preus d’Origen i Destí (IPOD) a fi de reduir el
marges (fins a 401%) en què es veuen incrementats els preus
dels aliments agrícoles i ramaders al consumidor.

176. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
crear un fons estatal de 3.000 milions destinats a finançar la
despesa corrent dels ajuntaments.

167. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les gestions necessàries davant el
Govern de l’Estat a fi que es compleixi la moció aprovada al
Congres dels Diputats el dia 19 de maig, especialment les
mesures de caràcter fiscal consistents en:
a) Modificar la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost
sobre el valor afegit, amb la finalitat d’aplicar el tipus reduït del
7% als subministraments de gas natural i electricitat en els
regadius, d’acord amb l’habilitació que conté la Sexta Directiva
i supeditant la seva aplicació a la conformitat de la Comissió
Europea.
b) Incrementar el percentatge de devolució de l’IVA de
Compensació des del 7,5% al 9%, igual que es va fer per al
sector agrícola.

177. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ajudar els ajuntaments a sufragar els costos de
manteniment de l’educació infantil de 0-3 anys.

168. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar davant el Govern de l’Estat la
concessió d’ajudes especials al transport d’entrades agrícoles y
ramaderes a les Illes Balears a fi d’abaratir els costos de les
explotacions agràries.
169. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits davant el Govern central i la
Unió Europea per aconseguir l’estatus de zona agrícola
desfavorida al territori de les Illes Balears.
170. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè conjuntament amb el Govern de l’Estat
estableixi un pla que garanteixi la igualtat de preus de les
entrades agràries bàsics amb el continent.
171. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures especials per a la vigilància i el
control de les activitats oligopolítiques en el mercat
agroalimentari.
172. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears establir una ajuda econòmica als particulars per a
la electrificació i el soterrament de cables en el medi rural.

Educació i cultura

178. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè el colAlegi públic Sa Graduada (Maó) es
mantingui com a centre escolar de primària, i a facilitar un
emplaçament per a la nova Escola d’Adults.
179. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ajudar els ajuntaments a sufragar el 33% dels
costos de manteniment de les escoles municipals de musica i
dansa.
180. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ajudar els ajuntaments a sufragar els costos de
personal de neteja i vigilància, així com tots els costos de
subministres, com llum i gasoil, dels edificis destinats a centres
públics d’educació infantil i primària, l’assumpció dels quals és
dels ajuntaments.
181. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una campanya informativa entre els
usuaris d’MP3 i altres aparells electrònics que emprin audiòfons
d’orella, tot informant-los del correcte ús dels mateixos, amb
l’objectiu de minvar el perill de pèrdua auditiva que s’ha
detectat en recents estudis mèdics.
182. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè els llibres de text siguin gratuïts en tots els
cursos de Primària i Secundària a partir del curs 2010-2011.
183. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure un pla dins l’àmbit de les escoles
públiques i concertades que promogui l’esperit d’esforç i estudi
entre els alumnes, i a revestir d’autoritat la figura del mestre.

Finançament

184. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a donar compliment a la promesa realitzada pel president Sr.
Rodríguez Zapatero de dotar d’un ordinador cada dos alumnes
d’educació secundària.

173. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no destinar a amortitzar deute l’increment de
finançament extra que arribarà suposadament de l’Estat.

185. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar una solució definitiva pragmàtica sobre
la ubicació del nou conservatori de música de Menorca.

174. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar el finançament econòmic dels consells
insulars.

186. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una campanya informativa entre els
escolars i els pares i les mares d’alumnes de les Illes Balears
sobre els factors que influeixen en el mal d’esquena als centres
escolars.

175. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar el finançament econòmic dels
ajuntaments.

187. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes al transport d’estudiants
universitaris i l’increment de les beques per estudiar fora de
l’illa.
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188. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una ajuda per a la promoció dels
modismes i el lèxic propis de les Illes Balears en els mitjans de
comunicació i en els llibres de text escolars.
189. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una ajuda per a la difusió i el
coneixement dels antics anglicismes de Menorca atès el risc de
desaparició.
190. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a dotar dels serveis necessaris, així com de les inversions
pertinents, els museus, les biblioteques i els arxius estatals
gestionats per la comunitat autònoma de les Illes Balears, abans
que aquests siguin transferits als respectius consells insulars.
191. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a invertir l’1% cultural, tot d’acord amb la Llei
balear de patrimoni històric, de forma equitativa entre les quatre
illes.
192. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar la rehabilitació del Teatre des Born de
Ciutadella de Menorca.
193. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes per a l’adquisició de la colAlecció
Montobbio.
194. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes per a la millora de les
infraestructures de les biblioteques municipals de Menorca.
195. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una ajuda per a la construcció i millora
de centres culturals i espais multifuncionals a Menorca.
196. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no discriminar cap projecte editorial ni cultural
si es duen a terme en qualsevol de les dues llengües oficials a la
comunitat autònoma.
197. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar l’art. 11 de la Llei de normalització
lingüística.
198. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el Pla de Normalització Lingüística.
199. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear el Consell de les Arts i la Cultura com a
referent per al desenvolupament de les polítiques culturals de les
Illes Balears.
200. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar un pacte per a la política cultural amb
els sectors implicats: ajuntaments, creadors, entitats culturals i
empreses.
201. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de suport, dinamització i
manteniment d'equipaments culturals de les illes Balears,
dirigits a equipaments culturals i entitats sense finalitat de lucre,
en colAlaboració amb els consells insulars i els ajuntaments.

202. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per a la presentació al Parlament de les
Illes Balears de la Llei de mecenatge de les Illes Balears.
203. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el sistema bibliotecari de les Illes
Balears, i a crear el mapa de lectura pública per tal de dotar de
recursos la xarxa de biblioteques municipals.
204. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un mapa d'equipaments patrimonials i
béns culturals de Balears, per tal de detectar les necessitats i
establir les prioritats d'actuació, d'acord amb els propietaris i les
administracions.
205. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
escometre las obres de la fase II del centre cultural Can
Portmany a Sant Antoni de Portmany a l’illa d'Eivissa.
206. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport i a colAlaborar econòmicament amb
el Centre d’Estudis Avançats d’Eivissa i Formentera.
207. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir urgentment un nou institut en el
municipi de Santa Eulàlia des Riu a Eivissa per al qual
l’Ajuntament ja ha cedit el terreny necessari per a la seva
ubicació.
208. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar els tràmits per a la signatura d’un
conveni entre l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a
Eivissa i la Conselleria d’Educació per a la construcció d’un
nou colAlegi d’educació primària en el municipi.
209. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les gestions necessàries per construir el
gimnàs del colAlegi Can Coix en el municipi de Sant Antoni de
Portmany a Eivissa.
210. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar la construcció dels centres educatius
pendents i a millorar els existents per eliminar els barracots
provisionals instalAlats durant aquest curs a les illes de Menorca
i Eivissa.
211. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
construir la Biblioteca Estatal que ja té un terreny cedit per a la
seva ubicació en el municipi de la ciutat d’Eivissa.
212. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè en el termini de 6 mesos presenti una
proposta per impulsar el projecte de Facultat de Medicina, amb
la colAlaboració dels agents socials, grups parlamentaris i la
Universitat de les Illes Balears.
213. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pacte per l’educació en colAlaboració
entre la comunitat educativa i els distints agents socials i polítics
que condueixi a donar estabilitat al projecte educatiu.
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214. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la revisió del mapa escolar i reestructurar, si
s’escau, els projectes d’infraestructures dels propers 4 anys.
215. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un pla específic per fomentar que els
alumnes cursin estudis post obligatoris tant de formació
professional com universitaris.
216. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de xoc per a la reducció del fracàs
escolar.
217. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’elaboració d’un decret que reguli el marc
lingüístic incorporant la llengua estrangera.
218. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar el Pla de digitalització amb un
cronograma adequat.
219. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la recuperació del Pla de potenciació
d’ensenyaments artístics.
220. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar i fer públic el mapa escolar de
Menorca.
Turisme
221. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa mesures i mecanismes de
finançament per aconseguir la desestacionalització turística.
222. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir competència de promoció turística als
consells, tal i com preveu el nou Estatut d’Autonomia.
223. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central per
tal que a Menorca s’habiliti una residència oficial per a caps
d’estat i primers ministres.
224. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
crear un parador nacional a Menorca.
225. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un nou pla d’embelliment dels
municipis amb un finançament del cent per cent.
226. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un nou pla de soterrament de cables de
telèfons i elèctrics a les urbanitzacions turístiques.
227. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el finançament de la rehabilitació del
Pati de sa Lluna.
228. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar la rehabilitació del Cuartel Duque de
Crillón d’Es Castell amb els mateixos criteris que la
rehabilitació del Pati de sa Lluna d’Alaior.
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229. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir la nova escola d’hoteleria de Menorca.
230. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar en els pressuposts de la comunitat
autònoma del 2010 una partida per a la promoció específica del
turisme MICE (congressos i incentius) a l’illa d’Eivissa.
231. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a escometre la remodelació de la zona turística de
la Platja d’en Bossa a l’illa d’Eivissa.
232. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries amb el Govern de
l’Estat per realitzar les obres de la segona fase del passeig de
Ses Variades, el tram comprès entre el Caló des Moro i Cala
Gració.
233. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar econòmicament i tècnicament en el
Pla Renove de Sant Antoni de Portmany a Eivissa.
234. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar la segona fase del Palau de Congressos
d’Eivissa a Santa Eulàlia des Riu.
Comerç i indústria
235. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dinamitzar el recinte firal de Menorca i a
potenciar i mantenir el nombre de fires que es realitzen des de
fa anys.
236. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar el Recinte Firal de Menorca per a la
celebració de congressos.
237. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar urgentment un pla de xoc per a la
indústria bijutera de Menorca, tal i com es va comprometre.
238. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’una planta biodiesel a Menorca.
239. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un centre d’interpretació d’energies
renovables a Menorca
240. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la biomassa i el biocombustible.
241. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar els plans d’ajudes a les petites i
mitjanes empreses per adaptar-los a les necessitats reals de
reactivació d’una economia en crisi com és de les Illes Balears.
242. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a publicar les convocatòries d’ajudes per al foment
de l’activitat econòmica en els quinze primers dies de gener de
cada any.
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243. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a satisfer d’immediat las ajudes pendents a les
empreses de les Illes Balears.
244. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un protocol d’ajuts a les empreses en
crisi de les Illes Balears.
245. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una línia de ajudes als ajuntaments per
compensar les davallades dels imposts municipals a les
empreses (IBI, taxa recollida de fems, IAE...).
246. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en les línies d’ajuts les petites empreses
de la construcció i les indústries relacionades (fusteries,
electricitat...).
247. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una extensió del Parc Bit a l’illa d’Eivissa.
248. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reprendre les inversions dirigides a la creació i el
desenvolupament de polígons industrials a les Illes Balears i,
especialment, a finalitzar les que estan iniciades de la legislatura
anterior.
249. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reprendre les inversions dirigides a la construcció
de naus modulars per a les petites empreses.
250. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acomplir amb les disposicions de la Directiva de
Serveis i d’aquesta manera a establir la reducció i simplificació
dels procediments administratius per a la tramitació de
llicències o autoritzacions d’instalAlació, obertura, construcció
o prestació de serveis o activitats econòmiques.
251. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acomplir la Llei 11/2007, de 22 de juny, de
l’Estat, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, de
manera que els ciutadans de les Illes Balears gaudeixin de forma
real i no fictícia dels drets que els dóna aquesta llei.
252. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesurers necessàries per establir una
finestreta única per a la tramitació de llicències o autoritzacions
d’instalAlació, obertura, construcció o prestació de serveis o
activitats econòmiques.
253. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir les mesures necessàries per millorar el
sistema de telecomunicacions a fi d’obtenir un millor accés a
banda ampla a un preu raonable per als ciutadans de les Illes
Balears i especialment per a les empreses.
254. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures adients per acomplir les
instruccions contingudes en el Paquet d’Energia i Canvi
Climàtic que el Consell Europeu aprovà en desembre del 2008
i que impliquen un estalvi d’un 20% en consum energètic i
cobrir un 20% del consum energètic amb fons d’energia
renovable.

255. Pel que fa a les esteses elèctriques aèries, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a:
a) Establir com a principi el soterrament de totes les línies
aèries de conducció elèctrica, incloses les de mitja i alta tensió,
exceptuant únicament les que tècnicament acreditin la
impossibilitat de soterrament.
b) Complir l’establert en el darrer paràgraf de la disposició
final segona de la Llei 20/2006, es a dir, “el Govern, mitjançant
la conselleria competent en matèria d’energia, coadjuvarà amb
els ajuntament per aplicar el gravamen sobre la tarifa elèctrica.
c) Facilitar ordenances municipals tipus a fi que els
ajuntaments de les Illes Balears tinguin més facilitats per a la
preparació i redacció de les ordenances municipals pròpies.
Igualment, a prestar assessorament gratuït sobre la matèria tant
als ajuntaments com als ciutadans que estiguin interessats en la
qüestió.
d) Mitjançar amb les companyies distribuïdores a fi
d’establir convenis de colAlaboració entre aquestes i els
ajuntaments per establir un sistema de recaptació del gravamen
sobre la tarifa elèctrica que permeti el cobrament juntament amb
la factura elèctrica.
e) Establir criteris per al traçat de les esteses elèctriques
soterrades de manera que causin el mínim impacte possible i es
redueixin els perjudicis als afectats. En concret, el traçat de les
línies elèctriques ha de discórrer preferentment en paralAlel als
camins i les infraestructures viàries dins la zona de servitud , o
fins i tot en la zona de domini públic de carreteres. En cas
d’impossibilitat acreditada, es podrà autoritzar un traçat que
objectivament signifiqui el menor perjudici per als afectats.
Igualment, en el cas que el promotor de les esteses aèries
elèctriques sigui una explotació agrària que promogui una
instalAlació per a ús de l’explotació, a compensar la totalitat dels
costos de soterrament independentment de la subvenció que
actualment es preveu per a l’electrificació rural.
256. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
elaborar un pla de dinamització comercial del petit comerç de
l’illa d’Eivissa, per implementar mesures per protegir i millorar
el petit comerç, atenent la propera liberalització del comerç.
257. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mitjançar amb l’empresa GESA a l’illa d’Eivissa
per evitar els problemes que es plantegen amb totes les
administracions per tal de relacionar-se amb l’esmentada
empresa.
258. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la construcció d’un recinte ferial comarcal a
Manacor.
Desenvolupament estatutari
259. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells insulars la competència de
caça i regulació d’activitats cinegètiques, tal i com preveu el
nou Estatut d’Autonomia.
260. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells insulars la competència de
polítiques de gènere i conciliació de vida familiar i laboral, tal
i com preveu el nou Estatut d’Autonomia.
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261. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar de forma equitativa entre les illes les
inversions procedents del nou Estatut.
Esports
262. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’un nou pla d’infraestructures esportives amb els
ajuntaments per finançar aquestes instalAlacions.
263. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar els criteris Illesport, tenint en compte els
costos reals dels equips de les illes menors.
264. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar la propera competició europea del Club
Voleibol Ciutadella.
265. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la promoció dels jocs i esports tradicionals de
Menorca.
266. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar la construcció d’un parc motor a
Menorca
267. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears adquirir d’hipòdrom Torre del Ram.
268. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè la Conselleria d’Esports destini més
recursos anualment a la subvenció dels desplaçaments dels
esportistes de Balears, ja sigui entre illes o a la península.
269. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè la Conselleria d’Esports ampliï el Programa
de l’esport en edat escolar a noves modalitats esportives, que
també puguin participar gratuïtament a les finals balears
escolars.
270. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè mitjançant la Fundació Illesport, colAlabori
amb els principals esdeveniments esportius que se celebrin a les
nostres illes.
271. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
aportar recursos econòmics al Consell Insular d’Eivissa per a la
remodelació i ampliació del campament de Cala Jondal a l’illa
d’Eivissa.
272. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
colAlaborar amb el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de
Santa Eulària des Riu en la construcció d’un pavelló
poliesportiu a Puig d’en Valls a l’illa d’Eivissa.
273. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern balear a
colAlaborar amb el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de
Sant Joan en la construcció d’un pavelló poliesportiu a la zona
municipal esportiva de Sant Miquel.
274. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern balear a
colAlaborar econòmicament amb el Consell Insular d’Eivissa per
la construcció d’un circuit per a esports del motor a l’illa
d’Eivissa.
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Radiotelevisió de les Illes Balears
275. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir les desconnexions informatives d’IB3
amb Menorca, Eivissa i Formentera.
276. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb el compromís de nomenar un
director general de l’EPRTVIB sense orientació política i
objectiu.
277. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer realitat el Consell Audiovisual, almenys
durant l’any 2010, de manera pactada amb l’oposició i amb el
mínim cost possible per als ciutadans de les Illes Balears.
278. El Parlament de les Illes Balears reprova el Govern de les
Illes Balears per no pactar ni establir les negociacions oportunes
amb l’oposició per fer realitat un contracte programa per IB3
que comptés amb el consens desitjable que ha estat impossible.
279. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la màxima transparència amb la
facilitació d’informació a l’oposició en les qüestions que
atenyen el contingut econòmic de les accions que porta a terme
l’EPRTVIB i els mitjans de comunicació públics que gestiona.
280. El Parlament de les Illes Balears insta l’EPRTVIB a
rescindir el contracte de la Champions, que suposa una despesa
inassolible per la nostra comunitat, tenint en compte que són
productes que es poden veure a altres canals.
281. El Parlament de les Illes Balears insta l’EPRTVIB a
rescindir el contracte de la Formula 1 pel seu elevat cost i la
seva ineficàcia pels objectius fundacionals dels mitjans públics
de les Illes Balears.
282. El Parlament de les Illes Balears reprova l’EPRTVIB per
haver augmentat l’endeutament d’aquest organisme en més d’un
40% en els darrers 2 anys.
283. El Parlament de les Illes Balears reprova l’EPRTVIB per
la seva manca d’imparcialitat als seus serveis d’informació.
284. El Parlament de les Illes Balears reprova l’EPRTVIB per
posar en perill el normal funcionament de les empreses
proveïdores i el manteniment de llocs de feina, pel fet de tenir
un retard insostenible en el pagament dels serveis que contracta.
285. El Parlament de les Illes Balears insta l’EPRTVIB a
promoure un sistema de pagament àgil i en la línia de les bones
pràctiques del mercat per fer front a l’atenció de compromisos
econòmics davant els seus proveïdors.
286. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar les desconnexions informatives d’IB3
per a l’illa d’Eivissa i a potenciar la presència d’aquesta cadena
a l’illa Pitiüsa, la qual cosa, en època de crisi econòmica,
evitaria la necessitat de posar en marxa una nova televisió
pública, coma la del consell insular, amb la despesa pública que
això suposaria.
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Salut
287. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir un annex al nou hospital de referència
de Balears destinat a l’habitatge i els serveis per als malalts i
familiars procedents de Menorca, Eivissa i Formentera.
288. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectives les ajudes als malalts celíacs.
289. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir el pla d’usos de l’Hospital Verge del Toro
com a equipament sociosanitari.
290. El Parlament de les Illes Balears insta el consell insular a
acabar la revisió del Pla Sociosanitari de Menorca.
291. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir un nou centre de salut a Alaior, tal i
com preveu el Pla d’infraestructures sanitàries 2008-2011.
292. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè els residents de la zona de Ponent de
Menorca gaudeixin de les mateixes prestacions hospitalàries
públiques que els residents de la zona de Llevant de Menorca.
293. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a palAliar les necessitats en recursos sanitaris
indicats pels ajuntaments de Menorca.
294. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer-se càrrec del cost dels administratius que fan
feina a les unitats sanitàries dels municipis de Menorca, i que
són un cost assumit pels ajuntaments d’Es Castell, Sant Lluís,
Es Migjorn i Mercadal, respectivament.
295. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar 1 metge de família al Centre de Salut
d’Alaior tot l’any.
296. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar amb 1 metge més i 1 pediatre a temps
complert la unitat sanitària de Sant Lluís.

301. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir 24 hores el Centre de Salut Dalt Sant Joan
amb els serveis de radiologia i laboratori, a fi de
descongestionar el servei d’urgències de l’Hospital Mateu
Orfila.
302. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cobrir la quarta plaça del servei d’oncologia de
l’Hospital Mateu Orfila, i altres places vacants a cardiologia,
radiologia, etc...
303. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cobrir les mancances de diverses especialitats a
l’illa de Menorca com cirurgia vascular, neurocirurgia i servei
d’UCI per nounats.
304. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
construir una unitat bàsica de salut a la parròquia de Sant
Llorenç en el municipi de Sant Joan de Labritja a l’illa
d’Eivissa.
305. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar de manera immediata el decret que des
de la Conselleria de Salut i Consum es va anunciar en el mes de
maig passat per a la millora de les condiciones de trasllat dels
pacients i familiars des del seu lloc de residència fins a
l’hospital de referència o a la península, i que a data d’avui
encara no s’ha aprovat.
306. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no descartar la construcció del Centre de Salut de
Sa Colomina a la ciutat d’Eivissa.
307. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè mitjançant la Conselleria de Salut i Consum
realitzi un estudi per conèixer les necessitats reals de
professionals sanitaris a les nostres illes en els propers 10 anys.
308. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d’una
ponència en el si de la Comissió No Permanent de Salut per tal
de fer un seguiment de les concessions de l’Hospital de Son
Espases i de Can Misses.

297. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar la jornada del pediatre a temps complert
al municipi des Migjorn Gran.

309. El Parlament de les Illes Balears reprova el conseller de
Salut del Govern de les Illes Balears per no oferir una explicació
clara sobre el desviament de 60 milions d’euros en la
construcció de l’Hospital de Son Espases.

298. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar la consulta de medicina general a la
temporada d’estiu al municipi de Fornells.

310. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir la prestació consistent en la subvenció
de pròtesis dentals per a la gent gran.

299. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adequar l’espai destinat a consultori de Sant
Climent.

311. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un pla de xoc per reduir la llista
d’espera a la comunitat autònoma de les Illes Balears, tant
quirúrgica, de consultes i de proves diagnòstiques.

300. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar la consulta de pediatria a Cala en Porter.

312. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a activar i desenvolupar el Pla de prevenció de la
violència en els centres sanitaris, amb la posada en marxa de
mesures concretes.
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313. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el Decret de imposició del català en
l’àmbit sanitari per tal d’evitar la fuga de professionals sanitaris
de totes les categories i incentivar la seva contractació.
314. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar una política informativa clara i que
genera confiança als ciutadans respecte a l’evolució de
l’impacte de la grip A a la nostra comunitat autònoma.
Interior
315. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una línia d’ajudes per finançar la
construcció i millora dels edificis destinats a la policia local a
tots els municipis.
316. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a firmar el conveni amb l’aeroclub de Sant Lluís.
317. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a adequar la legislació d’homologació de les pistes per realitzar
els exàmens de conduir motocicletes a la realitat pluriinsular de
les Illes Balears, amb la finalitat que aquests exàmens es puguin
realitzar a totes les illes menors.
318. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes específiques per a la rehabilitació,
el condicionament i l’accessibilitat d’edificis municipals.
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326. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a materialitzar, el més aviat possible i sempre
abans del debat sobre l’acció política i de govern de l’any 2010,
el pacte local, compromís que fou adquirit pel Molt Hble. Sr.
President en el discurs d’investidura de l’any 2007.
327. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a procedir, a la major brevetat possible i en tot cas
abans del debat sobre l’acció política i de govern de l’any 2010,
a la integració a l’112 de tots els telèfons de serveis
d’emergència radicats en el territori de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, especialment el 061, que depèn
orgànicament del Govern.
328. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el compromís anunciat per la
Consellera d’Interior de crear el servei meteorològic propi de les
Illes Balears en desenvolupament de les nostres competències
i a materialitzar-lo a la major brevetat possible i, en qualsevol
cas, abans del debat sobre l’acció política i de govern de l’any
2010.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

319. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes per millorar les instalAlacions dels
jutjats de pau de cada municipi.
320. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’ampliació de l’horari d’atenció al públic de les
oficines d’atenció a les víctimes del delicte.
321. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
procedir mitjançant la Conselleria d’Interior a accelerar el
procés de traspàs de competències de justícia a la comunitat
autònoma suficientment dotades que permetin construir el nou
edifici dels jutjats d'Eivissa.
322. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
posar immediatament en funcionament el quarter de la Guàrdia
Civil de l’illa d’Eivissa.
323. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
iniciar, sense més retard, les obres de la nova comissaria de la
Policia Nacional d’Eivissa.
324. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la línia d’ajudes als municipis que
possibiliti el reforçament de les Policies Locals i els auxiliars de
policia locals mitjançant la figura del policia local i turístic.
325. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar el Projecte de Llei de Policia
Autonòmica contemplada a l’Estatut d’Autonomia el més aviat
possible i sempre abans del debat sobre l’acció política i de
govern de l’any 2010.

D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable d'Esperança
Marí i Mayans i de Marián Suárez i Ferreiro, presenta les
propostes de resolució següents, derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un nou impuls al traspàs de les competències de
promoció turística als consells insulars, perquè aquest pugui
arribar a ser efectiu dins l’any 2011.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un nou impuls a les negociacions amb el
Govern de l’Estat per tal de fer efectiu el Règim Especial de les
Illes Balears que disposa l’Estatut d’Autonomia.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un nou impuls al Pla d’infraestructures
educatives, tot fent esment a les infraestructures que s’han de
desenvolupar a l’illa d’Eivissa, especialment del nou centre
d’educació secundària de Santa Eulària.
4. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de les
Illes Balears que intensifiqui les mesures de normalització
lingüística en compliment de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei
de normalització lingüística, tot fent especial esment al Pla de
normalització lingüística de l’illa d’Eivissa.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques d’arrelament a través del
coneixement de la llengua i la cultura pròpies de la nostra
comunitat autònoma entre la població immigrada.
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6. Donada la seva bona qualitat, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar i
promocionar el Canal 33.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar nous estudis i noves titulacions dins el camp
de la Formació Professional per tal de lluitar contra
l’abandonament prematur i el fracàs escolar.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intensificar les mesures de protecció social per als
sectors més afectats per la crisi, polítiques de formació que
afavoreixin la reinserció laboral i actuacions que estimulin la
creació d’ocupació.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a completar el mapa sociosanitari d’Eivissa que permeti
l’aplicació adequada de la Llei de dependència.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar orientant els recursos de les accions
formatives adreçades prioritàriament a treballadores i
treballadors desocupats en les competències i ocupacions
emergents d’acord al Sistema de Qualificacions i Formació
Professional i mitjançant certificació per millorar-ne la seva
ocupabilitat.
11. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’adaptar el finançament dels consells insulars al procés de
traspàs de competències.
12. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en la continuïtat del es negociacions obertes
amb el Govern de l’Estat en matèria de transport aeri referides
fonamentalment a la cogestió aeroportuària i la declaració de
servei públic dels vols de les illes amb la península.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant el transport públic per carretera
a Eivissa, formentera i Menorca mitjançant l’increment de les
partides pressupostàries corresponents.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure projectes de recuperació mediambiental a
l’illa d’Eivissa donant prioritat als aiguamolls de Ses Feixes.
15. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
completar la normativa legal que asseguri una ordenació
territorial i urbanística que reguli un creixement sostenible.
16. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’abordar reformes estructurals que permetin iniciar un canvi de
model econòmic a les Illes Balears.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
Les diputades:
Esperança Marí i Mayans.
Marián Suárez i Ferreiro.
El portaveu:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta les
propostes de resolució següents, derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir lluitant per aconseguir un sistema de
finançament just, i el Govern de l’Estat a acomplir
veritablement els compromisos efectuats al respecte.
2. El Parlament de les Illes Balears proclama la necessitat d’un
major control de la despesa pública a fi d’evitar qualsevol mena
d’utilització indeguda dels fons públics.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a accelerar, en la mesura que el procediment estatutari
ho faci possible, els traspassos de les competències que són
pròpies dels consells insulars.
4. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’adequar la legislació sobre finançament dels consells insulars
a les noves necessitats generades pel procés de traspàs de
competències.
5. El Parlament de les Illes Balears constata la justícia i la
necessitat de la reivindicació de la cogestió aeroportuària pels
aeroports de les Illes Balears i insta el Govern de l’Estat a quan
abans fer-la efectiva.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir negociant el traspàs de les competències sobre
justícia previstes a l’Estatut d’Autonomia i el Govern de l’Estat
a fer efectiu quan abans aquest traspàs amb una dotació
suficient per a cobrir-ne les necessitats reals de les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir un suport ferm i efectiu a l’economia
productiva de les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
fer les passes oportunes per decidir la ubicació i posar en marxa
les accions necessàries per a la creació del Parador Turístic de
Menorca.
9. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a fomentar la creació de clústers empresarials
mitjançant serveis d’assessorament, tutelatge i ajudes a la
creació i als projectes que es desenvolupin.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una unitat d’innovació per impulsar l’R+D+I
empresarial i una oficina de vigilància tecnològica i
d’acompanyament a la innovació empresarial.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar a Mallorca el model de Contracte Agrari
d’Explotacions similar al que se està aplicant a Menorca.

BOPIB núm. 96 - 2 d'octubre de 2009
12. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol atac als
drets lingüístics dels ciutadans i reafirma la seva voluntat de fer
acomplir l’Estatut i la Llei de Normalització Lingüística pel que
fa al dret a adreçar-se a qualsevol funcionari públic, a les Illes
Balears, en llengua catalana.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar més fiabilitat al subsistema elèctric
Eivissa-Formentera amb la prolongació del tram de línia
elèctrica necessària.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un nou impuls al Pla d’infraestructures
educatives 2010/2011.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant la instalAlació d’energies
renovables de les Illes Balears a la fi d’aproximar-nos el més
possible als objectius europeus del 20-20-20.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a culminar, com abans millor, les negociacions pel
traspàs al Consell Insular de Menorca de la gestió de la
Biblioteca Pública de Maó, l’Arxiu Històric i el Museu de
Menorca.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla per a la millora de la seguretat pública
en els municipis rurals, orientat a la cobertura d’un servei bàsic
de policia local de 24 hores, a través de convenis de
colAlaboració amb els ajuntaments.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a augmentar suficientment la dotació econòmica a les
comunitats autònomes per tal que aquestes puguin donar
compliment als drets establerts a la llei de dependència.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir la solució de la variant de Sant Antoni
d’Eivissa.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ampliar el descompte per al transport a tots els residents legals
a les Illes Balears, sigui quina sigui la seva nacionalitat.
17. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
la Llei de mediació familiar es modifiqui per tal de fer possible
una mediació des del sector públic.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient a no utilitzar arena procedent del litoral de
Banyalbufar per a la regeneració de la platja de Cala Agulla.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta les propostes de resolució
següents, derivades del debat sobre l'orientació política general
del Govern de les Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir impulsant projectes per a la reutilització
integral de les aigües regenerades per usos agraris.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un pla de suport a les cooperatives agràries.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament un segon canal de
radiofòrmula d’IB3 Ràdio d'acord amb una llicència que li
procurarà el Govern de les Illes Balears sempre que ho permeti
la legalitat vigent.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a signar un conveni amb l'Ens Públic de les Illes Balears
de Ràdio i Televisió en virtut del qual IB3 Ràdio i IB3 Televisió
seran senyals oficials de les activitats governamentals i senyal
pool quan aquesta sigui requerida.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estendre a més alumnat i més centres els projectes que
té en marxa per reduir l’abandonament escolar i el fracàs
escolar.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, davant la minva d’ingressos derivada de la crisi
econòmica, a enllestir un pla de contenció de la despesa a
aplicar per cada una de les conselleries, empreses públiques,
consorcis i fundacions.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir el Programa d’Intervenció Socioeducativa
d’Escolaritat Compartida (ALTER), donats els bons resultats
obtinguts en els pressupostos 2010, amb l’objectiu d’anar
consolidant-lo.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les gestions necessàries perquè els instruments
tecnològics de detecció de proximitat, coneguts com a polseres
electròniques, s’incorporin al Acuerdo entre instituciones del
Protocolo de adhesión para el seguimiento por medios
telemáticos de las medidas de alejamiento en materia de
violencia de género, signat a Madrid el 8 de juliol de 2009 pels
ministeris de Justícia, Interior, Igualtat, el Poder Judicial i el
Ministeri Fiscal.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir un programa de mesures extraordinàries de
xoc davant la crisi econòmica destinat a crear ocupació directa
per a aquelles persones treballadores desocupades en situacions
més vulnerables, incentivar la contractació i ampliar les
possibilitats de formació dels treballadors i les treballadores
desocupades.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar i tramitar el projecte bàsic del primer tram
del tramvia de Palma (Palma-aeroport) una vegada s’han
incorporat les modificacions solAlicitades per l’Ajuntament de
Palma.
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15. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç realitzat
per la Conselleria de Salut i Consum per a la modernització i
millora dels centres d’atenció primària, que s’ha vist
materialitzat en l’obertura de 14 centres sanitaris nous, i 4 més
que entraran en funcionament abans de començar l’any vinent,
a més de licitació enguany de 12 projectes pels pròxims dos
anys.
16. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a intensificar la feina al nou hospital de
referència Son Espases perquè sigui una realitat l’octubre del
2010 i disposi d’amplis espais destinats a la docència, la
formació continuada i la recerca, que permetin acollir els
estudis de grau de medicina, requisit necessari per poder
disposar en el futur de l’Institut d’Investigació Sanitària, que
complementarà perfectament el treball de recerca e innovació
que es realitza al Parc Bit i a la nostra universitat.
17. El Parlament de les Illes Balears valora com un avanç
històric per a la sanitat pública de l’Illa d’Eivissa, la
construcció del nou hospital Can Misses.
18. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a millorar el temps de demora mitja de les llistes
d’espera de consultes amb especialistes prioritzant patologies
clau.
19. El Parlament de les Illes Balears, amb el convenciment que
a les empreses igualtat és eficiència, insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l’aplicació de plans d'igualtat a les empreses
de més de 250 persones treballadores i fer el seguiment de la
implantació de les mesures acordades amb els comitès
d'empresa, així mateix insta el Govern a incentivar a les PIME
perquè com a mesura de responsabilitat social adopti plans
d'igualtat i conciliació.
20. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’adaptar el finançament dels consells insulars a la realitat
competencial actual.
21. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
distribuir amb criteris de proporcionalitat entre totes les illes, les
aportacions al transport públic.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, amb el parer favorable de Bartomeu Vicens
i Mir, presenta les propostes de resolució següents, derivades
del debat sobre l'orientació política general del Govern de les
Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears davant la problemàtica
ocorreguda per emprar la nostra llengua dins el territori de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prendre les
mesures necessàries per garantir l’ús normal i oficial dels dos
idiomes oficials d’aquesta comunitat autònoma davant totes les
administracions públiques presents a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que acceleri les negociacions amb el Govern de
l’Estat i concreti el règim especial per a les Illes Balears previst
a l’Estatut per tal de fer-lo efectiu dins l’any 2010.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
prendre les mesures necessàries per a que la comunitat
autònoma de les Illes Balears participi decisivament en la gestió
dels ports i aeroports amb qualificació d’interès general segons
el previst a l’Estatut en el termini màxim d’un any.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
compensar el greuge de finançament que històricament han patit
les Illes Balears tal com ha fet amb la comunitat autònoma
d’Andalusia, fora dels instruments adoptats pel finançament de
les comunitats autònomes dins l’any 2010.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa mesures concretes per tal que els
ajuntaments de les Illes Balears puguin cobrar els deutes que
mantenen amb altres administracions amb cost zero per a
l’administració local i que aquestes es contemplin dins els
pressuposts del 2010.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i
el Govern de les Illes Balears a incloure les partides
econòmiques derivades del nou sistema de finançament dins els
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
l’any 2010 i destinar-les majoritàriament a inversió.
7. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions
públiques de les Illes Balears a negociar amb les entitats de
crèdit línies de finançament per tal de satisfer tots els deutes que
mantenen les administracions públiques amb empreses
domiciliades a les Illes Balears en el termini màxim de tres
mesos i amb cost zero per a les empreses.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Insular de
Mallorca a redactar un nou Pla director sectorial d’equipaments
comercials amb criteris de promoció del model comercial de
proximitat i en consonància amb la nova legislació europea.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a possibilitar l’accés a Internet sense fil des de tot el
territori de les Illes Balears, com a servei públic a la societat de
coneixement, aprofitant el finançament que ofereix la Unió
Europea a través dels seus fons estructurals.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar l’Institut d’Estudis Baleàrics pel que fa als
seus recursos per tal de contribuir al prestigi social de la cultura
del país arreu del món.
11. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears i al Consell Insular de Mallorca que procedeixi a
la valoració i restauració dels elements patrimonials i
arqueològics que representen les torres de guaita i les talaies
arreu de la costa mallorquina a càrrec de l’1% cultural i la taxa
de sòl rústic, convertint-les en valor d’aprofitament turístic.
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12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mantenir l’Impost sobre el Valor Afegit en els percentatges
imposables actuals a les empreses turístiques i de restauració.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’aprovar, en el termini més breu possible, el nou Règim
Especial de les Illes Balears previst al nou Estatut.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar dins els pressuposts de l’any 2010 recursos
econòmics directes per a aquells municipis que hagin conservat
i protegit al llarg dels darrers anys el territori, el litoral i el
paisatge i hagin mantingut un creixement equilibrat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
agilitar les negociacions per donar participació a les institucions
de les Illes Balears en la gestió dels nostres aeroports i
replantejar la política de taxes aeroportuàries a fi i efecte
d’abaratir els costs de la nostra oferta turística, sobretot, en
temporada mitja.

14. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears fer-se seva la consulta popular que es dugui a
terme al municipi de Manacor sobre el projecte de tren al seu
pas per Manacor projectat per la Conselleria d’Ordenació del
Territori i Mobilitat, suspenent la tramitació del projecte fins a
conèixer el resultat de la consulta.
15. El Parlament de les Illes Balears davant les dificultats
econòmiques que travessa el conjunt de la societat i l’actitud
austera manifestada pel president del Govern de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a reduir el nombre
d’assessors i alts càrrecs de l’administració autonòmica i el
nombre d’empreses públiques abans del 2010.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a transferir les competències en matèria de costes i litoral al
Govern de les Illes Balears dins l’any 2010.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir polítiques actives destinades a les empreses
per crear ocupació directa per a aquelles persones treballadores
desocupades en situacions més vulnerables i incentivar la seva
contractació.
18. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears la creació i l’organització d’un cos de policia propi
d’acord amb el que disposa l’article 33 de l’Estatut dins l’any
2010.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.
El portaveu:
Josep Melià i Ques.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
incrementar les previsions pressupostàries per donar suport a la
reconversió de zones turístiques madures i especialment a fer
una dotació econòmica adient de cara a avançar en el projecte
de la Platja de Palma.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
donar compliment a l’acord de compra de finques litorals sense
que aquesta compra es computi dins els recursos prevists a
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears com a inversió
estatal.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un fort impuls al Carnet Jove, ja que és una eina
útil perquè els joves puguin fer front a la situació econòmica i
els ajuda a tenir major poder adquisitiu.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les regulacions normatives necessàries per
ampliar les modalitats turístiques que s’ofereixin al mercat.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
agilitar i avançar en la transferència de les competències en
matèria de costes i en matèria de ports avui considerats d’interès
general i, molt especialment, de les instalAlacions nàutiques
adscrites a aquests ports.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar en un mes les alternatives més viables al
tren-tram dins el casc urbà de Manacor.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a finançar les obres per a la millora i adequació dels torrents de
les Illes Balears, amb la signatura del nou conveni d’obres
hidràuliques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
El portaveu:
Josep Melià i Ques.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable del diputat
Josep Melià i Ques, presenta les propostes de resolució
següents, derivades del debat sobre l'orientació política general
del Govern de les Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
afrontar de forma immediata la reforma del sistema de
finançament dels ajuntaments a la fi d’aconseguir una
suficiència financera per a les entitats locals que no depengui de
la construcció i l’urbanisme.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable de Josep M.
Mayans i Serra, presenta les propostes de resolució següents,
derivades del debat sobre l'orientació política general del
Govern de les Illes Balears.
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
traspassar les competències de justícia al Govern de les Illes
Balears amb la suficient dotació econòmica.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un pla integral de desestacionalització turística
per a l’illa de Formentera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un nou projecte de llei de Règim Especial
Balear segons determina la DT 6a de l’Estatut d’Autonomia i
que pugui ser aprovat el proper 2010.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar les marques Carn de Formentera, Vi de la
Terra i Mel de Formentera i impulsar la creació de nous
productes (formatge, flaó, etc.) I marques de qualitat de
Formentera.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer el centre d’interpretació de Ses Salines de
Formentera dins l’àmbit del parc natural de Ses Salines de
Formentera.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer la llei de residus de les Illes Balears per donar
cobertura als plans directors insulars.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer el pla de residus perillosos de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar en aquests moments de crisi l’avaluació de
projectes per part de la Comissió Balear de Medi Ambient.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar un pla de recuperació paisatgística integral
que permeti el soterrament de les esteses aèries i el manteniment
dels elements i valors paisatgístics a Formentera.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
anulAlar, urgentment, la delimitació de costes de Formentera i a
presentar una nova delimitació que respecti la voluntat dels
ciutadans de Formentera.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar el pla integral de recuperació de Ses
Salines de Formentera (museu de la sal, tren turístic, circuït
hídric, edificacions, etc.).

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar incentius fiscals per als establiments d’oferta
complementària i hotels o apartaments que romanguin oberts
durant la temporada mitjana i/o baixa.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear incentius fiscals per als propietaris d’habitatges
que els lloguin per a tot l’any als joves i als colAlectius de
funcionaris que treballen a l’illa de Formentera.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una oficina del consumidor a Formentera.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar l’accés a una residència als pacients de
Formentera, Eivissa i Menorca que necessitin tractament a
l’hospital de referència de Son Dureta i, en un futur, de Son
Espases.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a començar urgentment les obres del Museu de
Formentera.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un conservatori professional de música propi per
a l’illa de Formentera, independent del d’Eivissa.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir un recinte firal polivalent a Formentera.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer-se càrrec del cànon de transferència del Pla director de
residus d’Eivissa i Formentera.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ampliar el pla de regadiu amb aigües depurades de Formentera
a noves zones de l’illa.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir una suficient dotació d’habitatges per al
professorat en el projecte per a la construcció d’una nova escola
Sant Ferran de Formentera.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar i proposar accions per mitigar l’efecte de
l’augment progressiu de la població de meduses del litoral.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar la xarxa wi-fi amb cobertura a tota l’illa de
Formentera.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mitigar els efectes de la triple insularitat que pateix
Formentera en el transport de mercaderies entre Formentera i la
resta de ports.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur a terme un pla d’excelAlència turístic per a tota l’illa de
Formentera.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a finalitzar el procediment de legalització dels emissaris de les
Illes Balears.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a traspassar les competències en promoció turística als
consells insulars el més aviat possible.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intercedir davant les empreses subministradores
d’energia elèctrica a les illes per evitar les avaries i millorar el
servei.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intercedir davant les empreses de telefonia fixa i
mòbil que operen a les illes per millorar el servei i millorar la
cobertura.
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30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar el transport públic terrestre a Formentera
durant l’hivern.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar de manera definitiva la recepció de la
televisió digital a les illes.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar de manera important el manteniment de les
instalAlacions del Govern a l’illa de Formentera.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una oficina de l’112 a les Pitiüses.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra
El portaveu:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern de les Illes Balears en matèria
d'universitat.
Interessats a conèixer la política del Govern de les Illes
Balears en matèria d'universitat i ensenyaments universitaris, el
Grup parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears en relació amb aquest extrem.
Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, se
solAlicita l'aplicació a aquesta iniciativa del procediment
d'urgència, atesa la necessitat de conèixer el més aviat possible
quines són les actuacions que pensa dur a terme en relació amb
aquest assumpte una vegada començat el curs universitari.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposta de resolució
següent, derivada del debat sobre l'orientació política general
del Govern de les Illes Balears.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer la importància del Club Nàutic d’Eivissa
en la seva tasca de promoció de les activitats relacionades amb
la mar, així com a entitat social profundament arrelada a la
societat illenca. Per tant, el Parlament de les Illes Balears
constata la necessitat que el Club Nàutic pugui continuar la seva
activitat a les seves instalAlacions al Port d’Eivissa.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.8. INTERPELALACIONS

RGE núm. 12554/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
depuradora de Tira Sec a Ferreries. (Mesa de 30 de setembre
de 2009).
RGE núm. 12555/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions a incloure en els convenis del Govern de l'Estat per
part de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 30 de
setembre de 2009).
RGE núm. 12638/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
funcional Centre Joan Crespí. (Mesa de 30 de setembre de
2009).

Ordre de Publicació
RGE núm. 12553/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en matèria
d'universitat, a tramitar pel procediment d'urgència (Mesa de
30 de setembre de 2009).
Palma, a 30 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 12639/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis que
donen actualment al Centre Joan Crespí. (Mesa de 30 de
setembre de 2009).
RGE núm. 12640/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels
serveis del Centre Joan Crespí. (Mesa de 30 de setembre de
2009).
RGE núm. 12641/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels
serveis prevists al pla funcional de l'anterior legislatura. (Mesa
de 30 de setembre de 2009).
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre de 2009, aprovà les Resolucions derivades al
Debat sobre l'orientació política general del Govern.
Palma, a 2 d'octubre de 2009
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells insulars la competència de
caça i regulació d’activitats cinegètiques, tal i com preveu el
nou Estatut d’Autonomia.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells insulars la competència de
polítiques de gènere i conciliació de vida familiar i laboral, tal
i com preveu el nou Estatut d’Autonomia.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que dins el marc de la Mesa de Diàleg Social
s’apliqui el principi d’igualtat de retribució per una feina d’igual
valor i eliminar les diferències de remuneració entre homes i
dones.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a terme una dinàmica de feina conjunta
amb l’oposició per tal d’afrontar els efectes socials de la crisi
econòmica amb les màximes garanties de consens i d’aportació
d’idees positives per als ciutadans de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a atendre amb urgència la petició dels consells
insulars de comptar amb centres terapèutics per a menors.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
al reconeixement dels descomptes aeris per als residents
legalment establerts a la nostra comunitat autònoma, mesura
aprovada pel Parlament de les Illes Balears per unanimitat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a lluitar pel descens de l’atur juvenil amb els
criteris de qualitat de la feina i contractació indefinida.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’aprovació immediata del Pla Jove.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al desenvolupament de la Llei integral de joventut
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la instalAlació WI-FI a zones d’especial interès i
turístiques, de difícil accés i rurals.

3427

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la millora de la cobertura de la telefonia mòbil i
internet a les urbanitzacions turístiques de Menorca.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar, de manera urgent, l’Autoritat de Gestió
de la Serra de Tramuntana, després que dia 11 de març, per
unanimitat de tots els membres de la Comissió d’Ordenació del
Territori, s’aprovés convocar-la en un termini màxim de dos
mesos sense que encara s’hagi convocat.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir quina serà la solució definitiva per a la
millora de l’aigua de Porto Colom i fer-ho d’acord amb
l’Ajuntament de Felanitx.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a signar el conveni de torrents tal i com es va comprometre
l’any 2007 i, a més, a pagar la quantitat de 15 milions d’euros
per a l’any 2009.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
perquè liciti les depuradores de Palma II, Santa Eulàlia, Port
d’Addaia i Can Picafort dins l’any 2009, tal i com es va
comprometre la ministra de Medi Ambient i Medi Rural el
passat dia 5 de març.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar finançant el dic exterior i l’estació
marítima del nou port de Ciutadella.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè mitjançant la Conselleria de Medi Ambient,
arribi a un acord amb el Ministeri de Medi Ambient,
l’Ajuntament d’Eivissa i el Consell Insular d’Eivissa, per tal que
en els propers dies es fixi l’emplaçament definitiu de la nova
depuradora de Vila per poder iniciar la seva execució.
18. El Parlament de les Illes Balears manifesta que el Club
Nàutic d’Eivissa , el Reial Club Nàutic de Palma i el Club
Marítim de Maó i les seves concessions són d’interès estratègic
i rellevant per al port, per a la ciutat i per a les illes d’Eivissa,
Menorca i Mallorca.
19. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat
Portuària de Balears a declarar que el Club Nàutic d’Eivissa té
interès estratègic i rellevant per al port d’Eivissa i en
conseqüència, pot acollir-se a allò que disposa l’article 107.2 c)
de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de
prestació de serveis.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar les condicions del transport aeri com a
instrument de potenciació de Menorca i Eivissa com a
destinació turística.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir les freqüències de transport públic de
les Illes Balears.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la supressió de passos a nivell de l’actual línia
ferroviària.
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23. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
pel fet que encara no s’hagi establert en els aeroports de les Illes
Balears la cogestió aeroportuària tal i com estableix el nostre
Estatut d’Autonomia.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre totes les mesures necessàries per millorar
el transport aeri i marítim de l’illa d’Eivissa amb la resta d’illes
amb la Península.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a dotar dels serveis necessaris, així com de les
inversions pertinents, els museus, les biblioteques i els arxius
estatals gestionats per la comunitat autònoma de les Illes
Balears, abans que aquests siguin transferits als respectius
consells insulars.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a construir la Biblioteca Estatal que ja té un terreny cedit per a
la seva ubicació en el municipi de la ciutat d’Eivissa.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pacte per l’educació en colAlaboració
entre la comunitat educativa i els distints agents socials i polítics
que condueixi a donar estabilitat al projecte educatiu.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir competència de promoció turística als
consells, tal i com preveu el nou Estatut d’Autonomia.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el finançament de la rehabilitació del
Pati de sa Lluna.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dinamitzar el recinte firal de Menorca i a
potenciar i mantenir el nombre de fires que es realitzen des de
fa anys.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar el Recinte Firal de Menorca per a la
celebració de congressos.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la biomassa i el biocombustible.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a publicar les convocatòries d’ajudes per al foment
de l’activitat econòmica el mes de gener de cada any.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir les disposicions de la Directiva de
Serveis i, d’aquesta manera, a establir la reducció i simplificació
dels procediments administratius per a la tramitació de
llicències o autoritzacions d’instalAlació, obertura, construcció
o prestació de serveis o activitats econòmiques.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la Llei 11/2007, de 22 de juny, de
l’Estat, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, de
manera que els ciutadans de les Illes Balears gaudeixin de forma
real i no fictícia dels drets que els dóna aquesta llei.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesurers necessàries per establir una
finestreta única per a la tramitació de llicències o autoritzacions
d’instalAlació, obertura, construcció o prestació de serveis o
activitats econòmiques.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir les mesures necessàries per millorar el
sistema de telecomunicacions a fi d’obtenir un millor accés a
banda ampla a un preu raonable per als ciutadans de les Illes
Balears i especialment per a les empreses.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures adients per complir les
instruccions contingudes en el Paquet d’Energia i Canvi
Climàtic que el Consell Europeu aprovà en desembre del 2008
i que impliquen un estalvi d’un 20% en consum energètic i
cobrir un 20% del consum energètic amb fons d’energia
renovable.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a elaborar un pla de dinamització comercial del petit comerç de
l’illa d’Eivissa, per implementar mesures per protegir i millorar
el petit comerç, atenent la propera liberalització del comerç.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mitjançar amb l’empresa GESA a l’illa d’Eivissa
per evitar els problemes que es plantegen amb totes les
administracions per tal de relacionar-se amb l’esmentada
empresa.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer realitat el Consell Audiovisual, almenys
durant l’any 2010, de manera pactada amb l’oposició i amb el
mínim cost possible per als ciutadans de les Illes Balears.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la màxima transparència amb la
facilitació d’informació a l’oposició en les qüestions que afecten
el contingut econòmic de les accions que porten a terme
l’EPRTVIB i els mitjans de comunicació públics que gestiona.
43. El Parlament de les Illes Balears insta l’EPRTVIB a
promoure un sistema de pagament àgil i en la línia de les bones
pràctiques del mercat per fer front a l’atenció de compromisos
econòmics davant els seus proveïdors.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir el pla d’usos de l’Hospital Verge del Toro
com a equipament sociosanitari.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir un nou centre de salut a Alaior, tal i
com preveu el Pla d’infraestructures sanitàries 2008-2011.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a firmar el conveni amb l’aeroclub de Sant Lluís.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a adequar la legislació d’homologació de les pistes
per realitzar els exàmens de conduir motocicletes a la realitat
pluriinsular de les Illes Balears, amb la finalitat que aquests
exàmens es puguin realitzar a totes les illes menors.
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48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la línia d’ajudes als municipis que
possibiliti el reforçament de les Policies Locals i els auxiliars de
policia locals mitjançant la figura del policia local i turístic.
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59. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’adaptar el finançament dels consells insulars al procés de
traspàs de competències.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls al traspàs de les
competències de promoció turística als consells insulars, perquè
aquest pugui arribar a ser efectiu dins l’any 2011.

60. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la continuïtat de les negociacions obertes
amb el Govern de l’Estat en matèria de transport aeri referides
fonamentalment a la cogestió aeroportuària i la declaració de
servei públic dels vols de les illes amb la península.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls a les negociacions amb el
Govern de l’Estat per tal de fer efectiu el Règim Especial de les
Illes Balears que disposa l’Estatut d’Autonomia.

61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant el transport públic per
carretera a Eivissa, Formentera i Menorca mitjançant
l’increment de les partides pressupostàries corresponents.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls al Pla d’infraestructures
educatives, tot fent esment a les infraestructures que s’han de
desenvolupar a l’illa d’Eivissa, especialment del nou centre
d’educació secundària de Santa Eulària.

62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure projectes de recuperació
mediambiental a l’illa d’Eivissa donant prioritat als aiguamolls
de Ses Feixes.

52. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de
les Illes Balears que intensifiqui les mesures de normalització
lingüística en compliment de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei
de normalització lingüística, tot fent especial esment al Pla de
normalització lingüística de l’illa d’Eivissa.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme polítiques d’arrelament a través del
coneixement de la llengua i la cultura pròpies de la nostra
comunitat autònoma entre la població immigrada.
54. Donada la seva bona qualitat, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar i
promocionar el Canal 33.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar nous estudis i noves titulacions dins el
camp de la Formació Professional per tal de lluitar contra
l’abandonament prematur i el fracàs escolar.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar les mesures de protecció social per
als sectors més afectats per la crisi, polítiques de formació que
afavoreixin la reinserció laboral i actuacions que estimulin la
creació d’ocupació.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a completar el mapa sociosanitari d’Eivissa que
permeti l’aplicació adequada de la Llei de dependència.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar orientant els recursos de les accions
formatives adreçades prioritàriament a treballadores i
treballadors desocupats en les competències i ocupacions
emergents d’acord amb el Sistema de Qualificacions i Formació
Professional i mitjançant certificació per millorar-ne
l’ocupabilitat.

63. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
completar la normativa legal que asseguri una ordenació
territorial i urbanística que reguli un creixement sostenible.
64. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’abordar reformes estructurals que permetin iniciar un canvi de
model econòmic a les Illes Balears.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar lluitant per aconseguir un sistema de
finançament just, i el Govern de l’Estat a complir veritablement
els compromisos efectuats al respecte.
66. El Parlament de les Illes Balears proclama la necessitat
d’un major control de la despesa pública a fi d’evitar qualsevol
mena d’utilització indeguda dels fons públics.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar, en la mesura que el procediment
estatutari ho faci possible, els traspassos de les competències
que són pròpies dels consells insulars.
68. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’adequar la legislació sobre finançament dels consells insulars
a les noves necessitats generades pel procés de traspàs de
competències.
69. El Parlament de les Illes Balears constata la justícia i la
necessitat de la reivindicació de la cogestió aeroportuària per als
aeroports de les Illes Balears i insta el Govern de l’Estat a fer-la
efectiva en el termini més breu possible.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar negociant el traspàs de les
competències sobre justícia previstes a l’Estatut d’Autonomia
i el Govern de l’Estat a fer efectiu tan aviat com sigui possible
aquest traspàs amb una dotació suficient per a cobrir-ne les
necessitats reals de les Illes Balears.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir un suport ferm i efectiu a l’economia
productiva de les Illes Balears.

3430

BOPIB núm. 97 - 2 d'octubre de 2009

72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer les passes oportunes per decidir la ubicació i posar
en marxa les accions necessàries per a la creació del Parador
Turístic de Menorca.
73. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a fomentar la creació de clústers empresarials
mitjançant serveis d’assessorament, tutelatge i ajudes a la
creació i als projectes que es desenvolupin.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una unitat d’innovació per impulsar
l’R+D+I empresarial i una oficina de vigilància tecnològica i
d’acompanyament a la innovació empresarial.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar a Mallorca el model de Contracte Agrari
d’Explotacions similar al que se està aplicant a Menorca.
76. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol atac
als drets lingüístics dels ciutadans i reafirma la seva voluntat de
fer complir l’Estatut i la Llei de Normalització Lingüística pel
que fa al dret a adreçar-se a qualsevol funcionari públic, a les
Illes Balears, en llengua catalana.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls al Pla d’infraestructures
educatives 2010/2011.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a culminar, com abans millor, les negociacions pel
traspàs al Consell Insular de Menorca de la gestió de la
Biblioteca Pública de Maó, l’Arxiu Històric i el Museu de
Menorca.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a augmentar suficientment la dotació econòmica a les
comunitats autònomes per tal que aquestes puguin acomplir els
drets establerts a la llei de dependència.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a ampliar el descompte per al transport a tots els
residents legals a les Illes Balears, sigui quina sigui la seva
nacionalitat.
81. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que la Llei de mediació familiar es modifiqui per tal de fer
possible una mediació des del sector públic.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a no utilitzar arena procedent del litoral de
Banyalbufar per a la regeneració de la platja de Cala Agulla.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant projectes per a la
reutilització integral de les aigües regenerades per a usos
agraris.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pla de suport a les cooperatives
agràries.

85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament un segon canal de
ràdioformula d’IB3 Ràdio d'acord amb una llicència que li
procurarà el Govern de les Illes Balears sempre que ho permeti
la legalitat vigent.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a signar un conveni amb l'Ens Públic de les Illes
Balears de Ràdio i Televisió en virtut del qual IB3 Ràdio i IB3
Televisió seran senyals oficials de les activitats governamentals
i senyal pool quan aquesta sigui requerida
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar més fiabilitat al subsistema elèctric
Eivissa-Formentera amb la prolongació del tram de línia
elèctrica necessària.
88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant la instalAlació d’energies
renovables de les Illes Balears a la fi d’aproximar-nos el màxim
possible als objectius europeus del 20-20-20.
89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla per a la millora de la seguretat
pública en els municipis rurals, orientat a la cobertura d’un
servei bàsic de policia local de 24 hores, a través de convenis de
colAlaboració amb els ajuntaments.
90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir la solució de la variant de Sant Antoni
d’Eivissa.
91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estendre a més alumnat i més centres els
projectes que té en marxa per reduir l’abandonament escolar i
el fracàs escolar.
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, davant la minva d’ingressos derivada de la crisi
econòmica, a enllestir un pla de contenció de la despesa a
aplicar per cada una de les conselleries, empreses públiques,
consorcis i fundacions.
93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el Programa d’Intervenció
Socioeducativa d’Escolaritat Compartida (ALTER), donats els
bons resultats obtinguts en els pressupostos 2010, amb
l’objectiu d’anar consolidant-lo.
94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries perquè els
instruments tecnològics de detecció de proximitat, coneguts
com a polseres electròniques, s’incorporin a l’ Acuerdo entre
instituciones del Protocolo de adhesión para el seguimiento
por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en
materia de violencia de género, signat a Madrid el 8 de juliol de
2009 pels ministeris de Justícia, Interior i Igualtat, el Poder
Judicial i el Ministeri Fiscal.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un programa de mesures extraordinàries
de xoc davant la crisi econòmica destinat a crear ocupació
directa per a aquelles persones treballadores desocupades en
situacions més vulnerables, incentivar la contractació i ampliar
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les possibilitats de formació dels treballadors i les treballadores
desocupats.
96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar i tramitar el projecte bàsic del primer
tram del tramvia de Palma (Palma-aeroport), una vegada s’hi
han incorporat les modificacions solAlicitades per l’Ajuntament
de Palma.
97. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç
realitzat per la Conselleria de Salut i Consum per a la
modernització i millora dels centres d’atenció primària, que s’ha
vist materialitzat en l’obertura de 14 centres sanitaris nous, i 4
més que entraran en funcionament abans de començar l’any
vinent, a més de licitació enguany de 12 projectes pels pròxims
dos anys.
98. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a intensificar la feina al nou hospital de
referència Son Espases perquè sigui una realitat l’octubre del
2010 i disposi d’amplis espais destinats a la docència, la
formació continuada i la recerca, que permetin acollir els
estudis de grau de medicina, requisit necessari per poder
disposar en el futur de l’Institut d’Investigació Sanitària, que
complementarà perfectament el treball de recerca i innovació
que es realitza al Parc Bit i a la nostra universitat.
99. El Parlament de les Illes Balears valora com un avanç
històric per a la sanitat pública de l’Illa d’Eivissa, la
construcció del nou hospital Can Misses.
100. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a millorar el temps de demora mitjana de les
llistes d’espera de consultes amb especialistes, prioritzant-ne
patologies clau; les de les proves de diagnosi i les d’espera
quirúrgica.
101. El Parlament de les Illes Balears, amb el convenciment
que a les empreses igualtat és eficiència, insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l’aplicació de plans d'igualtat a les
empreses de més de 250 persones treballadores i fer el
seguiment de la implantació de les mesures acordades amb els
comitès d'empresa; així mateix insta el Govern a incentivar les
PIME perquè com a mesura de responsabilitat social adoptin
plans d'igualtat i conciliació.
102. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’adaptar el finançament dels consells insulars a la realitat
competencial actual.
103. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de distribuir amb criteris de proporcionalitat entre totes les illes,
les aportacions al transport públic.
104. El Parlament de les Illes Balears davant la problemàtica
ocorreguda per emprar la nostra llengua dins el territori de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prendre les
mesures necessàries per garantir l’ús normal i oficial dels dos
idiomes oficials d’aquesta comunitat autònoma davant totes les
administracions públiques presents a les Illes Balears.
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105. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que acceleri les negociacions amb el Govern de
l’Estat i concreti el règim especial per a les Illes Balears previst
a l’Estatut per tal de fer-lo efectiu dins l’any 2010.
106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a prendre les mesures necessàries perquè la comunitat
autònoma de les Illes Balears participi decisivament en la gestió
dels ports i aeroports amb qualificació d’interès general segons
el previst a l’Estatut en el termini màxim d’un any.
107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a compensar el greuge de finançament que històricament
han patit les Illes Balears tal com ha fet amb la comunitat
autònoma d’Andalusia, fora dels instruments adoptats per al
finançament de les comunitats autònomes dins l’any 2010.
108. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa mesures concretes per tal que els
ajuntaments de les Illes Balears puguin cobrar els deutes que
mantenen amb altres administracions.
109. El Parlament de les Illes Balears insta les
administracions públiques de les Illes Balears a negociar amb
les entitats de crèdit línies de finançament per tal de satisfer tots
els deutes que mantenen les administracions públiques amb
empreses domiciliades a les Illes Balears.
110. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a possibilitar l’accés a Internet sense fil des de tot
el territori de les Illes Balears, com a servei públic a la societat
del coneixement, aprofitant el finançament que ofereix la Unió
Europea a través dels seus fons estructurals.
111. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears i al Consell Insular de Mallorca que procedeixi
a la valoració i restauració dels elements patrimonials i
arqueològics que representen les torres de guaita i les talaies
arreu de la costa mallorquina a càrrec de l’1% cultural i la taxa
de sòl rústic, convertint-les en valor d’aprofitament turístic.
112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar dins els pressuposts de l’any 2010
recursos econòmics directes per a aquells municipis que hagin
conservat i protegit al llarg dels darrers anys el territori, el
litoral i el paisatge i hagin mantingut un creixement equilibrat.
113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a transferir les competències en matèria de costes i litoral
al Govern de les Illes Balears dins l’any 2010.
114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir polítiques actives destinades a les
empreses per crear ocupació directa per a aquelles persones
treballadores desocupades en situacions més vulnerables i
incentivar la seva contractació.
115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a afrontar de forma immediata la reforma del sistema de
finançament dels ajuntaments a la fi d’aconseguir una
suficiència financera per a les entitats locals que no depengui de
la construcció i l’urbanisme.
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116. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’aprovar, en el termini més breu possible, el nou Règim
Especial de les Illes Balears previst al nou Estatut.

128. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a traspassar les competències en promoció turística
als consells insulars el més aviat possible.

117. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a agilitar les negociacions per donar participació a les
institucions de les Illes Balears en la gestió dels nostres
aeroports i replantejar la política de taxes aeroportuàries a fi i
efecte d’abaratir els costs de la nostra oferta turística, sobretot,
en temporada mitjana.

129. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intercedir davant les empreses subministradores
d’energia elèctrica a les illes per evitar les avaries i millorar el
servei.

118. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incrementar les previsions pressupostàries per donar
suport a la reconversió de zones turístiques madures i
especialment a fer una dotació econòmica adient de cara a
avançar en el projecte de la Platja de Palma.
119. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a donar compliment a l’acord de compra de finques
litorals sense que aquesta compra es computi dins els recursos
prevists a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears com a
inversió estatal.
120. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un fort impuls al Carnet Jove, ja que és una
eina útil perquè els joves puguin fer front a la situació
econòmica i els ajuda a tenir major poder adquisitiu.
121. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les regulacions normatives
necessàries per ampliar les modalitats turístiques que s’ofereixin
al mercat.

130. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intercedir davant les empreses de telefonia fixa
i mòbil que operen a les illes per millorar el servei i millorar la
cobertura.
131. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar de manera definitiva la recepció de la
televisió digital a les illes.
132. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una oficina de l’112 a les Pitiüses.
133. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer la importància del Club Nàutic
d’Eivissa en la seva tasca de promoció de les activitats
relacionades amb la mar, així com a entitat social profundament
arrelada a la societat illenca. Per tant, el Parlament de les Illes
Balears constata la necessitat que el Club Nàutic pugui
continuar la seva activitat a les seves instalAlacions al Port
d’Eivissa.
A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2009.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

122. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a agilitar i avançar en la transferència de les
competències en matèria de costes i en matèria de ports avui
considerats d’interès general i, molt especialment, de les
instalAlacions nàutiques adscrites a aquests ports.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

123. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en un mes les alternatives més viables
al tren-tram dins el casc urbà de Manacor.
124. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a finançar les obres per a la millora i adequació dels
torrents de les Illes Balears, amb la signatura del nou conveni
d’obres hidràuliques.
125. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a traspassar les competències de justícia al Govern de les
Illes Balears amb la suficient dotació econòmica.
126. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a mitigar els efectes de la triple insularitat que pateix
Formentera en el transport de mercaderies entre Formentera i la
resta de ports.
127. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la creació de marques de qualitat de
productes agroalimentaris de Formentera emparats en
denominacions d’origen, indicació geogràfica protegida o
qualsevol altra marca de qualitat legalment establerta.

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de setembre de 2009, rebutjà Propostes de resolució núm. 1, 315, 18-20, 22-34, 36-40, 43-50, 53, 54, 58, 60-74, 76-92, 94100, 103-109, 111-114, 116-124, 126-128, 130-144, 146-189,
191-210, 212, 214-221, 223-226, 228-234, 237-239, 241, 243249, 255, 258, 261-276, 278, 280-284, 286-288, 290, 292-315,
318-323 i 325-328, RGE núm. 12506/09, del Grup Parlamentari
Popular, derivades del Debat sobre l'orientació política general
del Govern. (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de setembre de 2009, rebutjà Propostes de resolució núm. 10,
12, 14 i 15, RGE núm. 12510/09, del Grup Parlamentari Mixt,
derivades del Debat sobre l'orientació política general del
Govern. (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de setembre de 2009, rebutjà Propostes de resolució núm. 2-12,
14, 15, 17-26, 30 i 32, RGE núm. 12512/09, del Grup
Parlamentari Mixt, derivades del Debat sobre l'orientació
política general del Govern. (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de
2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7702/09 i 7703/09, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relatives a plaga de
"lagarta peluda" i a accions per mitigar la plaga de "lagarta
peluda", respectivament. (BOPIB núm. 81 de 30 d'abril del
2009).
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En quina situació es troba actualment la plaga de "lagarta
peluda" a Menorca? Quines accions ha desenvolupat fins a la
data i quines pensa dur a terme la Conselleria de Medi
Ambient per mitigar la plaga de "lagarta peluda" a Menorca?
Situació 2008:
S'ha reduït el nivell d'afectació a les zones tractades però a
zones no tractades la situació continua essent molt greu.
S'ha de continuar amb un pla de control almanco dos anys
més per poder reduir i controlar la plaga.
A finals de juny el servei de sanitat forestal va encomanar a
l'IBANAT la realització d'un plànol d'afectació al moment de
màxim nivell de defoliació.
Situació a 1 de juny del 2008 a Menorca (previsió per al
2009):
15/06/2007 (ha.)

15/06/2008 (ha.)

Nivell 0

1.728,96 (31,77%)

2.929,71 (53,84%)

Nivell 1

1.288,15 (23,67%)

725,63 (13,34%)

Nivell 2

681,98 (12,53%)

471,01 (8,66%)

Nivell 3

1.742,28 (32,02%)

1.315,02 (24,16%)

Total

5.441,37 (100%)

5.441,37 (100%)

Any 2008 (previsió 2009):
Superfície d'alzinar: 5.441,35 ha.
Superfície d'alzinar afectat nivells 1, 2 i 3, any 2007:
3.712,39 ha. (68,24%); any 2008: 2.511,66 ha. (46,16%);
millora 2007-2008: 1.200,73 (22,08%).
Fins ara l'evolució del 2007 al 2008 ha estat positiva, ha
disminuït un 22,08%, és a dir, ha disminuït en 1.200,73 ha.
Les actuacions més importants per a l'any 2008 varen ser:
- ColAlocació de 4.000 trampes amb feromona.
- Tractament aeri a una superfície de 2.300 ha.
- Tractament terrestre a una superfície de 100 ha.
- ColAlocació de caixes niu per a rata-pinyades.
- ColAlocació de caixes niu per a aus.
Les actuacions més importants que es realitzaran l'any 2009
són:
- Tractament terrestre a una superfície d'unes 100 ha. sota
petició d'interessats (es va informar a tots els que ho varen
demanar l'any 2008).
- Control de la mortalitat d'erugues en camp.
- Trampeig amb feromones d'atracció sexual (2.140).
- InstalAlació, revisió, seguiment, manteniment i retirada de
les trampes.
- Venda subvencionada de trampes de feromones a
particulars.
- ColAlocació de caixes niu per a rata-pinyades (50).
- Estudi de seguiment de les caixes niu (antigues i noves).
- ColAlocació de caixes niu per a aus (50).
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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores diputades, senyors diputats, començarem aquesta
sessió plenària, que consisteix en el debat sobre l’orientació
política general del Govern de les Illes Balears.
Debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.
Intervendrà primerament el Molt Hble. President Sr.
Francesc Antich.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats aquest debat de
política general que avui encetam és el darrer debat d’una
legislatura especial, una legislatura en la qual la nostra gent ha
patit les inclemències de la pitjor crisi econòmica des de fa més
de 70 anys i que suposa, a més, afrontar molts de canvis de
futur. Aquesta és la principal preocupació de la ciutadania i, per
tant, per aquí vull començar la meva intervenció: prestant, com
hem estat fent, la màxima atenció a la crisi i a la millora del
model econòmic.
No vull tampoc deixar de banda un altre fet que ha pogut
minar la moral colAlectiva de la nostra gent: les greus
irregularitats i abusos comesos per alguns representants públics,
que també han provocat una gran commoció ciutadana. A més,
aquesta circumstància ha originat una revisió dels pactes i un
govern en minoria. Però més endavant ja em referiré a aquest
tema.
El primer que vull dir és que la nostra economia ja repunta.
Hem passat l’època més difícil, hem superat la davallada i hem
emprès la recuperació. Si no es produeixen noves sotragades
externes, el 2011 feim la previsió d’un creixement positiu de
l’economia balear d’un 0,6%. De fet, a Eivissa i Formentera ja
duim tres trimestres amb signes positius. Aquesta conclusió
respon a un conjunt de dades objectives que constaten el que ja
els havia anunciat en diverses ocasions: les Illes Balears
aguanten millor la crisi que molts d’altres territoris i seran de les
primeres a sortir-ne.
Aquesta situació respon als fets següents: En primer lloc,
tenim un teixit econòmic fort i més dinàmic que altres
economies, gràcies al turisme i un sector serveis molt
diversificat. En segon lloc, tenim països com Alemanya que
s’estan recuperant a bon ritme. En tercer lloc, tenim les
polítiques de concertació entre agents socials i econòmics i les
institucions. I en quart lloc, tenim l’esforç inversor públic i les
mesures anticrisi aplicades en uns moments en què l’activitat
privada estava aturada.
Començaré per posar-los a disposició un conjunt de dades
d’organismes oficials que demostren el canvi de tendència
esmentat. La primera, la facturació del nostre sector de serveis,
motor de la nostra economia, que de juny de 2009 a juny de
2010 ha augmentat un 11,8%; la mitjana d’Espanya en aquest
cas, està en un 7,1%. Per tant, estam gairebé 5 punts per damunt
de la mitjana d’Espanya. Aplicat al subsector d’hostaleria,
l’increment de la facturació a Balears ha estat d’un 9,4%,
mentre que la mitjana espanyola és d’un 0,3 negatiu. I si parlam

del comerç, les xifres indiquen una pujada de la facturació del
14,2% a ca nostra; a la resta d’Espanya, només un 9,4%. Estic
parlant de juny a juny, no hi compt els mesos de juliol, agost i
setembre, que han estat francament bons. En prova d’això els
diré que l’Institut d’Estudis Turístics assenyala que la despesa
turística en aquesta temporada alta és un 5,5% superior a la de
l’any passat. Estam parlant que s’han generat 250 milions extres
de despesa. Aquest canvi de tendència ens permet acabar l’any
amb dades globals positives.
Una altra dada molt recent i que és definidora del procés de
millora i de recuperació en el qual ens trobam és la recaptació
dels tributs cedits, que en els primers mesos de l’any ha
augmentat a les Illes Balears un 8,5%. La mitjana espanyola
està encara en xifres negatives. I si parlam de l’IVA, l’augment
ha estat espectacular: un 77%, molt per damunt de la mitjana
espanyola, que és del 66,4%, dada especialment important pel
que significa d’augment del consum i de les operacions
econòmiques.
Totes aquestes dades confirmen el canvi de tendència en la
nostra economia, un punt d’inflexió, el clar repunt que abans els
anunciava.
En el camp laboraI podem comprovar igualment que les
xifres dels darrers mesos ens situen en un nou escenari, en el
qual també s’avança cap a la recuperació, si bé, com no podia
ser d’altra manera, més lentament, i amb determinats colAlectius
amb especials dificultats. Mirin, en els primers nou mesos
d’enguany hem creat més llocs de treball que en el mateix
període de 2009; en concret hem estat capaços de recuperar
14.000 llocs de treball perduts amb la crisi. És més, en aquests
nou primers mesos hem estat capaços de generar més ocupació
que en el mateix període de 2008, quan encara no havia esclatat
la crisi en la seva plenitud.
Ahir mateix coneixíem que per quart mes consecutiu el
principal motor de la nostra economia, l’activitat turística, ja
està en situació de generació neta de llocs de treball. En ple mes
de setembre tenim 2.500 treballadors més que l’any passat, i la
tendència és creixent. És més, les Balears lideren, juntament
amb Catalunya, la creació d’ocupació turística, que és molt
superior a la mitjana espanyola. Constatam que estam en el bon
camí per a la creació d’ocupació, sens prejudici de carregar amb
el feix de tota l’ocupació destruïda pel sector de la construcció,
que suposa el 66% de la pèrdua actual de llocs de treball, un
percentatge molt alt i que demostra la desmesura d’aquest sector
en altres temps.
Aquesta millora ens situa en una posició d’avantatge
respecte d’altres territoris per sortir de la crisi. A títol
comparatiu, he de dir que en el mes de setembre a les Illes
teníem una taxa d’atur del 16,9%, mentre que a Espanya se situa
en el 18,5%. I a altres comunitats turístiques com Canàries
sofrien un atur gairebé del doble, amb un 27,5%; i a València,
un 23%, 6 punts més que nosaltres.
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D’aquesta manera la principal preocupació dels ciutadans,
l’atur, també ha fet un viratge en aquest 2010. Amb les dades
conegudes ahir del mes de setembre, entre gener i setembre
l’atur s’ha reduït en 14.455 persones. En els mateixos nou
mesos l’atur es reduí els anys 2008 i 2009 en 3.197 persones i
en 1.182 persones.
Senzillament, senyores i senyors diputats, la situació laboral
està entrant en un nou escenari més positiu. Un element molt
encoratjador és que dos dels colAlectius que més han patit la
crisi, els treballadors provinents de la construcció i els joves, ja
presenten una xifra d’aturats inferior a la del mes de setembre
de 2009. Estam parlant que l’atur a la construcció s’ha reduït en
més de 800 persones i, entre els joves, en més de 300. Són
dades molt importants per a un govern que vol lluitar contra els
problemes estructurals. Potser no ho són tant en nombres, sinó
pel que signifiquen de canvi de tendència.
Per tant, senyores i senyors diputats, per resumir podríem dir
que avançam cap a la recuperació. Però de la mateixa manera
vull deixar molt clar que som conscient que la recuperació del
camí perdut serà llarga. Tenim 76.000 persones desocupades,
una xifra que aquesta comunitat no es pot permetre. Entre
aquest colAlectiu de persones en atur hi ha un grup especialment
preocupant: 20.000 persones amb dèficits greus de formació.
Aquesta condició de manca de capacitació suposa per a ells una
barrera, molt difícil de superar, en el camí per arribar a trobar
una feina. Per tant, és fonamental establir estratègies de
formació innovadores i valentes perquè aquestes 20.000
persones puguin vèncer aquesta dificultat. I precisament a l’altra
banda tenim el cas contrari: una part dels nostres joves, que
tenen un nivell notable de formació però que tenen problemes
d’inserció laboral. No ens podem permetre el luxe de tudar
aquest capital humà, que ha d’estar a la base del nou model de
creixement. Uns i altres necessiten noves accions, imaginatives
i decidides, per a la seva inserció en el món laboral i
empresarial.
En conseqüència, vull formular el primer anunci d’avui:
l’aplicació d’un conjunt de mesures distribuïdes en tres línies
d’ajuts directament dirigides a facilitar l’accés dels joves al
mercat del treball. Aquestes noves iniciatives complementaran
i intensificaran tot el ventall de mesures que ja hem posat en
marxa i que desprès en parlaré.
Hem de donar el màxim suport i impuls als joves
emprenedors, no podem malbaratar la seva energia. Per això, la
primera d’aquestes línies és l’oferta d’una formació
especialitzada que desenvoluparà i conduirà la capacitat
emprenedora d’aquests joves i que estarà tutelada des de la
perspectiva empresarial. Aquesta mesura anirà acompanyada
per una iniciativa innovadora: l’accés d’aquests joves
emprenedors a microcrèdits per tal d’estalonar les seves
primeres iniciatives en el món de l’empresa i de l’autocupació.
La segona línea té com objectiu incentivar la contractació
dels joves que cerquen la primera ocupació, i ho farem
mitjançant el finançament d’una part del salari per tal de
facilitar la seva inserció laboral.
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Finalment, posam en marxa un nou programa de
l’anomenada segona oportunitat, dirigit específicament als joves
que van abandonar el circuit de formació i que ara tenen
dificultats per reincorporar-se. En aquesta línia contam amb la
participació nova de les empreses perquè es tracta, ni més ni
manco, de captar aquests joves per insertar-los de nou en cicles
formatius a canvi de mitja jornada de treball, és a dir, oferir-los
mitja jornada de treball remunerat i mitja jornada de formació.
Són mesures que suposen invertir en el bé més preuat del
país: la gent jove, que és precisament un dels colAlectius més
afectats per la crisi i que són el futur de la nostra comunitat. Són
mesures que responen als problemes d’avui i que garanteixen el
demà, el plantejament marc del nostre model.
Senyores i senyors diputats, els he parlat del canvi de
tendència en matèria econòmica i en matèria laboral, un canvi
produït, en gran part, per la gran fortalesa del nostre teixit
empresarial. I així ho constaten les dades següents: mirin, a les
Illes Balears, des de desembre de 2007 fins a juliol de 2010,
s’han creat 6.300 empreses, o sigui una taxa anual del 6%. És la
més alta d’Espanya. Durant aquest mateix període esmentat, a
tot Espanya s’han creat 25.000 empreses, és a dir, això significa
que a les Illes hem creat una quarta part de les empreses creades
a tot Espanya.
És cert que també han desaparegut moltes empreses, però el
balanç general és el següent: si miram l’índex d’empreses per
cada mil habitants, les Illes, amb 88, lideren aquest percentatge
per davant de Catalunya i del País Basc. Si miram el nombre
d’autònoms a les Illes, aquest presenta un pes del 18,6% sobre
el total d’ocupats, una xifra major que en el conjunt espanyol,
fruit d’aquest dinamisme emprenedor. Per reforçar aquest
important sector i la interlocució amb l’administració pública,
vull anunciar que crearem el Consell Balear del Treball
Autònom per tal de donar més importància i més suport a aquest
colAlectiu.
En aquest sentit vull deixar molt clar que, des del principi de
la legislatura, hem tengut com a prioritat la concertació amb els
agents socials i econòmics, amb la idea que la millora del nostre
model econòmic únicament era possible si érem capaços, uns i
altres, de pactar un full de ruta a favor de la competitivitat,
l’ocupació i la cohesió social, un pacte que es va aconseguir i
del qual parlaré més tard.
Gràcies a aquest clima de diàleg, també hem pogut prendre
mesures a curt termini per donar suport a les nostres empreses
davant la crisi, per impulsar l’economia i per ajudar els
colAlectius amb més dificultats. Vàrem prendre, en dues
tongades, una trentena de mesures: injectàrem liquiditat al
sistema posant 370 milions en circulació; pagàrem un munt de
factures de l’anterior legislatura, principalment a empreses de
la construcció, on perillaven més els llocs de treball; facilitàrem
crèdit a les petites i mitjanes empreses, el motor econòmic
balear: cap projecte viable havia de quedar sense finançament;
habilitàrem línies de crèdits ICO per més de 30 milions i
duplicant el pressupost d’ISBA per donar oxigen financer a les
empreses.
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No analitzaré una per una les mesures que, com vostès
saben, inclouen plans de reactivació de l’ocupació, ajuda a les
famílies per pagar les hipoteques, ajudes per a l’adquisició i el
lloguer d’habitatges, així com un pla d’austeritat en la despesa
de l’administració.
També imposàrem deduccions fiscals a empreses familiars
i als colAlectius més vulnerables i, sobretot, apostàrem per la
inversió pública, inversió pública com a motor econòmic en
temps de caiguda de l’activitat privada. I, sota aquest principi,
posàrem en marxa la major mobilització de doblers públics que
no s’havia conegut mai en aquesta terra. Tot plegat, en dos anys
i mig, posàrem en circulació gairebé tres mil milions d’euros,
exactament 2.989 milions entre els recursos de la comunitat i els
recursos de l’Estat. I haurem de sumar les inversions públiques
d’enguany, 1.234 milions, dels quals ja s’ha executat el 60%.
En conseqüència, parl d’una legislatura que en aquest capítol
marcarà història: en acabar la legislatura s’hauran superat amb
escreix els 3.000 milions d’euros d’inversió pública, que es diu
aviat, la inversió pública més gran de la història de les Illes
Balears.
Com és natural, en un paisatge econòmic de crisi, aquesta
acció decidida del Govern ha provocat deute i dèficit. Per tant,
l’aposta del Govern no ha estat còmoda, però ha aconseguit allò
que perseguíem realment: salvaguardar llocs de treball. Gràcies
a aquesta inversió pública sense precedents hem pogut mantenir
40.000 llocs de treball per a la gent de ca nostra. Altres
geografies que no aplicaren aquesta política inversora tenen
avui una taxa d’atur molt superior a la nostra. No hem pogut
evitar la rapinyada cruel de la crisi sobre el mercat laboral, però
l’hem minorada tant com ha estat possible: 40.000 persones han
conservat el lloc de treball com a conseqüència d’aquesta
política econòmica.
La batalla no està guanyada, ni molt menys. Afrontam
incerteses i tenim tot un seguit de dificultats per vèncer, moltes
de les quals vénen de fora. Però sentim el conhort de comprovar
que les coses milloren i que les mesures preses han estat
encertades.
El dinamisme del sector productiu balear i la decidida
inversió pública han estat les palanques que han aixecat la
tendència i el repunt econòmic. Com és natural, després d’un
esforç inversor tan rellevant, les finances públiques passen greus
dificultats i, d’aquí, tots els ajustaments pressupostaris i de
dèficit que en aquests moments estam practicant, unes mesures
de lluita contra el dèficit marcades per la Unió Europea i que,
tot sigui dit, a parer meu són massa rígides i haurien de gaudir
d’un període més llarg de temps. Però no les podem evitar.
Així i tot, per a 2011 preveim una inversió pública, amb
pressupost propi, de 440 milions d’euros. No supera la dels
exercicis anteriors, però és superior a la mitjana de l’anterior
legislatura. Aquest esforç inversor, el complementam amb
iniciatives per facilitar la inversió privada. Hem promogut
normatives incentivadores i hem simplificat la tramitació
administrativa, que són estímuls tan importants com l’empenta
de la inversió pública. Tenim exemples ben clars del compromís
del Govern en aquest sentit. És el cas de la Llei d’impuls de la
inversió que, proposada pel Govern, ha tengut el suport de totes
les forces parlamentàries. A hores d’ara, hi ha 17 projectes de

reforma d’hotels en tramitació a la Conselleria de Turisme, que
suposaran una inversió de més de 50 milions d’euros. D’altra
banda, l’aprovació de la Llei de comerç ha permès aixecar la
moratòria vigent des de 2005, la qual cosa ha fet reactivar la
inversió privada en aquest sector tan important. La conselleria
ja tramita projectes que suposaran fortes inversions i generació
de llocs de treball. També vull esmentar la importància de la
Llei d’obtenció de sòl, que ens permetrà oferir habitatges
assequibles i donar feina a un sector amb moltes dificultats.
Són normatives que han estat aprovades per unanimitat o per
una àmplia majoria. Vull, en aquest sentit, agrair el gran esforç
realitzat per totes les forces polítiques. Així mateix, vull agrair
als sindicats i als sectors empresarials la seva implicació i la
seva responsabilitat. Aquesta actitud d’acord en un tema tan
important és la millor manera de transmetre confiança a la
nostra gent i, com vostès saben, la confiança en economia és un
element essencial.
Aprofit per manifestar que en una situació de dificultats mai
viscudes per les persones de menys de 70 anys, també la
ciutadania balear ha exhibit un grau de maduresa i de seny
remarcables. Com és evident, hi ha hagut malestar. Les crisis
econòmiques provoquen l’enfosquiment de perspectives
personals, incerteses i, fins i tot, pors. Això ha provocat les
naturals protestes i les justes reivindicacions que s’han conduït
des del civisme i de la crítica responsable. Les forces del seny,
del treball i de la superació han estat a ca nostra més fortes que
les de la crispació. Això és un element decisiu a l’hora
d’avançar pel bon camí. En conseqüència, vull reiterar el meu
agraïment a tota la ciutadania per aquesta expressió de maduresa
social davant les dificultats.
Senyores i senyors diputats, entraré ara en allò que consider
el bessó de la idea que els vull transmetre. Des del primer dia el
Govern ha treballat de manera decidida en la millora del model
de creixement. Era imprescindible vèncer els problemes
estructurals que afecten la nostra economia, reformes
d’orientació i reformes d’execució; els parlaré d’això.
Al mateix temps que lluitam contra la crisi reformam el
nostre model econòmic, que és com dir el nostre model de país.
Això suposa convertir el problema en una oportunitat.
Fa un parell d’anys pareixia que teníem una economia
dinàmica que s’ho havia de menjar tot. Els fets han demostrat
que vivíem en una bombolla artificial que no assegurava el
futur, ni tan sols el present. La bombolla ha esclatat i ens ha
posat els peus a terra. Ens va posar negre sobre blanc les moltes
mancances de la nostra comunitat i els resultats negatius d’una
manera de fer política.
Mirin, si una cosa hem après tots plegats és que, en la gestió
d’un país, allò més important no és fer molta via, sinó que les
coses que feim vagin pel camí per on han d’anar. Feia falta una
reconducció de model, uns canvis que hem començat a fer. No
és tasca fàcil perquè té una dimensió que va més enllà d’una
legislatura. És una tasca de llarg recorregut. És una tasca per
donar solidesa al país i seguretat i futur als ciutadans i a les
ciutadanes, una tasca que si mai no es comença mai no s’acaba,
i en aquesta legislatura l’hem començada.
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La configuració del nou model respon a una planificació
consensuada que emana del Pacte per competitivitat signat amb
els agents econòmics i socials. Aquesta és la gran força de
l’acció de govern. Aquí ja no tenen lloc ocurrències
improvisades, que només cerquen un fugaç impacte mediàtic.
Podríem trobar referències no gaire llunyanes.
Per tant, sobre aquest nou model enumeraré el conceptes
essencials.
En l’àmbit econòmic, el projecte comença per situar de nou
el turisme com a motor. Segueix per l’aposta per les activitats
amb més valor afegit, sense oblidar l’impuls de la indústria més
resistent i adaptada als nous temps. Inclou, igualment, la
reestructuració dels sectors en dificultats. En paralAlel, en nou
model posa en pràctica una política pública potent de cohesió
social, així com un envit per a la conservació del nostre capital
natural. Finalment, tot aquest plantejament passa per un
denominador comú: l’educació, la formació i la capacitació, el
capital humà, com a eina indispensable per realitzar tots els
objectius anteriors.
Anem al detall.
Primer punt. El turisme és la nostra gran indústria, i com a
tal ha de ser tractada. El turisme genera una gran diversitat
d’empreses al nostre país. El nostre creixement s’ha de
desenvolupar per aquest camí, i no a través de la desmesura del
sector de la construcció, com passava abans. Per això, el nou
model ja en marxa inclou el turisme en el centre de l’estratègia
de creixement. No és causalitat que sigui precisament en aquest
sector on es visualitza més clarament la inflexió, el canvi de
tendència cap a la recuperació econòmica. De fet Balears s’ha
situat en els llocs capdavanters del rànquing espanyol pel que fa
al dinamisme turístic.
Durant el passat mes de juliol hem obtingut la millor dada
d’arribada de turistes estrangers dels deu darrers anys, amb un
creixement del 9,2%. Insistesc: dels darrers deu anys. I l’agost
encara ha estat superior: un 10,9% d’augment, el més alt de tot
Espanya. Altres destinacions turístiques com Canàries estan
gairebé 4 punts per davall, o directament al voltant de zero, com
és el cas de València. En paralAlel, ja hem vist que s’ha produït
un augment de la despesa turística, que és el principal indicador
de rendibilitat. I parlam d’una temporada amb amenaces com
ara la vaga de controladors o l’erupció del volcà islandès, que
provocà una aturada aèria que no s’havia vist mai.
En tot cas, el Govern actua en quatre línies prioritàries:
connectivitat, estructuració i promoció dels nostres productes,
millora de zones madures i d’establiments, i noves tecnologies
aplicades al turisme, amb dos objectius cabdals: millorar i
ampliar la nostra oferta i cercar fórmules per allargar la
temporada. Per augmentar la connectivitat han estat molt
importants les obres que durant aquesta legislatura s’han fet als
tres aeroports de les Illes, unes obres de més de 362 milions
d’euros que han millorat els serveis i ens han permès
modernitzar i consolidar el hub d’Air Berlín a Palma, element
estratègic per a la decisiva connexió amb Alemanya i amb la
resta d’Espanya. D’altra banda, a títol d’exemple, vull esmentar
les negociacions amb British Airways, amb Monarch, per
ampliar els vols directes en temporada baixa; els vols amb
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origen a París, Londres, Itàlia, i altres aeroports alemanys i
polonesos, també seran intensificats.
Igualment en matèria de ports a Ciutadella i Eivissa estam
fent inversions importants. En paralAlel hem treballat en
l’obertura de nous mercats. Un dels que més expectatives ha
obert ha estat el rus. Jo mateix ho he pogut comprovar en un
viatge a Moscou. És un mercat a l’alça que pot donar molt de
rendiment. Les Illes Balears s’han de donar a conèixer a mercats
emergents, com ara el mercat rus. Hem aconseguit que el
principal majorista d’aquell país, Natalie Tours, presenti a ca
nostra, durant el proper mes de març i durant cinc dies, el
catàleg d’estiu, i ho farà davant 300 agents de viatge i un
nombrós grup de premsa especialitzada, i per tant serà una bona
oportunitat.
Com he dit, allargar la temporada, rompre l’estacionalitat,
ha de ser la mare de totes les batalles que s’emprenguin des de
qualsevol àmbit.
En el marc de la millora del producte, ja en el segon gran
eix, hem anat reconduint els continguts de la promoció genèrica
per lligar-los a productes concrets, posant en valor les nostres
singularitats. El cicloturisme, el de natura, el cultural, el nàutic,
el senderisme, els espectacles, els nostres productes agraris i la
nostra gastronomia són elements amb els quals competim en els
mesos en què davalla el turisme de sol i platja, elements que
ofereixen un plus a la nostra oferta davant els competidors. Aquí
centram l’esforç promocional, amb una fita excepcional que no
podem oblidar, que és el compromís de finalitzar el Palau de
Congressos de Palma.
Tercer àmbit estratègic: la millora de les Illes Balears com
a destinació tant pel que fa a les zones turístiques com a les
instalAlacions. Una cosa i l’altra necessiten la cooperació entre
allò que és públic i el que és privat. I en això hem treballat. Com
ja he dit anteriorment, han estat molt importants els esforços per
consensuar una llei de mesures urgents per a l’impuls de la
inversió, que facilita l’execució dels projectes.
Igualment, el Pla Renove i el Future han estat eines eficaces
a l’hora de canalitzar finançament per a la renovació
d’establiments. Amb data maig de 2010, ja havien tancat 811
operacions per devers 311 milions d’euros. Fa pocs dies he
tengut ocasió de visitar obres ja realitzades, i tothom coincideix
en el fet que la millora dels establiments té una relació directa
amb l’augment de l’ocupació i de la rendibilitat econòmica i
social. Per tant, faig una crida a tots els empresaris turístics
perquè apostin per la renovació de les seves instalAlacions, les
modernitzin i consolidin el seu negoci per a avui i també per a
demà. Aquells que ja ho han fet, ho he comprovat personalment,
n’estan ben satisfets. La renovació de les instalAlacions crea
riquesa privada i colAlectiva. En aquest cas, els seus beneficis
seran també beneficis per al país i per a tothom.
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Pel que fa a les zones madures, ja tenim en tramitació el
projecte de la Platja de Palma, en tota la seva complexitat. I
també tenim ben clar que és una iniciativa obligatòria si volem
apostar per la qualitat.
D’altra banda he de dir que el projecte de la Platja d’en
Bossa està pràcticament acabat, i feim feina amb el de Sant
Antoni. Els puc anunciar que abans de final d’any constituirem
el consorci per a la remodelació de Platja d’en Bossa.
I, finalment, com a quart eix del model, vull fer menció de
les tecnologies aplicades al turisme, on té un paper bàsic el
clúster Turistec. Són més de 70 empreses que donen resposta a
tota la cadena de valor turística. Innovam el nostre turisme i
exportam la nostra tecnologia arreu del món. També és
important mencionar l’oficina de Microsoft sobre innovació
turística ubicada a Palma, la primera del món en aquesta
qüestió. En properes setmanes signarem un conveni amb el
Govern de Panamà per fer-ne una extensió que treballarà a tot
l’àmbit del Carib i d’Amèrica Llatina. I el projecte de
Plataforma Digital Turística, que suposarà reafirmar el paper de
lideratge de les Illes Balears en la nova comercialització
turística.
Segon punt del nou model que hem posat en marxa: l’aposta
per les activitats amb més valor afegit. El capital tecnològic és
imprescindible per a la nostra competitivitat, que està per davall
de la mitjana. En el Parc Bit ja no es projecten urbanitzacions.
Trobàrem un pla per construir 900 residències. Ara és el nostre
pol de generació d’innovació. S’hi han instalAlat prop de 125
empreses amb un increment de més del cent per cent en tres
anys; hi treballen devers 2.500 treballadors, el 60% dels quals
tenen estudis superiors. Aquesta iniciativa no quedarà només a
Mallorca: a Alaior ja hi ha prevista la construcció d’una
extensió del Parc Bit, i a Eivissa s’està preparant el Centre
d’Estudis per Eivissa, que atraurà les iniciatives de formació i
innovació. Vull remarcar, a més, l’impuls a la creació de
clústers, de grups d’empreses vinculades a la innovació que
facturen més de 130 milions d’euros anuals. Hem començat a
construir al Parc Bit l’edifici del Complex Balear de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Objectiu: reforçar la
connexió entre la ciència i l’empresa; 13 milions d’euros. En
aquest àmbit estam al capdavant, i encara hem de progressar
més, però de moment ja anam per bon camí: créixer en
coneixement i sense consumir territori; més llocs de treball,
millors i més sòlids.
Tercer punt. Tenim un teixit industrial que pot resistir la
crisi i ser competitiu, però que ha de menester més planificació
estratègica. Per això ja tenim enllestit el primer pla industrial de
les Illes Balears, que els puc anunciar que presentarem en el
termini d’un mes, un pla que, com la resta del model, emana del
Pacte per la competitivitat i que, per tant, ha estat acordat per
tots els agents socials i econòmics, un acord que li dóna solidesa
i futur. El pla suposarà una inversió de devers 34 milions
d’euros anuals destinats al desenvolupament dels sectors
industrials tradicionals, però també als sectors emergents
connectats amb les noves tecnologies.

Les nostres empreses s’han de projectar cap a l’exterior a la
recerca de nous mercats. La base d’empreses exportadores ha
augmentat un 22%, molt per damunt de la mitjana de l’Estat,
que és d’un 8%. I encara hem de fer més esforç en aquest camí
de la internacionalització, però avançam en la bona direcció,
que és el més important. Impulsam la innovació del sector
industrial tradicional amb la creació de clústers. Ja estan creats
en els sectors del moble, de químics, de moda i en el sector
agroalimentari. Modernitzam les zones comercials en
colAlaboració amb tots els ajuntaments. Impulsam també el Pla
de Desenvolupament Rural per a la modernització de les
explotacions ramaderes i agràries.
En aquest apartat voldria també assenyalar la importància
que té per a la ciutadania i per a la nostra economia productiva
la construcció de dues infraestructures energètiques, que són el
gasoducte i el cable elèctric. El gasoducte ja està en
funcionament i ha suposat una inversió al voltant de 500 milions
d’euros. Ja permet que 90.000 famílies de Palma es proveeixin
de gas natural, una energia més neta i mes eficient. A finals
d’any començarà la instalAlació de cable elèctric de connexió
amb la Península. Amb aquestes dues obres quedarà resolt, en
els seus aspectes més importants, el futur energètic de Balears,
una assignatura pendent des de fa molts d’anys.
Quart punt. La reestructuració dels sectors amb dificultats.
L’esclat de la bombolla immobiliària ha suposat el natural
desinflament del sector de la construcció, un sector que aporta
la major part de les persones aturades. Degudament dimensionat
i substituint el caràcter especulatiu per objectius socials, el
sector de la construcció ha de tenir el seu lloc en el nou model:
la construcció d’habitatges públics i la rehabilitació són els
camins que el Govern ha impulsat.
Mirin, quan començàrem la legislatura cercàrem debades sòl
públic. No hi havia ni un sol metre. La feina feta ens ha permès
trobar sòl per construir, posar en marxa o planificar 4.689
habitatges i més de 21.000 actuacions, sobretot en matèria de
rehabilitació de cases particulars. Això ha ajudat a estalonar el
sector però, sobretot, ha afavorit més de 20.500 famílies, a més
de mantenir milers de llocs de feina. A més, hem posat en
marxa la Llei de barris; ja són més de 150 actuacions de
rehabilitació amb 31 milions d’euros en ajudes. Balanç
d’aquesta iniciativa: 46 milions d’inversió i més de 1.600 llocs
de treball.
Cinquè punt. La pràctica d’una política pública de cohesió
social potent i innovadora. El model posat en marxa fa avançar
els serveis socials tant com les limitacions pressupostàries
actuals ens deixen. En el mes de juliol de 2007, saben quantes
solAlicituds de dependència trobàrem tramitades? La resposta és
bona de recordar: zero. Avui en tenim més de 23.000. S’ha
reconegut el dret a cobrar prestació a més de 14.000. Avui més
de 7.000 famílies reben ajuda econòmica per atenció a la
dependència, mitjançant una prestació d’aproximadament 600
euros al mes. Tot plegat, hem gastat gairebé 63 milions d’euros.
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Però, a més, hem creat 1.400 places de residències per a la
nostra gent gran i per als discapacitats amb dependència, unes
residències que donaran feina a 1.500 persones. De fet, hem
obert un centre integrat de formació professional especialitzat
en serveis socials, preparar professionals per a les noves
demandes de feina.
D’altra banda, la sanitat pública balear donarà un salt
important. Aquesta setmana rebem les claus de Son Espases. En
parlaré més endavant.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Parlaré de tot.
A Eivissa continuen les obres d’un hospital nou i modern
que ampliarà la cartera de serveis actual. Però en aquesta
legislatura haurem fet de bell nou o renovat 30 centres de salut.
Això significa que prop de 500.000 persones (la meitat de la
població) hauran estrenat en aquesta legislatura noves
instalAlacions d’assistència primària. Només enguany hem
invertit 180 milions d’euros en hospitals i centres de salut. Feim
grans hospitals a Palma i a Eivissa, hospitals capdavanters,
còmodes i amb modernes tecnologies sanitàries al servei del
ciutadà. Però també hem posat en marxa la recepta electrònica.
Ja s’han acabat les cues per fer receptes, un avanç igualment
important per al ciutadà.
(Més remor de veus)
Més de trenta mil ciutadans que tenen necessitat de
traslladar-se per qüestions mèdiques tindran per primera vegada
un bo d’hotel per allotjar-se i no hauran d’avançar cap dobler
pel conjunt del desplaçament. Són iniciatives socials molt
importants per als nostres ciutadans i ciutadanes.
Sisè punt de la millora del model. L’envit per la conservació
del nostre capital natural. Senyores i senyors diputats, un país
que viu del seu territori, del seu paisatge, no pot créixer a
qualsevol preu. En conseqüència, una de les primeres mesures
que aprovàrem va ser la Llei de mesures urgents per la protecció
del territori. Vàrem protegir 1.600 hectàrees d’alt valor
ambiental. Vàrem llevar 1.600 hectàrees urbanitzables. Un
model de país que defensa la seva terra, que defensa la terra i
que té una estratègia de transport públic, que té com a objectiu
davallar el nombre de cotxes que circulen a les Illes Balears. En
tenim gairebé un per habitant, una de les mitjanes més altes del
món. No és d’estranyar, doncs, que el nou model impulsi el
transport públic. Enguany hem invertit 100 milions en noves
unitats ferroviàries i, pel que fa a la xarxa d’autobusos, hem
augmentat freqüències, horaris i serveis. Els ciutadans responen
al bon servei. Fa poques setmanes vàrem donar la targeta
100.000 de transport intermodal: ferrocarril i bus.
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Per altra banda és molt important la lluita contra el canvi
climàtic. Pel que fa a les energies renovables, hem multiplicat
per 15 la producció d’energia fotovoltaica. Tenim més de 58
megavats instalAlats. De moment produeixen l’1,3 per cent de
l’energia elèctrica que consumim. A Formentera l’energia solar
aporta a la xarxa elèctrica quasi 2 megavats, que és un 13% de
la potència solAlicitada. Treballam per ampliar-ho, però ja es va
per molt bon camí. Els trens abandonen el diesel perquè ja hem
començat el procés d’electrificació de les línies. Ja hi ha una
comissió de treball per impulsar la implantació del cotxe
elèctric a les Illes Balears, que ja té un pla pilot en marxa a
Formentera i a Menorca. I el gasoducte ja esmentat suposa
també un avanç important en la mateixa direcció. Ja sé que es
poden fer més coses, però crec que estam en el bon camí.
És cert que no són inversions faraòniques, però sí que són
inversions molt importants per als nostres ciutadans i
ciutadanes.
Setè punt. Com ja he dit, l’assoliment dels objectius del
model passen per un denominador comú: l’educació i la
formació del capital humà. La necessitat de pitjar l’accelerador
de la formació i l’educació es resumeix en una xifra: més del
60% dels aturats només tenen el nivell obligatori d’estudis. En
els universitaris l’atur només és d’un 5%.
I aquí vull fer una crida especial als joves. En termes
generals, el jove vol forjar-se un projecte de vida independent
partint d’una feina i un habitatge. Tenen al seu abast un ampli
programa de facilitats per a l’habitatge i, sobretot, per al lloguer.
La clau de la seva vida, però, és una feina raonablement
retribuïda i atractiva, una feina a la qual tan sols accediran si
tenen la formació adequada. Aquest és l’únic camí i no n’hi ha
d’altre. La xifra de formació dels aturats els ha de fer
reflexionar: més formació, més possibilitats de feina. El ventall
que tenen davant és ampli: des de la formació professional fins
als graus universitaris. Tot jove por trobar el seu lloc. Els que
han sortit del sistema tenen camins per tornar-hi. Tothom pot
trobar la seva oportunitat de formació, per difícil que sigui la
seva situació. Que l’aprofitin perquè no hi ha alternativa. Que
es formin i que desenvolupin les seves capacitats emprenedores.
Serà un benefici per a ells i també per al país, que necessita un
capital humà cada vegada més qualificat.
D’aquí ve que, l’esforç, el facem de forma prioritària en el
segment de les diverses formacions professionals, un esforç que
ha de permetre empènyer la millora del model. Desenes de
milers de persones passen a l’any per la formació oferta pel
SOIB i pels centres de la formació professional reglada, una
formació com per exemple la de desocupats, que ara ja és
certificada i que es dissenya per donar resposta a les necessitats
dels nostres sectors emergents i que enforteix les oportunitats de
feina per a la nostra gent; una formació que per primera vegada
hem estès a totes les Illes, i per tant també arriba ja a
Formentera. L’objectiu és que cap empresari deixi de contractar
per falta de personal qualificat, i és justament amb els
empresaris amb qui estam treballant per adequar els mòduls
formatius a les necessitats del mercat laboral.
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Pel que fa a les infraestructures educatives, si a l’anterior
legislatura es varen invertir 79 milions en centres educatius, en
l’actual, i fins al 2010, s’han invertit més de 175 milions, amb
la creació de gairebé 15.000 places noves. Estic parlant d’una
seixantena de centres nous o ampliats, un esforç molt important
fet en matèria d’educació. Un total de 24.000 ordinadors estan
entrant a les aules de 5è i 6è i a algunes de primer d’ESO. I han
de seguir cada any fins a completar tots els centres docents.
Noves tecnologies a l’abast dels estudiants.
S’han creat devers 2.600 places noves d’escoletes, amb una
inversió de 15 milions d’euros. Ensenyament i conciliació de la
vida familiar. Hem mobilitzat tots els estaments per consolidar
l’èxit escolar.
La Universitat de les Illes Balears, a més de la millora en
instalAlacions, està en ple procés d’adaptació al Pla de Bolonya
que, entre altres coses, fa especial incidència en la capacitat
emprenedora de l’estudiant. Així mateix, la nostra universitat
aposta per la màxima visibilitat internacional, i per això s’ha
presentat a la convocatòria del Programa Campus d’ExcelAlència
Internacional.
En educació, com pertot arreu, estam limitats pel pressupost,
i enguany ens hem vist obligats a retallar el d’educació en un
3,29%. Però no es pot amagar que el pressupost de 2008 va
augmentar en un 15%, i el del 2009 en un 6%. Per tant, en el
conjunt de la legislatura ens movem en un percentatge
d’augment de més del 17% en relació amb l’inici. L’aposta del
Govern per l’educació és clara i llampant, que ningú no ho
confongui.
Senyores i senyors diputats, queda clar que les iniciatives
que emmarquen el nou model no són paraules, sinó euros i
solucions.
El Pacte per la competitivitat inclou enguany 560 milions
d’euros només en polítiques de primera utilitat per als ciutadans,
com les que he descrit breument en el capítol anterior. Hem feu
un gran avanç, però encara no basta. Estam limitats pel
pressupost en temps de crisi. Però el camí estic convençut que
és aquest.
I, com és natural, el projecte de govern, el nou model,
necessita recursos econòmics. Necessita una aportació adequada
de l’Estat. Per això no acceptarem situacions de discriminació
com les viscudes durant molts d’anys. Mirin, jo mai no em
donaré per conformat amb el que ens arriba de l’Estat. Les
demandes del nostre país són de tal envergadura que mai no em
donaré per satisfet. Però seria injust si no reconegués el gran salt
que s’ha donat en aquesta legislatura pel que fa al finançament
autonòmic i a les inversions de l’Estat a les Illes Balears. Ha
estat un canvi radical en benefici dels ciutadans de les Illes
Balears. Però, a més, ha estat un èxit compartit per tothom.
Aprofit el moment per reiterar el meu agraïment a la Plataforma
Cívica per un Finançament Just. Estic segur que la seva
participació va ser molt important.
No els vull ofegar en xifres. Només vull dir que amb el
sistema anterior, de l’any 2001, es rebien a les Illes Balears uns
recursos addicionals de 130 milions d’euros, i enguany són prop
de 400. De 130 a 400. Tres vegades més.

Podem parlar d’inversions de l’Estat. L’any 2006 eren de
176 milions, enguany superen els 500 milions. Igualment, tres
vegades més. I diré més: segurament encara ho haurem de
millorar, i lluitarem per millorar-ho. Però la passa endavant ha
estat històrica. Hem recuperat molts de punts que dúiem enrere.
I pel que fa al tercer puntal del finançament balear, el règim
especial, treballam en una proposta concreta que té ben present
els problemes derivats de la insularitat. Aquesta proposta vaig
dir que estaria feta els mesos d’estiu; no ho ha estat. Per tant el
meu compromís és que en tres mesos la puguem presentar i
debatre, a més de tota la feina que s’està fent per la comissió
parlamentària que s’ha creat a posta.
Un capítol que no m’és agradable però que no puc ocultar:
la commoció social que han provocat els casos de corrupció.
Però no esperin de mi un rosari de retrets polítics ni
d’acusacions.
(Remor de veus)
D’esbrinar exactament el que va passar i qui són els
responsables s’encarrega la justícia. Però els qui estam al
capdavant de la gestió pública ara hem de fer neta la vergonya
colAlectiva que hem patit. Hem de tranquilAlitzar l’alarma social
creada per aquests fets. Ens toca ara donar solucions eficaces
perquè això no torni a passar mai més. Insistesc, eficaces, res
d’iniciatives per a la galeria.
Això no és una batalla política. Si algú creu que en els
episodis que hem conegut recentment hi ha guanyadors i
perdedors, s’equivoca. Tota la classe política, els uns i els altres,
els que han fet i els que no hem fet, sortim com a perdedors.
Gran part de la ciutadania, ja molt recelosa de la classe política
en el seu conjunt, reacciona davant aquests fets amb un rebuig
general. La seva indignació és tal que no destria.
El Govern ha mostrat amb decisió la lluita contra aquesta
dinàmica duent al Parlament importants instruments per fer-hi
front. Ja hem aprovat la Llei del sector públic i ja s’està
tramitant la del bon govern, que marca unes pautes concretes de
comportaments en el si de l’administració de cara a garantir una
actitud encara més escrupolosa. Amb aquesta llei tindrem un
sistema reglat d’avaluació de les polítiques públiques que
donarà total transparència a la gestió del Govern, una avaluació
que ja fa el Fòrum per la Ciutadania, en el qual diversos
colAlectius i ciutadans a títol particular la practiquen.
Participació de bon de veres.
La societat civil es mereix que li garantim que ja s’han
acabat els abusos de poder i l’enriquiment ilAlícit amb el
patrimoni que és de tots. No parl només d’una perversió ètica,
sinó que la corrupció desacredita el que és públic i provoca la
desconfiança del sistema institucional. D’això, són molts els que
en surten perdent. En surt perdent tota la comunitat en conjunt.
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L’assimilació de la marca de la corrupció a les Illes Balears,
els titulars dels mitjans de comunicació, locals i estatals, són un
cop baix a la imatge que pretenem exhibir. He de recordar que
per a la nostra comunitat la imatge que projecta cap a l’exterior
és de la màxima importància. Cada titular de corrupció esbuca
una de les columnes de la promoció turística i la confiança dels
inversors. Per evitar aquest cop baix a la moral social i a les
institucions i al país, el Govern que presidesc sempre estarà
vigilant i arbitrarà, com estam fent, les mesures legals que
marquin un abans i un després en aquest tema.
El model posat en marxa preveu també canvis en la forma
de governar en relació amb el model anterior. L’austeritat n’és
un. Al llarg de la legislatura hem reduït en quatre el nombre de
conselleries del Govern. En paralAlel, hem procedit a eliminar 57
places entre membres del Govern, personal de gabinet i alts
càrrecs d’empreses públiques, un estalvi de 3,8 milions d’euros.
Pel que fa a les empreses públiques, també s’està en ple
procés de reducció. Les eliminacions i les fusions són
procediments jurídics lents que no es fan en dos dies. Tot i així,
ja ha començat aquesta disminució amb la fusió de grans
empreses a Turisme, a Indústria, a Hisenda, a Habitatge i a
altres conselleries.
On també em retallat de valent ha estat en el capítol de
despesa corrent. Com és natural, per mesurar l’austeritat s’ha de
recórrer a la comparació. Durant la passada legislatura, la
despesa corrent del Govern va augmentar en un 36%. Gastaren
19 milions d’euros més. I en la present legislatura es gastaran 14
milions d’euros menys. Una bona diferència. Una diferència
encara més gran si comparam la despesa de les dues
presidències. L’anterior va augmentar les despeses corrents en
2,5 milions d’euros, que era un 53% més. L’actual les ha
reduïdes en 2,4 milions, gairebé la mateixa xifra, però en
menys. Ara gastam molt menys. L’esperit de cura en la despesa
ha estat sempre ben present en la gestió del Govern.
Senyores i senyors diputats, un model de país com el nostre
té, naturalment, un component d’acció de govern, d’iniciatives
i de projectes concrets que s’organitzen en un marc de cohesió.
Però no basta, un model de país no es basa únicament en
equipaments o en planificacions territorials. Els fonaments del
nostre model són els valors.
En aquesta darrera part del discurs vull parlar d’aquests
valors que componen el nostre model. Els valors cívics
tradicionals com la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, la
justícia social, estan presents en totes i cada una de les
polítiques del model que impulsam. A més, a les democràcies
avançades, els projectes de govern surten dels despatxos oficials
i són compartits amb la ciutadania i amb els colAlectius. De fet,
el ja esmentat pacte per la competitivitat defineix la nova
manera de fer política.
D’això, en diuen avui governança, un dels valors del segle
XXI. És un valor moral, com ho són tots els valors, però resulta
que du afegit un alt component d’eficàcia perquè les coses, si
són assumides per tots i tots hi participen, funcionen millor i
presenten rendiments molt més alts i molt més bons. El model
de país inclou igualment el valor de l’acord i del consens. La
confrontació per la confrontació és estèril. Segur que no ens farà
pujar la xifra del PIB.
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He pres molt bona nota de quina és l’exigència dels
ciutadans d’avui quan ens diuen: “Governin per a la gent i no
malbaratin cap energia en enfrontaments partidistes.
Dediquin-les totes a l’acord.”
I un altre exemple: constat amb orgull colAlectiu que el valor
del creixement sostenible i mesurat, el valor de la moderació, es
va imposant de cada vegada més entre amplis sectors de la
nostra ciutadania. Avui tothom sap que créixer a preu de
malbaratar territori és un valor negatiu i un mal negoci perquè
fa malbaratar bones oportunitats. Avui gairebé tothom aposta
pel seny, per avançar; però passa a passa i sense ensurts ni
excessos. Tots hem vist cap a on duia la voracitat i les grans
panxades econòmiques. Avui encara les pagam. Estic segur que
aquest valor de la moderació és un progrés social que, que
governi qui governi, ja no té marxa enrere. És un valor assumit
pel gruix de la societat. És ja una responsabilitat social. Això és
una victòria de la societat de les Illes Balears.
Senyores i senyors diputats, deixin-me que ilAlustri el nostre
model de valors amb un altre exemple concret. Al principi de la
legislatura vaig prendre una decisió que llavors pensava que
seria una de les més difícils del meu mandat, tot i que després
n’hem hagut d’abordar d’altres que han estat encara més
complicades. Els parl de la decisió de continuar les obres de
construcció de l’hospital de referència de les Balears a la finca
de Son Espases, una ubicació que els anteriors responsables del
Govern havien decidit en contra de bona part de la ciutadania,
que entenia que anava en detriment de l’entorn i afavoria
importants moviments especuladors.
Vaig prendre aquella decisió dolorosa atenent la necessitat
peremptòria de disposar d’un servei essencial per a la salut dels
ciutadans. Palma, Mallorca, les Illes Balears, havien de
menester un nou centre i no es podia retardar més la seva
construcció. La decisió demanava l’aplicació de valors, però
conjugats amb el pragmatisme. Llavors em vaig comprometre
a modificar el projecte perquè el nou hospital fos respectuós
amb l’entorn i el màxim d’avançat en les prestacions sanitàries,
un nou projecte sense la menor oportunitat d’especulació. I
escoltar els veïns, un projecte de consens per a un servei de
qualitat.
Avui, tres anys després, tenc la satisfacció de dir que hem
complit. Ara hem aprovat en el Consell de Govern multiplicar
per cinc la superfície preservada de sòl rústic i forestal que
envolta Son Espases i la Real. Hem modificat el projecte per
reduir l’impacte visual i les molèsties als veïns. Hem treballat
mà a mà amb les entitats ciutadanes i amb Cort i amb el Consell
de Mallorca. Entre tots, hem estat capaços de transformar un
projecte mal plantejat en una oportunitat de millora per al
conjunt de la ciutadania.
(Remor de veus)
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I ja per acabar, senyores i senyors diputats, els ciutadans de
les Illes Balears afronten, en termes generals, temps d’incertesa,
uns temps que a nosaltres, Govern i oposició, ens correspon
evitar que es transformin en temps de confusió, de crispació o
de fatalisme; uns ciutadans que, durant els darrers tres anys, han
afrontat dos esdeveniments negatius de la més gran envergadura
social.
D’una banda, la crisi econòmica mundial que ho ha trastocat
tot, des dels quadres macroeconòmics internacionals fins a la
més modesta vida familiar, una crisi que ha estat especialment
punyent en l’àmbit laboral; una crisi que ha malmenat
l’estabilitat d’una part de les classes mitjanes i, sobretot, dels
més necessitats, tot creant una lògica inquietud de futur. I
mentre esclatava la crisi econòmica, quasi al mateix temps,
sortien a la llum tot un seguit de denúncies per corrupció que
afectaven alts càrrecs de l’administració, amb un fort impacte
sobre l’opinió pública. Tots dos esdeveniments, en conjugar-se
l’un amb l’altre, han pogut minar la moral colAlectiva de la
nostra gent.
Quan les dificultats econòmiques de cada persona, de cada
família, s’ajunten amb un sentiment de pèrdua de confiança en
les institucions, es pot conrear un sentiment socialment molt
negatiu. Per això vull apelAlar al rearmament moral de la
ciutadania del país, perquè no podem permetre que el
pessimisme, i molt menys el tremendisme, arrosseguin les
oportunitats que tenim davant i que no podem desaprofitar.
Vivim una situació complexa. Res no s’arregla en dos dies,
però creguin-me que, ara per ara, tenim molts més motius per a
l’esperança que per a la fatalitat. És més, ja hem vist que, en un
paisatge econòmic encara de dificultats, ja comencen a
aparèixer signes positius de cada vegada amb més claredat, uns
signes que reforcen la confiança colAlectiva.
D’altra banda, tot l’entramat institucional ha funcionat i ha
reaccionat per tal de marcar un abans i un després en l’àmbit de
la corrupció. Des del Govern hem posat els instruments per
barrar el pas a les males pràctiques i per imposar mesures de
correcció i control. Així mateix, estic segur que seguirem
aprovant amb totes les forces polítiques les normatives adients
per dotar de la màxima transparència la gestió pública.
En conseqüència, els dos efectes dolorosos que hem patit en
aquesta legislatura comencen a esvair-se. Per tant, convoc tota
la ciutadania a un esforç comú, per a la creació d’un clima de
confiança i la recuperació de l’autoestima i de l’orgull de país.
La immensa majoria de ciutadans d’aquesta terra treballen de
valent per deixar als seus fills una herència millor que la que
van rebre dels seus pares i, al mateix temps, conservar els valors
que configuren la nostra identitat: la feina, plantar cara a les
dificultats i el “siau qui sou”. Això és anar endavant.
En la història dels països hi ha certs moments històrics en els
quals és imprescindible que la ciutadania percebi que s’ha de fer
un pas endavant. Els països grans, avançats i moderns ho han
fet. Nosaltres també ho som i no tenc cap dubte que també ho
farem.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. President.
Se suspèn la sessió..., se suspèn la sessió fins a les 12,30
hores de demà, en què hauran transcorregut les 24 hores
preceptives.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores diputades, senyors diputats. Recomençam la sessió
sobre l’orientació política general del Govern. Correspon la
intervenció dels diferents grups començant pel Grup Mixt. Té
la paraula el Sr. Mayans per un temps de deu minuts.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Bon dia, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. President, com és evident per preparar la
intervenció d’avui, a part de seguir l’activitat del Govern durant
els darrers anys, un s’ha de rellegir obligatòriament el discurs de
l’estat de la comunitat de l’any passat, però és que també m’he
llegit el discurs del president, de vostè, del 18 de febrer del
2010, d’enguany, d’acció política del Govern quan va expulsar
els consellers d’UM del seu govern.
Vostè ahir va plantejar el debat com un examen final de
legislatura, per cert aquest és el darrer discurs d’aquests quatre
anys, per tant, jo també analitzaré aspectes més enllà d’aquest
darrer any. Li he de dir per començar que hi ha aspectes del
discurs d’ahir que no em desagradaren. Com l’any passat va
parlar poc de joves enguany ha vengut amb els deures fets i ha
proposat algunes mesures per a ells, tard, però arriben. Per cert,
quin pressupost hi destinarà i d’on el treurà?
També arriba tard, però arriba el tema dels autònoms amb la
proposta de la creació del consell balear del treball autònom.
Crec, sincerament, que sense els treballadors autònoms aquesta
comunitat no hauria arribat a ser mai el que és actualment. Però
també torna a repetir coses que ja va dir l’any passat i que sonen
a retòrica i a res més: temes com l’índex d’emprenedors més alt
d’Espanya, formació a segona oportunitat, aposta clara per la
formació professional i moltes altres; encara que totes elles són
molt importants sonen a comodí per omplir minuts, la gent
espera coses més concretes en aquests aspectes.
Igual que l’any passat, el tema del nou model. Ahir no va
tenir més remei que dir, just després d’això, que el projecte
comença per situar el turisme com a motor de la nostra
economia, evident, evident. Creim que tenim el model que
tenim i molt orgullosos que ens en sentim, parlem llavors de
perfeccionar el model o de completar-lo, no de reinventar-lo.
Si una persona vol resultar creïble, Sr. President, ha
d’analitzar el que va dir i el que ha complit. Vostè l’any passat
va dir que signarien convenis amb entitats bancàries per ajornar
quotes de les hipoteques, ens podria dir, quants se n’han signat?
Els bancs estan executant moltes hipoteques. Quin efectes
pràctics ha tengut el Pla d’actuació per al foment de la indústria
balear, anunciat l’any passat també? Han participat en el comitè
de rutes com va anunciar l’any passat? Com va el tema de la
cogestió aeroportuària? Aquests i molts altres temes són coses
que vostè va anunciar l’any passat i ahir no en va dir res. Què ha
passat?
Per no parlar del seu discurs del 18 de febrer d’enguany on
va dir el següent: “llei de règim especial abans de l’estiu a
comissió”. Ahir va dir: “treballam amb un proposta concreta
que té ben present els problemes derivats de la insularitat”, per
a quan? La credibilitat no és una cosa innata, un se l’ha de
guanyar i vostè per ara fa pocs mèrits. 18 de febrer d’enguany:

“pla industrial en quatre mesos”. Ahir va dir: “pla industrial, el
presentarem en el termini d’un mes”. Segueix guanyant punts
per a la seva credibilitat. 18 de febrer d’enguany: “promoció
turística, oferesc asseure’ns de forma immediat”. Això és més
greu, aquí, ahir no va dir absolutament res de promoció turística
i, per tant, molt menys del seu traspàs als consells insulars.
Aquest tema ja fa temps que li reclamen. Va dir que ho faria el
gener de 2011, li queden dos mesos. Per cert, tampoc no va dir
res del finançament dels consells. Puntuació màxima en
credibilitat.
Vol més exemples? En tenc més. Vostè ahir va aferrar-se a
una dada molt concreta, reducció de 800 persones a construcció
i 300 entre els joves per dir que no són importants les xifres sinó
el canvi de tendència. El mateix matí d’ahir un diari de tirada
important publicava un augment de l’atur de 6,3% respecte del
mateix mes de l’any passat.
Crec sincerament, Sr. President, que ningú no es presenta a
president del Govern per no fer res, jo crec que més bé tot el
contrari, per intentar ajudar al màxim a la nostra comunitat, però
crec que en el seu cas, després d’aquesta legislatura que ha
tengut, i vostè mateix ho reconeixia ahir, no sé, no sé si ho ha
aconseguit: quatre consellers de Turisme; tres de Treball; dos de
Medi Ambient; dos d’Esports; dos d’Interior; dos d’Educació;
eliminació, forçada per la sortida d’UM del Govern de tres
conselleries específiques i concretes: Medi Ambient, Turisme
i Esports; supressió amb l’excusa de l’estalvi de la Conselleria
d’Agricultura, que realment és mentida; la majoria del seus alts
càrrecs treballen a altres bandes i tenc exemples per posar-li,
conseller no hi ha, però conselleria sí i funcionaris també,
d’Agricultura. Per tant, no és veritat que elimini 57 llocs de
feina, li falta sumar els que recolAloca a altres bandes.
Canviant de tema i continuant fent-li preguntes. Per què ahir,
Sr. President, no va dir cap paraula d’Agricultura? L’any passat
va posar cinc línies en el seu discurs, ahir ni una. És com si no
hi hagués problemes en aquest sector o és que com que està
negociant amb el Consell de Mallorca la transferència també hi
traspassarà els problemes sencers, sense tocar? Jo crec que el
sector sincerament no s’ho mereix. Han cobrat totes les ajudes
pendents?
Per què tampoc no va dir pràcticament res de Medi
Ambient? O és què hi ha sous a bastament per a la neteja de
torrents? O és que hi ha sous a bastament per a la compra de
finques públiques? O és que ja tenim el Parc de Cabrera, el
tenim tot? Impressionant l’absència de comentaris sobre aquesta
àrea que vostè s’ha omplert la boca dient que és un patrimoni
natural únic.
Per què no va parlar d’Interior? No deu ser perquè no es
posen d’acord amb la policia autonòmica entre vostès? Quins
temes va tocar ahir d’immigració? Jo no sé sincerament com la
consellera li va permetre. És un sector que pateix d’una manera
molt dura la crisi. Per cert, em podria dir a dia d’avui, Sr.
President, quantes empreses públiques ha reduït, eliminat o
fusionat de la llista que ens va passar?
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Intueixo que ahir tampoc no es va atrevir a anunciar ni a
confirmar el pla d’estalvi que ens va explicar fa uns mesos. Deia
vostè que pujaria l’impost de successions, que pujaria un punt
l’IRPF, que es crearia un impost ambiental i que es lluitaria
contra el frau fiscal. Evidentment no estic a favor de pujar
imposts. Ens podria dir, Sr. President, quines novetats hi ha amb
aquests temes?
Com pot veure, Sr. President, la meva intervenció és més
interpelAlativa o més interrogativa que altra cosa ja que no tenc
rèplica, però m’ha de creure, aquestes són les coses que la gent
pregunta pel carrer, són coses que toquen la butxaca i toquen el
dia a dia de la gent.
Per acabar vaig a temes més particulars i com a diputat per
Formentera pens que també és la meva obligació. Què passa
amb el museu de Formentera? Hi ha destinats 50.000 euros,
25.000 euros en cada pressupost. Quan començarà a ampliar
l’únic institut de l’illa? I no em refereixo a colAlocar barracons
o mòduls com si fos un lego sinó a construir les vuit aules que
li demanen tots els pares i tots els professors. Quan pensa
finalitzar la regulació dels fondeigs a S’Estany des Peix, lloc
emblemàtic per a la gent de Formentera? Quins problemes tenen
les canalitzacions d’aigües depurades per al seu aprofitament
per a regadiu, començada per l’anterior govern i que no posen
en funcionament? La gent s’ho comença a preguntar. Tenen
definit el projecte de la residència de la tercera edat? Tenim el
terreny, m’explica en què consistirà el projecte? Per què tenen
abandonada la finca de Can Marroig desprès d’invertir-hi una
milionada?
Tenc moltes més preguntes, però el temps evidentment
s’acaba, només li faré dues reflexions més: la primera, ahir va
dir, i és a la pàgina 13 dels fulls que ens varen passar, a
Formentera l’energia solar aporta a la xarxa elèctrica quasi 2
megavats que és un 13% de la potencia solAlicitada, treballam
per ampliar-ho, però ja es va per bon camí. Tenc ara mateix,
davant meu, l’alAlegació a les normes noves de l’Ajuntament o
del Consell de Formentera de la Direcció General d’Energia de
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, datada el 8 de
març de 2010, 8 de març d’enguany, amb un llenguatge molt
tècnic diu el següent, literal: “se valora negativamente el hecho
de que las referencias a energías renovables son escasas -a les
normes- y en cualquier caso el contenido de las normas
permite aventurar un futuro muy negro para el desarrollo de
estas fuentes de energía en Formentera”.
Veu el que li deia de la credibilitat?, descoordinació absoluta
i total, això és una alAlegació del seu propi govern a la pròpia
conselleria. Hauria de parlar més amb els seus consellers i les
seves conselleres i sobretot amb el consell de Formentera. El
2007 es va aprovar una moratòria, el PSM va votar a favor, per
no fer més energies solars a Formentera. Aquest tema no és un
tema menor. L’únic que han acabat del gasoducte o perdó, de la
revisió del Pla energètic, acabat el 2005, és el gasoducte que va
ser adjudicat el 2007. La resta, res de res. El cable amb la
península aturat, el PSM no ho vol. I el tercer cable amb
Formentera també aturat. Per tant, ni plaques ni cable.
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I una segona i última reflexió. Ahir deia, quan parlava de
formació dels desocupats: “una formació que per primera
vegada em estès a totes les Illes, inclosa, inclosa Formentera”.
És un pèl ofensiu, per dir-ho finament, que ahir plantejàs aquest
tema com si fos una fita històrica, com si s’hagués fet un
hospital en el Congo, per exemple, sobretot pensant que eren
simples cursets de formació. Crec, Sr. President, que a Balears
som quatre illes i és la seva obligació i del seu govern procurar
el mateix per a totes, per a totes les quatre, per a totes elles. No
és de rebut admirar i basar les seves accions en funció de si
arriben o no arriben a Formentera, han d’arribar-hi i han de ser
un estàndard. Crec que en el 2010 aquest debat s’ha de tenir
superat i sobretot per vostè.
Evidentment la resta del debat la intentaré definir demà amb
les propostes de resolució.
Gràcies, Sra. Presidenta.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Marí, té la paraula.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Molt Hble. Sr. President del
Govern, senyores i senyors diputats. Som a l’últim debat de
política general d’aquesta legislatura, ens trobam, per tant, per
darrera vegada per discutir les iniciatives i les propostes
d’aquest govern de les Illes Balears. Som davant un debat en
què les iniciatives del Govern per als pròxims mesos hi seran
presents, però també entenc que serà impossible de sostraure’ns
a la necessitat de fer balanç del que ha estat no ja l’últim any
sinó el conjunt de la legislatura, i d’altra banda és també un bon
moment per analitzar on som, en quina situació es troben ara
mateix les Illes Balears.
És temps, així mateix, de tancar iniciatives i de cloure
projectes que el Govern de les Illes Balears en aquest moment
té en marxa, però crec que no seria una bona actitud aquesta de
limitar-nos a un tancament. El Govern de les Illes Balears, el
Govern progressista, ecologista i nacionalista de les Illes
Balears, necessita temps per tancar la feina començada, una
legislatura seria poc temps per a un canvi d’orientació com el
que ha suposat l’actual govern. Les polítiques progressistes no
poden ser un parèntesi a les Illes Balears i no han de ser un
parèntesi perquè hi va haver un canvi de rumb molt important
entre la legislatura passada i l’actual, un canvi de rumb que va
incidir en una millor forma de governar per a la nostra
comunitat, en feina ben feta, en estalvi, en orientació de la
despesa pública, amb honradesa i al cap i a la fi amb voluntat de
pactar amb els diferents sectors socials per aconseguir millorar
l’ocupació o per implementar polítiques socials del tot
necessàries en els temps en què aquest govern li ha tocat
d’exercir les seves funcions.
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Ara hem de treballar, efectivament, per tancar totes les
iniciatives legislatives que tenim en marxa. Hem de deixar, en
la mesura que sigui possible, una legislatura ben endreçada i
articulada cap a un govern de progrés. És cert, així mateix, que
hi ha hagut algunes coses que no s’han pogut fer a causa d’una
conjuntura de crisi econòmica financera internacional
abassegadora que ultrapassa de molt les possibilitats d’acció del
govern actual. Els contextos més generals certament no ajuden
gens ni mica a consolidar l’acció i els projectes del Govern
d’aquí, de les Illes Balears. El context de l’Estat espanyol
tampoc no ha ajudat gens ni mica, es pateix un govern de l’Estat
completament erràtic amb mesures fora temps, amb un lideratge
afeblit i que pren mesures o fa declaracions segons bufa el vent.
Jo entenc els correligionaris socialistes del president del
Govern de l’Estat hagin estat fent mans i mànegues durant tota
la legislatura especialment durant aquests darrers temps per
defensar-lo, però, és veritat que el Govern de l’Estat espanyol
ha estat un llast per al Govern de les Illes Balears i ho continua
sent i malauradament em tem que ho continuarà sent fins el final
d’aquesta legislatura. No crec que a Zapatero li passi com a Sant
Pau que caigui del cavall i li canviï radicalment el tarannà,
l’orientació o bé el sentit de la responsabilitat.
Els tocs de seny que s’han marcat a l’Estat espanyol han
vengut d’Europa i són aquells que permetran, si alguna cosa ho
permet, sortir de la difícil situació econòmica actual. Esperem
que en un futur no molt llunyà. Els indicis, ens ho vau dir ahir,
sembla ser que són favorables. Quan les coses han millorat a
països com Gran Bretanya o Alemanya el sector turístic a les
Illes Balears ha mostrat símptomes clars de recuperació. La
sobirania espanyola cedida a BrusselAles i per extensió a París
o a Berlín ens ha estat favorable no perquè a ningú no li agradin
les retallades que s’han imposat sinó perquè la falta de
credibilitat de l’Estat en matèria econòmica començava a ser
una amenaça seriosa per al nostre benestar a llarg termini.
Eivissa va apostar molt decididament pel canvi polític l’any
2007 i pens que és molt important no defraudar les expectatives
que aleshores es varen posar en el nostre govern i crec també
que nosaltres hem contribuït de manera decisiva a marcar alguns
aspectes bàsics de la nostra centralitat política. Voldria
remarcar-ne alguns per la seva importància i sobretot perquè
pens que seran decisius per al futur d’aquestes Illes Balears.
Avui, senyores i senyors diputats, debats com el de la
superació del dèficit fiscal, la necessitat de regular millor les
nostres balances, la necessitat de caminar cap a un concert
econòmic propi per a les Illes Balears o la urgència que arribi la
plena cogestió aeroportuària formen part de la nostra centralitat
política. Ja no es tracta només de partits nacionalistes
reivindicant el concert econòmic o la gestió dels nostres ports o
aeroports sinó que hi aposten fermament des de sectors com el
Cercle d’Economia, les cambres de comerç o les organitzacions
empresarials. Malgrat els avanços que hi ha hagut durant
aquesta legislatura les Illes Balears continuam rebent un tracte
fiscal injust per part de l’Estat, continuam sent les úniques illes
de la Unió Europea que aporten més a l’Estat d’allò que en
reben en forma d’inversions, continuam sent una anomalia dins
el context de la Unió Europea.

Per això, hem de continuar mantenint la centralitat política
d’aquests debats que són precisament debats que desmarquen
les posicions del Partit Popular de la majoria de la nostra
societat civil, que són els debats que situen el Partit Popular en
posicions extremistes molt lluny del centre polític de les Illes
Balears. El Govern ha de contribuir, i parlam de futur, treballant
per l’educació. Sé que són temps difícils i que no hi ha gaire
pressupost, però fa falta en aquest cas posar-hi imaginació,
continuam treballant per la formació professional, però també
és molt necessari i per raons òbvies i molt repetides aquí
aconseguir posar en marxa nous equipaments educatius
especialment les escoles de primària a l’illa d’Eivissa. N’hem
parlat repetidament i no ens cansarem d’insistir-hi perquè la
seva necessitat és claríssima i peremptòria.
De la mateixa manera entenem que és molt necessària i
s’hauria de redactar i aprovar una llei, una normativa d’acollida
que tengués en compte les necessitats d’acolliment cultural i
lingüístic de la població immigrada. Una part important dels
handicaps que tenen actualment les persones immigrades
sorgeix del fet que no compten amb tots els instruments que
tenim els autòctons per poder desenvolupar les nostres tasques
en el si d’aquesta societat. Preservar els immigrants del
coneixement de la llengua constitueix una manera subtil i
perversa de discriminar-los. Si no volem que la població
immigrada estigui discriminada hem d’aconseguir que ells, tots
els immigrants, totes les persones nouvingudes sense cap classe
de distinció i de discriminació puguin expressar-se normalment
en català. Aquest i molts altres són necessaris per garantir la
igualtat d’oportunitats. Hem de treballar l’àmbit de la
normalització lingüística no només per acollir bé les persones
nouvingudes sinó per promoure les Balears en les millors
condicions per a la cohesió social, però també per al turisme, de
la identitat.
Un país com Itàlia s’acaba de despertar i es treballa
fermament i s’hi aboquen moltíssims milers d’euros per a la
recuperació de llengües com el ladí, el friolà, l’alemany, el
veneto, el trentino o el Tirol del Sud perquè desenvolupen el
turisme de la identitat i ja tenen més visitants que tota Grècia.
Saben que la llengua constitueix un dels intangibles que fan que
les valls alpines no siguin ni com les pirinenques o les
carpàtiques perquè llengua vol dir identitat, vol dir cultura
pròpia, vol dir, al cap i a la fi, orgull nacional.
El desenvolupament també de l’Estatut ha de permetre,
president, un millor encaix de les illes menors dins el conjunt
del país i un encaix més just i més raonable. Tenim l’instrument,
en tenim el mandat, aquest parlament en reitera el mandat i per
tant el desenvolupament de l’Estatut s’ha de trobar al
capdamunt de les prioritats del Govern de les Illes Balears.
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Hem de treballar fermament per al compliment del mandat
estatutari d’avançar en la tramitació de la nova llei de
finançament dels consells insulars i no és pot ajornar tampoc
més el traspàs de les competències en matèria de promoció
turística a cadascuna de les illes. Una promoció turística
gestionada des de cada consell insular no només seria millor per
a cada illa, sinó que també seria més justa.
Hi ha idò un volum interessant de feina feta, som en una
etapa en la qual és més necessari que mai arremangar-se i
treballar i queda feina per fer. És temps de deixar una empremta
necessària i útil per a la nostra societat.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Marí. També pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el representant..., el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Molt bé, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. President, un any més aquest debat ve presidit per
un tema cabdal: la crisi econòmica. Les nostres empreses i els
nostres treballadors ho passen molt malament i per tant aquesta
situació i sobretot la seva resolució ens han d’obsessionar. Les
idees de canvi, d’evolució, de reforma són bàsiques per poder
guanyar el futur. La societat balear -i aquest és el nostre deure
i el nostre compromís- demana actuacions i solucions, no
resignació i paralització.
El nostre diagnòstic és molt clar: la principal indústria del
país, el turisme, necessita confiança i modernització, acció i
dinamisme; ens han sortit uns competidors molt potents davant
els quals no podem quedar mans plegades. Una de les mesures
més destacades que ha adoptat aquest govern prové del Decret
Llei 1/2009, una norma que suposava possibilitar que els
empresaris fessin millores necessàries en els seus establiments,
la modernització, i donar feina a les PIME de la construcció,
que són les que s’han d’encarregar de les reformes d’aquests
hotels. En definitiva, una clara aposta per un canvi de
mentalitat, un canvi que consistia, des del pragmatisme, a posarnos devora del sector i no enfront del sector, millorar l’oferta a
les empreses del país, donar feina a la gent d’aquí. En
l’aprovació d’aquesta mesura -vostè ho sap-, alguna cosa
important hi va tenir a veure Unió Mallorquina.
Amb aquest decret llei i amb la posterior llei no n’hi ha
prou, és una passa positiva, ara bé, tenim moltes assignatures
pendents: el Palau de Congressos, la reconversió de zones
costeres, especialment de la Platja de Palma, una empenta a la
promoció, una feina en relació amb la qualitat del servei i la
possible exigència de titulacions específiques perquè,
malauradament, encara veim massa exemples d’una
determinada cultura del no, que es resisteix a assumir el canvi
de plantejament colAlectiu en relació amb el turisme. Crear
inseguretat jurídica i cercar tots els subterfugis per frenar
inversions que van cap a la desestacionalització i cap a la
qualitat no forma part del nostre plantejament.
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La postura del seu govern en relació amb el golf de Son
Bosc no és turísticament presentable i és democràticament una
aberració, perquè la minoria vol imposar la seva opció a la
majoria.
Eliminar totes les àrees de reconversió o aprovar un pla de
la Platja de Palma sense consensuar amb ningú, un pla que per
ara atura les reformes i impossibilita millorar, no és el millor
camí per assolir un objectiu tan necessari com l’esponjament i
la redotació de les àrees massificades.
President, ahir vostè al seu discurs es va oblidar d’un sector
amb el qual ens omplim la boca tots de què és clau i estratègic
per moltes raons, parl del sector primari, de la pagesia, d’aquells
que fan possible fer i distribuir moltes postals d’aquesta
Mallorca idílAlica. Parlam molt de preservar el territori, de
mantenir la nostra personalitat, lloables idees amb les quals
coincidim plenament, però la desídia d’aquest govern ha ofegat
i ha posat en risc de supervivència els nostres pagesos i
pescadors. S’ha deixat sense interlocutor i sense gestió eficient,
s’ha condemnat a la burocràcia i al torni vostè demà a un sector
que necessita atenció i capacitat de resposta.
I si parlam de despesa pública, ja ens podem posar a
tremolar. Continuam a la cua d’inversió pública estatal per
càpita i ens retallen el pressupost, també els descomptes aeris.
Continuam a la cua del finançament autonòmic, amb un
drenatge fiscal que ens resta competitivitat i que a països com
Alemanya seria inconstitucional. Continuam sense un règim
especial que compensi mínimament la insularitat. Som a finals
de legislatura i al seu discurs ara se’ns promet una primera
proposta quan a dia d’avui ja hauríem d’haver d’assolit més
d’una realitat.
Ens podem aferrar a les inversions estatutàries, però del
govern amic n’esperàvem molt més. Tres anys de Matas-Aznar
i tres anys d’Antich-Zapatero han servit per al mateix: situar i
mantenir les Balears en el furgó de cua i de la injustícia crònica.
I no puc deixar de parlar d’autogovern, no puc deixar de
parlar d’autogovern, res al respecte no vaig detectar al seu
discurs: traspàs de competències en polítiques actives
d’ocupació; en litoral i costes; en ports i aeroports; en
immigració. On som en tots aquests traspassos tan necessaris
per encarar i tenir instruments eficients per lluitar contra la crisi
econòmica?
No em vull allargar en el diagnòstic, perquè tenc molt poc
temps i és prou conegut. Davant aquestes turbulències, què
tenim? El que tenim és un govern feble, un govern que va
apostar per estar en minoria i que no és capaç de liderar i
l’ilAlusionar, un govern que entén el consens a explicar les seves
escasses iniciatives de lleis i els seus pocs projectes, les seves
famoses llenties, en lloc de considerar el consens com a una
negociació i un acord. Tenim poca flexibilitat i poca imaginació,
tenim tones de dogmatisme i de sectarisme, tenim una crisi de
valor on l’empenta individual i el caràcter emprenedor de la
nostra gent ha quedat diluït en un esperit de la funcionarització.
Tenim una vocació de posar entrebancs on hauríem de posar
facilitats i tenim molta preocupació per redistribuir la riquesa i
molt poca preocupació per generar riquesa.
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Tenim un munt de compromisos que no van ni endavant ni
enrere, la llei del sòl, la policia autonòmica, el pacte local, que
al final s’ha convertit en un incompliment sistemàtic dels
pagaments i en l’ofegament de les administracions que més
malament ho passen.
Es pot bravejar de la creació de noves places d’escoletes,
però no sé fins a quin punt això no ha estat el negoci de na peix
fregit, ja que s’ha fet damunt les febles esquenes dels
ajuntaments i a costa d’una iniciativa privada que prestava
aquest servei a preus més assequibles.

Estam d’acord que hi ha grans reptes i que un d’aquests
grans reptes té molt a veure amb els valors. Vostè parlava ahir
de solidaritat, d’igualtat, de justícia social, nosaltres volem
parlar de moderació, de sentit comú, de proximitat, de
flexibilitat, de sacrifici, d’austeritat, de capacitat emprenedora.
Els valors tradicionals del nostre poble són una gran plataforma
per enfrontar l’esdevenidor, ara bé, per liderar el canvi i la nova
etapa política i econòmica, amb els valors no n’hi ha prou,
també fa falta valentia, resolució, capacitat, feina, fermesa i
empenta.
Moltes gràcies.

Tenim una noble promesa de pujar els pressuposts en
educació a un 6% del PIB, que ha acabat amb retallades, amb
manco professorat, amb incompliments en l’equiparació salarial
a l’escola concertada i amb reducció de sous i de recursos.
Tenim un conveni de carreteres que avança a pas de tortuga
i mil convenis amb l’Estat com la compra de finques amb valor
natural que han quedat en bones intencions inquantificables.
Davant el que tenim, què feim? Alguns pugen impostos,
pugen les taxes aeroportuàries, frenen la inversió; altres
s’oposen a la reducció del dèficit públic, ataquen la convivència
enfrontant la gent per temes lingüístics i culturals i es dediquen
a dir una cosa aquí i una altra allà, totalment diferent, per
exemple, sobre el model aeroportuari o com va quedar
demostrat amb aquell tristament famós règim econòmic
especial.
Nosaltres, modestament, intentam mantenir un to de
responsabilitat, de proposta en positiu, la nostra no és una
estratègia de terra cremada o de ressentiment, la nostra és una
estratègia de donar feina a les empreses..., ni és una estratègia,
perdó, de donar feina a les empreses de fora o de no fer res, la
nostra és una estratègia de prioritzar els d’aquí, la nostra és un
projecte del mallorquinisme de la prosperitat.
Sap perfectament -i així ho reconeixia ahir al seu discursque l’oposició, i molt especialment Unió Mallorquina, en molts
de temes ha tengut una actitud constructiva, d’ajudar que moltes
iniciatives beneficioses per al conjunt de les Illes Balears
sortissin endavant: la simplificació i l’agilitat administrativa,
l’eliminació de regulacions absurdes i que només suposaven un
fre per a la inversió com la normativa d’edificis fora ordenació,
la custòdia compartida, són contribucions que demostren
aquesta actitud d’oposició responsable que volem representar i
protagonitzar.
Encara queda legislatura, el que passa és que som a finals de
legislatura i per tant és el moment de la concreció, de les
realitzacions. La veritat, Sr. President, trobam a mancar moltes
realitats i la veritat, trobam que encara ens movem massa en les
bones intencions, com si el Govern iniciàs el seu trajecte i no
l’estigués acabant.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Senyores diputades, senyors diputats, Sr. Antich, ahir vostè,
Sr. President, en la seva intervenció va passar revista a les fites
aconseguides i a les realitzacions d’aquest govern de coalició,
no ha defugit tampoc les dificultats que han sorgit pel camí i
vull deixar ben clar des d’un bon principi l’ampla coincidència
del nostre grup parlamentari amb el que ens va exposar ahir.
Com a portaveu del Grup BLOC i PSM-Verds em pertoca fixar
la nostra posició política respecte dels gairebé ja quatre anys de
legislatura, però també i sobretot respecte del futur.
Sr. Antich, una primera constatació es fa necessària: hem
viscut, aquest govern ha hagut de viure temps de tempesta. Cal
només fixar-se que, dels dirigents de les formacions polítiques
que encetàrem la legislatura en el debat d’investidura, només
quedam vostè i jo, la resta han quedat pel camí i això no és una
anècdota, és una demostració, simple, però clara, del que ha
passat aquests darrers anys en aquest país. I ,a més a més, algun
nou aspirant polític no gosa entrar a aquest Parlament a debatre
el futur del país, és aquí, és aquí on es discuteixen les coses, no
en rodes de premsa dues cases més enllà. Sigui com sigui però,
aquí som al darrer debat de política general d’aquesta legislatura
i mai no és dolent girar l’ullada cap enrere per tenir ben clar
d’on venim i fins on hem arribat.
Per això, Sr. Antich, he rellegit aquests dies allò que ens
proposàrem a la naixença d’aquest govern i he de dir,
sincerament, que molt del que expressàrem llavors com un desig
és ara una realitat. Sense sospitar les importants dificultats que
vendrien aquell juliol del 2007 a la meva intervenció afirmava
que calia retornar la confiança en la gestió pública, que calia
preservar el nostre territori, que calia desenvolupar el llavors
recentment estrenat Estatut, que calia modernitzar el nostre
sector turístic, que calia apostar per l’economia productiva i, Sr.
Antich, malgrat les enormes dificultats que han sorgit i que en
aquells moments no eren previsibles, aquesta és la línia que ha
seguit el Govern de coalició que presideix.
Però no hem d’amagar la realitat sota un absurd vel
d’autosatisfacció. Hem fet molt, però sens dubte també queda
molt per fer. La veritat en política és la millor de les estratègies
i aquesta ens ha de permetre anar amb el cap ben alt i és que, Sr.
Antich, hem intentat -i en part aconseguit- posar les bases per
bastir un nou model de país, un mou model de societat, un nou
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model econòmic, un nou model que, defugint etapes anteriors
de desgavell econòmic, de robatori i corrupció, de prepotència
i de malbaratament de fons públics, ha intentat posar ordre on
regnava l’arbitrarietat i posar mesura on hi havia una visió
ridículament faraònica del que havia de ser la gestió pública.
Davant el model del Partit Popular, que feu d’aparença
enllustrada la seva única raó de ser, hem creat poc a poc un nou
model que, sense tanta fanfàrria, ha fet el possible per millorar
la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. I això té traducció en
xifres, xifres que seria llarg enumerar...
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores diputades, una mica de silenci, per favor.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
... té traducció en xifres que seria llarg enumerar, però, ni
que sigui a tall d’exemple, cal recordar que a diferència de la
passada legislatura s’ha apostat per la petita i mitjana empresa,
s’han incrementat els serveis socials, s’ha protegit territori com
mai i també mai com en aquesta legislatura s’ha legislat tant per
aconseguir netedat i transparència a la gestió pública.
Però, Sr. Antich, no ens podem conformar. Molts
d’esdeveniments, aliens a la nostra voluntat, han succeït i han
suposat un fre i un entrebanc a les nostres aspiracions. L’allau
de casos de corrupció que es produïren a l’anterior legislatura,
però que també han tocat un dels socis del nostre govern i ens
han portat a governar en minoria, han estat constants pedres al
camí, roques al camí fins al punt que, com deia al principi, la
fotografia dels escons d’aquesta cambra ha canviat molt des de
l’inici de la legislatura.
Per cert, Sr. President, estic d’acord que la corrupció ha
afectat la credibilitat dels polítics, però no tots som iguals, la
corrupció té noms i llinatges i afecta uns partits molt
determinats.
Però, sens dubte, el principal entrebanc que ens hem trobat
en la nostra tasca té un nom ben concret: crisi econòmica, que
ha creat, a més, una greu crisi social. Una crisi econòmica que,
generada lluny de les nostres illes per l’aplicació d’un model
neoliberal deshumanitzat, ens ha copejat amb força, perquè el
nostre model econòmic, amb la seva excessiva dependència de
la construcció i del negoci immobiliari, ha fet de caixa de
ressonància, i tot i alguns indicadors recents positius encara no
n’hem sortit.
Som ben conscients, des del Grup Parlamentari BLOC i
PSM-Verds, de la difícil situació de la nostra economia, del
patiment de moltes famílies, de molts de sofriments pels quals
han de passar molts de ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears
per aconseguir arribar a finals de mes. Les xifres que hem
conegut aquesta setmana de gairebé 77.000 persones aturades
han de ser la nostra principal preocupació. Aquestes són
realitats que no amagam, que no negam. Ben al contrari, són
l’estímul que ens obliga amb més força que mai a cercar
solucions, a posar damunt la taula noves estratègies perquè en
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un futur aquesta conjunció perversa que s’ha donat en torn de la
crisi econòmica afecti el menys possible la nostra economia.
Cal fer la reflexió que la crisi econòmica encara és més mala
d’afrontar sense els recursos econòmics que generam, però que
ens fugen per l’espoli històric al qual ens ha condemnat el
sistema de finançament que hem tengut, governi qui governi a
Madrid. Tampoc n’és una excepció el nou model de
finançament autonòmic aprovat aquesta mateixa legislatura i
això només tendrà solució el dia que obtinguem la
independència fiscal com la tendríem mitjançant el concert
econòmic, i ja puc anunciar que aquesta ha de ser una de les
grans batalles del futur immediat.
Per mor de la crisi econòmica hem hagut d’enfrontar una
important retallada de la despesa i hem fet mans i mànigues per
poder acomplir els nostres compromisos mentre veiem que a la
disminució dels ingressos s’hi afegia un lògic augment de les
necessitats, però hem sabut afrontar aquestes dificultats i
acabada l’època de bonança que l’anterior govern va aprofitar
per deixar les arques buides gastant sense mirament hem estat
conscients que calia fer de la necessitat virtut. Deia el gran
compositor Frédéric Chopin, a qui enguany retem homenatge,
que qualsevol dificultat que no s’afronta es converteix en un
fantasma que ens pertorbarà en un futur. No hem fet ni hem de
fer bona aquesta frase, ben al contrari.
És cert que d’enmig de les dificultats podrem trobar les
oportunitats del futur. Si ara sabem com ha estat de dura la
caiguda del nostre producte interior brut, també sabem que
s’estant assentant les bases per a un augment de les nostra
productivitat sobre fonaments més sòlids, però tot això sense
cap mena de dubte no conhorta aquells que pateixen en tota la
seva cruesa els efectes immediats de la crisi.
Per això apostam com a primera prioritat per polítiques
actives d’ocupació, per cert, n’hem de reclamar les
competències; pel suport a la petita i mitjana empresa, tal com
recomanava recentment el centre de recerca econòmica; per
l’extensió dels serveis socials; pel suport decidit al tercer sector,
el de l’economia social; per la potenciació del transport públic;
per l’impuls dels sectors industrials o agrícoles; per la
diversificació dels nous productes turístics relacionats amb medi
ambient, patrimoni, gastronomia, cultura. I no és senzill quan
els nostres paràmetres pressupostaris han esdevingut tant
esquifits. Però sigui com sigui, aquestes han de ser les nostres
prioritats perquè com ja vaig dir en el debat d’investidura,
primer són les persones.
He parlat abans de dos models, he confrontat el model que
desenvolupà l’anterior Govern del Partit Popular, amb el model
que hem intentat dur a terme des d’un govern de progrés. I vull
deixar ben clar que és infinitament millor per a la ciutadania un
govern que malgrat tantes dificultats, aposta per la innovació,
pel benestar social, per la preservació del territori, que un model
que es vol vestir a partir d’ordres i receptes foranes vingudes de
Madrid i que ja ha demostrat que quan governen, fins i tot en
època de vaques grasses, deixen els pressuposts públics com un
colador, amb obres innecessàries i desmesurades i ara per ara
investigades per la justícia. Però deixem-ho estar, ja hi
tornarem.
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Parlem ara de mancances. Sr. Antich, des del BLOC i PSMVerds hem actuat sempre com a socis de govern amb lleialtat,
però la lleialtat exigeix un clar exercici de sinceritat, i així com
he parlat d’objectius compartits, de realitzacions aconseguides,
també vull parlar de mancances, de signatures pendents, de
compromisos encara per complir. Sr. Antich, vostè coneix el
nostre ferm compromís amb la defensa del nostre patrimoni
històric, la nostra llengua i cultura. I no n’estam satisfets Sr.
Antich, malgrat que des de les institucions responsables de
cultura o política lingüística s’ha treballat amb força i
constància, per exemple amb la tasca de foment de l’ús de la
nostra llengua, hem de constatar que aquesta no ha estat la
tònica general del Govern. Ha mancat un decidit suport com a
prioritat a la nostra llengua i cultura. No entraré en exemples
concrets, però en temps de crisi també aquests sectors
necessiten d’un clar suport.
I és cert que s’ha constituït de nou el Consell Social de la
Llengua Catalana, que el govern Matas va hivernar, és cert que
s’ha reprès la participació a l’Institut Ramon Llull i és cert que
també s’han fet moltes actuacions en cultura o en normalització
lingüística. Però, Sr. Antich, li dic que des de la lleialtat ens
hem quedat curts. No s’han destinat suficients recursos i
esforços al nostre patrimoni, a la nostra indústria cultural i a la
promoció de la nostra llengua com a llengua comuna i de
cohesió. Aquesta és una prioritat de país, una prioritat com a
poble i un repte per a la cohesió social en una societat cada
vegada més diversa. Una prioritat, que malgrat la nostra
insistència, no ha estat assumida amb totes les conseqüències
per la totalitat del Govern.
Però no és aquesta l’única assignatura pendent. En educació
manca arribar a uns nivells pressupostaris adequats, aquest
compromís del 6% del Producte Interior Brut. En el sector
primari no podem dir que és un sector estratègic i després deixar
que es mori a poc a poc.
N’hi ha d’altres. Una de les més complexes, però també més
importants, fa referència a l’imprescindible traspàs de les
competències que són pròpies dels consells insulars. Algunes
passes s’han fet i n’hi ha d’altres de previstes, però,
sincerament, la lentitud del procés, en gran part per la complexa
sistemàtica fixada a l’Estatut, ha esdevingut gairebé exasperant.
I a això hi hem d’afegir la necessària i ja postergada en anys
revisió del sistema de finançament dels consells. Una
assignatura pendent que en el temps que resta de legislatura
hauríem de ser capaços d’accelerar per evitar la duplicitat i la
complexitat de l’administració actual.
També recordaria que, tot i els importants canvis que s’han
produït a la ràdio i televisió autonòmiques, encara hi queden
coses per canviar, com la necessària internalització dels serveis
informatius que un model de televisió pública requereix i que,
a més, suposaria un estalvi econòmic. De tota manera, a pesar
del que queda per fer, IB3 no té res a veure amb aquella
televisió del Sr. Matas que ens vàrem trobar el 2007...
(Remor de veus)

...partidista, grollera i que menyspreava la nostra llengua i
cultura. Ha guanyat en transparència, pluralitat i estalvi en la
despesa...
(Continua la remor de veus)
Per cert, ara que el Partit Popular reclama rebaixar-ne el
pressupost, convé recordar que el govern popular es gastava més
de 100 milions d’euros anuals.
I no puc deixar d’afegir-hi també un altre greu motiu
d’insatisfacció que no és imputable a vostè, ni al nostre govern,
però que per a la nostra formació política és la font de moltes
injustícies, i aquesta font d’insatisfacció té un nom ben clar: el
Govern de l’Estat. A una intervenció a un debat de fa uns mesos
ho vaig deixar ben clar, Espanya és un mal negoci per a les Illes
Balears i avui ho reafirm. Perquè, Sr. Antich, tot i les polítiques
comunes que compartim, amb una cosa no estam d’acord i és
amb el tractament que des del Govern Zapatero es fa cap a les
Illes Balears i li ho dic des de la lleialtat al nostre govern de
coalició, però també des de la lleialtat obligada al nostre país.
Ha estat per exemple un mal negoci pel que fa al transport
aeri. Malgrat els esforços del Govern, tot i les insuficients
competències que tenim en aquest àmbit, ha aconseguit millorar
algunes connexions existents i abaratir i mantenir els preus dels
vols entre illes, la veritat és que el Govern de l’Estat ha
incomplert les seves promeses i els seus compromisos. Avui per
avui els ciutadans de les Illes Balears continuen discriminats
respectes dels residents a la península i això, Sr. Antich, era
intolerable abans i ho segueix sent ara. Temes pendents com la
cogestió aeroportuària, el descompte aeri per als residents
extracomunitaris, la declaració de servei públic de les
connexions aèries i marítimes entre illes i península no s’han
resolt.
I el darrer episodi d’aquest tema ha estat rocambolesc.
Primer el ministre Sr. Blanco crea la polèmica amb l’amenaça
de reduir els descomptes de residents. I finalment, amb una
actitud demagògica i cínica, diu que les mantindrà i enmig
gairebé acusant els mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterers d’abusar dels descomptes. Al final li hem d’agrair
al Govern espanyol que probablement, aquest “probablement”
ens inquieta, ens quedem tal i com estàvem, o no.
Coneixem, Sr. Antich, l’augment de les inversions públiques
compromeses pel Govern de l’Estat. És cert que s’han
incrementat respecte de l’anterior legislatura, però no basta per
recuperar el dèficit històric que patim. Per al 2011 tornam estar
a la cua d’inversió estatal per càpita. El nostre país no ha de
dependre de la generositat del Govern central de torn. El nostre
país -com he dit abans- té dret a un finançament just, un
finançament que ara per ara no té. Quan es va debatre el nou
sistema de finançament ja advertíem que aquest sistema no
solucionaria el dèficit que patim, malauradament el temps ens
ha donat la raó, haguéssim volgut anar errats. Però la veritat és
que el nostre país segueix sotmès a un sistema que castiga els
ciutadans de les Illes Balears, i això si sempre és greu, molt més
ho és en època de crisi.
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Com podem explicar que estant a la cua en finançament
encara hàgim d’aportar 200 milions d’euros anuals al fons de
suficiència? Jo no ho sé explicar.
Com també són greus les mesures econòmiques i laborals
que des del Govern ZP se’ns imposen, que han suposat una
retallada de drets socials i que han provocat una justificada vaga
general. Un govern estatal que ha fet pagar la crisi econòmica
als empleats públics, als pensionistes i als treballadors i
treballadores. I un govern estatal que veu com les xifres de
l’atur demostren que la reforma laboral no és l’adequada. Per
cert, no puc estar de denunciar que en legítim exercici
democràtic que tenen els treballadors a la vaga, ha estat aprofitat
des de la dreta per posar en dubte el sindicalisme. Si qüestionam
algunes de les bases de la democràcia, ja siguin els sindicats o
els partits polítics, això ens condueix a perdre democràcia.
Talment sembla allò que des dels sectors més durs de la dreta
volen.
En definitiva, Sr. Antich, i per tancar aquest capítol de la
meva intervenció, hem governat amb encert enmig d’un mar de
problemes, hem aconseguit fites importants, però també, i no ho
hem d’oblidar, han quedat espais d’ombra que des de
concepcions progressistes no hem de negar ni obviar.
Però també cal, com he dit al principi, parlar de futur. No
podem esgotar el debat fent balanç del passat, els mesos de
legislatura que resten han de ser per donar un darrer impuls a tot
allò que de millor té la nostra societat.
Cal apostar per la innovació i la qualitat. Si no podem
competir en quantitat o en preu, hem de ser capaços d’oferir
productes nous que no ofereixin els nostres competidors, això
és la innovació. I així com parl d’innovació, igual ho podria fer
d’educació, de benestar social, de serveis públics, de polítiques
d’ocupació. Però sabem, en som ben conscients, que per trencar
inèrcies de dècades no és suficient una legislatura. Per això
l’aposta del nostre grup parlamentari és ben clara. Cal que el
nostre país segueixi per la senda del progrés. Cal que no
retornem a les velles i contraproduents polítiques de
l’especulació urbanística, de la gestió pública convertida en un
gegant amb peus de fang i amb les butxaques plens d’uns pocs.
No podem retornar al model del PP que, com deia Pere Sampol,
fa rics, però no crea riquesa.
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començant pels nostres representants en el Congrés dels
Diputats.
Cal apostar encara més per enfortir les polítiques públiques
i fer de les polítiques de serveis socials, salut i educació una
màxima prioritat. Cal una política fiscal redistributiva i de lluita
contra el frau fiscal, no hi ha possibilitat de mantenir els serveis
públics si no hi ha ingressos suficients i tal vegada aquest és
l’objectiu de la dreta, la privatització dels serveis públics. Les
classes mitjanes ja aporten a l’estat del benestar, ara cal
aprofundir en l’aportació de les rendes més altes i les grans
fortunes. Només així les passes que s’han donat aquesta
legislatura no cauran en sac foradat. Només així consolidarem
el nou model de societat i d’economia que hem durament
batallat per aconseguir.
Sr. Antich, esperam coincidir i esperam que la coincidència
ens porti a treballar conjuntament per a un país més pròsper,
més just, però també plenament redreçat nacionalment, cultural
i lingüística. Sé que no serà fàcil, però mai no ho hem tengut
fàcil. I davant les crítiques, deixi’m que citi un prohom de la
dreta anglesa, que estic segur per cert que no es trobaria gaire
còmode des de les seves fermes conviccions democràtiques amb
la dreta nostrada, més atenta al negoci i al poder per al poder
mateix, que en el benestar de la ciutadania. Deia Sir Winston
Churchill “el polític ha de ser capaç de predir el que ha de
passar demà, el més proper i l’any que ve i d’explicar per què
no ha succeït allò que no va predir”. No és malgrat ho sembli
una frase cínica, és la constatació de la humilitat en què s’ha de
basar al gestió pública. Hem patit moltes dificultats que no
podíem preveure, hem sabut i hem de saber més encara
explicar-les a la ciutadania perquè ens mantengui la confiança,
perquè, senyores diputades i senyors diputats, el nostre grup
parlamentari aposta pel futur.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el seu portaveu el Sr. Diéguez.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Cal mantenir l’opció de la racionalitat, del servei a les
persones, de l’austeritat i el control de la despesa pública. Al
cap i a la fi ja ho deia l’escriptor llatí Suetoni, el bon pastor
esquila les ovelles, no les devora. Després d’anys allà on un
govern de dretes s’ha dedicat a menjar-se les ovelles, ha estat
necessari posar ordre i continua sent necessari, la nostra tasca no
està acabada.
Per això, i a l’espera d’allò que el nostre poble sobirà
decideixi, la nostra aposta per un govern de progrés no té cap
fissura. Però igual que faig aquest pronunciament, també crec
necessari dir que per a les formacions polítiques que represent,
cal més solidesa i fermesa en l’aplicació de polítiques
progressistes i d’avanç nacional. Cal un compromís més decidit
en la recuperació dels trets d’identitat del nostre poble. Cal
major voluntat política en el desplegament estatutari. Cal així
mateix una actitud ferma i clara davant el Govern espanyol,

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Estamos llegando ya al último debate sobre el estado
de la autonomía de esta legislatura, a pocos meses antes de las
elecciones, por lo que inevitablemente nos toca hacer balance de
estos casi cuatro años. Como primera observación general desde
luego todos podemos coincidir en que nos ha tocado vivir una
época especialmente convulsa, en cuyos detalles no entraremos,
ya que han sido muchos los debates que hemos tenido en esta
legislatura, tanto por lo que respecta a la crisis de credibilidad
de la política, por los múltiples e inacabables casos de
corrupción que están depurando los tribunales, como por lo que
respecta a la crisis económica, la mayor en la historia del
capitalismo financiero en toda su historia. No está nada mal
como desafío.
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Empecemos pues con esa crisis de la credibilidad de las
instituciones políticas. Como todos saben hemos asistido a ese
incesante goteo de casos de corrupción hasta el punto de que un
ex-presidente de esta comunidad autónoma está en libertad bajo
fianza. Esos casos de corrupción han llegado hasta la actual
legislatura en la que hemos visto como un socio de nuestro
gobierno se veía afectado por casos de corrupción, esa situación
quebró la confianza política. La reacción fue contundente, se
rompió el pacto con dicho socio en todas las instituciones,
situando entre otros al Govern de les Illes Balears en minoría
parlamentaria. Se ha puesto el interés de las instituciones por
delante del interés partidista. En la balanza entre credibilidad
institucional y ventajas políticas que trae consigo la mayoría,
escogimos la credibilidad institucional.
Desde la oposición se ha criticado esa decisión y
públicamente de forma reiterada han dicho que ellos no habrían
roto el pacto de gobierno en caso de haberse encontrado en su
lugar, Sr. Presidente. Ahí está la diferencia esencial, en la forma
de reaccionar y es bueno que lo sepan todos los ciudadanos.
Miren, la inmensa mayoría de quienes se dedican a la vida
política son gente honrada y eso vale para todos los partidos
políticos, incluido por supuesto al Partido Popular. Por eso
hacemos un flaco favor a la moral colectiva diciendo, como se
dice por parte de algunos partidos, que la corrupción está en la
naturaleza humana y que todo el que puede robar roba. Con eso
solo amparamos a los que han deshonrado la política y además
de incierto es injusto y decepcionante para los ciudadanos.
Ni quiero, ni debo hacer inventario de los casos sucedidos,
sólo saquemos una conclusión, reaccionemos. Reaccionemos
como hizo el presidente en un momento muy difícil, incluso
perjudicando la propia posición política. No pongamos por
delante el interés de partido, sino el de las instituciones y la
necesidad de que los ciudadanos vuelvan a confiar en quienes
se dedican a la vida política. Y dentro de esa necesaria reacción
disponemos en esta comunidad autónoma de un paquete
legislativo de calado que ataca la laxitud de los controles y
garantiza la transparencia, aunque ciertamente jamás la
inmunidad.
A la Ley del sector público, aprobada en el anterior período
de sesiones por unanimidad en este parlamento y que servirá
para poner orden en este sector y evitar el saqueo a que ha sido
sometido, le siguen otras leyes, la Ley de publicidad, la Ley de
Radiotelevisión de les Illes Balears y la Ley del buen gobierno
y la buena administración. Todas ellas en trámite en este
período de sesiones. Este paquete legislativo puede que
conforme la mayor ofensiva contra la corrupción y la
administración pública que se haya hecho en nuestro país. Es
nuestra responsabilidad colectiva sacar adelante con el máximo
consenso ese conjunto de leyes. Hemos dado ya el primer paso
con la Ley del sector público, avancemos con todas las demás,
y así, si por desgracia esta comunidad autónoma ha sido
significada en materia de corrupción, ahora por fortuna
podemos pasar a ser los más significados en la lucha contra esa
lacra.

Pero pasemos a la crisis económica. Éste es sin duda el
mayor problema que ha tenido que afrontar este gobierno, como
tantos otros gobiernos de nuestro país y también de fuera de él.
Se trata de una crisis económica ocasionada por una quiebra del
sistema financiero que se contagió a la economía productiva. Es
una crisis de libro del sistema económico librecanvista,
capitalista o como se quiera decir. Desde los Estados Unidos
hasta el extremo oriente todo el mundo tiene claro que una de
las causas esenciales de la crisis fue la ausencia de controles en
el capitalismo financiero.
El primer sector afectado fue el financiero, fueron a la
quiebra muchas entidades bancarias. Por suerte en nuestro país
la solidez del sistema bancario evitó las quiebras generalizadas,
de modo que el sector que más gravemente sufrió la crisis en
nuestro país fue la construcción. Y eso fue fatal para nuestra
comunidad autónoma, con un agravante y es que en los años
anteriores a la crisis en lugar de confiar en el turismo como
motor de nuestra economía, el anterior gobierno de esta
comunidad autónoma hizo de la construcción el motor de
nuestra economía sustituyendo al turismo.
No lo decimos ahora a toro pasado, sino que se advertía. Leo
periódicos del año 2006, “la construcción ejerció de motor del
crecimiento económico balear en el 2005". Ya entonces se
avisaba. Otro titular “la actividad inmobiliaria lideró el
crecimiento económico en el año 2006". Otro titular “la
actividad inmobiliaria creció en Baleares un 6,3% en el 2005".
Y mientras leíamos todos esos titulares acerca de cuál era el
motor económico que se había escogido por este gobierno,
leíamos “Balears está a la cola en asignación de fondos I+D”.
Ése era el modelo resumido de una manera simple, puede que
simplista también, pero no desacertada.
Se descuidó el turismo. No se invirtió ni en la renovación de
la planta hotelera, ni en adaptar nuestro modelo a los nuevos
tiempos. Se apostó por el caballo equivocado como motor de
nuestra economía. Y a un caballo que corría ya desbocado por
el crédito fácil, se le dieron las anfetaminas de una inversión en
obra pública con un dinero que no se tenía. Y la bestia reventó
y produjo miles de parados, miles de parados que resultará muy
difícil reintegrar a la actividad laboral, y todos lo sabemos.
Ahora ha habido un cambio sustancial, se ha vuelto a confiar
en el turismo como motor de nuestra economía, el 16 de junio
de 2009 se firmó en el ámbito de la Mesa de Turismo un
acuerdo global derivado del pacto de la competitividad, que
marca las grandes líneas que debemos seguir tanto poderes
públicos como agentes sociales para reordenar el sector
turístico, y que abarca más allá de esta legislatura, que tendrá
que seguirse durante mucho tiempo. Ahí están las líneas y
proceden de un gran acuerdo social con todos los sectores
económicos.
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De entre otras tantas iniciativas destacaría un par más, por
no ser exhaustivo; ya lo hizo usted ayer, Sr. Presidente. Una, el
Plan Renove de turismo 2009, ideado e impulsado también por
el Sr. Mesquida de acuerdo con el sector, y cuyo éxito obligó a
que el Gobierno del Estado se viera obligado a aumentar un
150% la dotación inicial del plan. Baleares fue la segunda
comunidad que más acceso tuvo a muy escasa distancia de
Cataluña, lo que nos hace que en números relativos, si no en
absolutos, seamos los que más nos hemos beneficiado de ese
plan.
Otra iniciativa de gran trascendencia ha sido la modificación
de un discutido y debatido en su momento del llamado decreto
Nadal, que tenía sus problemas y no funcionaba de forma
adecuada, sometido a tramitación parlamentaria dio paso a una
-llamémosla así pues- ley Barceló, aplaudida por todo el sector
turístico y que obtuvo la unanimidad de este parlamento, y que
ha servido para dar el impulso definitivo a la reconversión del
sector. Cuando una cosa no funciona de forma adecuada se
soluciona, se amplía, se mejora, y de forma unánime con los
sectores económicos y en este parlament se aprobó esta ley.
Por mucho que miremos atrás no veremos en legislaturas
anteriores un apoyo más decidido y eficaz al sector turístico,
convertido de nuevo en motor de la economía y con medidas
eficaces. La respuesta del sector ha sido impresionante; el gasto
turístico de nuestros turistas durante el mes de julio presenta una
variación interanual del 12,5%, la segunda subida más alta de
todas las comunidades autónomas, cuando la media del estado
se sitúa en el 3,7; la media del estado en el 3,7, Baleares en el
12,5. Son datos del Egatur. ¿Y qué sucede donde se aplican las
recetas del Partido Popular? Valencia, no sólo no tiene un dato
positivo sino que lo tiene negativo, -3,3%; Canarias, -3%;
comunidades turísticas también. Nosotros +12,5; Valencia y
Canarias, donde gobierna o interviene el Partido Popular, -3, 3,3%.
La variación interanual de los viajeros en el mes de agosto
presenta un aumento del 13,9 frente al 7% del conjunto del
estado, es decir, los que más (...) de todo el estado. Número de
pernoctaciones, ha aumentado un 14,2 frente a la media estatal
del 9,3, vamos más allá que la media de España. No nos puede
caber ninguna duda, esta temporada ha sido la de recuperación
de nuestro mercado turístico.
El reto ahora, Sr. Presidente, es consolidar la tendencia. En
esa consolidación no cabe duda que debe tener un papel muy
importante la renovación de la Playa de Palma. Fue la última ley
que aprobamos en este parlament por unanimidad, y no sólo
aprobamos la ley, sino también, junto a ella, aprobamos una
declaración de todos los partidos políticos con representación
parlamentaria por la que acordábamos que dicho proyecto
quedaría excluido de la confrontación política, que no se
intentaría sacar provecho partidista de las tensiones lógicas de
un proyecto de esa envergadura. Aún no se había secado la tinta
de las firmas y puede comprobar cómo un grupo político
firmante del acuerdo reconocía organizar un pleno en el
Ayuntamiento de Palma para sacar provecho partidista de esa
lógica inquietud ciudadana ante los cambios, un pleno en el que
intervenían representantes vecinales, y uno de ellos,
curiosamente el más aplaudido, curiosamente vecino del barrio
de Santa Catalina, no de la Playa de Palma, cuando se refería a
la Playa de Palma la situaba textualmente “entre los municipios
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de Palma y Manacor”, entiendo que confundiendo a Llucmajor
con Manacor. Saquen ustedes sus propias conclusiones sobre el
acierto y la buena intención de las críticas y, sobre todo, por lo
fundadas que eran.
No sólo tendremos problemas como éste...
(Remor de veus i aldarull a la sala)
No sólo tendremos por delante problemas como el expuesto,
sino otros muchos más graves: la nueva tasa aérea alemana,
puesta por el gobierno de la derecha de aquel país pese a que la
Sra. Merkel basó su campaña electoral en no poner nuevos
impuestos; esa tasa aérea perjudica a Baleares. No entiendo
cómo el Partido Popular europeo puede aplaudir actuaciones
(...) con la indiferencia del Partido Popular español, al que no le
hemos oído la menor queja al respecto de una cosa que afecta
directamente a Baleares.
Si relanzar el turismo ha sido una de las principales
obsesiones de esta legislatura y devolverle el papel de motor de
nuestro crecimiento, la otra gran obsesión ha sido una política
de inversión pública sin precedentes: 2.969 millones de euros
entre recursos de la comunidad autónoma y recursos del estado
en sólo tres años. Ha sido especialmente difícil en un momento
en que los ingresos de la comunidad autónoma han caído
vertiginosamente por la crisis económica. La crisis económica
se ha hecho patente en las finanzas públicas; la caída de
ingresos que acompaña inevitablemente a la caída de la
actividad económica ha situado los ingresos en esta comunidad
autónoma al nivel del año 2003 y las necesidades se han
disparado. Mantener la inversión en obra pública para evitar el
incremento del paro ha sangrado nuestro recursos; pese a todo
ello, entre el 2007 y el 2009 cerca de esos 3.000 millones de
euros a que nos hemos referido, y sólo en el 2010 1.234
millones de euros, el 60% ya en ejecución. A 40.000 puestos de
trabajo se refería el Sr. Presidente que se han mantenido gracias
a ese enorme esfuerzo inversor.
De entre todas las inversiones que se han hecho, no pasaré
resumen a todas ellas, pero déjeme que destaque las 15.000
plazas escolares más gracias a pasar de 79 millones de euros en
inversión en centros educativos a más de 175 millones en esta
legislatura; teniendo en cuenta la bajada de los ingresos es
mucho más del doble lo que se ha invertido. Estamos también
especialmente orgullosos de que la mitad de los ciudadanos de
Baleares hayan estrenado esta legislatura nuevas instalaciones
de asistencia primaria, bien sea por reforma o por nueva
construcción. ¿Y qué decir de la Ley de dependencia?; hemos
pasado del número Aguirre, cero en valoraciones, cero en
ayudas, a más de 7.000 familias que ya reciben la ayuda a que
tienen derecho. Nunca será bastante pero ése es el camino.
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Y para mantener ese esfuerzo inversor se ha propuesto por
el Govern que los que más tienen sean los que más contribuyan:
en los próximos presupuestos esto debe de quedar claro. Tanto
en renta como en otros impuestos, como el de sucesiones y
donaciones, ¿creen, señoras y señores diputados, que es justo
que pague lo mismo a la hacienda pública una persona que
hereda el piso de sus padres que otra que hereda 100 millones
de euros? Que contribuya más quien más tiene y menos quien
menos tiene. Estamos orgullosos de que este gobierno haya
ayudado fiscalmente a los colectivos más vulnerables,
disminuyendo los impuestos a empresas familiares,
discapacitados con discapacidad superior al 33%, y jóvenes, una
rebaja fiscal que, cuando se anunció, el Partido Popular la
menospreció indicando que supondría un ahorro fiscal de
solamente 2 millones de euros, y que ha resultado, contabilizado
ya, después de liquidarse, 47 millones de euros.
Ahora los ciudadanos han de tenerlo claro. El Partido
Popular condiciona su apoyo a los presupuestos a que no haya
un mayor esfuerzo tributario por parte de las rentas más altas.
Así pues, que haya o no presupuestos en esta comunidad
dependerá, entre otras cosas y probablemente sobre todo, de que
el Partido Popular reconsidere su oposición a exigir una mayor
solidaridad tributaria por parte de las rentas más altas. El debate
está sobre la mesa y pronto tendrán que explicar a los
ciudadanos por qué están en contra. Tendrán que explicar por
que motivo no apoyan que se suban los impuestos a los que más
tienen y por qué, cuando gobiernan, los suben
indiscriminadamente.
(S'escolta una veu de fons inintelAligible)
Demos datos de líderes en subida de impuestos, demos
datos. Ayuntamientos de Calvià, Marratxí, Llucmajor,
Felanitx..., solicitaron la revisión de valores catastrales, la
solicitaron ellos, la revisión de los valores catastrales, para subir
la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles, y ha
subido meteóricamente; si no hubieran querido no se habría
revisado. Concretemos, concretemos. Miren, donde gobierna el
candidato provisional del Partido Popular a la presidencia del
Govern, el Ayuntamiento de Marratxí, el IBI ha subido entre el
2007 y el 2010 un 41,4%; quien pagaba 502 euros en el 2007 ha
pasado a pagar 857 en el 2010. Y por si cambian de candidato,
donde gobierna el candidato reserva, en Calvià, el aumento ha
llegado al 57%.
(Remor de veus i algunes rialles)
Al 57%. Por cierto, dicen que es obligado subirlo; pues en
Palma en 2009 la alcaldesa anunció que congelaba el aumento
del IBI para el 2010 y el 2011. ¡Qué diferencia!, ¡qué
diferencia!
(Aldarull a la sala)

Sigamos con subida de impuestos, sigamos con subida de
impuestos. Es que el impuesto sobre actividades económicas en
Marratxí en el 2008 subió un 73%, un impuesto directamente a
las empresas más importantes, ¡73% en el 2008! Y el de
circulación, que lo pagan todos, 20%, ¡20%!, y pese a todo se
mantiene un déficit de 6 o 7 millones de euros cuando se
encontró el ayuntamiento con superávit, en ese ayuntamiento...
(Remor de veus)
Quiero decir que una cosa es hablar para los demás y otra
cosa es hablar para si mismo.
Ya nos avanzó en su discurso ayer, Sr. Presidente, muchos
de los logros de esta legislatura en condiciones
extraordinariamente difíciles. Estando a punto de finalizar nos
toca hacer balance, y para hacerlo sin ventajismos iremos hasta
el principio de la legislatura, hasta el debate de investidura, para
ver que es lo que le pedimos y si lo que le pedimos, Sr.
Presidente, lo ha conseguido. Nosotros, Sr. Presidente, no le
pedimos que construyera óperas en medio del mar, ni que
organizara batallas de superficies, ni campeonatos mundiales de
no importa qué; fuimos mucho más ambiciosos, le pedimos algo
que era extraño en la vida política pero que desde los inicios de
la democracia se considera un valor fundamental: el diálogo, el
diálogo como sistema de solución de conflictos y como arma de
prosperidad colectiva.
Miren, hay un texto que se escribió hace 2.500 años en
Atenas. En un libro sobre las guerras del Peloponeso Tucídides
recoge una oración fúnebre que le tocó hacer a Pericles en honor
a los fallecidos durante el primer año de dicha guerra; la oración
creo que es un texto de cabecera de la democracia porque refleja
el orgullo de los atenienses por su sistema político, por la
democracia, y estremece ver como desde los primeros vagidos
de dicho sistema se analizan con una claridad extraordinaria los
caracteres y virtudes del mismo. En aquel discurso ya se situaba
el diálogo como un elemento esencial para la democracia; hace
2.500 años decía el ateniense: “En lugar de considerar a la
discusión como una piedra que nos hace tropezar en nuestro
camino hacia la acción, pensamos -los atenienses- que es
preliminar a cualquier decisión sabia”. No es una piedra en el
camino, el diálogo, es preliminar a cualquier decisión sabia, lo
sabían hace 2.500 años.
Con palabras menos sabias en el debate de investidura, Sr.
Presidente, nuestro grupo parlamentario, más que exigirle
objetivos concretos, le pidió un método de trabajo, el diálogo.
Decíamos: “El diálogo y la transparencia conseguirán que en
Baleares podamos volver a escribir la palabra ‘política’ con
mayúsculas. Los socialistas desde siempre hemos creído que la
discrepancia nos enriquece; por eso hemos sido siempre más
partidarios de una epistemología basada en la dialéctica que en
la lógica aristotélica. El que piensa absolutamente lo mismo que
nosotros no nos aporta nada por muy gratificante que sea la
coincidencia. El que es capaz de hacernos dudar de nuestras
convicciones o proyectos nos mejora, bien porque consigue que
cambiemos o porque nos sirve para encontrar más argumentos
que refuercen nuestra posición. Por eso nosotros no cantamos el
gorigori a nuestros adversarios, les estamos agradecidos porque
de su discrepancia aprendemos mejor el camino correcto”.
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Hoy podemos decir con absoluta contundencia que ha sido
el objetivo mejor conseguido de toda esta legislatura. Ha habido
diálogo con los sectores sociales y económicos, y los frutos que
ha dado han sido más que evidentes: el Pacto por la
competitividad, del que se hablará mucho tiempo, que ha sido
y tiene que seguir siendo el referente de la actividad política de
este gobierno y de los próximos gobiernos. Es un acuerdo que,
como hemos dicho antes, trasciende la actual legislatura, lo que
demuestra su importancia.
Ha habido diálogo con el Gobierno del Estado, y el resultado
ha sido de una rentabilidad extraordinaria para esta comunidad
autónoma. El año próximo, en el momento de máxima
austeridad de las cuentas públicas, la inversión del estado en
nuestra comunidad autónoma más que duplicará la mayor
recibida en cualquier época de gobierno del Partido Popular.
Pero en lo que fue definido por la oposición, con acierto, como
el mayor desafío de esta legislatura, el mayor desafío de esta
legislatura, la financiación autonómica, obtuvo, Sr. Presidente,
el resultado que le había pedido este parlamento por
unanimidad, podemos hacer ventajismos todos, pero este
parlamento por unanimidad, cuando se tuvo que manifestar,
dijo: “Sitúe a Baleares en la media de España”. Se borraron de
un plumazo los 21 puntos de diferencia que nos separaban de la
media estatal con el sistema de financiación puesto por el
Partido Popular.
Ahora, es un logro que evidentemente puede estar en
peligro, lo sabemos. El Sr. Montoro ha manifestado
públicamente que el sistema que debe seguir el Estado para
hacer presupuestos austeros pasa por anular el sistema de
financiación de las comunidades autónomas, de modo que en
caso de un hipotético cambio de gobierno en España podría
darse una reversión del actual sistema y volver a las catacumbas
de la discriminación; lo han dicho claramente.
Sigamos con el diálogo. Diálogo con la oposición. Todos los
líderes del Partido Popular que ha ido habiendo a lo largo de
esta legislatura y los sucesivos que haya, así como han sido
elegidos han tenido abiertas las puertas del Consolat; lejos han
quedado los tiempos en que otros presidentes despreciaban de
forma reiterada a los líderes de la oposición.
Y en el Parlamento el inventario es apabullante: 11
proyectos de ley que recibieron votación por asentimiento, es
decir por unanimidad, 11; nunca había sucedido en esta
comunidad autónoma, y no desde que estamos en minoría, sino
desde antes.
(Remor de veus)
Otro punto...
(Aldarull a la sala)

4885

LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats...
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Otro punto: proposiciones de ley, proposiciones de ley. Se
han aprobado 4 por asentimiento, todas las que han sido
iniciativa nuestra, y sólo una se ha aprobado sin consenso,
solamente una, solamente una, la que presentó el Grupo
Parlamentario Popular para hacer un golf en Son Bosc;
solamente ésa. Luego, que se nos pida consenso justamente en
ésa nos llama la atención, cuando todas las demás proposiciones
de ley, que son de obligatorio cumplimiento, en todas las
proposiciones de ley ha habido unanimidad, y en la única que no
ha habido unanimidad ha sido en ésta. ¿A quién le ha fallado el
diálogo? Es fácil de ver.
Resumamos. Hemos reaccionado con contundencia frente a
la corrupción, se ha restituido al turismo como motor de la
economía balear, y se ha hecho el mayor esfuerzo inversor de la
historia de la comunidad autónoma, todo ello utilizando como
método de trabajo el diálogo constante con todas las
instituciones, con los sectores sociales y económicos y con la
oposición. Las cifras son incontestables. ¿Ha servido para algo?
Recibimos esta comunidad autónoma en las puertas del desierto,
entrando en el período de mayor crisis económica y de las
instituciones de su historia, y concluimos la legislatura situando
a la comunidad autónoma en la puerta de la recuperación. La
previsión de crecimiento para el 2011 ya es positiva, 0,6%, lo
peor ha pasado, estamos a las puertas de la recuperación, y eso,
en teoría, nos debe alegrar a todos, a todos menos a los que fían
sus esperanzas en la crisis, a todos menos a aquellos que creen
que cuanto peor le vayan las cosas a los ciudadanos mejor les
irán a ellos.
Por eso no le extrañe, Sr. Presidente, si oye voces desde
fuera de este parlamento que, con tal de hacer caso al poder,
dicen que Baleares está hundida en la miseria y, más aún, en la
hambruna, ¡en la hambruna!, Sr. Presidente, y no exagero. Ayer
tuve ocasión de ver un vídeo de una rueda de prensa de un
posible candidato a la presidencia que, por cierto, le invitaba a
usted a que saliera del Parlamento; usted le invita a que él entre
y él le invita a que usted salga; no se aclararán. Sólo se me
ocurre una cosa: encuéntrese en el aparcamiento, que hasta ahí
no le da miedo entrar.
(Rialles i petit aldarull a la sala)
Miren..., miren, cuando por fin en Baleares se atisba un
crecimiento positivo ese candidato se encuentra desesperado por
perjudicar la imagen de Baleares y por quitar confianza, y llegó
a decir textualmente, son palabras textuales, está el vídeo y el
audio para que todos ustedes lo oigan: “Hay colas inmensas de
gente esperando para poder comer”, “colas inmensas de gente
esperando para poder comer”. Me fuí enseguida al diccionario
a buscar el significado de la palabra “inmensas” y leí: “Que es
tan gran grande en tamaño, número o intensidad que no puede
ni medirse ni contarse”. Digo: “Pues yo tenía claro el concepto
de ‘inmensas’”. ¿Es esa la imagen que de Baleares se quiere
transmitir por parte de este presunto líder?, ¿que en Baleares
hay una inmensidad, un número incontable de personas que no
pueden ni siquiera comer? Es cierto que en Baleares hay un
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16% de paro, eso es cierto, lo dijo usted, Sr. Presidente, dio
todos los datos aquí, no ha ocultado ni uno sólo, es cierto que
hay ese paro, pero si en Baleares con un 16% hay colas
inmensas de gente esperando para comer, ¿qué debe de pasar en
la Valencia del Partido Popular, donde el paro es del 23%?,
¿qué debe de pasar? ¿Qué debe de pasar en Canarias, donde
llega al 27,5, ambas comunidades donde gobierna el Partido
Popular, si aquí las colas son inmensas?, ¿qué pasará allí? Si
tanto sabe el candidato, que pase la receta al Sr. Camps o a sus
compañeros de Canarias.

Su discurso no ha sido un discurso de palabras vacías, sino
lleno de datos positivos. Desde luego, pasará un tiempo antes de
que esos datos macroeconómicos positivos lleguen a los
bolsillos de los ciudadanos, esto es cierto; pasará un tiempo
hasta que lleguen a los bolsillos de los ciudadanos en forma de
trabajo para todos, pero no nos cabe duda de que estamos en el
buen camino.
Gracias, Sr. Presidente. Buen trabajo.
(Alguns aplaudiments)

Mire, estamos en la única comunidad autónoma que durante
la crisis, entre el 2007 y el 2010, ha visto aumentar su tejido
empresarial en un 6% frente al crecimiento negativo del resto
del país. Cuando una de cada cuatro empresas que se crean en
España se crea en Baleares podemos decir con orgullo que, si
bien no hemos salido de la crisis, estamos en el buen camino
para salir. Decía el candidato provisional que hay que contar
también las que se cierran. Pues hagámoslo, contémoslas con
los datos del Instituto Nacional de Estadística, los últimos
publicados del mes de agosto: empresas por 1.000 habitantes,
Baleares 88 empresas por 1.000 habitantes; la media nacional
70 empresas por 1.000 habitantes; ¿estamos mejor o peor...,
estamos mejor o peor que el resto de España?
(S'escolta una veu de fons inintelAligible)
¿A qué viene esa obcecación en decir, cuando las cifras nos
dices que estamos con 18 empresas más por 1.000 habitantes
más que la media de España, que estamos peor que en España
y que seremos los últimos en salir? ¿A qué viene, cuando en
Valencia, en Canarias o en Murcia están por debajo de 70
empresas y nosotros estamos en 88? Esto son los datos de lo que
hay.
(S'escolta una altra veu de fons inintelAligible)
Cerrados y abiertos. Saldo positivo. Seguimos en crisis,
seguimos en crisis, pero en el buen camino, y si se acaba la
crisis la verdad es que la oposición pierde su mejor arma para
llegar al poder. Por eso, Sr. Presidente, por parte de la oposición
espere un discurso negativo, cenizo, de desesperanza, y si los
datos económicos de Baleares no les convencen lleve cuidado,
porque igual vuelven a buscarlos a Asturias. La semana pasada
pudimos demostrar que su coordinador de política económica
atribuía a Baleares la deuda de Asturias, que estaba en la
columna de al lado en la base de datos del Banco de España.
Concluyo, y ya volviendo a las palabras del ateniense
Pericles, que en el discurso antes citado nos decía: “la pobreza
es desgraciada no por la ausencia de posesiones, sino porque
invita al desánimo en la lucha por salir de ella”; decía: “la
pobreza es desgraciada no por la ausencia de posesiones sino
porque invita al desánimo en la lucha por salir de ella”. Desde
hace más de 2.500 años se nos dice que, en tiempo de crisis,
invitar al desánimo es mayor desgracia que la ausencia de
bienes. Cuando esta tarde finalice el debate, veremos, Sr.
Presidente, quienes invitan al desánimo y quienes son capaces
de dar esperanza.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diéguez.
Arribats a aquest punt, se suspendrà la sessió per un temps
de dues hores; és a dir, recomençarem a les quatre en punt.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Bones tardes, senyores diputades, senyors diputats,
recomençam aquesta sessió plenària.
Primerament intervendrà en nom del Grup Parlamentari
Popular el seu portaveu, Sr. Pastor.
(Remor de veus)
D’acord.
(Pausa)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores diputades, senyors diputats, pareix que ara sí
intervé el portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sr. Pastor.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PASTOR I CABRER:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, deman
disculpes per aquest retard. Sempre havia estat habitual que en
aquests debats parlamentaris primer el president contestàs als
grups que li donen suport i que després fes un debat especial
amb el partit, en aquest cas de l’oposició; es veu que les coses
han canviat, tal vegada no em veu suficientment important per
debatre amb mi o tal vegada esperava debatre amb una altra
persona.
Però l’important és que avui, senyores i senyors diputats,
som presents al darrer debat d’aquesta legislatura, en què
analitzarem els resultats, Sr. President, del seu govern.
Em permetin que comenci amb un prec, li demanam que no
ens torni a fer com ahir, Sr. President, ens ha fet tornar beneits
a tots, i ho dic seriosament, ens vàrem passar la resta del dia
cercant les fonts de les dades del seu discurs i li puc assegurar
que no ens en quadra ni una. Siguem una miqueta més seriosos.
Avui, Sr. President, li he de dir que el seu discurs ni ens va
decebre ni ens va sorprendre, ni tan sols això, però li he de
reconèixer que ens va preocupar. Vàrem escoltar un president
allunyat de la realitat, enfora de la gent, que no coneix els
problemes de la seva comunitat; un president que no vol
assumir ni una sola culpa de la greu gestió i sobretot de la
situació que pateixen els seus ciutadans. Així, senyores i
senyors diputats, difícilment podrem trobar solucions als
problemes, però avui ens centrarem en aspectes concrets, en fets
i evidències que deixaran endarrera qualsevol anunci revelador,
i ens aportaran una anàlisi acurada per a així poder reflexionar
entorn d’aquestes millors solucions, això sí, amb dades oficials
i reals; perquè vostè pugui conèixer quina és l’autèntica realitat
d’aquesta comunitat autònoma i dels que l’habitam.

Dit això, Sr. President, és veritat que en el darrer temps hem
tengut les pitjors circumstàncies, però em permeti que hi
afegeixi que també hem tengut el pitjor govern per atendre-les.
Hem patit un executiu autonòmic que ha norma habitual l’ús de
l’excusa i la justificació, així com l’atac a l’oponent. Un govern
inestable i dèbil, que ha perdut una gran part del seu temps a
resoldre bregues internes i dedicada a la lluita del poder, i ha
prioritzat els interessos partidistes per damunt els dels seus
ciutadans.
Hem de dir que entre tots els partits que li donen suport té
manco diputats que el Partit Popular i ni tan sols s’ha plantejat
presentar una qüestió de confiança. Sr. President, em deman si
és realment conscient del preocupant desgavell que ha suposat
arribar a tenir, en poc més de tres anys, fins a quatre consellers
de Treball; quatre de Turisme; dos consellers de Medi Ambient;
dos consellers d’Agricultura; dos consellers d’Educació; dues
conselleres d’Interior; dos consellers d’Esports i, a més a més,
dues presidentes del Parlament. La confiança és una clau
essencial per generar activitat econòmica i feina, una confiança
que no ha arribat ni amb aquest govern ni amb l’anterior que
vostè ja va presidir.
Quan diem que aquest debat és diferent a la resta que hi ha
hagut durant aquesta legislatura, no només ens referim que és el
darrer, ho diem perquè les circumstàncies que sofreix la societat
balear són molt greus; fa molts anys que no hi havia tant de
patiment entre la gent, tantes dificultats econòmiques i tant de
pessimisme per superar-les. Les persones són el més important,
però avui més que mai, per això hem d’analitzar quins són els
principals problemes que tenen, amb què els podem ajudar i
sobretot quines mesures podem prendre per sortir tan aviat com
sigui d’aquesta situació que hem creat.
Vostè, Sr. President, en el seu discurs com a candidat, el 3
de juliol del 2007, va assumir diversos compromisos amb els
ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat, ho va poder fer
perquè va tenir la confiança de la majoria de la cambra, la dels
diputats que a dia d’avui li continuen donant suport, més els de
la Sra. Maria Antònia Munar, el Sr. Bartomeu Vicens i la Sra.
Catalina Julve, cap d’ells en aquesta cambra per diferents
motius. Li vull recordar, Sr. President, que sense el vot
d’aquests tres diputats, vostè avui no seria president.
Vostè ha presidit el govern més sectari de la democràcia, un
govern que ha donat l’esquena als problemes dels seus ciutadans
i que ha basat la seva política en intentar destruir l’adversari
polític en lloc de preocupar-se de resoldre els problemes de la
gent. Deia vostè, Sr. Antich, en el seu primer discurs, que
l’exercici de la política passa obligatòriament pel respecte a
l’adversari; passa per la capacitat d’interessar-se i comprendre
les seves discrepàncies raonades; vostè, Sr. Antich, ha presidit
un govern del pensament únic, un govern que no pot amagar el
rancor cap al seu adversari polític, que fa el contrari del que diu
i la majoria de vegades diu el contrari del que pensa. Vostè, Sr.
President, no és de fiar.
Aquell dia 3 de juliol del 2007, vostè es dirigia a tota la
ciutadania, als que el varen votar i també als que no. Afirmava
que la seva iniciativa econòmica giraria entorn de la seguretat,
que quan parlava de seguretat econòmica parlava d’establir,
amb l’empresari de les Illes Balears, un entramat de cooperació
per a la millora de la competitivitat i de l’estabilitat; que parlar
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de seguretat econòmica era assegurar no només alts nivells
d’ocupació, sinó de millorar la qualitat d’aquesta feina, deia:
llocs de feina fixos per als treballadors, raonablement
remunerats i atractius per al seu creixement personal.
Assegurava que era partidari del creixement econòmic i que
com més millor, però que no era qüestió només del quant, sinó
de com. Doncs, Sr. President, això era abans, ara mateix ja no
només és el com, sinó també el quant.
Es prometia seguir -deia- liderant les zones de reconversió
integral, com ara és la Platja de Palma i d’altres, sempre des del
consens. Què pensaran aquells veïnats que el varen escoltar ara
fa més de tres anys. Assegurava que podríem afrontar el futur
econòmic del país amb confiança, que la situació de partida era
bona, deia, fins i tot, que estàvem en bones condicions
d’abordar el futur. Sr. President, aquestes paraules pareixen
d’una altra dècada, no d’una mateixa legislatura; en què ha
convertit vostè i el seu Govern aquesta comunitat autònoma?
Pensava algú dels que ens va escoltar ara fa més de tres anys
que podien canviar tant les coses en tant poc temps i per a
pitjor?
Manifestava la seva preocupació per les dades del fracàs
escolar, malgrat fóssim, deia vostè, una de les comunitats més
riques. Doncs, ja té una preocupació més, la del fracàs escolar
i també la de ja no ser una de les comunitats més riques.
Assegurava que milloraria la sanitat, i res més enllà de la
realitat: augmenten les llistes d’espera, manco professionals i
més descontent entre els usuaris.
De la mateixa manera, no podem deixar passar la perla
sanitària que vostè va prometre en el seu discurs de dia 3 de
juliol del 2007, escolti’m bé: “Vull anunciar que paralitzarem
les polèmiques obres de Son Espases i analitzarem de forma
immediata la situació econòmica, jurídica i patrimonial, amb
l’objectiu de construir un hospital a Son Dureta”. Com vol que
ens fiem de vostè! Es poden dir tantes mentides en tant poc
temps? Se’n recorda, Sr. President, d’aquesta foto, se’n
recorda?: “Prou a l’urbanisme, no volem Son Espases”.
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s’han incomplert? Escoltin bé: 62; només 43 s’han complert,
exactament un 41%, no arriba. Encara pensa, Sr. President, que
està justificada la reacció del pacte amb Unió Mallorquina, a
qui, per cert, després expulsaren?
M’he permès fer un petit resum d’algun dels incompliments
més significatius, és important que avui, quan acaba la
legislatura, els recordem; deia: “El Ministeri de Medi Ambient
destinarà una partida anual per a l’adquisició de terrenys no
inferior a 40 milions d’euros”, és cert, es va comprar Planícia,
molt poca cosa més. “Redacció d’un nou projecte de llei de
règim especial de Balears en un termini de dotze mesos; ni amb
dotze, ni amb vint-i-quatre, ni amb trenta-sis, i ara ens diu que
d’aquí a tres ens l’entrarà. “Modificació de la Llei de règim de
finançament dels consells insulars per tal de millorar el
finançament i les competències”, res de res. “Acord immediat
amb l’Estat per a la participació de les institucions balears a la
gestió aeroportuària”, incomplert. “Impuls d’un pacte local per
dotar de competències i recursos els ajuntaments”, incomplert,
i em cregui que el necessiten. “Transferències de la gestió de
justícia”; és ver que varen crear una direcció general de Justícia,
però les competències encara no hi són. “Crear la policia
autonòmica”; fa pocs mesos vostès ja varen renunciar. “Superar
el greuge de finançament que històricament han patit les Illes
Balears”; se suposava que seríem a la mitjana de l’Estat, no han
complert, els seus socis de Govern també ho diuen. “Aprovarien
una llei del sòl”; no l’han aprovada. “Donar prioritat al transport
públic amb el desplegament dels ferrocarrils fins a Alcúdia i
Artà-Cala Ratjada, amb els tramvies a l’aeroport, badia de
Palma, entre d’altres”; res de res. “Reforma de lleis de camps de
golf, per tal d’impedir que acompanyàs el creixement
residencial i turístic”; és ver que han impedit un camp de golf
aprovat per llei, però el que no han fet ha estat modificar la llei
perquè no es facin camps de golf. “S’aprovarà una llei de
residus, ...
(Remor de veus i petita cridòria)
..., aposta per al turisme cultural i esportiu ...
LA SRA. PRESIDENTA:

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Silenci, senyors diputats, senyors diputats.
La legislatura del transport públic. Varen començar la
legislatura renunciant al tren d’Alcúdia; de moment res de
tramvia i el tren de Manacor descarrilat i aturat. Pobre balanç,
no li pareix?
Especial esment a l’agricultura i a la pesca, que, per cert,
ahir ni en va parlar. Va començar amb una consellera i amb una
conselleria, ja no tenim ni consellera ni conselleria i, si no fos
per la fortalesa dels pagesos poca cosa quedaria de l’agricultura.
No vull dedicar més temps als incompliments del seu debat
d’investidura, passaré als incompliments del seu pacte de
governabilitat. Aquell document que signaren tots els partits que
formaven el segon pacte de progrés, Unió Mallorquina inclosa,
constava de 105 compromisos, 105 accions que varen
consensuar entre tots vostès per conformar una nova majoria.
Tres anys i mig després, hem pogut comprovar que va ser una
autèntica presa de pel cap als ciutadans i ciutadanes d’aquesta
comunitat; saben, senyores i senyors diputats, d’aquelles 105
propostes que va motivar aquest nou pacte d’esquerres, quantes

EL SR. PASTOR I CABRER:
... a la celebració de grans esdeveniments”. Quan pugi, Sr.
President, ...
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LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Diputat, Sr. Rodríguez, Sr. Rodríguez. Sr. Rodríguez, per
favor, mantengui la compostura com correspon al lloc, per
favor.

Passem ara a la seva gestió. Podríem començar si li sembla
formulant un parell de preguntes: estan millor les coses amb el
seu govern?, ha millorat la situació de la gent en referència a
l’anterior legislatura? És clar que per realitzar una valoració
correcta hem de conèixer primer quina era la situació de partida
i també hem de conèixer quina és l’actual.

Continuï, Sr. Pastor.
(Remor de veus)
EL SR. PASTOR I CABRER:
Aposta pel turisme cultural i esportiu a la celebració de
grans esdeveniments esportius, li agrairia que quan tornàs pujar
ens n’anomenàs dos. “Reconversió de zones turístiques
madures”, res de res. “Increment del pressupost d’educació,
amb l’objectiu d’arribar fins a un 6% del PIB”; l’han reduït fins
a un 2,99 en el 2010. “Gratuïtat del transport de batxillerat i
formació professional”, res de res. “Gratuïtat dels llibres de
text”, res de res. “Millora del finançament universitari”, l’han
baixat. “Garantir uns ingressos econòmics mínims a totes les
persones majors”, els seus amics de Madrid congelen les
pensions.
Sr. Antich, pot de veritat continuar assegut a la cadira de
president amb tantes promeses incomplertes, sense immutar-se?
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Hem pogut comprovar que també ha enganyat els partits que
li donaren la confiança, tampoc no el deuen tenir per una
persona de fiar.
Passem si li sembla a les promeses que va fer, amb el que
votaren, amb el programa electoral que va presentar el seu
partit. Amb el seu permís passaré a les conclusions finals, diu
així: “Una societat raonablement més segura en tots els aspectes
de la vida”. Els anomena: seguretat -sempre amb majúscules-,
per a l’economia familiar, doncs bé, el 9,8% dels habitatges de
les Illes Balears tenen tots els seus membres aturats; seguretat
per a la ciutadania quant al treball, diuen, “cada persona tendrà
una oportunitat d’accedir a un lloc de feina estable”; seguretat
per als joves, garantia d’accedir a un primer habitatge; seguretat
per als pares, quant al futur dels seus fills, diu seriosament...,
pensen que avui els pares i mares que estan al carrer i ens
escolten tenen més confiança en el futur dels seus fills?
Seguretat que ningú no serà exclòs des del punt de vista
social, segons Creu Roja l’assistència social ha augmentat un
38% a les Illes Balears; seguretat per a la ciutadania al transport
públic, no es devien referir al tren ...; seguretat per als
treballadors al seu lloc de feina. Estan satisfets els socialistes de
Balears amb la seguretat que ha donat amb el seu mandat, Sr.
Antich? Em sembla que tampoc no ha complit amb els que el
varen votar. Aquests, tampoc ja no es poden fiar de vostè.
Primera conclusió clara i contundent: no compleix el promès.

Analitzarem una sèrie de qüestions que per a nosaltres són
bàsiques. Primera, creixement econòmic, l’evolució de
l’economia balear als darrers anys es pot avaluar en tres etapes
clarament coincidents amb els distints períodes legislatius.
L’any 1999 el Partit Popular deixava en un 5,7% de creixement
en termes de producte interior brut, superior al de l’Estat que en
aquells moments estava en un 4,7. El 2003 quan vostè deixava
de governar el primer pacte de progrés la tendència ja havia
canviat clarament passant pràcticament a un creixement nul,
d’un 0,6%. La legislatura del 2003-2007, amb un govern del
Partit Popular, tornarem a créixer fins arribar a un 3%, molt
prop de la mitjana estatal.
Hem fet memòria dels anys anteriors, Sr. President, perquè
ahir vostè es va voler excusar en una crisi mundial com a únic
dels mals resultats d’aquesta legislatura, doncs no, vostès, Sr.
President, tenen una mica de responsabilitat. La segona vegada
que presideix aquesta comunitat tornam a sofrir una caiguda
important en el PIB passant d’un creixement del 3% a un
creixement en negatiu del -0,9%. Vostè ens va dir ahir que
pensa créixer l’any que ve un 0,6% i que això generarà riquesa.
Sr. President, vostè sap que una comunitat autònoma fins que no
aconsegueix créixer com a mínim un 2% no genera llocs de
feina. L’any que ve hi haurà més atur que mai en aquesta
comunitat i ara podria sonar demagògic dir que els governs
d’esquerres provoquen mal resultats econòmics, però
l’evidència és clara: als seus governs sempre estam més avall
que la mitjana estatal en termes de PIB. Tot un fracàs, Sr.
President, i ara ens ven el nou sistema de finançament com la
solució a tots els mals.
Ens pot assegurar que quan l’Estat faci liquidació dels
pressuposts es mantindrà la xifra dels 400 milions d’euros? No
era una xifra que estava basada en aquests ingressos que diu que
han baixat tan rellevantment? Per altra banda, ens pot dir avui
si sap quina quantitat ha posat l’Estat als seus pressuposts per
finançar el fons de competitivitat que suposadament ha
d’assegurar estar a la mitjana, aquí on sempre ens va prometre?
M’agradaria que ens ho digués.
Segon punt, endeutament de la comunitat autònoma. Vegem
quin ha estat el balanç en aquesta legislatura en temes
d’endeutament. Vostè, Sr. President, ha duplicat l’endeutament
en referència a l’anterior govern fins arribar a 3.546 milions
d’euros, segons sempre el Banc d’Espanya, després això sí
d’haver revisat recentment les seves previsions, d’aquests, 1.748
milions d’euros s’han concretat en operacions de crèdit durant
la present legislatura mentre que durant la passada
l’endeutament del Partit Popular va ser de la meitat, 940 milions
d’euros. El deute per càpita ja se situa entre els 1.208,52 euros.
És a dir, un nin que neix avui inicia la seva vida amb un deute
de més de mig milió de les antigues pessetes.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113 / Fascicle 3 / 5, 6 i 7 d'octubre del 2010

Actualment, senyores i senyors diputats, prenent les dades
d’endeutament del Banc d’Espanya, som la cinquena comunitat
autònoma en creixement del deute de tot l’Estat. Si comparam
la ràtio deute-PIB, durant el primer trimestre del 2010 aquest
índex era del 13,5% i Balears ocupava la segona posició del
rànquing d’aquestes comunitats autònomes més endeutades, ha
assolit el nivell més alt d’aquest ràtios en tota la història de les
Illes Balears.
Com qualificar la pujada del deute de 1.748 milions d’euros
durant aquesta legislatura? Són tan silencioses les obres
impulsades pel Sr. Antich que pràcticament no se senten ni es
veuen. Pot afirmar que això tampoc no ha tengut res a veure
amb la restricció d’una administració que havia de prendre
mesures per la crisi quan negava que existís? Negarà a aquesta
cambra que per primera vegada en la història de la nostra
comunitat a l’any 2008 vostè i el seu govern van finançar
despesa corrent en deute per un import de 200 milions d’euros.
No és la millor manera de dir que l’austeritat ha estat una norma
del seu govern.
El principal problema és que vostès no volien reconèixer
aquesta crisi. Així ho afirmava el Sr. Conseller d’Economia i
Hisenda en el marc del 2008 al plenari del Parlament, deia el
següent: “El conjunt dels nostres indicadors mostren dades
solvents, tranquilAlitzadores diria jo. En el cas de les Illes
Balears els indicadors disponibles assenyalen que no tenim
símptoma de crisi econòmica ni de recessió”. Vaja un pronòstic!
Mes d’abril del 2008, conseller d’Obres Públiques: “No hi ha
cap indicador que assenyali recessió ni molt manco crisi
econòmica sols un cert alentiment”.
Per últim, Sr. President, si avaluam l’evolució del deute
d’euros per càpita en el període 2007-2010 hem estat capaços
d’assolir la primera posició de tot l’Estat. En aquest capítol,
senyores diputades i senyors diputats, també estam pitjor.
Passem al tercer indicador per saber com està el treball, com
està la feina de la gent de la nostra comunitat. Supòs que
estarem d’acord que la millor política social que pot fer un
govern és sens dubte que la gent tengui feina. La taxa d’atur del
segon trimestre del 2010 és del 19,94%. Quan vostè va
començar aquesta legislatura l’atur estava situat en un 7%.
Venim d’un atur el primer trimestre superior al 22,41%, la
major dada que han tengut les Illes Balears en tota la seva
història durant la democràcia. Ha superat fins i tot la de tot
l’Estat, que en el primer trimestre tenia una taxa del 20,05%. Els
diferencials més grans són durant els mesos de temporada alta,
la qual cosa indica la menor capacitat de generar feina de la
principal activitat de les nostres illes, és a dir, el turisme.
Vegin la comparativa que hem fet d’afiliats a la Seguretat
Social dels mesos de més activitat turística. Hem agafat la
mitjana de l’any 2005, un any en què teníem un 10% manco
d’habitants en aquests comunitat. Hem agafat els quatre mesos
de més activitat econòmica, juny, juliol, agost i setembre. Juny,
el diferencial referent al 2005 és que hi ha 9.608 afiliats menys
a la Seguretat Social; mes de juliol, 17.202 afiliats menys a la
Seguretat Social; mes d’agost, 16.575 afiliats menys a la
Seguretat Social, i dades de setembre, li diré d’on trec les dades:
2005, 471.403; 2010, 451.596; 19.807 afiliats menys a la
Seguretat Social. Això són dades, no les que va donar ahir
vostè.

4893

Fins ara les Illes Balears tenien capacitat de superar les crisis
econòmiques de manera molt diferent de la resta de l’Estat, per
aquest motiu es percebia com una comunitat rica amb una
estabilitat que li venia donada el sector serveis, aquesta avui és
incapaç de superar la situació actual. Podríem treure, doncs, una
segona conclusió també prou clara, quan vostè governa
l’economia sofreix una gran recessió i la gent té manco feina.
Repassem algunes àrees de Govern per veure que estan
contribuint per donar la volta a aquesta situació: turisme. Sr.
President, d’aquest tema vostè ha dit la part que li ha interessat,
esmenta pujades que no han fet referència a altra cosa que els
mesos més recents, obviant una visió més ample que no diu
altra cosa que cada vegada tenim una temporada més curta. El
relatat d’estades turístiques es concentren de manera molt
pronunciada a pocs mesos de la temporada alta. Durant aquests
pocs mesos han vengut més turistes, és veritat, però tampoc no
ha dit a costa de quins preus. Ens anam a xifres de principis dels
anys noranta de venda del producte per part dels majoristes de
viatges. Tampoc no diu que la pujada d’enguany respecte de
l’any passat és de poc més de 30 mil turistes i que hem perdut
més de mig milió durant els anys anteriors.
Tampoc no parla de la situació turística de Menorca amb
una situació dramàtica de baixada contínua i que requereix
d’una intervenció molt seriosa. Tampoc no diu que el 60% dels
comerços i de l’oferta complementària diu que la temporada ha
estat pitjor que l’anterior. Tampoc no diu que com a part
d’estacionalitat no esmenta les infraestructures que té a l’aire
com el Palau de Congressos de Palma, però també com la Santa
Eulària d’Eivissa que anaren vostès a principis de legislatura a
reinaugurar-la, prometeren una segona fase i encara espera.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Així i tot, Sr. President, el volem felicitar, almanco ha deixat
enrere aquelles èpoques en les quals a vostès i als seus governs
els sobraven els turistes, que els veien com un problema vostès
i el seu govern i que tenien un enfrontament diari amb el sector
hoteler. Enhorabona per després d’haver estat trets haver
descobert que la gran activitat turística és molt important per al
nostre país.
(Continua l’aldarull)
Joventut. Celebram a la fi que se’n recordi d’aquest
colAlectiu en els seus discursos. Fins ara durant la present
legislatura no havia passat, ben igual que en la seva acció de
Govern, una llàstima quan ja no tenim gairebé temps per
executar, però de totes formes ens alegram. En tot cas no
existeixen polítiques transversals de Joventut: 40% d’atur
juvenil, 38% de fracàs escolar i un jove ha de destinar el 85%
del seu sou per adquirir un habitatge.
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Immigració. La immigració tampoc no va existir en el seu
discurs d’ahir, Sr. President, i té a veure -això sí- amb un 25%
dels habitants d’aquesta població. Aquest tema sempre havia
estat un tema que s’havia tractat en positiu, però les errades
comeses pel Govern central posen en perill aquest consens.
Avui, Sr. Antich, aquestes polítiques necessiten foment
d’acollida i integració, però això sí, necessiten recursos i el que
ha fet el Govern central ha estat fer una retallada d’un 65% en
el pressupost.
(Aldarull a la sala)
Parlar de política esportiva en el seu govern, Sr. President,
després del cessament del conseller anterior és quasi bé parlar
d’una cosa inexistent. De fet, ahir tampoc no hi va fer referència
al seu discurs. Abans, amb l’anterior conseller almanco podíem
discrepar de les seves polítiques i de les seves idees, avui ni tan
sols això, no hi ha polítiques i la veritat tampoc no coneixem
quines són les seves idees. Una llàstima, Sr. President, per a una
comunitat que les majors alegries que ha tengut últimament i la
major promoció ha estat precisament de la mà dels esportistes
d’aquesta terra.
D’educació ens parlava ahir com si tot anàs bé evitant
comentar les dades del fracàs escolar, la baixada de recursos i
de professors i que l’any que ve, si és que aproven els
pressuposts, hi destinaran menys pressupost.
Parlant d’infraestructures aquí es va passar dos pobles fent
seves inversions provinents de la passada legislatura, però no
sent capaç de reconèixer la desastrosa situació que viu Eivissa,
per exemple, tot un centre prop de Can Misses ple de barracons,
aturada la construcció dels instituts i un altre litigi a Sant
Antoni. A Menorca més del mateix, cap escola nova pública i
sense resoldre l’escola de Sa Graduada a Maó que és nou
conservatori de música.
El sector del comerç i d’indústria, l’agricultura i la pesca
també són vitals i estratègics per a l’economia de la nostra gent.
La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ha fracassat en
les seves polítiques. Segons dades, jo li diré d’on, de l’INE, en
tan sols els darrers dos anys 3.773 empreses han tancat, li
tanquen les portes 8 empreses cada dia. Tots els sectors estan
immersos en una crisi sense precedents. Ha fet una volta vostè,
Sr. President, per exemple per saber com estan els fusters de
Manacor? S’ha preocupat de com està el sector de la sabata a
Inca, Lloseta o Menorca? O el sector perler i bijuter que abans,
en altres èpoques era un sector que ens donava molta riquesa i
avui està agonitzant? O com està el sector ramader a Campos,
a Menorca, a Formentera o els pagesos de Sa Pobla? Entre tant
aquesta conselleria ni tan sols ha estat capaç d’executar el seu
pressupost, no té cap iniciativa i veu com el comerç i la
indústria perden espai dins la nostra economia i ella mira cap a
allà com si no anàs amb ella.

reacció cap a un sector que està agonitzant. No feia falta que
fessin massa cosa, hauria bastat fer una bona gestió, ser àgils
amb els pagaments, reaccionar davant les dificultats
esdevingudes i ni tan sols han sabut saber fer això. Vostès,
senyors d’esquerres, volen ser els fossers de l’agricultura
d’aquesta terra. La solució donada a residus animals és una clara
demostració de la manca de planificació i de la improvisació
total i només tenen un objectiu clar, se la volen llevar de damunt
així com sigui el més aviat possible com si l’agricultura no fos
un sector important dins les seves polítiques sinó que fos un
simple problema.
Política d’habitatge. Seria bona de resumir, dels 20.000
habitatges promesos, Sr. President, el Partit Socialista va dir
després que en faria 5.000 i al final de legislatura possiblement
arribarem als 2.500, cosa que ha passat durant totes les
legislatures. S’ha limitat a canviar el nom de la hipoteca jove
demostrant que era un bon instrument. On són les crítiques de
la passada legislatura? Han comprat sòl, vostè ho va dir ahir, és
veritat, però també amb uns errors que ens sortiran molt cars.
Com es pot comprar un solar a Campos per 20 milions d’euros
amb un anunci petitet a un diari quan el mateix ajuntament no
el vol? El pagament d’ajudes de lloguer a les famílies en crisi ha
acabat amb un cartell penjat a una oficina de Menorca que deia:
“no es paguen més ajudes”.
Mobilitat i carreteres. Han tengut...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Pastor, du tres minuts passat de temps. Continuï,
continuï.
EL SR. PASTOR I CABRER:
... ha tengut com a objectiu principal atacar la gestió de
l’executiu anterior, ha tengut una direcció general de Carreteres
sense gairebé competències. Encara esperam el cobrament de la
sentència de l’Audiència Nacional del mes d’abril de 2008 que
reconeixia la vigència dels contractes de carreteres de 1998 i
2004 i el deute amb la comunitat autònoma de 333 milions
d’euros. Vostès ni tan sols s’han preocupat que es convoqui la
comissió mixta que ha de tractar aquest cobrament d’aquesta
quantitat.
De transport què vol que li digui. Transport aeri, un sector
totalment desactivat amb una pèrdua de treball superior a les
2.000 persones. Hem patit la fuita d’algunes companyies aèries
rellevants que constituïen aquest sector, de manera destacada
se’n varen anar Spanair i AeBal amb la participació, això sí, de
la Generalitat de Catalunya i va tancar Futura i LTE. En aquesta
línia Iberia ha anunciat que tanca el seu hangar de manteniment
de Palma i que es trasllada a Barcelona. I l’única cosa que
coneixem de la preocupació d’aquest pacte és que les hostesses
d’Air Berlin parlin bé el català...

(Alguns aplaudiments i aldarull)
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
Vostès cada vegada que governen parlen d’un canvi de
model, això està present sempre en el seu discurs, hem de
canviar el model, però quan vostès entren a governar es
demostra que no tenen alternativa. La política agrícola o el que
en queda, que per cert no va merèixer la seva atenció en el
discurs d’ahir, és una clara demostració de la falta d’agilitat i
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Precisament Air Berlin, una de les companyies a la qual hem
d’agrair que hagi continuat apostant per la presència a les
nostres illes, així com també Air Europa i el Grup Iberia.
Aquest sector també ha sofert la pèrdua de rutes, trànsit aeri i
freqüència que ens allunya, que ens fa manco competitius com
a destinació turístic. Castiguen els ciutadans amb una pujada del
10% de les taxes aeroportuàries, cosa que pareix que no passarà
a Canàries. Exclosos de la cogestió dels nostres aeroports per
part del Govern central i amb la incertesa de saber què passarà
amb la retallada dels descomptes aeris per a residents. La
partida hi és, això sí, ara el que no sabem és si serà suficient,
però s’han assegurat de què almanco hi sigui fins després de les
eleccions. Com ha permès crear aquesta situació?, quin diàleg
manté vostè amb el President del Govern?
Del tren, si volen, també en podem parlar una estona. La
primera mesura que prenen quan vostès arriben és renunciar a
fer el tren fins Alcúdia. Fan un projecte d’Artà, amb grans
dubtes sobre la seva rendibilitat i data d’acabament. Un ciutadà
partirà d’Artà i estarà quasi dues hores pel camí per arribar fins
a Palma.
Del tramvia dos cèntims del mateix...
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LA SRA. PRESIDENTA:
Vostè continuï, continuï però vagi resumint...
(Remor de veus)
EL SR. PASTOR I CABRER:
Però vostè a la Junta de Portaveus em va dir això, correcte?
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Pastor, jo li preg una mica de respecte. Continuï, Sr.
Pastor.
EL SR. PASTOR I CABRER:
Gràcies, Sra. Presidenta. Serveis socials i salut són les seves
banderes programàtiques, tot i que ahir hi va dedicar dos
escassos minuts. Això sens dubte és una incongruència amb el
que pareix que només vostès pensen que acuden a aquests drets,
només són vostès els que protegeixen els més necessitats i diuen
que és quan governen, però quan gestionen saben crear serveis
i drets, però tarden una mica més en aplicar-los.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Pastor, hauria d’anar resumint.
EL SR. PASTOR I CABRER:
Sr. Presidenta, m’ha dit que em deixa un poc més de temps,
correcte?
LA SRA. PRESIDENTA:
Vagi resumint.
EL SR. PASTOR I CABRER:
De la mateixa manera han creat incertesa i preocupació i no
han fet res de res. Això sí, encara tenen dos cogerents. Tren de
Manacor, aturat per desgràcia pel greu accident en la seva
construcció. Mentrestant la conselleria du gastats 10,5 milions
d’euros en assistències tècniques. Tampoc, Sr. President, no
haurà estat la legislatura del transport públic.
Li he de dir, Sr. President, que podríem analitzar àrea per
àrea, si li pareix passam a serveis socials i a salut.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Pastor, en sap greu, però du 6,25 minuts de temps de
més. Miri de resumir si li queden encara altres temes.
EL SR. PASTOR I CABRER:
Sra. Presidenta, si no mal record a la Junta de Portaveus em
va dir que em donaria quinze minuts de temps més.

Quant a serveis socials no tenen els recursos necessaris per
atendre les persones dependents. Calculam que més de 5.000
persones dependents esperen una solució i aquest nombre
esperam que augmentarà l’any que ve. Aproven la Llei de
serveis socials i ara mateix no saben què costarà la seva cartera.
Comparar les infraestructures construïdes la passada legislatura
amb aquesta, a pesar que vostè es va atribuir moltes residències,
jo crec que no val la pena. Digui’m quan torni a pujar aquí
quines iniciatives han fet aquests anys de legislatura i quines
residències han construït o han començat durant aquesta
legislatura.
(Alguns aplaudiments)
En la gestió de salut més o manco el mateix. El conseller no
volia de cap manera que es construís el nou Hospital de Son
Espases i ara vol salvar la seva gestió inaugurant aquesta obra.
El pacte està provocant un empitjorament en el servei de salut
retallant tots els serveis. La despesa per habitant és la més baixa
de tot l’Estat. Un pressupost que ha davallat 100 milions
d’euros. Les llistes d’espera augmenten un 24% per a consultes
amb especialistes. La demora per a intervenció ha augmentat un
10% el darrer any. No poden pagar la despesa de farmàcia. Ens
podria aclarir una cosa, Sr. President?, pensen incloure el servei
de neurocirurgia i radioteràpia en el nou hospital d’Eivissa? Ens
pot dir si elaboraran un pla d’usos per a l’antic Hospital Verge
del Toro i evitaran el permanent deteriorament que sofreix
aquest edifici?
En definitiva -i acab ja, president-, tenim un govern que ha
fracassat. Tenim un resultat que indica clarament que no han
encertat en les mesures i que han seguit estant amb aquella
màxima que diu: qui dia passa any empeny. La situació és ben
evident. Vostè presideix un executiu que no ha pres les mesures
correctores quan tocava i avui es veu en la necessitat
d’emprendre retallades en serveis socials, sanitat i educació i al
mateix temps pujar els imposts. Un govern que jo crec que ha
perdut la credibilitat. No hi ha cap dubte que és ben hora d’un
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canvi, que retornem al camí de les solucions. El Partit Popular
és aquesta alternativa, i nosaltres dins el nostre partit seguirem
fent feina per guanyar-nos novament la confiança de la gent.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

Sr. President, al principi he dit que era el moment de les
persones, que ara requeria estar centrat en elles i les seves
dificultats. I per això estic convençut que no volem que es
repeteixin les errades del passat, tant les que puguem haver
comès nosaltres, com les que ha quedat ben evident que també
han comès vostès. És el moment de prestigiar la nostra activitat,
ser més útils que mai i oferir les millors solucions. Ara en
aquest moment en el carrer, senyores i senyors diputats, mentre
nosaltres feim aquest debat, hi ha empresaris que tanquen,
persones que perden la seva feina, autònoms que perden
l’esperança i una llista més gran de persones que necessiten
serveis socials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Arribats a aquest punt li faig dues propostes. Primera, tenim
vuit mesos per endavant, el Partit Popular no pot acceptar tenir
un dia més un president i un govern que ja han tirat la tovallola,
que dóna la legislatura per perduda i que diu que no és un drama
si s’han de prorrogar els pressuposts. Sap que això no és veritat.
Tenim una oportunitat per fer feina de veritat per als ciutadans
i que ells ho percebin així. Li oferim trobar el punt d’acord
perquè puguem aprovar els comptes de la comunitat autònoma
amb dues premisses. Primera, no penalitzem més la creació de
riquesa, treballem tots per no pujar els imposts i donem
confiança a la gent. Segona, facem feina per no haver de retallar
el futur de la nostra gent, no toquem, no baixem el pressupost de
serveis socials, d’educació i de salut.
De la mateixa manera, Sr. President, li volem fer un anunci
històric i especial, com també ho són les circumstàncies que
vivim. Ens volem asseure amb tots vostès per cercar el consens
amb els principals temes que tenim damunt la taula i que
consideram que tenen efectes sobre la situació econòmica i
social de la nostra gent. Volem que aquest acord no només sigui
per a aquesta legislatura, volem anar més enllà, governi qui
governi, que es mantenguin aquests acords.
Acab i els enumer. Primer: Llei del sòl, Llei d’habitatge i la
llei que està pràcticament consensuada de transport marítim;
acord per a la sostenibilitat i viabilitat econòmica dels mitjans
de comunicació públics; acord per a la reducció de l’estructura
de l’administració, l’hem de fer més àgil i hem d’evitar
duplicitats; pacte local i insulars, donem els recursos i les
competències als consells insulars i als ajuntaments, perquè
sempre ens n’omplim la boca, que són les administracions més
properes als ciutadans.
Senyores i senyors diputats, si avui tots som capaços de
pensar en alguna cosa més que en els vots, serà ben veritat que
pensam en les persones, en les seves dificultats i en allò que
crec que esperen de nosaltres. Sr. Antich, té davant vostè una
gran oportunitat, el nostre grup, el Partit Popular el convida a
refundar l’esperit democràtic després del que està sent la pitjor
legislatura de la història democràtica. No la desaprofiti, no la
desaprofiti, no tengui la temptació de pujar aquí i destruir el
pont que li proposam i el que representa. No defugi d’aquesta
responsabilitat. Construïm junts el millor present i el millor
futur per a la nostra terra, d’allà on som i el que més estimam.
Segur que si ho feim així, anirà bé per a tots.

(Aplaudiments)

Per contestar té la paraula el president de les Illes Balears,
Sr. Antich. Sr. Antich, té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i senyors
diputats. Em permetran els primers que han intervingut que
comenci amb el Sr. Pastor que és el que tenc més fresc.
El primer que li vull dir, Sr. Pastor, és que no hi ha cap
problema per passar-li totes les dades que vaig donar ahir, totes
són oficials; són tan oficials que fins i tot es poden trobar a la
web de l’Institut Nacional d’Estadística. No són molts difícils
de trobar, qualsevol ciutadà o ciutadana que es manegi un poc
bé dins internet segur que les troba. De totes formes així com
vostès tenen el pati dins el Partit Popular, no trob rar que no
trobin ni les dades a internet ni trobin absolutament res.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Per tant, a fi i efecte que no tornin beneïts, perquè no ho
voldria de cap de les maneres, com vostè ha dit “hem tornat
beneïts”, el meu conseller d’Economia i Hisenda els les
passaran perquè vostès les puguin tenir. Per res del món voldria
que tenguessin aquests problemes.
Miri, tota la intervenció que vostè ha fet..., jo havia escoltat
moltes coses, però demagògia com la que vostè ha amollat avui
aquí damunt, realment és per esglaiar-se. Que vostè ens vengui
a dir a veure si un ciutadà ara es troba millor que l’any 2005,
després que aquesta comunitat i tot el món hagin patit una crisi
que només té comparació amb la del 29, em pareix, Sr. Pastor,
que dóna un gran nivell per part de qui l’ha ajudat a escriure
aquest discurs! Em pareix brutal!
(Aldarull a la sala)
Em pareix brutal! Igualment que em pareix de molt mala
idea voler atribuir tots aquests mals al Govern al qual li ha tocat
patir aquesta situació de crisi.
Vegem, les crisis tenen al darrere, ... aquesta crisi ha posat
en qüestió moltes coses i el primer que ha posat en qüestió són
aquestes idees conservadores que tenen vostès. Això és el
primer de tot que ha posat en qüestió, perquè, efectivament, dels
creixements desmesurats..., no em va sentir ahir quan deia que
tenim un 66% d’atur que ve del sector de la construcció?, del
sector de la construcció, d’aquest mateix sector de la
construcció que en el 2005 i en el 2006 nosaltres li dèiem que el
tenien desmesurat; i vostès hi posaven obra pública i vostès
superposaven totes aquestes actuacions a fi que vengués més
gent de fora cap aquí, grans creixements de població i que
venguessin a més moltes empreses de fora que ens han deixat
els problemes socials i se n’han duit els doblers. Aquesta és la
situació!
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(Aplaudiments i aldarull)
Clar, clar, serà molt difícil posar-nos d’acord perquè
efectivament no analitzam el problema de la mateixa manera,
molt difícil. Serà molt difícil posar-nos d’acord perquè no feim
la mateixa anàlisi de la situació.
Vostè em parla de turisme i em diu que en aquest moment
l’activitat turística té més dificultats que en el 2005, però és que
hem tengut una crisi, els alemanys també n’han tengut, de crisi
i els anglesos i la resta d’espanyols també en tenen, de crisi i
això canvia les seves ganes o no de viatjar. Per tant, aquesta
situació ha afectat tot el món, per tant, també ha afectat el món
del turisme. Però hi ha un canvi, un canvi que és fonamental,
vostès parlen molt de turisme i quan governen no fan res per al
turisme, zero. Vostès sempre darrere la promoció, aquest era el
gran cavall que estirava el creixement de les Illes Balears, no
era el sector serveis, els grans creixements en el 2005 i en el
2006 venien del sector de la construcció, d’un sector de la
construcció desmesurat. I clar, d’aquí ve que quan efectivament
en aquest sector de la construcció li esclata la bombolla, el
resultat és que tenim un caramull brutal d’aturats, perquè
efectivament el sector serveis és molt més segur, el sector
serveis pot passar per una crisi, però és molt més àgil, és un
creixement molt més sòlid. Per això en aquesta darrera
temporada, les dades d’abans d’ahir ja ens dèiem que hem
recuperat 14.000 persones, perquè efectivament és un sector
molt més segur.
I què hem fet nosaltres durant aquesta legislatura? Sembla
una cosa, sembla ..., quan vaig dir ahir, qualcú ho ha dit, crec
que era el diputat de Formentera, que el turisme és la gran base,
i ell diu “com si ho haguéssim descobert”, idò sí, un poc sí.
Perquè quin creixement..., el que estàvem afavorint en aquell
moment era un altre sector i no era el turístic, amb una bena als
ulls que mai en la vida no s’havien volgut afrontar els vertaders
problemes estructurals del turisme, una bena als ulls, cada
temporada, ... una temporada anava malament, idò ja veurem
com vendrà l’altra. Aquesta era la situació. Per primera vegada
hi ha hagut un govern que s’ha assegut amb el sector turístic i
hem fet grans acords, hi hem fet grans acords. En aquest
moment s’està fent una millora molt important en matèria
d’establiments gràcies a una iniciativa d’aquest govern, amb el
suport de totes les forces polítiques, però gràcies a la iniciativa
d’aquest govern...
(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Rodríguez!
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
A la vegada estam pactant amb ells connectivitat, promoció,
projectes molt importants com és el projecte de la Platja de
Palma. Per cert, del projecte de la Platja de Palma, Sr. Pastor, li
vull dir, ... vostè em diu que hem d’arribar a acords, i jo som un
poc escèptic, perquè avui el portaveu ho ha dit, firmàvem un
gran acord en el Consolat de la Mar en matèria de la Platja de
Palma i als dos minuts el Partit Popular ja l’incomplia...
(Remor de veus)
Sí, als dos minuts el Partit Popular ja l’incomplia, ja
utilitzava el projecte de la Platja de Palma per anar en contra de
la batlessa de Palma.
(Aldarull a la sala i rialles)
Per tant...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Rodríguez, posi’s tranquil per favor! Continuï, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Vostè, Sr. Pastor, em parla de bregues internes i de si dins
els partits que conformen el Govern hi ha hagut bregues. Jo li
puc assegurar que darrerament quan veig els diaris, veig bregues
en els diaris, però no són les nostres, eh?, són les d’algú altre,
les nostres no hi surten, als diaris...
(Remor de veus)
No, no, no, no, les nostres no hi surten, pels diaris. Veig els
diaris plens de bregues de gent, però les nostres no hi surten. En
veig unes altres, de bregues. I vostè em diu que és una
legislatura en què hem canviat no sé quants de consellers. Jo he
vist legislatures en aquesta comunitat autònoma on hi va haver
tres presidents diferents, tres. Figura’t tu!, no podem empatar
mai, aquí només n’hi ha hagut un!, és veritat que s’ha mogut tot,
és veritat que han canviat molts de portaveus, el quart portaveu,
eh?, el quart portaveu, s’ha mogut molt el quart portaveu...
(Continua la remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Un moment, Sr. President, un moment. Sr. Rodríguez, li dic
per segona vegada, per favor faci el favor de mantenir l’ordre i
deixar que la persona que està en ús de la paraula es deixi
entendre. Per favor, Sr. Rodríguez, no té la paraula, Sr.
Rodríguez.
Continuï, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Jo la veritat és que, quan ha parlat el seu portaveu l’hem
escoltat. Jo demanaria que passàs...
(S'escolta una veu de fons inintelAligible)
Com tu deu ser, idò!
(Rialles)
Home!, és que el que no pot ser de cap de les maneres és que
un diputat no sàpiga estar callat i escoltar, no pot ser de cap de
les maneres, Sr. Flaquer.
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, a veure si podem continuar el debat amb
tranquilAlitat. Per favor, està en ús de la paraula el Sr. Antich.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Llavors vostè, Sr. Pastor, em diu que aquest és el govern
més sectari que vostè ha conegut. Miri, jo només li diré un petit
detall: em pareix que ahir, quan jo feia el discurs, o un poquet
abans, la televisió IB3 em pareix que entrevistava el Sr. Bauzá.
Això és un canvi extraordinari, el temps que jo estava a
l’oposició, com el Sr. Bauzá, IB3 fer-me una entrevista a mi...
Si jo vaig anar a una entrevista perquè va cridar els quatre
presidents de la comunitat autònoma i no li quedava més remei
que cridar-me perquè jo era president. Fer-me una entrevista a
mi?; per tant això està canviant per a bé, jo trob que està molt bé
que al Sr. Bauzá l’entrevistin, perquè els ciutadans han de saber
què pensa tothom. Per tant a mi em pareix fantàstic, però vull
dir que, amb això de sectari, un poquet..., un poquet alerta, que
nosaltres estam acostumats a veure altres tipus de funcionament.
Com es pot dir a un govern sectari, quan per primera vegada
ha estat capaç de pactar amb tots els sectors?, amb tots! Ha
arribat a un gran acord de pacte per la competitivitat amb tots
els sectors, i vostè diu que això és un govern sectari. Sectaris
devien ser aquells que feien les polítiques tenint en compte
alguns empresaris, no tots els empresaris, no les organitzacions
empresaris, alguns empresaris. Aquestes eren polítiques
sectàries, però no aquelles polítiques que el primer que han fet
durant aquesta legislatura ha estat dir: “No, un projecte de país
necessita de la implicació de la societat; per tant vull un gran
pacte amb els empresaris i amb els sindicats”.
Vostè diu que no som de fiar. Bé, si feim un repàs de
presidents... M’estim més no entrar-hi.

I em parla vostè de si aquesta comunitat ha arribat..., en
aquest moment té menys riquesa, i té més dificultats... Sí,
efectivament, aquesta comunitat en aquests moments té moltes
dificultats perquè estam dins una crisi molt important, i per tant
en aquest sentit hi hem hagut de fer moltes de polítiques. I vostè
em diu que hi ha hagut tota una sèrie d’incompliments quant al
règim especial, quant al fet que el finançament no és el que toca,
quant als descomptes... Idò miri, en finançament hi ha hagut un
acord de finançament i jo crec que vostè pels nombres entendrà
que l’acord actual de finançament és bastant millor que l’acord
a què arribàrem el 2001 amb el govern del Partit Popular.
Duplica, duplica les inversions en aquest tema. A la vegada en
matèria d’inversions passa exactament el mateix.
Vostè em parla dels descomptes, i jo li podria dir que la
legislatura passada el Sr. Fajarnés, en el Congrés dels Diputats,
o en el Senat, va defensar que no s’apujassin els descomptes al
50%, al 50%. Quan hi havia el partit..., no era la passada, era a
l’anterior; quan hi havia el Partit Popular al Govern de l’Estat
el Sr. Socias, avui delegat del Govern, va defensar una proposta
perquè s’apujàs del 33 al 50; l’encarregat de dir que no va ser el
Sr. Fajarnés, en aquell moment, ho dic perquè alerta amb
aquests temes de parlar dels descomptes. Qui va apujar els
descomptes al 50% va ser el Partit Socialista.
És vera que ara el Govern de l’Estat havia aferrat una
patinada molt grossa parlant dels descomptes així com en va
parlar, però també vull dir una cosa: tot el Govern, i el Partit
Socialista amb el Govern, va defensar que aquests descomptes
no es moguessin; també ho va defensar el Partit Popular, el que
passa és que hi ha una petita diferència: quan el Partit Socialista
és al Govern de l’Estat i fa una cosa que ens agrada, com és això
dels descomptes, tot el Govern i també el Partit Socialista
protesten; quan el Govern és del Partit Popular i el Partit
Popular governa aquí, hum...., no hi ha tantes protestes, eh? Fa
bon protestar quan el Govern és socialista, però quan el Govern
és del mateix Partit Popular fa molt mal protestar, i així com
veim que vénen els vents dins el Partit Popular de cada vegada
protestaran menys, perquè la part regionalista de cada vegada
veim que ho té més malament. Per tant en aquest sentit crec que
també val la pena deixar-ho molt clar.
Vostè m’ha fet aquí tota una sèrie de xifres sobre temes
d’activitat, però no m’ha explicat absolutament tampoc d’on
venien. Jo, els meus, sí que els hi enviaré i li diré d’on vénen.
Llavors vostè m’ha parlat de turisme, m’ha parlat de
transport aeri, m’ha parlat de tota una sèrie de qüestions. Miri,
en matèria de transport aeri de què vostè parlava, aquesta és la
legislatura en què el Govern de l’Estat ha invertit 360 milions
d’euros per arreglar els aeroports. I d’Air Berlin no tenim cura
només que les hostesses parlin en català, no; tenen un hub que
és estratègic per a aquesta comunitat autònoma i s’ha fet durant
aquesta legislatura, un hub que ens comunica amb Alemanya,
que ens comunica amb el client millor que té aquesta comunitat
autònoma en matèria turística, i a més ens comunica amb tota la
resta d’Espanya, i s’ha fet durant aquesta legislatura. Per tant,
Sr. Pastor, crec que en aquest sentit vostè tampoc no ha encertat.
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Vostè em parla de residències, i la consellera em passa
aquí... Vostè diu: “Pugi aquí i digui les residències que han
començat i han fet”. Sis centres de dia a Palma, centre de dia i
estades nocturnes de Valldemossa, centre d’estades nocturnes
de Petra, centre de dia de Porreres, centre d’estades nocturnes
d’Esporles, centre de dia per a malalts d’Alzheimer i altres
demències de Menorca a Ciutadella, reformes del centre de
persones amb discapacitat intelAlectual de Ses Garrigues, tercera
fase de construcció del centre de dia per a persones grans
dependents de Sant Joan de Labritja, modificacions i millores de
l’obra del centre per a persones grans d’Alaró, acabament de les
obres de construcció i equipament d’un centre de dia per a
persones grans dependents a Ses Salines, ampliació i reforma de
la residència de la tercera edat Sor Maria Rafaela de Campos i
centre de dia, reforma de la residència de Palma Llar d’Ancians,
centre de dia polivalent de Formentera, acabament de les obres
del centre Joan Crespí -inaugurat, que ja el trobàrem inaugurat
i el vàrem haver de llevar-...
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cable..., per cert, des de Formentera també es demanava..., es
deia que el BLOC impedia que es fes el cable i justament la
consellera de Comerç és l’encarregada de tramitar i gestionar tot
allò del cable, i jo l’únic que vull dir és que el cable ja s’ha
iniciat, perquè ja hi ha obres a la part terrestre de cada un dels
llocs, i en aquests moments esperam que el mes de novembre així ens ho diu Red Eléctrica- comencin ja a fer la tirada de
cable per acabar-se dins el mes de maig. Per tant dins aquesta
legislatura aquest tema també estarà arreglat.
I l’única qüestió -que jo ahir me’n vaig oblidar- l’única
qüestió que ens feia falta és reforçar la situació de Menorca, que
tenim demanat al sistema energètic que també inclogui en el
gasoducte Menorca, i per tant en aquest sentit aquest és l’únic
element que en aquests moments ens fa falta. Això en una
legislatura en què no hem fet res, només en una legislatura en
què no hem fet res. Just això, la millora del sistema de
finançament, duplicar les inversions per part de l’Estat, és que
això ja és molt important dins una legislatura.

(Aldarull a la sala)
...i n’hi ha devers vint més, Sr. Pastor, n’hi ha devers vint
més. Ho dic per això que “vostès no fan res i vostès no...”.
Miri...

Però s’han fet moltes més coses. Vostè em deia: “Però vostè
creu que hi ha gent que està millor que abans, quan nosaltres
governàvem?”; idò sí, n’hi ha que sí. Els 5.000 que estaven dins
un calaix sense valorar de la Llei de dependència ara estan molt
millor!

(Remor de veus)
(Aldarull a la sala)
Llavors vostè em parla de Son Espases i del gasoducte com
si jo me’ls hagués fet meus, i jo no vull res seu, vull dir que vull
compartir..., alerta, vull compartir tot el que haguem haver de
compartir, perquè vostè sap que en moltes ocasions jo he dit que
una política de continuïtat és molt bona per a una comunitat
autònoma. Allò de son Espases jo ja ho he explicat un caramull
de vegades, vull dir que allò de Son Espases està clar que a
nosaltres no ens agradava aquell lloc, vàrem dir efectivament
que avaluaríem quina era la situació allà on..., si des del punt de
vista econòmic i des d’altres àmbits faríem una avaluació per
veure si el podíem aturar o no, perquè les obres estaven
començades. Jo vaig prendre la decisió que vaig prendre i
mentrestant hem transformat moltes de les coses que no ens
agradaven, hem fet una gran transformació de moltes de les
coses que no ens agradaven, protegint amb una llei que ha
aprovat el Consell de Govern un ample àmbit de l’entorn de Son
Espases i modificant el projecte de forma molt important.
I en matèria del gasoducte em permetrà dir-li que qui
realment va planificar el gasoducte va ser l’anterior legislatura
del pacte de progrés, va ser així. L’anterior legislatura es va
trobar amb el Sr. Rato que va aturar que s’entràs dins la
planificació energètica perquè des del Partit Popular de les Illes
Balears es demanava en aquell moment que també hi hagués el
cable elèctric. Aquesta va ser la situació, la qual cosa vol dir que
el gasoducte faria dos anys que ja estaria fet. Però bé, això ara
ja no mou molins perquè el gasoducte està fet, s’ha fet una
feinada en colAlaboració amb el Govern, hem fet unes obres de
tota la part de gasoducte terrestre a Eivissa sense cap tipus de
problema, almenys no hi ha hagut tant de renou com amb les
seves autopistes, s’ha fet fora aquest tipus de problema, i la idea
és que de cada vegada hi hagi la possibilitat que es pugui
substituir el carbó per gas i es pugui substituir el gasoil, com
s’emprava a algunes centrals, per gas. Per tant aquesta és una
legislatura en què haurem fet el gasoducte de la península a
Eivissa i a Mallorca; aquesta és una legislatura en què el

Però molt, perquè ja cobren. Vostè creu que la gent que no
té habitatge, que té problemes d’habitatge...? Per a vostè,
efectivament, després d’una crisi econòmica brutal, que la part
immobiliària ha estat la més afectada per la crisi, vostè ve a
retreure’m si hem incomplert els objectius dels 5.000 habitatges
o de no sé quantes històries. És que vostès en posaren en marxa
179, d’habitatges, eh?; a la darrera legislatura posaren en marxa
179 habitatges.
(Remor de veus i aldarull a la sala)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats...
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
No era molt mal de fer, aquesta pregunta que vostè em
demana a veure si la gent està millor, no és molt mala de
contestar. Vostè mateix ho ha dit, “en faran 2.000 o 2.000 i
busques”; efectivament. Per tant estam parlant de 179 per 2.000
o 2.000 i busques. I jo li diré per què. És normal, és lògic,
vostès, en polítiques d’habitatge, no hi han cregut mai, no entra
dins els seus objectius; és normal, jo no dic res, és normal.
Nosaltres sí, nosaltres creim que aquesta és una prioritat perquè
va dirigida a ciutadans i ciutadanes que tenen molts de
problemes, va dirigit a ciutadans i ciutadanes que tenen molts de
problemes, i per tant què hem fet en matèria d’habitatge?, a
pesar que vostè només vegi si hem comprat algun solar per
devers Campos; no, no, també hem gastat 50 i busques de
milions per comprar estoc d’habitatge que estava en construcció
d’empreses que ho estaven passant malament i que haguessin
donat de baixa molts de treballadors i treballadores, i els
compràrem aquests habitatges, els reconvertírem a protecció
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oficial i ja els tenen ciutadans i ciutadanes, ciutadans i
ciutadanes ja hi són a dins, 390 i busques d’habitatges just
d’estoc, 390 i busques. Just amb una operació de comprar estoc
ja duplicàrem el que feren vostès en una sola legislatura, 179
habitatges, 179 habitatges començaren, i és així i les xifres són
molt dures.
Per altra banda en matèria d’habitatge també tot allò
relacionat amb sòl estava a zero, també ho vull recordar. Un que
no creu en política d’habitatge el que fa és dedicar el sòl que
hauria d’anar a habitatge a altres coses. La nostra primera
preocupació va haver de ser crear sòl, i per tant amb aquesta
idea compràrem solars i amb aquesta idea vàrem promocionar
la llei que llavors aprovàrem per unanimitat tots els grups, una
llei en què hi ha Son Bordoy, que esper que l’Ajuntament de
Palma li doni el suport, perquè aquesta llei, aquest projecte
suposa 500 habitatges a preus molt assequibles, a preus molt
assequibles. Aquesta llei suposa una revolució en matèria
d’habitatge.
Miri si han canviat les coses. Vostè em deia a veure si les
coses havien canviat o no. Idò sí, jo li vull dir que sí, que han
canviat les coses.
Durant la legislatura passada el que estava de moda pels
mitjans de comunicació..., durant la legislatura passada el que
estava de moda pels mitjans de comunicació era que tots els
voltants de Palma, tots, s’anassin venent i comprant però amb
una cosa que feia por, amb una especulació brutal. Aquests
havien de ser els grans creixements en matèria d’habitatge, fins
al punt..., fins al punt...
(Remor de veus)
...fins al punt que avui...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats...
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
...molta part d’aquests solars estan en mans dels bancs, amb
uns preus de repercussió inassumibles. Per tant costa més el
solar que l’habitatge que s’hi ha de construir.
Per tant l’únic camí important que hi ha en aquests moments
perquè arribin habitatges a la gent que ho passa malament és
seguir aquesta llei que aprovàrem en aquesta comunitat
autònoma, entre ells Son Bordoy, que dóna la possibilitat,
efectivament, de 500 habitatges per a gent jove i per a famílies
que tenen problemes, i els podran tenir a bon preu.

Per tant vostè em diu: “Han canviat les coses?”, i jo li dic
que sí. Sí, aquest govern va arribar i va llevar 1.600 hectàrees de
noves urbanitzacions per a rics.
(S'escolta una veu de fons inintelAligible)
Per a rics. Això era la seva proposta, 1.600 hectàrees a
terrenys que tenen característiques d’ARIP i ANEI, i aquest
govern va arribar i va llevar aquestes hectàrees i va proposar
una llei per poder fer habitatge per a la gent senzilla i per a la
gent que no té doblers. Idò sí que han canviat les coses, són dues
coses completament diferent de veure-les.
(Aldarull a la sala)
Bé, i la veritat és que, Sr. Pastor, moltes més coses no puc
treure del seu discurs...
(Remor de veus)
...que tot és un embalum, és comparar uns senyors que estan
enmig de..., això és una cosa semblant a dir: “no, pugem a Cura
amb la bicicleta”, i un que pugi a Cura amb bon temps i l’altre
que hi pugi amb força 30 de vent en contra, i a nosaltres, amb
força 30 de vent en contra, ens volen comparar a quan ells..., a
l’economia no hi havia crisi mundial, i ja està, i surten aquí i
surten tan frescs, i ens ho expliquen tan frescs!, però no és
aquest el problema més gros. No és aquest el problema més
gros, el problema més gros és que ha passat el vendaval, una
vegada que sabem exactament quins són els problemes que
tenim, una vegada que sabem d’on vénen els problemes, el que
em preocupa és que les receptes siguin una altra vegada les
mateixes i que no vulguin entendre que en aquesta comunitat
autònoma necessitam fer canvis i que els canvis els hem
començat a posar en marxa i els posam en marxa amb
empresaris i sindicats que, per cert, tenen molt més seny que
vostès, ...
(Aldarull a la sala)
... molt més seny perquè ells sí que són capaços d’asseure’s
i veure que efectivament, d’entendre... Miri, els empresaris
estan molt contents de saber que hi ha un canvi de tendència
com vaig anunciar ahir, no de si vostè em ve a contar que ara el
creixement és d’un 0,6 i que fins a un 2% no crearem ocupació.
Jo ahir vaig dir que hi havia un canvi de tendència i vaig dir
que, efectivament, el tema de crear ocupació ens costarà més,
però alerta, eh?, aquí qui surti i digui que aquests 70.000 aturats,
té una vareta màgica que just arribar ell ja estarà tot solucionat,
diu mentides. I ho dic jo, diu mentides, n’he sentit algun. N’he
sentit algun que ho deia, amb això dels mítings un s’encalenteix
i tal vegada diu aquest tipus de coses. Mentides diu! Mentides
diu, perquè efectivament la situació és de molta dificultat, però
a la vegada tant en temes de formació com en temes d’ocupació
com en allò que són les distintes iniciatives per millorar el
turisme, per millorar les noves tecnologies i per asseure’ns amb
els distints sectors, ho feim de comú acord amb ells. I això és el
que els preocupa a vostès. Això és el que els preocupa perquè
això també és nou. Abans semblava que només es podien
asseure vostès i ara els empresaris i l’altra gent han vist que amb
nosaltres també es poden asseure i que poden fer una molt bona
feina i en aquests moments els puc assegurar que si vostès no
canvien, amb una visió molt més clara de quins són
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efectivament els reptes que hem d’assumir de cara al futur i per
a aquests reptes -també ho vull dir ben clar- és ben necessari
que hi hagi grans acords.
Vostè avui em fa un llistat dels acords, jo estic totalment
d’acord a asseure’m per a qualsevol d’aquests temes, aquesta ha
estat la meva dinàmica. Vaig dir que em volia asseure per la
Llei del sector públic i l’hem aprovada, vaig dir que em volia
asseure per la Llei d’habitatge i l’hem aprovada, vaig dir que em
volia asseure per la llei que dóna un impuls a les reformes en
matèria turística i l’hem aprovada. Hem aprovat moltíssimes de
coses. Per tant, en aquest sentit no em digui que som un sectari
perquè m’he assegut en moltíssimes d’ocasions amb vostè
perquè hi hagués grans acords d’estat perquè, efectivament, hi
hagués grans acords d’estat. Per tant, estic totalment disposat a
asseure’m perquè aquesta ha estat la meva manera de pensar des
del primer moment.
Per acabar, Sr. Pastor, només li vull dir una cosa: és clar, si
aquí està tan malament, si aquí, a les Balears, amb aquestes
xifres que tenim tot ens va tan malament els valencians ja deuen
estar emigrant de València i els canaris deuen mirar d’anar-se’n
a Veneçuela... no, és clar, és clar, no, però és que allà... no,
només els dic..., ja ho sé que això els fa enfadar, però només els
ho dic perquè allà estan aplicant les seves receptes. Les seves
receptes..., els nostres números són més bons que els
d’Andalusia; els nostres números són més bons que els de
València; els nostres números són més bons que els de Múrcia;
els nostres números són més bons que els de Canàries; els
nostres números, dins la dificultat, dins la dificultat, són uns
números molt dignes. Per què?, perquè efectivament hi ha hagut
un empresariat, uns agents socials i econòmics que han pactat
amb aquesta institució que es diu govern de la comunitat
autònoma tota una sèrie de mesures...
(Remor de veus i aldarull a la sala)
...perquè efectivament tenim un deute molt gros i no me n’he
amagat mai, perquè aquest deute l’he posat a disposició de tota
la xarxa econòmica per tal que hi hagués llocs de feina! És clar
que tenim un deute gros, el tenim perquè efectivament hi ha
hagut unes institucions que s’han banyat, no com d’altres
comunitats autònomes que ara tenen molt més atur perquè no
s’han banyat amb aquestes coses, nosaltres sí. Nosaltres hem
pactat amb els empresaris i amb els sindicats i hem augmentat
ISBA i hem concedit més crèdits i hem fet dos plans per ajudar
totes les persones que són a l’atur. Algú em demanava a veure
que això dels joves arriba tard, però és que ja férem un pla
extraordinari de 18 milions i és que en férem un altre
d’extraordinari de 20 milions i és que ara, aquestes mesures que
posarem en marxa, costaran 8 milions!
Per tant, duim molt de temps fent feina devora la gent, molt!
El que passa és que no val venir aquí i dir “jo vaig anar amb una
barca fins allà i hi vaig estar mitja hora i feia bon temps i l’altre
hi ha d’anar amb unes ones així”. No!, això no és el mateix! No
ho podem comparar. No ho podem comparar de cap de les
maneres, Sr. Pastor. Vostè fa trampa.
(Remor de veus)

4901

Sr. Mayans, a algunes coses ja li he contestat. Em deia temes
de formació i em deia mesures i... a veure si hi hauria res en
torrents. Enguany hi ha 12 milions d’euros en torrents,
segurament molts d’anys no hi hagut tants de doblers. Per tant,
es fa una inversió molt important.
També estava preocupat per la immigració. Miri, des de la
Conselleria de Benestar Social s’ha fet molta feina en
immigració. En primer lloc s’ha aconseguit un gran pacte entre
tots els distints colAlectius d’immigrants, un gran pacte per la
igualtat ciutadana, intentant precisament, amb un objectiu que
la immigració no hagi de tenir uns serveis específics, sinó que
l’hem d’integrar dins el sistema general que tenim de comunitat
autònoma. Aquesta és la feina que hem fet des del primer
moment, no crear una conselleria d’immigració per fer un gueto,
no, el que volem és que siguin ciutadans i ciutadanes ben iguals
que tots els altres. Per tant, amb aquesta idea és com hem fet
feina. S’ha fet un primer conveni i s’ha augmentat moltíssim els
mediadors que hi ha als distints pobles precisament per donar
solució a totes aquestes qüestions i a la vegada també s’han
posat tota una sèrie de serveis: teletraducció simultània als
centres de salut... En definitiva, un caramull de serveis perquè
precisament tota aquesta gent pugui viure millor.
A més, però, dels 4 milions que hem dedicat a necessitats
bàsiques per a la gent que està afectada per la crisi, 4 milions,
que ara en gastarem 2 més, per tant, seran 6 milions d’euros que
haurem destinat a aquells de les cues -no sé qui era que deia que
hi havia moltes cues-, idò 6 milions d’euros per a tota aquesta
gent perquè, efectivament, nosaltres també sortim pel carrer i ho
sabem si n’hi ha de dificultats o no. 6 milions d’euros, d’aquests
6 milions d’euros, Sr. Mayans, com pot suposar una part molt
important va dirigida precisament a donar cobertura a molta
d’aquesta gent immigrant que moltes vegades està dins aquestes
famílies que tenen més problemes. Per tant, vull dir que s’ha
actuat des d’aspectes molt distints.
Em parlava de la residència, el que em diuen és que allà es
fa un servei d’acolliment permanent per a dependents i que ja hi
ha una proposta presentada pel consell insular al Govern de les
Illes Balears, i el Govern de les Illes Balears està disposat a
començar aquesta iniciativa a principis de l’any que ve. Per tant,
aquesta és la situació.
El tema del gasoducte ja ho he explicat, el cable ja li ho he
explicat, les empreses públiques, en aquests moments em
sembla que n’hi ha devers set que ja estan desaparegudes, quatre
en dissolució, fusionades dues a una de turisme i en procés de
fusió i en marxa almenys dotze més. Aquesta és la feina que es
fa en aquests moments, però que com se suposa li podrem
passar llavors les dades més concretes.
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Només li he de dir que crec que aquesta legislatura ha estat
la gran legislatura de Formentera. Crec que els ciutadans i les
ciutadanes de Formentera saben que durant aquesta legislatura
hi han arribat més doblers dels que no havien arribat mai. Crec
que és una cosa que tenen molt clara. Jo crec que gràcies a la
bona colAlaboració que hi ha hagut amb el Govern de les Illes
Balears i el Consell de Formentera, els han arribat perquè s’ho
mereixen i perquè realment m’havíem de tenir cura. Parlam que
des del 2008 han rebut 24,6 milions: 10,5 en despesa corrent i
6 milions anuals d’inversió. Aquí hi ha: centres de dia,
Poliesportiu de Sant Francesc, escoleta i ampliació, Centre
artesà i cultural, el soterrament de contenidors que començarà
ara, rehabilitació del nucli del Pilar, remodelació depuradora,
millora dessaladora, pavimentació al cementiri, compra de
terrenys a Son Ferran, plaça d’Europa; s’ha fet una gran bassa,
com vostè dia, per reutilitzar aigua i em pareix també que s’està
construint el quarter de la Guàrdia Civil.

dèficit, he de fer uns pressupost que els he de dur a 1,3% de
dèficit. Jo vull veure el mag que ve i fa aquest pressupost, jo
estic disposat a pactar-los, estic disposat a arribar a un acord,
però necessitarem un mag, eh?, necessitarem un mag.
Despesa corrent, farà despesa corrent, vegem, despesa
corrent, però no va quedar clar ahir? Escolti, despesa corrent, jo
només per posar-los un petit exemple perquè els entengui,
només un petit exemple, no els agradarà, però és un petit
exemple, despesa de presidència meva...
(Remor de veus)
... respecte de despesa de presidència, l’altra, 17 milions
l’altra, 7 milions aquesta. Per tant, no em parlin de despesa
corrent.
(Aldarull a la sala)

Això juntament amb totes les obres del Pla E que s’han fet,
la veritat és que Formentera en qualque moment estava a l’aire
en el sentit que es feia una obra com no s’havia fet mai. I em
sap greu que vostè interpretàs, em sap greu, Sr. Mayans, que
vostè interpretàs quan jo he dit que la formació fins i tot havia
arribat a Formentera em sap greu la interpretació que vostè li ha
donat, perquè vostè li hauria d’haver donat una altra
interpretació, vostè ho hauria d’haver vist d’una altra manera,
jo vaig dir, fins i tot arriba a Formentera perquè quan vaig
arribar a Formentera no hi arribava. Per tant, qui hi havia rere
meu són els que vostè hauria d’haver vetllat, jo si dic fins i tot
a Formentera és perquè efectivament entenc que hi ha quatre
illes i, per tant , que les consider exactament igual a totes. Qui
no les devia considerar era qui estava de president abans de mi,
aquest li havia de preocupar, no jo. Li dic per la interpretació,
no és que sigui res de l’altre món, però tampoc no importa
facem un bolic d’això.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Llinàs.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Si hem fet esforços de per tot amb el tema de despesa
corrent, si hem fet uns esforços increïbles. No, no, seriosament,
fora bromes, parlam que els pressuposts de la comunitat
autònoma són els que són i com que són els que són segons
quins tipus de pactes són endimoniats, seran molt difícils de fer,
però jo m’asseuré, però ho deia perquè efectivament aquesta
situació de BrusselAles crec que hauríem de parlar un dia amb
tranquilAlitat perquè crec que mereix alguns comentaris.

Sra. Esperança Marí, jo ja sé que és molt difícil que ens
posem d’acord amb les inversions, és clar que el concert, jo sé
que les seves formacions polítiques el defensen, el defensa
també el PSM i el BLOC i nosaltres no. Per tant, és molt difícil
que ens hi posem. De totes formes tampoc no repetiré totes les
argumentacions de per què crec que ateses les circumstàncies hi
ha hagut un avanç crec que important respecte del que teníem
anteriorment. És clar que encara tenim dèficits molt grans, però
que tant en tema d’inversió com en tema de finançament jo crec
que és important l’avanç que s’ha fet.

Sí voldria dir que és molt important, ho ha dit vostè i també
ho ha dit el Sr. Barceló, crec que és molt important recuperar
també tot el debat del tema dels consells i per tant reafirmar que
efectivament es tracta d’unes institucions estatutàries i per tant
molt importants. És veritat que el sistema de finançament no el
tenim solucionat, jo no vegi fàcil que ho puguem solucionar
d’aquí a finals de legislatura, crec que hem de continuar
avançant, però sí vull dir que avui el finançament dels consells
ha augmentat de forma molt important respecte del finançament
durant la legislatura passada, en els quatre anys del PP rebíem
707,6 milions i ara en rebem 856,8. És a dir, per tant hi ha hagut
un augment en matèria de finançament.

També voldria dir, hi ha una cosa que jo no tenc tan clara,
vostè diu que ens ha salvat BrusselAles i a mi allò que em
preocupa és que crec que davant tota aquesta situació
BrusselAles, el Parlament de BrusselAles, és molt conservador i
jo crec que ens demana una correcció del dèficit en massa poc
temps, cosa que no estan fent altres països. Els Estats Units i
altres països estan corregint el dèficit amb més temps per alenar
i, per tant, amb una possibilitat, amb una possibilitat diferent
d’actuar. En aquests moments se’ns ordena des de BrusselAles
una correcció del dèficit en tres anys, la qual cosa suposa un
esforç de pressupost que és molt mal de dur perquè llavors quan
vénen i ens diuen bé proposam que hi hagi un gran acord de
pressuposts, però que Educació no baixi, que Sanitat no baixi,
que Serveis Socials no baixi, ja tenim el 80% del pressupost,
això és el 80% del pressupost, 70, 80%, i els impost no els posi,
i llavors jo, que l’any passat vaig haver de passar un 3% de

Per altra banda, efectivament hi ha tot el tema de les
transferències, és veritat que hem fet molta feina, que hi ha
moltes dificultats pel moment econòmic que passam, però jo ja
he parlat amb els presidents dels consells i per tant la meva
voluntat seria que hi pogués haver un gran acord amb les
transferències abans de finals de legislatura tant a nivell
econòmic com a nivell normatiu. Ja veurem com després poden
entrar en funcionament perquè tenim moltes dificultats a efectes
de la situació dels comptes de les distintes institucions. Jo l’únic
que dic és que tots haurem de fer un exercici molt gran de
realitat perquè hi ha coses que no podran tornar a ser pus com
eren, ho dic perquè aquesta crisi ha creat moltes dificultats en
aquest sentit i per això crec que és molt important que ho
tenguem en compte.
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Jo sempre he cregut en els consells insulars i, per tant, sí que
tenc aquesta voluntat d’arribar a aquest gran acord en aquest
sentit. Crec en els consells insulars i no faig res més que fer allò
que diu l’Estatut, vull dir quan crec en els consells insulars és
que quan hi ha hagut inversions estatutàries, en aquestes
inversions, en una part d’elles, han participat directament els
consells insulars i han triat ells les obres, però això és el que diu
l’Estatut. L’Estatut diu que si hi ha millores en temes de
finançament els consells insulars també han de ser en aquest
sentit protagonistes d’aquests temes.
Per cert, ara que parlava de l’Estatut, Sr. Pastor, no està bé
que el president interpelAli el portaveu de l’oposició, però ara
que parlam de l’Estatut m’agradaria, aquest podria ser un altre
gran tema a parlar-ne, només fa tres anys vàrem arribar a un
gran acord entre les dues formacions polítiques, el PSOE, el PP,
i em pareix que UM i el PSM no va estar d’acord, encara que
estava d’acord amb moltes de coses, però a algunes no va donar
suport, però el cert és que aquí i a Madrid es va aprovar un
estatut, un estatut que diu clarament que la llengua del país és
la llengua catalana pròpia. Diu això. I un estatut que diu que hi
haurà consell insular a Mallorca, consell insular a Menorca,
consell insular a Eivissa, consell insular a Formentera i que se’ls
transferiran unes determinades competències. A mi m’agradaria
saber si aquest continua sent l’Estatut de tots perquè sent
algunes manifestacions que em preocupen molt en relació amb
aquest tema. I també parlam de temes d’Estat, temes identitat,
d’aguantar acords, de saber aguantar acords entres distintes
forces polítiques. Jo darrerament sent alguns missatges que em
fan la impressió que no van d’acord amb l’Estatut que nosaltres
vàrem aprovar.
(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)
Per tant, crec que és un tema que valdria la pena que en
poguéssim parlar, no avui, però que en puguem parlar.
Sr. Melià, vostè em diu que un dels valors molt importants
és tenir fermesa, i jo crec que si algú sap si tenc fermesa o no és
vostè o el seu partit. Quan s’ha de prendre una decisió se pren,
a pesar que efectivament en el mateix temps crec que hem estat
capaços de tornar a parlar i, per tant, de tornar a poder establir
fórmules de diàleg. Vostè diu que el Govern està instalAlat dins
el no. Jo crec que el Govern en aquest sentit ha fet una feina
molt important d’acord, d’acord amb molta gent, perquè clar
està al centre..., sap que és de difícil definir quin és el centre. Hi
ha moments que s’ha de pactar amb sindicats i empresaris i són
postures diferents. I nosaltres des del Govern ens hem sabut
seure i hem sabut posar d’acord amb uns i amb els altres, arribar
a acords i entre tots fer un gran acord. Jo crec que és un poc
sobrepassat això de dir que estam instalAlats dins el no, sobretot
un govern que ha tengut una capacitat extraordinària d’arribar
a acords amb molta gent. El portaveu del Partit Socialista deia
que fins i tot dins aquesta cambra és històric el caramull
d’acords que hi ha hagut entre totes les forces polítiques.
Llavors deim això i jo crec que arribarà un moment en què la
gent, quan ens veu aquí tan afuats i amb aquests discursos tan
electorals, que vostè no és de fiar, etc., arribarà un moment en
què la gent s’ho agafarà un poc així, perquè després hem estat
capaços d’arribar a molts d’acords.
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Jo crec que seria necessari baixar un poc aquest nivell
d’afuament i emprar més les energies en poder arribar a acords
i treure el país cap endavant que és el que he tractat de fer jo
durant tota la legislatura. I no s’entén que qualcú pugui dir que
nosaltres som el partit del no, o que es pugui dir que aquest és
un govern molt sectari, quan hem creat no sé quants de clústers
amb no sé quants d’empresaris, quan hem firmat un pacte per la
competitivitat, quan hem arribat a acords amb els promotors en
matèria d’habitatge, quan hem arribat a acords amb mitja
humanitat. No s’entén, no és lògic, hi pot haver alguna actuació
amb la qual no hi estiguem d’acord, efectivament, amb el camp
de golf hi ha hagut un problema, un ho veu d’una manera i els
altres ho veuen d’una altra. Però és que totes dues són
defensables sense que a ningú no se li pugui dir “vostè està
instalAlat dins el no”, perquè és important segurament el turisme
de golf, però el turisme natural, el turisme mediambiental en el
futur també serà molt important. Per tant, tot admet un debat,
sense que això signifiqui estar dins el no tan radical o el sí tan
radical.
Crec que durant aquesta legislatura hem fet una molt bona
feina en matèria turística. Crec que en aquests moments l’estam
millorant, és veritat que l’IBATUR en algun moment ha estat un
poc el Pla d’obres i serveis de molts de pobles i ara intentam
precisament intentar millorar totes aquestes situacions i que tot
vagi a turisme. Això ha estat així durant molt de temps, no fa
molt vaig anar a inaugurar un ajuntament que ha quedat molt bé
i que a més està governat per progressistes, que és l’Ajuntament
d’Esporles i estava fent amb ajudes que havia fet l’anterior
govern en temes de foment del turisme i hem arreglat
l’Ajuntament d’Esporles, que està molt bé arreglar l’Ajuntament
d’Esporles. Però segurament hi devia haver objectius més
importants per fer en matèria turística, sense perjudici que
l’Ajuntament d’Esporles es mereixia una ajuda del Govern per
arreglar-se, però ho dic perquè efectivament, amb aquesta idea
també hi estam fent molta feina per tal que totes aquestes coses
funcionin millor.
En relació amb la pagesia, vaig dir que creia que no hi havia
d’haver duplicitats i en aquests moments és veritat que estam
fent molts d’esforços per pagar les distintes ajudes, en aquest
moment el total d’ajudes pugen a un total d’uns 50 milions
d’euros, n’hi deu haver 21 pagats i en falten 30, i estam pagant
totes i cada una d’aquestes ajudes. Però a més, estam fent el Pla
de desenvolupament rural perquè les explotacions puguin
millorar. Hi ha ajudes per a les millores tecnològiques i
d’innovació de tot el sector del camp. Jo ahir vaig parlar d’un
pla industrial. Per tant, la indústria agroalimentària si hi ha un
pla industrial tendrà més fortalesa, tendrà més ajudes i més gent
que l’empari.
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Per tant, alerta amb això de dir que vostès s’obliden, a mi
m’agradaria que un dia hi dedicàssim unes hores a discutir
quina és la idea de futur que tenim. Jo en tenc una, però veig
molts d’emperons des d’altres llocs, el que veig molt és “això
no s’hauria de fer”, “això s’hauria de fer d’una altra manera”,
“vostè s’ha equivocat o té dificultats en aquest tema”, però no
veig que realment hi hagi una idea. Ahir vaig dir per on creia
que havíem d’anar i per allà on estam fent feina. No és tan
important aixecar-se un matí i dir ara començarem una òpera,
no. Aquesta comunitat autònoma necessita una planificació i
una feina organitzada feta amb empresaris i sindicats. Si és
comunitat autònoma hi haurem d’implicar molta gent i hi haurà
gent que haurà d’agafar cultura d’implicar-se i d’acordar amb
tothom, fins i tot amb els que no pensen igual que ells. I li puc
assegurar per la meva experiència que en això m’he trobat amb
molta manca de cultura.
També em parla de la Platja de Palma i em fa unes
acusacions. Escolti, el temps que UM va estar dins el Govern
era qui directament duia el tema, eh? Home, idò no, però ....
(Remor de veus)
En fi...
I per acabar, Sr. Diéguez, avui no m’he oblidat de vostè.
Només dir que estic totalment d’acord amb la importància que
vostè donava a tota la feina que hem fet en temes de
transparència. Hem viscut una legislatura molt moguda en
relació amb tots aquests temes i jo crec que en aquests moments
les iniciatives que estam posant en marxa aquí a les Illes Balears
són iniciatives que marcaran pautes a altres comunitats
autònomes, tant amb la Llei del sector públic, la Llei del bon
govern com amb totes les distintes actuacions que se derivaran
de tots aquests temes.
I després també concloure que, efectivament, ja ho he dit a
una primera intervenció meva, que mai no s’havia donat tanta
importància al turisme com en aquesta legislatura.
I anava un poc equivocat, em faltava el Sr. Barceló. Crec
que alguns dels temes que he contestat són els que ell m’ha
posat aquí en el debat. Vostè em parlava de la llengua. Jo crec
que sempre són pocs els esforços en matèria de llengua, però
vostè mateix ha dit que per primera vegada hi ha el Consell
Social de la Llengua, jo crec que mai la Direcció General de
Política Lingüística no havia tengut tants de doblers i tant de
pressupost. S’ha creat l’Institut Ramon Llull. Crec que hem
donat una passa molt important amb la televisió, que arriba a
molta gent i que en aquests moments es fa totalment en català.
És clar que sempre es pot fer més i per tant, estam totalment
disposats a treballar conjuntament en aquest tema perquè una
senya d’identitat com aquesta necessita de tota la nostra atenció.
Per altra banda en temes de competències, jo ja he explicat
quina és la meva idea, cap allà on crec que hem d’anar. Jo crec
que hi ha competències com agricultura, turisme, mobilitat que
són competències en les quals hem de fer feina molt aviat per tal
que arribin als consells.

En matèria de descomptes és clar que s’hagués pogut
avançar més. De totes formes la darrera reunió que vàrem tenir
en el ministeri per tal d’aturar que no ens fessin el desastre que
pareixia que es volia fer, també allà se’ns va dir que estaven
disposats a analitzar quines actuacions podríem dur a terme per
millorar el sistema. Per tant, estam en contacte amb ells per
intentar trobar millors fórmules.
Només vull dir-li que en temes d’economia social des de la
Conselleria de Treball s’està fent una bona feina. Des de la
Conselleria de Benestar també hi ha hagut molta relació. I les
cooperatives agrícoles tenen un pressupost de 400.000 euros
cada any per a la millora i per a la concentració de cooperatives.
L’economia social és molt ampla, però per tot allò que és
estructura, iniciatives, etc., hi ha unes ajudes que surten de la
Conselleria de Treball per donar-los el màxim suport.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Antich. Passam ara als torns de rèplica
i, en primer lloc, per part del Grup Parlamentari Mixt el Sr.
Melià té la paraula.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. President del Govern, jo ja sé que està al centre és complicat
i que té les seves dificultats. Ara vostè s’hi troba i lògicament ha
de navegar en aquestes aigües mogudes, enmig d’una crisi i
intentar donar solucions a tothom. És lògic, raonable i ha de ser
així, no pot ser d’una altra manera.
La veritat és que em permetran tenir la sensació que el
Govern peca d’un excés d’optimisme i que el Partit Popular -em
permetrà també el Sr. Pastor- peca d’un excés de catastrofisme.
Crec que entre una cosa i l’altra podem trobar un terme mig
també de centre, això també serà molt centrista, de com està la
situació a les Illes Balears; perquè és cert, nosaltres a la primera
intervenció ho hem reconegut, que s’ha fet una tasca en turisme
i és cert que la temporada alta, els dos grans mesos d’activitat
turística, juliol i agost, han anat bé, i això és una bona notícia i
nosaltres com que volem que hi hagi bones notícies, no ho
amagarem. De totes maneres, és evident que en dos mesos no
n’hi ha prou i té tota la raó el Sr. Pastor quan diu una cosa que
vostè ahir no va dir expressament, va parlar de
l’estacionalització, però és que el problema real és intentar que
l’estiu duri sis mesos, perquè la temporada no dura sis mesos,
la temporada aquests darrers anys s’ha escurçat, i això és un
drama, de molta índole i molta classe, però sobretot és un drama
per als treballadors i per als fixos discontinus. Per tant, crec que
aquest terme mig és necessari per encarar adequadament el
debat.
Acords. Vostè sempre parla que ha arribat a molts d’acords,
que ha parlat amb molta gent, que es reuneix molt. Jo no neg
que això sigui així, però en els temes sensibles la veritat és que
a aquest govern li falta cintura. Jo he posat un exemple a la
primera intervenció que és el camp de golf. No crec que la
suspensió d’aquesta inversió i d’aquesta instalAlació vostè l’hagi
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pactada amb la Federació Hotelera o amb el sector turístic,
evidentment que no.
Però no només em vull quedar amb aquest tema. Tren. Aquí
es deia que s’havia de respectar molt els ajuntaments i que els
ajuntaments eren molt importants, que s’havia d’arribar a
acords. Vostès no arriben a cap acord, ni amb l’Ajuntament
d’Alcúdia, ni amb l’Ajuntament de Manacor, ni amb
l’Ajuntament de Santa Maria. M’estic referint a això. És evident
que vostè ha parlat amb molta gent -no li ho neg-, però en molts
de temes hi ha una flaire, si se’m permet l’expressió, de
sectarisme que nosaltres consideram que hem de denunciar.
I és veritat que hi ha acords polítics, vostè dirà que és per la
seva capacitat de diàleg, i jo li diré que és per la nostra
responsabilitat i supòs que ni teu ni meu, un poc de tots. Però és
evident que vostè ha comptat amb una oposició que no, almanco
per part d’Unió Mallorquina i crec que del Partit Popular també,
no ha actuat i nosaltres haguéssim pogut actuar perfectament i
s’hagués pogut comprendre i tot, no hem actuat des del
ressentiment, ni des de l’estratègia de terra cremada, com ja li
he dit a la primera intervenció. Hem actuat mirant els beneficis
de les Illes Balears i per això moltes de les coses que vostè ha
presentat en aquest parlament, en aquests vuit mesos que duim
a l’oposició, han rebut el nostre suport, no perquè venguessin
d’un president socialista, sinó perquè provenien del president
del Govern i perquè el Govern és de tots i consideram que
havíem de fer aquest exercici. Per tant, en un cert sentit em
podrà concedir que en part ha trobat una oposició responsable
que ha ajudat a què determinats projectes molt importants i molt
emblemàtics poguessin anar endavant.
Turisme. Em diu que la Platja de Palma era responsabilitat
d’Unió Mallorquina. Home!, a nosaltres ens hagués agradat
tenir el gerent del Consorci de la Platja de Palma, ara no
entrarem en aquesta discussió, però és evident que qui ha
protagonitzat això és una socialista, almanco fins ara ha estat
socialista, que és la Sra. Nájera. Nosaltres, i vostè ho sap
perfectament, hem mantingut una postura molt clara, molt
moderada en relació amb la Platja de Palma, vàrem creure que
això era una qüestió d’estat i hem escoltat els veïnats, però no
ens hem dedicat a encendre focs, i no tothom en aquesta cambra
pot dir el mateix, no ens hem dedicat en absolut a encendre focs.
I a la reunió que vàrem fer per recompondre aquest pacte, ja li
vaig dir que hi havia un problema, jo no estic posant en qüestió
el pla. A la primera intervenció no li he discutit el pla, hi ha una
comissió que s’ha d’arreglar i que si creim que és una qüestió
d’estat ho deixam allà; ara hi ha un problema urgent i és que hi
ha una suspensió i resulta que a totes les zones turístiques de
Balears es poden fer reformes, i feim modernitzacions i estam
molt satisfets que això sigui així, i resulta que a la Platja de
Palma, la principal zona turística no es pot fer. Cap problema,
jo només he volgut constatar això, crec que ho hem d’intentar
solucionar ràpidament.
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I si un dels objectius en turisme és la reconversió, entendrà,
president Antich, que no podem entendre com tots els partits
manco Unió Mallorquina, es dediquin a eliminar la previsió de
les àrees de reconversió de les zones litorals i de les zones
turístiques de Mallorca, això no ho podem entendre. Si de la
Platja de Palma en volem bravejar i volem que vagi endavant,
nosaltres el que voldríem és que això es pogués estendre a tota
Mallorca i totes les zones turístiques fossin objecte
d’esponjament, de més zones verdes, de més zones esportives,
..., això és el que volem. Ja sé que vostè em dirà que això és una
competència del consell insular, però això és un problema
turístic i això és un debat de les Illes Balears i com que és un
problema turístic de les Illes Balears, jo l’he de constatar aquí
i ara.
Sector primari. Sr. Antich, president Antich, ha parlat molt
poc del sector primar. Si realment creim que és un sector
estratègic crec que mereix molta més atenció. Tots els portaveus
-en això hi hagut gairebé unanimitat-, tots els portaveus li ho
han dit, massa poca atenció. Estam convertint la pagesia en una
gestoria, estam donant la imatge que tot el temps hi ha d’haver
ajudes, paperassa, burocràcia i això no és així. Jo esperava que
vostè, que diu que té una idea, l’explicàs, ahir no ho va fer, ara
tampoc, expliqui’ns quin és el model de pagesia que té aquest
govern perquè la sensació és que hi ha un buit. La sensació
d’Unió Mallorquina, però també dels pagesos, és que hi ha un
buit, és que vostès han iniciat un teòric procés de transferència
de competències als consells insulars i mentrestant buit, no feim
res; aquesta és la sensació. Si no és així vostè hauria d’explicarho adequadament.
Temes pendents. Li he dit que hi ha tota una sèrie de temes
pendents. El pacte local, no s’hi ha referit; li he parlat del pacte
local. Vostè tenia una promesa en el discurs d’investidura
d’arreglar tota la problemàtica dels ajuntaments, amb aquestes
competències impròpies que suposen més d’un 30% del seu
pressupost. Què se n’ha fet, d’això?; res, no se n’ha fet res. Al
contrari, hem carregat més pes en aquestes febles esquenes amb
les escoletes. Li ho he dit i això és així. I estam negant, estam
enfonsant els ajuntaments perquè no els pagam tots els deutes,
totes les ajudes, totes les subvencions que s’han guanyat. Hi ha
un problema de liquiditat evident i que tampoc no s’ha combatut
adequadament, al nostre parer.
Autogovern. Li he parlat també d’autogovern i vostè no
m’ha dit res. A nosaltres ens interessa molt la competència de
costes, litoral i platges. Hi ha platges que no s’han regenerat per
un problema bàsicament que la competència està molt enfora i
que no té aquesta proximitat que fa que haguem de menester
unes solucions ràpides per encara la temporada turística. D’això
la consellera de Turisme n’és perfectament conscient, això és un
problema. Com estan les transferències d’aquestes
competències?, com estan les transferències de ports i
aeroports?
No s’ha referit vostè a un tema molt important, les taxes
aeroportuàries. El Govern de l’Estat les vol apujar; això afecta
directament al nostre principal motor econòmic, el turisme.
Tampoc no he sentit la seva queixa i que hagi alçat la seva veu.
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Finançament, finalment, finançament. Li he dit que del
govern amic n’esperàvem molt més, i la veritat és que del
govern amic, per molt que vostè s’aferri a les inversions
estatutàries, només faltaria que el Govern de l’Estat no complís
una llei orgànica del mateix estat, només faltaria!, però això és
tot. Ens hem de conformar amb el que vàrem consensuar, com
vostè bé ha dit, el que vàrem consensuar tots, que durant set
anys podríem tenir aquestes inversions estatutàries. A això s’ha
reduït el govern amic, a complir la llei. Evidentment nosaltres
esperàvem que un govern amic significàs alguna cosa més que
complir la llei.
Moltes gràcies.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

Això vol dir que hem de pensar bé les coses i les hem de
consensuar molt ben pensades, perquè efectivament, i en això
estam d’acord, hi ha un problema en aquests moments en el
sector primari: no s’han passat encara les competències al
Consell Insular de Mallorca -vull recordar que Menorca, Eivissa
i Formentera sí que ja les tenen- i s’ha creat un buit, un buit
mentre no acabem de completar aquest procés.
També, Sr. Antich, se li ha retret el que el seu govern ha fet
en comerç i indústria. Jo l’única alternativa que conec o que
record és la dels nombrosos viatges a la Xina que es varen fer
la passada legislatura. Crec que aquesta legislatura s’ha fet una
important política en indústria amb ajudes, amb agilitació, amb
clústers; s’ha fet una llei aquesta legislatura, una llei de comerç.
Vull recordar que l’anterior conseller de Comerç i Indústria no
va ser capaç de fer una sola retxa d’una llei que ja estava
preparada. Crec que la diferència ha estat notòria.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Antich, li han dit que tenim un
govern en minoria, i és cert, i per això li han suggerit que si
qüestions de confiança, que si..., en fi, si no estava legitimat, si
ara no tendria els vots... És cert, estam en minoria, però vull
recordar que tenim un govern en minoria per mor de la
corrupció, i ningú no comprendria que la solució a això fos un
govern del Partit Popular o del Partit Popular amb Unió
Mallorquina. En política a vegades hi ha paradoxes, però
aquesta crec que passaria de mida.
La veritat és que jo crec que compartesc amb vostè, perquè
vostè ha fet aquesta reflexió, teníem l’esperança que avui
l’oposició seria capaç d’aportar, encara que no ens agradàs, una
alternativa. Sincerament crec que és decebedor veure que el
principal partit d’aquesta cambra ha fet un llistat tergiversat i
tendenciós, que vostè ha contestat, però que no ha donat per a
més. La veritat és que crec que ha estat decebedor.
Vostè ha contestat bona part de les qüestions que anat
sortint. Per exemple, Sr. Antich, li han retret que ha hagut de
renunciar la tren d’Alcúdia, que no l’ha fet, i es va fer,
efectivament, en vistes al consens, al consens amb l’Ajuntament
d’Alcúdia, precisament, no el poden acusar precisament de
sectarisme.
També se li ha retret avui, i en això coincidesc, la
desaparició de la Conselleria d’Agricultura, i jo aquí sí que li
vull fer una reflexió, Sr. Antich. Efectivament, nosaltres
compartim que la desaparició de la Conselleria d’Agricultura ha
fet perdre un referent polític en aquests moments en el món de
la pagesia; crec que és una reflexió que hem de posar damunt la
taula i que hem de tenir present. Probablement també vull
recordar que -amb la nostra excepció, crec- tots els partits
advocaven per disminuir conselleries, tots els partits: el que ara
es queixa que no hi hagi conselleries d’Agricultura i d’Esports,
els altres que es queixen també que ara no hi ha Conselleria
d’Agricultura, i vostès; crec que els únics que vàrem dir que ens
ho pensàssim bé, allò de la desaparició de les conselleries, érem
nosaltres. Ara tothom ho veu un problema. Hi estic d’acord.

Vostè també ha parlat de llengua. Bé, jo sí que li vull dir una
cosa: efectivament la implicació de la Direcció General de
Política Lingüística, ja la coneixem, és tot el Govern que s’ha
d’implicar en aquesta qüestió. El Pla general de normalització
lingüística és necessari tot el Govern per dur-lo a la pràctica. En
tot cas sí que li agraesc que estic segur que vostè creu en aquest
tema, ha fet la referència a la defensa de l’Estatut d’Autonomia
i del que diu sobre la llengua, i en canvi hem vist per part del
portaveu de l’oposició que utilitzava la llengua per fer acudits
sobre ella, que si havien demanat no sé què a les hostesses d’Air
Berlin. Em sap greu que s’utilitzi la llengua per fer-ne befa, la
nostra llengua, la que hem mamat nosaltres, la dels nostres
pares. Em sap molt de greu, em fa molta llàstima sentir que es
fa befa de la nostra llengua.
També, per altra banda, s’ha retret a aquest govern, Sr.
Antich, moltes queixes que manquen recursos, se li ha demanat
més i més despesa, però jo no he sentit ni una alternativa d’on
hem de treure els recursos, ni una alternativa d’on hem de
retallar, ni una. Jo crec que, Sr. President, s’ha de posar seny.
Vostè ha dit com és de dificultós en aquest moment en què hem
de reduir dèficit, en aquests moments en què no podem permetre
que es baixi educació, que es baixi serveis socials, que es baixi
salut; en què hem de fer també les transferències als consells.
En tots aquests moments en què hem de tenir en compte tot això
i que hi ha una baixada d’ingressos és molt complicat,
efectivament, Sr. Antich. Per tant hem de fer les coses amb molt
de seny, i evidentment cercar el màxim de consensos possibles,
però quan no sentim ni una sola alternativa compartim amb
vostè que no serà gens senzill, no ho serà, gens senzill.
La veritat és que li han estat retraient que tampoc no s’ha fet
res en tren. Jo vull recordar que aquesta legislatura totes les
iniciatives, totes les que es varen anunciar al començament
estan en execució; l’única que no està en execució és Alcúdia,
que s’ha baratat, per altra banda, per l’electrificació de tota la
xarxa; no s’han perdut els doblers, les inversions s’estan
destinant a una cosa tan important com l’electrificació de tota la
xarxa, i per tant en aquests moments ja està adjudicat el tren
Manacor-Artà, ja s’han comprat les unitats mòbils noves de
tren, ja s’està electrificant Palma-Inca, en definitiva s’han fet
unes inversions importantíssimes, i des del Govern també es
començaran els estudis del corredor de tren de migjorn i de
l’extensió a Cala Rajada.
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Se li deu que el tren Manacor-Artà no s’ha fet. Bé, el tren
s’està executant, les obres s’estan fent, qualsevol pot anar a
veure-ho, però vull recordar que en aquests moments el que
falta és precisament el tros de Manacor, el tros urbà de
Manacor. Resulta que en aquests moments, com que el tros de
Manacor no s’està fent, es vol castigar tota la comarca de
Llevant perquè en aquest moment es posen traves, des del
principi de legislatura, a aquest projecte, i es castiga la resta de
municipis que sí que volen aquesta infraestructura. Jo estic
convençut que Manacor també la vol; si no fos perquè hi ha
demagògia en tot aquest tema això ja estaria arreglat.
(Remor de veus)
En definitiva...
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
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Per tant, en definitiva, jo el que li demanaria és que seguís
en aquesta línia de parlar amb tots els sectors. Crec que se’està
fent així, no crec que se’l pugui acusar de sectarisme per haver
fet aturar les obres de Son Bosc i protegir aquell entorn, i, per
altra banda, això sí, el que li demanam és que no faci com
governs anteriors, que la política social era llevar 2 milions
d’euros per a famílies en situació de necessitat i passar-los al
Palma Arena. Aquesta sí que és la política social que nosaltres
no volem en absolut que es dugui a terme.
En definitiva, per tant, jo crec que aquest govern ha fet
inversions a tots els ajuntaments, que ho demanin si no als
batles del Partit Popular a veure si les inversions, per exemple,
que han vengut de la Conselleria de Comerç i Indústria hi han
arribat o no; crec que no hi ha ni una sola queixa, no hi pot
haver ni una sola queixa, i crec que les ajudes d’indústria també
han arribat als empresaris i el degoteig evidentment ha estat
important.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Diputada, Sra. Soler, per favor...
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
En definitiva, aquesta legislatura s’ha fet més inversió en
tren que en tota la història de la democràcia en aquesta
comunitat autònoma, i a més amb doblers que han vengut de
Madrid -tanta sort que qualque cosa ha arribat, li ho reconec-,
no amb doblers com va ser en el cas del metro, que els vàrem
pagar, que els estam pagant els ciutadans de les Illes Balears,
que ens ha costat el doble del que estava previst.
També se l’ha acusat de sectari, Sr. Antich. Bé, jo aquí sí
que la veritat és que no es pot estar més errat. Crec que
sectarisme -vostè ha posat l’exemple d’IB3-, jo record aquells
programes d’un senyor que venia de Madrid, el Sr. Dávila, que
estaven preparats precisament per convidar, i alguns d’aquests
diputats que estan asseguts a aquesta part ho varen patir -el Sr.
Llauger aixeca la mà, jo mateix-, estaven preparats simplement
per aplanar..., fer una encerrona, que diuen en castellà, una
encerrona, i això són les úniques oportunitats que teníem d’anar
a IB3. Comparin amb el que hi ha ara.
Però jo no volia fer aquest exemple. L’exemple del que va
passar amb el Consell de Menorca, que la passada legislatura va
estar castigat perquè era d’un altre color polític, absolutament
castigat. O governs municipals, dels ajuntaments, que eren d’un
color polític diferent i que eren castigats sense finançament, i ho
sé per experiència pròpia perquè els batles del PSM varen patir
aquest sectarisme; això sí que era sectarisme, això sí que era
sectarisme.

Per tant jo en aquest sentit simplement, Sr. Antich, li he de
dir que hi ha encara molta feina a fer, hi ha una crisi econòmica
a la qual fer front, i en aquest sentit ens trobarà al seu costat.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Barceló.
(Alguns aplaudiments)
En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Diéguez.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, ya
llevamos bastante rato en este debate y hemos oído muchas
cosas, Sr. Presidente, algunas que realmente nos han alarmado.
He oído decir aquí que este gobierno era algo así como el
peor de la historia, una cosa así. Yo no sé si este gobierno es el
mejor de la historia porque eso es difícil de decir, porque
incluso hoy me he despertado viendo en un periódico que decía
que el presidente Aznar era el peor del mundo; yo creo que es
exagerado, es un rival político, lo que uno quiera, pero me
parece que es exagerado. Es muy difícil decir quién es el peor
o quién es el mejor, pero en esta comunidad autónoma si
podemos tener dudas o alguien puede plantearse desde una
ideología o desde otra cuál puede ser el mejor, puesto que unos
pensarán que el suyo y otros que el otro, seguros que podemos
estar de acuerdo en cuál ha sido el peor, y seguro que todos
ustedes, señoras y señores diputados, saben en qué gobierno
estoy pensando: en el gobierno anterior, el que nos ha
precedido.
Miren y hagan esta reflexión si tienen alguna duda: piensen,
señoras y señores diputados, así como todos aquéllos que nos
están oyendo, qué habría sido de esta comunidad autónoma si
no hubiera habido un cambio en el gobierno. Reflexionen. No
quedarían ni las lámparas, no quedaría nada.
(Remor de veus i petit aldarull a la sala)
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Éste no sé si será el mejor, pero el peor sí que sabemos cuál
fue.

ser un gobierno de lucha interna y de pensamiento único; o una
cosa u otra. Por lo menos hay que ser coherente en la crítica.

Sr. Presidente, se dice que usted está sufriendo luchas
internas, y yo miro a un lado y a otro y de aquí no se ha ido
nadie por disidencia política, nadie. Miro hacia allá y digo:
“huy, aquí falta uno”, uno que se fue hace un par de semanas
porque no estaba conforme con la línea que seguía el gobierno,
hace un par de semanas. Entonces luchas internas me parece que
no ha tenido muchas. Y no quiero hablar del carrusel de
portavoces, tanto en el gobierno, perdón, en el Parlamento,
como en el Consell de Mallorca, como en el Ayuntamiento de
Palma, etc., etc., etc.

Se le ha dicho también, Sr. Presidente, que usted pretende
destruir al adversario político, destruir al adversario político.
¿Quién destruye al adversario político?, ¿quién lo ha destruido?,
¿usted que ha estado ofreciendo consenso continuamente o
aquellos que enterraban el dinero público en el jardín? ¿Quién
ha destruido al adversario político y quién ha destruido a esta
comunidad autónoma?

(Més remor de veus)
Usted, Sr. Presidente, tiene la suerte de tener detrás al
partido más unido de esta cámara. Esa es la suerte que tiene.
(Fortes rialles. S'escolta una veu que diu: “Bravo!,
bravo!”)

(Remor de veus)
¿Quién ha sido? Estos son los que lo han destruido, y si
queremos saber, y si alguien tiene alguna duda...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, senyors diputats, respectin la persona que
està en ús de la paraula, com s’ha fet fins ara.
(Continua la remor de veus)

Sr. Presidente, no se asuste, no se asuste. No se ríen, se
enseñan los dientes entre ellos.

Senyors diputats i diputades, posin-se tranquils, posin-se
tranquils. Continuï, Sr. Diéguez.

(Més rialles)
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Mire, usted se ha referido a una legislatura, a la cuarta
legislatura, y dijo usted, Sr. Presidente, que hubo tres
presidentes. Yo quería añadirle dos cosas: hubo tres presidentes
con mayoría absoluta, hubo tres presidentes con mayoría
absoluta; no en minoría, como está usted, sino con mayoría
absoluta hubo tres. Y no sólo hubo tres presidentes, sino que
hubo cinco gobiernos completos, y de ellos hubo uno que no
llegó a jurar el cargo, uno no llegó a jurar el cargo. Es único en
la historia de España. No, no es único en la historia de España,
hubo uno en el sexenio entre el 17 y el 23 que también le pasó
lo mismo.
(Més rialles i petit aldarull)
Se llamó el sexenio más inestable que hubo en la historia de
España, también le pasó lo mismo.
Mire...
(Remor de veus)
Mire, Sr. Presidente, ahí había mayoría absoluta y usted con
minoría, ya ve, sigue estando ahí. Si aquellos en vez de estar en
mayoría absoluta hubieran estado en minoría pues allí hubieran
gobernado los 100.000 hijos de San Luís, pero uno detrás de
otro, porque vamos...

Tranquilos. Continuo. El único, el único que ha llevado en
esta legislatura al Partido Popular a los tribunales ha sido el Sr.
Delgado, el Sr. Delgado, es el único que los ha llevado a los
tribunales...
(Continua la remor de veus)
Es el único que los ha llevado a los tribunales. Mire..., una
situación también curiosa: aquí se exhibe a menudo una foto
diciendo que corresponde a una manifestación que tenía que ver
con el tema de Son Espases y la zona de la Real, y no es así, es
una foto que procede de una manifestación que tuvo lugar
después de que se aprobara un plan de carreteras, después de
que aprobara un plan de carreteras que fue muy contestado, y
salieron 50.000 personas a la calle bajo el lema que quien
estima Mallorca no la destruye. Quien estima Mallorca no la
destruye, és fue el lema.
(Aldarull a la sala)
No le mienten, Sr. Presidente, no es que haya mala
intención, no es que haya mala intención por su parte, es que
entre esas 50.000 personas no había ni uno de éstos, ni uno, y
por eso no lo saben, nada más.
(Remor de veus)

Pero es que a parte de esto, y aquí vamos a ver las
incoherencias de los mensajes que le envían, se le dice que tiene
que soportar luchas internas y después le dicen que es un
gobierno de pensamiento único. Ahora sí que no me cuadra
nada, o estamos con luchas internas o somos un gobierno de
pensamiento único, pero por un criterio de pura lógica, por un
criterio de pura lógica..., no se preocupen, señores, que los
cántaros cuanto más ruido más vacíos están... Mire, no se puede
ser a la vez un pensamiento de lucha interna y de..., no se puede
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Tema de vivienda. Ha sido usted injusto, Sr. Presidente, con
la oposición; mire, sí que tenían proyectada vivienda, sí que
tenían proyectada vivienda, 900 viviendas en el Parc Bit, 900
viviendas en el Parc Bit, esto es lo que tenían proyectado, ese
era el proyecto que había en el Parc Bit. Aquí aprobamos una
ley por unanimidad, una proposición de ley por unanimidad, y
como suele pasar muchas veces, como ya hemos visto con lo
que aprobamos por unanimidad, unos días después, tengo aquí
el boletín de esta comunidad autónoma, de este Parlamento, se
presenta una proposición no de ley por parte del Partido Popular
en la que se expone la política de vivienda que pretenden hacer:
“Instar al Gobierno de las Illes Balears a que impulse la venta
de viviendas ya construidas, rechazando medidas
intervencionistas como la adquisición del suelo”, o sea,
rechazando la adquisición del suelo público. Esto lo hicieron
muy bien antes, porque no encontraron ni un metro. Y segundo:
“La suspensión -piden, ahora le estoy diciendo qué ha pasado
con esta ley, cómo se ha hecho, cómo no se ha hecho, qué se ha
cumplido, qué no-, y pedían: “suspensión temporal de la Ley de
vivienda y que sean los propietarios de viviendas usadas los
encargados de reactivar el mercado de vivienda nueva”, éste era
el planteamiento alternativo por parte del Partido Popular, que
sean los propietarios de viviendas usadas los encargados de
reactivar el mercado de vivienda nueva, no de vivienda
rehabilitada, sino de vivienda nueva, algo incoherente, pero así
es como se funciona.
Deuda. Se dice que hay deuda, evidentemente que hay
deuda, estamos en la mayor crisis de la historia, ya se ha dicho,
pero parece que esa crisis mundial no tiene importancia, parece
que es una pequeña anécdota. Ha habido deuda en esta
comunidad autónoma, se ha incrementado la deuda en esta
comunidad autónoma, se ha incrementado para la inversión,
porque la deuda es para la inversión no para el gasto corriente,
es para la inversión y no para el gasto corriente; que se nos diga
qué inversión no se habría hecho, no que se nos diga por qué
tienen ustedes tanta deuda, si la deuda ha ido para inversión, lo
que se tiene que criticar no es la deuda sino la inversión que
según ellos no se debería de haber hecho; que se nos diga: eso
no se debería de haber hecho.
Si en expansión, si cuando estamos en expansión se creó
deuda para treinta años, ¿cómo puede decirse que en la época de
mayor depresión no se puede crear deuda? Bueno, yo no sé si,
como se ha dicho, un niño que nace ahora debe 3.000 euros al
nacer, pero lo que les puedo asegurar es una cosa, que si nace en
Marratxí debe 3.500, porque tal como han subido los impuestos
allí no me extrañaría que estuvieran a un nivel muy superior.
(Remor de veus i petit aldarull)
Hay un par de propuestas que se han hecho por parte del
Grupo Parlamentario Popular, una relativa a presupuestos, hay
una propuesta relativa a presupuestos; se nos dice que se
aceptará un debate o acercarse hacia una aprobación de
presupuestos si no se suben los impuestos. Ya sabemos los
impuestos que se ha propuesto que se suban, lo que nos gustaría
oir es por qué no se quiere que se suban esos impuestos y
concretamente los impuestos de sucesiones y donaciones a
aquellos que perciban más allá de los 600.000 euros por
herencia o a las rentas más altas.
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Por supuestos que aceptamos cualquier tipo de negociación
sobre la ley del suelo, promovimos que hubiera una ponencia y
estamos seguros, estamos todavía seguros de que esa ponencia
puede dar un resultado muy positivo y que, probablemente
pueda sorprender a muchos, pero tenemos la confianza de que
esa ponencia que está constituida en el Parlamento tendrá un
buen resultado.
Ahora, entre las leyes que se han dicho, echo de menos, no
sé si es que no lo he oído o no he prestado suficiente atención,
echo de menos la ley del buen gobierno y la buena
administración, que no se si hay una disposición buena a
negociar esa ley por parte del Grupo Parlamentario Popular, así
como la ley de publicidad.
Me había preparado una hoja para apuntar las alternativas
que se daban a la política que se estaba siguiendo, la tengo en
blanco, la tengo en blanco, no he oído ninguna, y si no he oído
ninguna y había alguna espero poderla oir ahora, pero la tengo
en blanco.
(Remor de veus i algunes rialles)
Sí que he oído críticas a que no hemos cumplido, se dice,
algunas de las cosas que tendríamos que haber hecho según
nuestro programa; yo entendería eso de un votante nuestro, que
nos dijera mire, me prometieron esto pero no lo han cumplido,
pero de quien tiene un programa alternativo no entiendo que
quiera que cumplamos el nuestro, me parece bien, me parece
que es reconocer que el nuestro es el mejor, pero no lo entiendo,
digámoslo así, desde un punto de vista intelectual.
Mire, concluyo ya, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados, estamos en crisis, no cabe ninguna duda, y saldremos
de la crisis de los primeros; no será sólo mérito de este
Gobierno salir de la crisis, sino que lo será de todos,
empresarios, trabajadores, gobierno, etcétera. No podemos
acabar con el mensaje pesimista del Partido Popular, sin
euforias, con sentido común, con la colaboración de todos este
país saldrá adelante y saldrá adelante de los primeros, pese a
quien pese, los agoreros y pesimistas no tienen cabida en el
futuro de esta comunidad autónoma, los que confiamos en
Baleares seguiremos trabajando para un futuro mejor, los que no
por lo menos que no molesten.
Nada más, Sr. Presidente.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diéguez. En nom del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Pastor.
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EL SR. PASTOR I CABRER:
Moltes gràcies, Sr. President, Sra. Presidenta del Parlament.
Jo, la veritat, és que no he entès molt bé el to de la seva rèplica,
perquè la meva intenció no era fer-lo enfadar, Sr. President, és
a dir, veig que s’ha enfadat molt amb la meva intervenció. I a
més, he notat, i m’alegra, que vostè està molt content de com
estan les coses; que vostè està molt content de com estan les
xifres de l’atur; que vostè està molt content de com està
l’educació, el turisme i totes les àrees del seu govern,
l’important, Sr. President, no és el content que està vostè o el
crític que som jo, l’important és com està i què pensa la gent del
carrer, el primer de tot.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Pot vostè, Sr. President, admetre que una part d’aquest
Parlament pensi diferent de vostès? No poden admetre que hi
hagi una part d’aquest Parlament, que representa el 47% dels
ciutadans, que no comparteixi les seves opinions? No compartir
les seves opinions és un motiu per sortir aquí i insultar
constantment la majoria d’aquest Parlament, és un motiu més
que suficient?
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Jo, Sr. President, crec que no. He estat crític en la meva
intervenció, però he estat respectuós amb vostè, li he dit
bàsicament dues coses: li he dit que no acompleix el que promet
i li he argumentat, de 105 propostes que vostè va dur aquí, com
a document de pacte, n’ha incomplides 62, això és una persona
que no acompleix, i de les persones que no acompleixen no se’n
poden fiar, això és el que he dit jo, Sr. President, això és el que
he dit jo.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Li he dit que era un president sectari, i el Sr. Barceló m’ha
donat la raó; vostè, amb el Batle d’Alcúdia pacta que, com que
el tren no el vol per allà, vostè no el farà. El Batle de Manacor,
que no és del seu color polític, i on vostè no governa, li diu que
no el vol per allà i vostè l’hi imposa, això és sectarisme, Sr.
President. Això no és sectarisme?

... durant dos mesos perquè pogués entrar el Sr. Morales, que
no era diputat en aquells moments, i ens vénen a donar lliçons
de què hem de fer i què no hem de fer? Sr. President, on era
vostè, on era vostè a la passada legislatura, quan havia d’ocupar
el càrrec de cap de l’oposició i es va estimar més anar-se’n al
Congrés dels Diputats i deixar la seva responsabilitat en aquesta
terra, on era?
(Cridòria i aldarull a la sala)
I ens ve i ens diuen que si el president aparca, que si entra,
que si no entra, escolti, deixi’l fer, ja debarà vostè amb ell a la
campanya electoral, som al debat de la comunitat on vostè ha de
passar comptes als ciutadans i ciutadanes i li ha de ser ben igual
qui ho fa, perquè vostè debat amb un grup de 28 diputats que
representen el 47% dels ciutadans d’aquesta terra.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Jo, la veritat és que, Sr. President, havíem pujat aquí donantli la mà, intentant posar de manifest una cosa: pareix aquell
temps que a vostè li sobraven els diputats, avui està en minoria.
No pot tenir una miqueta d’humilitat i pujar aquí, com a un
president que té menys vots que el grup majoritari de
l’oposició? No pot pujar aquí? Vostè ha de pujar aquí omplint
pit i no sé què em diu de pujar amb bicicleta, és a dir, quan no
treu el canet rater em treu la bicicleta que puja una muntanya;
escolti, Sr. President, no em tregui això, vol fer una comparació
de qui arriba més tard que l’altre, aquell que anirà en tren d’Artà
fins a Palma emprarà dues hores i qui agafi el cotxe baixarà amb
45 minuts, em posi aquest exemple, això és el seu model de
tren? És que m’agradaria saber de què em parla.
Jo li he parlat de dades oficials, li he parlat de dades oficials
i vostè les rebutja, no les comparteix, vostè m’ha fet com aquell
joc de triler, que em suma, em resta i em fa el que vol, així ha
emprat vostè les dades, no, no, sí, Sr. Manera, així mateix, així
mateix, vostè m’ha fet un joc de triler amb les dades de l’atur.
Li pareix que qualcú que el va escoltar ahir es creu que l’atur en
aquesta terra ha baixat amb les seves polítiques? És que diu
unes coses que encara que ho digui un paper és que no se’l pot
creure ningú, ...
(Remor de veus)

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Per què el Batle d’Alcúdia sí i el Batle de Manacor no, per
què no pensa com vostè? Idò no, Sr. President, això és un
president i un govern sectari, Sr. Barceló.
(Remor de veus)
Vostè em ve aquí, i el Sr. Diéguez, fent una carrera de qui és
més graciós en aquest Parlament, dient si hem tengut quatre
portaveus, tres presidents; què em conta el Sr. Diéguez, si hi ha
una foto penjada en aquest Parlament, que deu ser la foto més
cara, que va haver de ser president durant dos mesos ...
(Cridòria i aldarull a la sala)

..., no se’l pot creure ningú. I quan parlam, ... quan parlam,
no, no, ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Antich, una mica de silenci.
EL SR. PASTOR I CABRER:
..., quan parlam de les cues de l’atur no ho ha entès, no
parlam d’immigrants, Sr. Antich, no, no, no, no parlam
d’immigrants, parlam de persones nascudes a les Illes Balears,
que també viuen un drama. Abans a Serveis Socials hi havia una
persona, un usuari que era el de sempre, no avui, avui els
Serveis Socials no atenen aquell perfil que tenien fa quatre anys,
atenen persones nascudes aquí que mai no havien tengut
problemes i ara en tenen. I jo crec que això, Sr. Antich, és
suficientment seriós, perquè al carrer pateixen, com perquè
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vostè pugi aquí i ens expliqui com fa comptes que sortim
d’aquesta crisi, i no se’n vulgui riure del portaveu de l’oposició,
que no té cap importància, cap ni una.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Miri, Sr. President, em pot menysprear les vegades que
vulgui, li puc assegurar que avui vespre dormiré ben tranquil,
perquè jo m’he preparat el debat amb consciència, he cercat les
dades i he fet moltíssima feina, no sé si he estat a l’alçada que
vostè pensava, però estaria content d’haver-lo decebut; vostè,
després de tres anys, ha perdut fins i tot l’opció de decebre
ningú, ningú, Sr. President, ja no espera res de vostè.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Platja de Palma, anirem a la Platja de Palma. El problema no
és que sortissím del Consolat de Mar i diguéssim una altra cosa,
el problema és a ca seva, si el problema és la Sra. Nájera, si ho
diu la Sra. Calvo; on eren els seus companys explicant als
veïnats, no, no, no, on eren els seus companys de viatge
explicant als veïnats que no estaven d’acord amb el projecte? Si
varen ser els primers que hi varen anar, i ens retreuen a nosaltres
que després facem una altra cosa? Escolti, després dels senyors
del BLOC crec que estam legitimats a fer el que vulguem.
Vol que parlem de pacte local? No l’han fet, li sap greu, no
l’han fet.
Comerç, indústria i energia, 3.773 empreses han tancat del
2008 al 2010, dades oficials. Això és el que hi ha, no, no, no, és
que això és el que hi ha. Vostè en sap d’anar a Internet? Perquè
jo hi he anat avui mig dia, -en sap?-, idò, el que li ha preparat el
debat crec que no ho tenia molt clar.
Vostè em parla de temes d’habitatge, exactament igual; com
és que no se’n va a la pàgina web del Ministeri d’Habitatge i la
repassa? Vostè veurà les obres executades d’habitatge HPO,
més la privada, que també fa habitatge públic, i veurà com les
xifres del 2003-2007 són quatre vegades superiors a les xifres
2007-2010, però ho diu el seu ministeri, no m’ho invent, Sr.
President, ho diu el seu ministeri.
A vostè li pareix que la gestió en salut és bona, li pareix?
Com és que no se’n va vostè a Son Dureta o a l’hospital de
Manacor i demana als usuaris si estan contents dels serveis?
Com és que no ho demana al colAlectiu de metges i els demana
com està?
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Així tal vegada sabrà què pensen del Servei de Salut.
Serveis Socials. No em torni parlar de les valoracions de la
Llei de dependència, li ha contat qualcú, a part d’això, quan es
va aprovar la Llei de dependència? El gener del 2007. Li ha
contat qualcú quan es varen aprovar les valoracions, de com
s’havien de valorar els usuaris? L’abril del 2007. Què havíem
de fer, si les eleccions varen ser el mes de maig, i què ens conta,
què ens conta, Sr. President? És que cada vegada ens surt amb
el mateix.
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(Alguns aplaudiments, remor de veus i aldarull)
Educació. Vostè que es passeja pels pobles, havia vist maig
el que vostès deien barracons i ara diuen aules modulars tantes
mai en la història? Si no les havien vist, no ens ha parlat de les
xifres de fracàs escolar; pugi, ho faci i em digui si són millors
o pitjors.
Turisme. Sap quina llei important en temes de turisme ha
aprovat vostè en aquest Parlament aquesta legislatura? Jo li diré:
una llei urbanística, que deslegitima aquells tres diputats que
són allà darrera a no tornar parlar pus mai més de territori i
d’urbanisme, el que han aprovat ells ...,
(Alguns aplaudiments, cridòria i aldarull)
..., el que han aprovat ells no s’ho haguessin pensat mai,
vostè els ho ha ficat amb calçador, mai no els podran perdonar
els seus el que han aprovat.
De què volem parlar, de tren, vol que parlem de tren? Vostè
està satisfet amb el model de tren que implanta? Vostè està
content, bé, per què no li demana al seu candidat d’Inca a les
passades eleccions, què prometia a Inca, quina campanya
electoral varen fer? Soterrament del tren d’Inca al pas per la
ciutat; clar, és que vostès ara tampoc no el volen fer, clar, no,
però això ho deia el seu candidat d’Incat, no li serveix per a res?
Sr. Manera, el gurú de l’economia, previsió al 2008: no hi ha
crisi. Bé, això és una mala planificació, Sr. President, és una
planificació mal feta; si vostès haguessin planificat bé i
haguessin fet mesures per prevenir la crisi avui no es veurien en
l’obligació d’haver de reduir el pressupost en totes aquestes
seccions.
Una cosa, i ja acab, Sr. President, crec que l’important avui
no és el que hem dit, l’important és el que farem a partir de
demà. Li faig una proposta i li deix damunt la taula i li deman
que em contesti, dues coses: per a nosaltres, en un estat
democràtic, qualsevol govern que no tengués capacitat
d’aprovar els pressuposts, al dia següent dissoldria les cambres,
qualsevol govern, estic convençut que vostè no ho voldrà fer.
Els pressuposts són importantíssims; dues premisses: vull que
es comprometi aquí mateix que vostè no pujarà els imposts, que
vostè no els pujarà. Segona premissa: que no retallarem els
serveis bàsics en educació, salut i serveis socials.
Si vostè no ho fa, Sr. President, no sé de quina manera, però
intentarem demà presentar una proposta de resolució que deixi
ben clar que el Parlament de les Illes Balears, en no tenir vostè
la confiança suficient, el reta i l’insta a presentar una qüestió de
confiança, perquè aquesta terra no pot passar ni un sol dia més,
ni un sol dia més amb un president que governa d’esquena als
ciutadans i a sobre que governa sense un pressupost. Serà
divertit, perquè entre saber el que farà vostè i, sobretot, entre
saber aquells que el varen fer president, sabrem si al dia d’avui
encara tenen la confiança.
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Darrer tema, tema de llengua, president, que a vostè el
preocupa molt la postura del Partit Popular. Li parlaré molt clar,
volem que amb la mateixa naturalitat que ha pujat aquí el seu
portaveu i ha parlat en castellà, amb la mateixa naturalitat que
jo he pujat aquí i he parlat en mallorquí, ho puguin fer tots els
ciutadans; creu, ...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
..., creu vostè en la llibertat de les persones? Hi creu.
Nosaltres també. No volem que això signifiqui que els millors
metges i els millors professionals no puguin venir a fer feina a
aquesta terra perquè no coneguin la nostra llengua, primer són
els drets de les persones i després així com parlen.

LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores diputades.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
...sí que és una qüestió d’Estat en aquesta comunitat
autònoma.
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Diputada, una mica de silenci, per favor.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i cridòria)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Pastor. Per tancar el debat, en torn de
contrarèplica, té la paraula el Sr. Antich.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, jo crec, efectivament, en
els drets de tots els ciutadans i crec en l’Estatut d’Autonomia
que pactàrem amb vostès i l’Estatut d’Autonomia que pactàrem
amb vostès parla de la unitat de la llengua i la llengua no pot ser
tractada com un dialecte, ni es pot rompre aquesta unitat, per
tant no és mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterer, sinó
que és una llengua catalana amb x modalitats, mallorquí,
menorquina, de Formentera, de Pollença i d’Alaró, això és el
que haurien de tenir clar. No és que m’enfadi, ...
(Remor de veus)
..., no és que m’enfadi, Sr. Pastor, és la meva forma de
parlar, però això ho haurien de tenir clar, perquè ha costat molt
a aquest país, ha costat molt a aquest país que efectivament
defensàs la unitat de la llengua.
L’únic que he dit és que sent missatges que no m’agraden
gens. Sé que dins el Partit Popular hi ha gent que hi creu
fermament, en aquesta idea, però també sé que n’hi ha que no
hi creuen gens ni una mica. També sé que n’hi ha que no hi
creuen gens ni una mica. Per tant, per això he volgut enviar
aquest missatge perquè aquest...

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
I això no implica de cap de les maneres, però de cap de les
maneres que aquest president no entengui que efectivament
aquesta és una comunitat on hi ha una cooficialitat de les dues
llengües i que per tant, les dues llengües tenen pes, però hi ha
una cosa que es diu unitat de la llengua, i hi ha una altra cosa
que es diu consells insulars, Sr. Pastor, i també he sentit algú
que deia que no s’havien de passar transferències al Consell
Insular de Mallorca. També ho he sentit. Fa dos dies
empenyíem un consell a l’illa més petita que és Formentera i ara
ens volem carregar el consell de l’illa més grossa. Aquesta idea
també l’he sentida i també em preocupa. Per tant, també és una
qüestió, ja que vostè em diu que em deixarà coses convé que
d’aquesta cosa també en parlem perquè aquesta comunitat
autònoma té uns grans acords mitjançant l’Estatut d’Autonomia
i aquest estatut d’autonomia des del meu punt de vista... aquests
acords s’han de mantenir.
Em diu que m’he enfadat i ve aquí i em diu “vostè és un
sectari, un mentider” i no sé quantes coses, vostè faria enfadar
els bous de Betlem, els bous de Betlem faria enfadar! Home!, no
es pot anar així pel món.
Em diu allò de l’acord, m’estim més no parlar que vostè i jo
ens hem vist diverses vegades. M’estim més no parlar respecte
d’allò de Manacor eh?, m’estim més no parlar-ne que nosaltres
dos ens hem vist distintes vegades...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, ...
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
I una cosa són els papers que feim i altres.., moltes de
vegades altres coses. Per tant, m’estim més no parlar.
(Remor de veus)
Quant a tot el tema de si ve o si no ve, jo aquí no he dit res
de si..., però jo no, d’acord, però ho devia dir un altre, però jo
no, no ho he dit. Si el Sr. Bauzà troba que ha d’entrar o no ha
d’entrar, no entrarà, trobarem llocs on trobar-nos i poder debatre
fora cap tipus de problema.
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Miri, crec que des del moment en què vàrem quedar en
minoria em vaig asseure amb totes les forces polítiques i vaig
posar tota una sèrie de temes que creia que eren els grans temes
en els quals havíem de treballar i crec que hem fet feina des de
la humilitat, ara al mateix temps, el Govern ha de governar. Al
mateix temps el Govern ha de governar, i això és el que hem fet
durant aquesta legislatura, però hem fet feina amb tota la
humilitat perquè si no, no hagués estat possible que hi hagués
hagut tants d’acords com hi ha hagut. És veritat, els acords hi
són quan n’hi ha dos, però normalment hi són perquè hi ha un
govern que els empeny, els acords, perquè qui du la iniciativa
és el Govern. Per tant, si hem aprovat tota una sèrie de lleis és
perquè hi ha un govern que ha fet la feina i ha treballat perquè
hi hagués un gran acord amb tots els altres. Que aquests altres
en aquests temes han actuat amb responsabilitat? Perfecte.
Sí, sí, efectivament, respecte, sent una veueta que diu que
estic en minoria i efectivament, estic en minoria i els faig saber
una cosa: si volen un altre president, presentin una moció de
censura! Els ho he dit quaranta mil vegades, presentin una
moció de censura!
(Remor de veus a la sala)
Sap què passa? Que allà deçà no hi ha alternativa, no hi ha
ningú que vulgui pactar amb vostès. Per tant, aquest és el
problema i això també s’ho haurien de fer mirar. Això també
s’ho haurien de fer mirar. Tothom fuig com d’un foc. Tothom
fuig de vostès com d’un foc! Això també s’ho haurien de fer
mirar. Per tant, no hi ha alternatives a l’altra banda. Per tant,
aquest és el problema que hi ha.
Vostè, el nivell ..., bé...

4913

Índex d’empreses per nombre d’habitants, ho deia ahir: 88
empreses per cada mil habitants, per damunt de Catalunya i per
damunt del País Basc i, quan surten aquí o quan fan mítings o
quan fan conferències o quan volen explicar aquesta imatge
apocalíptica de les Illes Balears, l’únic que fan és crear
desconfiança a tot el nostre teixit econòmic que en aquests
moments és el teixit econòmic que aguanta millor la crisi de tota
Espanya i no s’ho mereix. I no es mereix aquest menyspreu. No
s’ho mereix, ningú no ha sortit aquí a dir que aquí anava tot bé
i que s’havia acabat la crisi. El que vaig dir ahir és que hi havia
un canvi de tendència i que hi havia tota una sèrie de dades que
marcaven clarament aquest canvi de tendència i parlam d’un
creixement per a l’any que ve d’un 0,6 i parlam d’això perquè
Eivissa i Formentera fa més de quatre mesos -més de quatre
mesos- que ja estan en números positius. Per tant, ja ho sabem
que malgrat això sigui així encara hi haurà moltes famílies que
ho estaran passant molt malament. Ja ho sé, que primer hem de
moure i reforçar l’economia per llavors poder crear ocupació de
forma sòlida i que, per tant, el tema de l’ocupació s’arreglarà
més lentament que l’economia! Tot això ja ho sabem, però és
molt important per a tots aquests empresaris que obren la
barrera cada matí, per a tota aquesta gent que tira endavant
aquest país, és molt important que els diguem que ells són els
que ho fan millor de tot Espanya, que donem confiança a tota
aquesta gent i que no surti el missatge que tantes d’empreses
se’n van en orris, que no sé quantes històries, només per intentar
guanyar un posicionament electoral, per estirar una grapada de
vots...
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Vostès, se’n toquen el nas del país mentre puguin estirar una
grapadeta de vots, vostès utilitzen les desgràcies de la gent per
intentar estirar una grapadeta de vots...

(Algunes rialles)
(Aplaudiments)
Em torna a parlar de les xifres, com a mínim en relació amb
les xifres, li he dit que eren de l’INE, les de vostè encara no sé
quina marca tenen perquè no ho ha dit. Ha dit que les ha cercat
per internet, però marca, les seves no en tenen. Les nostres són
de l’INE, d’EGATUR i de tota una sèrie d’organismes oficials,
nosaltres les hi donarem, empreses que vostè em diu que s’han
anat... No, és que he de cridar perquè en aquesta cambra quan
parlam els altres, vostès no deixen parlar. Nosaltres callam. Jo
he cridar i sembla que estic enfadat, Sr. Pastor, és que el cor no
para!, per tant, no em queda més remei que cridar, és que
vostès, sap que són de molts!
(Aplaudiments i rialles)
I fins i tot, fins i tot, quan no es posen en aquesta postura
com s’han posat fa... fins i tot un poc simpàtics, en algun
moment.

LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, ...
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
I això és molt trist!, això és molt trist.
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, una mica de silenci per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Això és molt trist.

Miri, em parlava d’empreses. Li vull dir una cosa, enquesta
de l’INEM: 6.300 empreses creades a les Illes Balears; mateix
període en temps de crisi: 25.000 a tota Espanya. Una quarta
part de les empreses creades, es creen a les Illes Balears, una
quarta part de les que es creen a tota Espanya.
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Vostè em parla de tren i d’habitatge i de no sé quantes
coses...

hi hagi tanta dispersió en matèria de cooperatives; i en
definitiva, també a través de la Conselleria de Comerç intentar
ajudar que tota la comercialització pugui funcionar millor.

(Remor de veus)
... tot això, ja li ho he explicat tot, Sr. Pastor, tot, li ho he
explicat, però és igual podríem parlar quinze hores i
tanmateix..., hi ha aquella dita que diu que no hi ha pitjor sort
que qui no hi vol sentir. Per tant, en aquest sentit està ben clar
que per molt que li ho expliquem és molt difícil que en segons
quines coses puguem arribar a un acord.
Parlava el Sr. Melià que ell estava en el centre i que, per
tant, entre l’optimisme nostre i el pessimisme del PP. Jo l’únic
que li vull dir és que crec que nosaltres no pecam d’un excés
d’optimisme, nosaltres el que hem fet ha estat traslladar una
previsió que creim que va d’acord amb les dades que tenim en
aquests moments, que de fet aquesta previsió en aquest moment
ja es dóna a Eivissa i a Formentera, ja tenen números positius
Eivissa i Formentera i que per tant en aquest sentit hi ha un
canvi de tendència a nivell de l’economia i que rere aquest canvi
de tendència més lentament toca venir tot el tema de la
recuperació a pesar que li haurem d’ajudar, com se suposa, amb
les inversions i amb totes les distintes mesures que posem en
marxa, com deia ahir, no només d’inversions sinó també de
posar en marxa tota una sèrie de processos que facilitin la
iniciativa privada que hi puguin invertir.
I n’hem fet, ahir ho deia, la Llei de comerç, la Llei de
millora dels hotels, les lleis d’impuls en matèria d’habitatge, en
definitiva, tota una sèrie d’iniciatives que no costen doblers a
l’erari públic, que no costen doblers a la comunitat autònoma i
en canvi donen la possibilitat de tirar endavant tota una sèrie
d’inversions que poden crear llocs de feina.
Vostè em parlava de les àrees de reconversió i que vostè no
ho entenia. Bé, jo no vull dir res, les àrees de reconversió no
totes eren turisme, n’hi havia de turisme i n’hi havia de
residencial, bastant també de residencial i, com a mínim, hi
havia una certa dosi de poca transparència sobre aquest tema.
Com a mínim hi ha hagut una mirada sobre aquestes àrees de
reconversió, jo puc estar d’acord amb vostè que l’àrea de
reconversió és un instrument perfectament idoni en matèria
d’urbanisme i que, per tant, pot ajudar a fer actuacions per
millorar tota una sèrie de zones i, per tant, també donar-li aquest
impuls econòmic.
Quant al sector primari, miri, l’Estatut diu que agricultura ha
de passar als consells i en tot cas hi haurà de quedar algun tipus
d’organisme dins el Govern que serà pagador o serà algun tipus
d’organisme per als temes de les subvencions europees. Per tant,
en aquest sentit la nostra idea és dur a terme això i que no es
donin duplicitats en les transferències. Per altra banda dir-li que
hem continuant fent la mateixa feina que feia ja la conselleria,
per tant, hem treballat amb el pla de desenvolupament rural;
hem treballat amb tot tipus d’ajudes amb un esforç molt gran
perquè els pagaments que venguin d’Europa arribin el més aviat
possible al pagès; intentant reforçar les estructures agràries en
temes com ajudes per a les noves tecnologies per a la innovació,
etc.; en millores a les explotacions, fent una important aposta
pels pagesos més joves, fent una aposta molt important pel món
del cooperativisme dedicant tota una sèrie de doblers per
aconseguir que es reforcin i que a més s’ajuntin, és a dir, que no

Per tant, no hi ha hagut una passa enrere, jo comprenc que
vostè pot tenir sensacions, però el tema és que realment s’ha
continuat parlant amb el sector, alguns problemes hi ha amb
relació al sector en aquests moments que pensen si PROAGRO
o no, que pensen si les ajudes dirigides a temes mediambientals
del Pla de desenvolupament ja s’han acabades i, per tant, hi
hauria d’haver ampliació i li puc dir que des de la conselleria
s’està parlant amb Europa per si l’any que ve es podran ampliar
aquestes iniciatives i estam analitzant tots aquests temes, però
l’important és que es culmini el traspàs i aquesta transferència
vagi als consells, i en aquest sentit vull recordar que jo crec que
abans d’acabar la legislatura hi ha d’haver aquest gran acord
amb els consells per a totes aquestes transferències que ens fan
falta tant en tema normatiu com en tema econòmic.
Vostè em diu que les inversions estatutàries és el que toca,
però les inversions estatutàries es varen haver de pactar i, per
tant, l’Estatut parla que hi haurà unes ajudes, pactàrem 400
milions i aquests 400 milions cada any arriben i arriben més de
400 milions. En aquests quatre anys tocarien haver arribat 1.600
milions i hauran arribat prop de 1.700 milions. És a dir, fins i tot
anam per sobre dels 400 que en un principi havíem pactat, per
tant, en aquest sentit parlam de ciutadans i ciutadanes perquè li
puc assegurar que si no rebéssim del sistema de finançament 35
milions mensuals que vénen a ser al voltant de 430 milions i no
rebéssim aquests 400 i busques d’inversions de l’Estat tota la
situació de dificultat que tenen els ciutadans i les ciutadanes
seria molt més mala d’afrontar. Per tant, sí parlam de ciutadans
i de ciutadanes perquè totes aquestes inversions ajuden que
tenguin millors serveis i a la vegada si són construccions donen
llocs de feina a un sector que ho passa molt malament.
I en matèria de comerç i indústria també feim feina, s’ha fet
la Llei de comerç que ha estat un avanç importantíssim en
aquest sentit. Per tant, jo valor molt tot el suport que de les
distintes polítiques em deia el Sr. Barceló, igual que també valor
molt tot el suport del Sr. Diéguez a totes les distintes polítiques.
Només voldria per acabar ... la carta, Sr. Pastor, que m’ha dit
que em deixarà, com se suposa jo l’agafaré amb tota delicadesa
i l’estudiaré, però com se suposa jo no respondré a cap envit
dels que em fa vostè d’aquí tu i avui mateix has de dir no sé
què, això no va així i aquest president no passa per l’adreçador.
El que sí li vull dir és que -i ahir ho deia- crec que aquest és el
gran debat en aquesta comunitat autònoma i és que si no hi ha
la capacitat d’un dels partits més forts d’aquesta comunitat
autònoma, que és el Partit Popular, d’entendre que efectivament
la vella forma de créixer ha passat a la història i que necessitam
prendre canvis clars, si no hi ha aquesta capacitat la veritat és
que aquesta comunitat autònoma ho tendrà molt difícil, perquè
també vull dir una cosa, l’únic que encara no s’ha adonat d’això
és el Partit Popular perquè els empresaris, els sindicats i totes
les altres forces polítiques, d’una manera o de l’altra, ho
entenen.
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Per tant, en aquest sentit -com deia ahir-, crec que només hi
ha una fórmula per sortir clars, forts i sòlids de tota aquesta
situació, només hi ha una forma de donar respostes als ciutadans
i a les ciutadanes perquè tots puguin tenir un habitatge o puguin
tenir feina o puguin cobrir totes les seves expectatives i és que
aquells que hem de crear economia sapiguem fer feina junts i
per primera vegada en aquesta comunitat autònoma hi ha hagut
un govern en minoria o no que ha creat la cultura d’asseure’s
amb els agents socials i econòmics, que ha pactat amb ells i que
ha fet feina amb ells, i això no havia passat mai.
(Aldarull a al sala)
Per tant, l’única manera perquè els discapacitats, perquè
totes les persones que tenen greus necessitats, perquè els aturats,
perquè totes les persones que tenen problemes puguin tenir una
solució és que des del Govern se sàpiga sumar i se sàpiguen
ajuntar energies, i això és el que ha fet aquest president durant
tota la legislatura i això és el que ha fet aquest govern durant
tota la legislatura.
I els puc dir una cosa: és ver que tenim molts problemes i és
ver que tenim moltes dificultats i és ver que hi ha molta gent a
l’atur i moltes famílies i que la nostra obsessió és que en surtin,
però també és ver que hi ha molts de llocs que ja voldrien plorar
amb els nostres ulls.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Antich.
Acabat el debat, els grups podran presentar propostes de
resolució davant la Mesa de la Cambra, com tots vostès saben,
fins trenta minuts després d’haver conclòs aquest debat.
La Mesa es reunirà per qualificar la congruència amb la
matèria objecte del debat i comprovar que no es tracti de moció
de censura o qüestió de confiança. Es reunirà a les 19,34.
Les propostes de resolució, un cop admeses, seran trameses
amb caràcter immediat als grups parlamentaris.
Se suspèn la sessió, essent les 19,04 hores. Moltes gràcies.
Demà es reprendrà la sessió a les 10,00 hores.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores diputades, senyors diputats. Recomençam la
sessió, aquesta tercera sessió, i començarem amb el debat de les
propostes de resolució presentades pels diversos grups
parlamentaris derivades del debat sobre l’orientació política
general del Govern.
El debat es farà de la manera següent: les intervencions dels
portaveus seguiran l’ordre de menor a major importància
numèrica dels grups, començant pel Grup Parlamentari Mixt.
Les propostes presentades pels grups parlamentaris i admeses
per la Mesa seran transcrites literalment en el Diari de Sessions,
abans de la intervenció del portaveu corresponent per fer-ne la
defensa. Acabat el debat de la totalitat de les propostes
presentades se’n farà la votació per ordre de presentació en el
registre.
Ara començarem el debat de les propostes del Grup
Parlamentari Mixt, RGE núm. 4832/10, 10 propostes d’AIPF,
i també 4834/10, 55 propostes d’Unió Mallorquina. Per defensar
les propostes presentades pel Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Marí?
(S'escolta una veu de fons inintelAligible)
Molt bé, Sra. Marí, té la paraula.
Propostes de resolució RGE núm. 4832/10, presentades
pel Grup Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable
de Josep Miquel Mayans i Serra.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a traspassar les competències de justícia al Govern de les Illes
Balears amb la suficient dotació econòmica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a formalitzar de forma urgent un contracte administratiu
especial de navegació d’interès públic que tingui per objecte
cobrir de forma directa la línia Formentera-Dènia o bé
Formentera-València que garanteixi dues freqüències
setmanals com a mínim en els dos sentits.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a anulAlar, urgentment, la delimitació de costes de Formentera
i a presentar una nova delimitació que respecti la voluntat dels
ciutadans de Formentera.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ampliar el pla de regadiu amb aigües depurades de
Formentera a noves zones de l’illa.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar la construcció del tercer cable entre Eivissa i
Formentera.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un nou projecte de llei de Règim Especial
balear segons determina la DT 6a. de l’Estatut d’Autonomia i
que pugui ser aprovat a la present legislatura.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar l’ADS de Formentera.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consensuar un front comú per instar al Govern de
l’Estat a incrementar la inversió per càpita a les Illes fins
arribar com a mínim a la mitja estatal.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a lluitar de forma decidida per fer baixar les xifres
d’atur de les Illes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer el centre d’interpretació de Ses Salines de
Formentera dins l’àmbit del parc natural de Ses Salines de
Formentera.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar incentius fiscals per als establiments
d’oferta complementària i hotels o apartaments que romanguin
oberts durant la temporada mitjana i/o baixa.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a començar urgentment les obres del Museu de
Formentera.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir un recinte firal polivalent a
Formentera.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a traspassar les competències en promoció
turística als consells insulars el més aviat possible.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balear a incloure el nucli urbà d’Es Pujols a Formentera
dins el projecte de zones madures.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les obres de la Residència de la 3a edat
de Formentera durant l’any 2011.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar la regulació del fondeig a l’Estany des
Peix de Formentera.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar de forma urgent les obres de la nova
escola de Sant Ferran de Formentera.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar immediatament en 8 noves aules l’IES
Marc Ferrer de Formentera.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir en el termini d’un mes la contaminació
acústica de la central de Gesa a Formentera.
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Propostes de resolució RGE núm. 4836/10, presentades
pel Grup Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable
d’Esperança Marí i Mayans i de Marián Suárez i Ferreiro.
1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’elaborar una normativa d’acollida de la població
nouvinguda que contempli com una de les mesures fonamentals
l’assumpció dels valors comuns de la societat de les Illes
Balears i el seu accés al coneixement i l’ús de la llengua
catalana.
2. El Parlament de les Illes Balears considera la millora del
nostre sistema educatiu de vital importància per al futur del
país, tot constatant la necessitat d’impulsar nous estudis i
noves titulacions en el camp de la formació professional per
lluitar contra l’abandonament prematur i el fracàs escolar.
3. El Parlament de les Illes Balears constata el dèficit històric
en infraestructures educatives que pateix l’illa d’Eivissa.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme el desenvolupament de l’Estatut
d’Autonomia pel que fa als traspassos de competències als
consells insulars, tot tenint present que aquests comptin amb
les dotacions econòmiques necessàries per poder-los fer
efectius.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar el traspàs de les competències de promoció
turística als consells insulars, perquè aquest es pugui fer
efectiu el més aviat possible.
6. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ens Públic de Ràdio
i Televisió de les Illes Balears perquè promogui criteris de
proximitat, de cohesió del territori i que transmeti la realitat
pluriinsular de la nostra comunitat autònoma.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb les mesures de protecció social per
als sectors més afectats per la crisi, polítiques de formació que
afavoreixin la reinserció laboral i actuacions que estimulin la
creació d’ocupació.
8. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en la continuïtat de les negociacions obertes
amb el Govern de l’Estat en matèria de transport aeri referides
fonamentalment a la cogestió aeroportuària i la declaració de
servei públic dels vols de les illes amb la península així com al
manteniment de l’actual descompte per als residents i la seva
ampliació als residents extracomunitaris.
9. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
completar la normativa legal que asseguri una ordenació
territorial i urbanística que reguli un creixement sostenible.
10. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a continuar amb les accions que afavoreixin el
canvi de model de creixement econòmic de les Illes Balears.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls a les negociacions amb el
Govern de l’Estat per tal de fer efectiu el Règim Especial de les
Illes Balears que disposa l’Estatut d’Autonomia.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dotar el Govern de les Illes Balears de recursos suficients per
poder desenvolupar adequadament la llei de dependència.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt
bon dia. En primer lloc, vos he d’anunciar que les propostes de
resolució que presenta el Grup AIPF del Grup Mixt, del diputat
Josep Mayans, queden defensades en els seus termes.
Tot seguit passam a defensar un total de 12 propostes de
resolució que presenta -per dir-ho d’alguna manera- el sector
eivissenc del Grup Mixt. Hi ha tot un bloc de propostes que fan
referència a la consolidació de l’autonomia de les Illes Balears,
entenem que el desenvolupament de l’Estatut ha de permetre un
tractament més just per a cada illa i per aquesta raó els
traspassos als consells insulars s’han de fer amb les dotacions
econòmiques necessàries per poder-los fer efectius. De la
mateixa manera el traspàs de les competències en matèria de
promoció turística ha de ser una de les prioritats d’aquest
govern a l’hora de desenvolupar l’Estatut, seria la proposta
número 5. Són dos propostes que vénen a corregir els
desequilibris territorials existents entre els diferents consells
insulars.
Des del nostre punt de vista l’altra prioritat del Govern,
quant al desenvolupament estatutari, ha de ser elaborar una
normativa d’acollida de la població nouvinguda que prevegi
com a una de les mesures fonamentals l’assumpció dels valors
comuns de la societat de les Illes Balears com del coneixement
i de l’ús de la llengua catalana. Seria la proposta número 1.
Les propostes 2 i 3 constaten la necessitat de continuar
treballant en el món de l’educació impulsant nous estudis i
noves titulacions en el camp de la formació professional, és
imprescindible per tal de fer front al fracàs escolar i també al
seu abandonament.
A l’illa d’Eivissa el canvi poblacional que s’ha produït
aquesta darrera dècada, afegit a tot el que ja anàvem arrossegant
de dècades anteriors, ha produït i fa imprescindible palAliar de
forma urgent el dèficit històric en equipaments educatius que
pateix. En la mateixa línia proposam que les mesures de
protecció social continuïn i que les polítiques de formació
afavoreixin la reinserció laboral. Aquestes iniciatives són més
necessàries que mai perquè la crisi sigui tan suportable com
sigui possible, especialment entre els sectors més necessitats.
Seria la proposta de resolució número 7.
En l’ordre urbanístic i territorial entenem que és del tot
imprescindible avançar en l’ordenació del territori en una
normativa legal que reguli un creixement sostenible a les Illes
Balears. Seria la proposta de resolució número 9. S’ha de
treballar així mateix per aconseguir una major justícia, una
major justícia redistributiva dels recursos de l’Estat i del
finançament. Per això exigim un nou impuls al REB, exigim la
millora de la cogestió aeroportuària i òbviament també el
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desplegament de la Llei de dependència. Serien les propostes 8,
11 i 12.
Finalment, no vull acabar sense fer referència a la proposta
de resolució número 6 on s’insta l’Ens Públic de la
Radiotelevisió de les Illes Balears perquè treballi per la cohesió
del territori i transmeti un valor de país que sigui respectuós
amb la realitat pluriinsular de les Illes Balears.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Marí. La Sra. Sureda defensarà les propostes
també del Grup Mixt.
Propostes de resolució RGE núm. 4834/10, presentades
pel Grup Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable
de Josep Melià i Ques, d’Isabel Alemany i Moyà i de Maria
Antònia Sureda i Martí.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a regular, a través d’una norma amb rang de llei, la
participació institucional de les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un recurs d’inconstitucional contra el
Reial Decret Llei 11/2010, de 9 de juliol, d’òrgans de govern
i altres aspectes del règim jurídic de les caixes d’estalvi per
invasió competencial.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme totes les mesures que estiguin al seu
abast per impedir i mostrar el seu rebuig a la deslocalització
i la privatització de les caixes d’estalvi de les Illes Balears.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a posar en marxa, en un termini no superior a 2 mesos, el nou
model de cogestió aeroportuària en que necessàriament s’han
d’incloure els aeroports de les Illes balears
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a iniciar els tràmits per
escometre la transferència de les competències en polítiques
actives d’ocupació.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir bonificacions fiscals en l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, quan
es tracti de l’adquisició del primer habitatge o d’un immoble
per ser primer habitatge per part de joves.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar la rehabilitació d’edificis inventariats
amb bonificacions fiscals i ajudes directes a la rehabilitació.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar polítiques de formació dels empresaris
dirigida a la creació i transformació d’empreses excelAlents a
través de polítiques de millora i reenginyeria de processos.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir mecanismes o polítiques de reinversió de
l’impost de societats dins la mateixa empresa.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a afavorir el mecenatge empresarial com a font
de finançament per iniciatives socials, construcció
d’equipaments i l’edició de determinades publicacions.
11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar una línia decidida de foment de
l’autoocupació, per crear petites i mitjanes empreses que
reforcin el nostre teixit productiu.
12..- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar mesures de discriminació fiscal
positiva a favor dels agricultors i ramaders i del sector
pesquer de les Illes Balears.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures de suport per a l’adquisició a
la compra d’aliments per el bestiar, evitant els increments dels
costos generats per la insularitat.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a dur a terme, una vegada
per totes, la transferència de les competències de gestió de la
Justícia amb una dotació adequada.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a planificar mesures per garantir l’ús normal i
oficial dels dos idiomes oficials d’aquesta comunitat autònoma
davant l’Administració de Justícia una vegada hagin estat
transferides les competències de gestió de la justícia.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a evitar i compensar el sobrecost que pateixen els
nostres pensionistes pel fet de viure en una illa, i que té un
índex d’inflació superior al de la mitjana estatal, tot instant el
Govern de l’Estat a que les pensions de les Illes Balears pugin
en relació a l’IPC de les Illes balears i no de la mitjana estatal.
17.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a implementar de manera immediata un sistema
d’accés a Internet sense fil des de tot el territori de les Illes
Balears, com a servei públic a la societat de coneixement,
aprofitant el finançament que ofereix la Unió Europea a través
dels seus fons estructurals.
18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que totes les subvencions destinades als
municipis de les Illes Balears siguin del cent per cent.
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19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir progressivament els cost de les
escoletes de 0 a 3 anys que no es cobreixin amb les tarifes
actuals que paguen els pares.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a iniciar els tràmits per a
la consecució de la transferència de competències en matèria
de immigració.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure dins el Pressupost General de les Illes
Balears que el Fons de Cooperació Local sigui de l’1% del
pressupost total.

30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir polítiques actives destinades a les
empreses per crear ocupació directa per a aquelles persones
treballadores desocupades en situacions més vulnerables i
incentivar la seva contractació

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar les rutes històriques i
arqueològiques per donar a conèixer el nostre patrimoni.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure el turisme gastronòmic com a mesura
de desestacionalització del turisme.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intercedir davant el Govern de l’Estat perquè
la flexibilització de la restricció d’endeutament als ajuntaments
enunciada pel Govern de l’Estat pugui permetre l’endeutament
tant per inversió com per despesa corrent.
24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a cedir la gestió de la finca Can Fasser a l’Ajuntament
d’Andratx i al Govern de les Illes Balears per dur a terme un
centre d’interpretació de la serra de Tramuntana o un museu
de la Mar.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no pujar els imposts de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, successions i IRPF.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar dins els Pressuposts Generals de
les Illes Balears partides que cobreixin part de les
competències impròpies dels ajuntaments, tot instant al mateix
govern que cap nou servei de competència autonòmica que
duguin a terme els ajuntaments estigui suficientment dotada.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar l’Institut d’Estudis Baleàrics pel que
fa al seus recursos per tal de contribuir al prestigi social de la
cultura del país arreu del món i a modificar el Decret 38/2010
per tal de retornar a aquest institut les funcions i finalitats de:
- Assessorar el Govern de les Illes Balears i a organismes
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en tots aquells
temes de la seva competència que les siguin solAlicitats.
- Promocionar a l’exterior la difusió de la cultura de les
Illes Balears en coordinació amb l’Institut Ramon Llull.
- Promoure, a més del coneixement del català estàndard i
de les formes literàries de la llengua, l’estudi, el coneixement
i la difusió de les modalitats de la llengua catalana pròpies de
les Illes Balears.
28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a transferir les competències en matèria de costes i
litoral al Govern de les Illes Balears dins l’any 2011.

31.- El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears i al Govern de l’Estat la creació i l’organització
d’un cos de policia propi d’acord amb el que disposa l’article
33 de l’Estatut dins l’any 2010.
32.- El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les
Illes Balears fer sensibilització democràtica i valoració de les
institucions democràtiques, explicant i difonent el nostre
sistema electoral proporcional, ratificant el sistema de
democràcia representativa recollit a la Constitució
33.- El Parlament de les Illes Balears trasllada el Govern de
les Illes Balears la conveniència d’aprovar la Llei del sòl
autonòmica en el període de temps més breu possible, ja que
no hi ha un sol cos normatiu que reguli aquesta matèria i, per
tant, guanyar en seguretat jurídica.
34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar prioritat a les iniciatives generadores
d’ocupació, de desestacionalització, de qualitat, de
diversificació i de promoció de l’activitat turística d’aquesta
comunitat.
35.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar polítiques sobre la immigració
dirigides a facilitar l’adaptació dels nouvinguts a la realitat
social i cultural de les Illes Balears
36.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a crear una xarxa de deixalleries i estendre a tots
els municipis la recollida selectiva de paper, vidre, envasos i
fracció orgànica.
37.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears promocionar i incentivar el reciclatge, tot instant
al Govern a subvencionar als ajuntaments els costos de
reciclatge.
38.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que tots els miniordinadors que s’implantin a les
aules d’educació només continguin programari lliure.
39.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar i reactivar la Conselleria de Medi
Ambient pel que fa a projectes, plans i resolució d’expedients
pendents.
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40.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme en el termini no superior a 2 mesos
la neteja de torrents de les Illes Balears, tot instant a
escometre els projectes programats en aquest sentit.
41.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar en el termini màxim d’un mes el
Consell Agrari Interinsular per donar compte de les noves
propostes de política agrària.
42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar prioritat a l’abonament de les quantitats
pendents corresponents als anys 2008, 2009 i 2010 als
agricultors de les ajudes agroambientals, de races autòctones
en règims extensius, de modernització d’explotacions, de la
incorporació de joves agricultors, etc.
43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar les línies de suport al sector de llet,
ajudes a les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) i a les
Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), així com de la resta
de mesures pròpies de la comunitat autònoma i cofinançades
que encara no s’han convocat.
44.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar ajudes de modernització del sector
agrari i ramader, tot instant que aquestes ajudes siguin
estables i atenguin la previsió de les demandes existents.
45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar ajudes agroambientals de foment de
l’agricultura i ramaderia ecològica, per a la lluita de l’erosió
i manteniment del paisatge rural, de foment de la producció
integrada, de protecció de varietats autòctones amb risc
d’erosió genètica i de foment de les races autòctones en perill
d’extinció i el manteniment de les pastures tradicionals, amb
un dotació econòmica adequada.
46.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport als joves que es volen incorporar
com a professionals agraris a la titularitat de les explotacions
modificat a l’alça el límit màxim de les subvencions destinades
a tal fi.
47.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears posar en marxa la convocatòria dels contractes
territorials d’explotació a Mallorca i a les Pitiüses, per tal de
promoure un model d’agricultura sostenible, amb una dotació
proporcional a l’existent a Menorca.
48.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una deducció autonòmica a l’IRPF
relacionada amb les mesures agroambientals, en inversions en
espais de rellevància ambiental i indemnitzacions
compensatòries de zones de muntanya i desfavorides.
49.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir les inversions necessàries per resoldre,
de manera respectuosa en el medi ambient, la bona gestió dels
residus carnis a totes les Illes Balears.

50.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar i promocionar les escoles de música
i les escoles d’adults a tots els municipis de les Illes Balears.
51.- El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears a destinar dins els pressuposts de l’any 2011
recursos econòmics directes per aquells municipis que tinguin
més d’un 75% de la seva costa protegida.
52.- El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears a donar el màxim suport i eficàcia pel que fa a la
recepció i tramitació per part del sector pesquer de les Illes
Balears de les ajudes provinents de la Unió Europea.
53.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cobrir les places de mestres i professors a
efectes que no hi hagi una minva en la qualitat del servei
d'educació.
54.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar les places dins l'oferta educativa per
poder donar cobertura a les demandes dels ciutadans
55.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar més recursos per arreglar les
infraestructures existents a les finques de propietat pública per
ajudar a millorar els nostres espais naturals i poder-los posar
en valor de turisme alternatiu.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Avui
passam a la darrera fase del darrer debat d’orientació de política
general del Govern de les Illes Balears d’aquesta legislatura. Per
tant, avui ens toca concretar el que els dies passats s’ha vengut
debatent en aquesta cambra, un debat que per Unió Mallorquina
ha estat un excés optimista per part del Govern davant els pocs
mesos fins a les properes eleccions. Per això, hem concretat les
nostres propostes en 55 punts concrets que creim del tot
assumibles per part del Govern dins aquests -repetesc- pocs
mesos que queden de legislatura.
Dins aquestes 55 propostes de resolució hi ha propostes que
se circumscriuen en l’esfera de les necessitats estructurals
d’aquestes illes com és la cogestió aeroportuària que tant
necessitam per a la indústria turística. També creim important
que ja aquest govern inici els tràmits pertinents per tal de posar
en marxa el llarg procés de transferència de competències en
matèria de polítiques actives d’ocupació, de costes i litoral i
Immigració que el Govern de l’Estat ja ha posat en marxa a
altres comunitats. Com no pot ser d’altra manera també feim
referència a la -esperem- immediata gestió de la Justícia amb
una dotació adequada i a part d’això que aquest govern en
minoria ja planifiqui la immersió lingüística de la Justícia per tal
de garantir l’ús normal dels dos idiomes oficials d’aquesta
comunitat.
Per altra banda, també presentam propostes de formació de
foment de l’autoocupació i suport al teixit empresarial. Pel que
fa a temes de la insularitat i arran del debat de les pensions que
tenen a Madrid, des d’Unió Mallorquina proposam que Madrid
tengui en compte el sobrecost que pateixen els nostres
pensionistes pel fet de viure a una illa on la vida és molt més
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cara que a qualsevol indret d’Espanya. Aquesta diferència arriba
a ser molt acusada i fa que el poder adquisitiu dels nostres
pensionistes sigui molt inferior en comparació amb altres amb
les mateixes pensions. Per això, instam el Govern de l’Estat que
les pensions de les Illes Balears pugin amb relació a l’IPC de les
Illes Balears i no l’IPC de la mitjana estatal que sempre està per
sota.
Altres mesures van totalment dirigides a donar suport i
recursos econòmics als sectors primaris, també estructurals per
a les nostres illes, com són l’agricultura, la ramaderia i el sector
pesquer. En aquest sentit, i seguint amb allò que nosaltres
sempre hem defensat, allò de no pujar imposts, ja que frena el
consum i paralitza l’economia sobretot en temps de crisi,
demanam que es doni suport a diferents sectors amb
bonificacions fiscals, fins i tot amb discriminació fiscal positiva
per a sectors estratègics que sofreixen la crisi en la posició
negativa de partida de la insularitat.
També volem fer referència a l’Institut d’Estudis Baleàrics
en el sentit que des que Unió Mallorquina no està en el Govern
ha perdut les competències que feien de l’Institut una eina de
difusió de la nostra cultura a l’exterior en detriment de l’Institut
Ramon Llull.
Parlam també de recursos econòmics cap als ajuntaments
que són les institucions que pitjor pateixen la falta de recursos,
ja que encara no hi ha un model de finançament local i han de
suportar moltes competències que no li són pròpies. Dins aquest
capítol vull fer referència a l’1% del pressupost general de la
comunitat que volem destinar al fons de cooperació local, que
ja s’ha parlat dins aquest parlament i que suposa una injecció
molt important per als ajuntaments ja que el poden destinar a
cobrir despesa corrent o a inversions, segons decideixi cada
ajuntament.
Per acabar, també vull destacar la proposta que feim per tal
de destinar, ja dins el pressupost de 2011, una partida directa per
compensar aquells municipis que tenguin més d’un 75% de la
seva costa protegida, per ajudar-los en la seva protecció envers
la construcció.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Sureda. Passam al torn de fixació de posicions
i primerament pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, el Sr. Llauger té la paraula.
EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em toca posicionar el nostre
grup sobre tres blocs de propostes de resolució en cinc minuts,
per tant, hauré de ser molt, molt ràpid.
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Respecte de les d’AIPF, en primer lloc, respecte d’aquestes
i respecte de les altres no detallaré cada una el sentit del vot
perquè em duria tota la intervenció, en qualsevol cas, ho donaré
als membres del grup corresponent, també ho farem arribar a la
Mesa.
Respecte de les propostes d’AIPF amb caràcter general
votam favorablement una majoria d’aquestes propostes de
resolució. Entenem que moltes d’elles referides a Formentera a
actuacions que s’han de fer a l’illa de Formentera tant referides
a cable elèctric, com a actuacions en els Pujols, com a
actuacions en medi ambient són coses que ja es vénen fent des
del Govern com també la qüestió de la residència, però no està
malament incidir-hi. També estam a favor, lògicament, de
garantir les freqüències per mar entre Formentera i la Península
i també aquesta tendrà el nostre vot favorable.
També votarem a favor de la primera que insta a traspassar
les competències de Justícia amb la suficient dotació
econòmica, i amb això ja enllaç amb les propostes d’Unió
Mallorquina que duen una proposta de resolució en el mateix
sentit, la transferència de Justícia amb les millors condicions
econòmiques, la votarem a favor. Sobre aquest tema de Justícia
hi ha una proposta de resolució que diu que també s’ha de
garantir que el ciutadà respecte de l’Administració de Justícia
pugui utilitzar el català amb tota normalitat, el que passa és que
faríem una transacció a aquesta proposta de resolució, que és la
número 15, que diu que aquest ús normal del català davant la
Justícia pugui ser realitat una vegada transferides les
competències de Justícia. Li ho dic de memòria -ara no la tenc
davant-, la nostra proposta de transacció és llevar aquest final
perquè nosaltres pensam que ja a partir d’aquest moment
s’hauria de fer el possible perquè el ciutadà es pogués adreçar
en català davant la Justícia.
Respecte de la proposta de resolució sobre cogestió
aeroportuària -crec que és la 31- també la volíem votar
favorablement, però també amb una proposta d’esmena que és
llevar un termini. Nosaltres sabem que aquesta qüestió es ve
reivindicant històricament des d’aquest parlament i també
sabem que si no hi ha un termini queda com a una eterna
reivindicació que no se sap mai quina data té, però entenem que
la proposta de data que tenen a la seva proposta de resolució no
és en absolut realista i no permetria res que tengués cap
efectivitat.
Sí estam a favor de la proposta de resolució referida a les
pensions, garantir un nivell de pensions o mínim fent que les
revaloracions siguin segons el nostre IPC i no segons l’IPC
estatal; la trobam una proposta de resolució important i
interessant. Totes aquelles que van a favor o la majoria
d’aquelles que van a favor del sector agrícola ens semblen
també importants en el sentit que si realment complim allò que
tots deim de fer del sector agrícola un sector estratègic hem de
posar mesures per garantir els pagaments de les ajudes i
mesures per garantir polítiques a favor d’aquest sector.
I en altres casos no estam d’acord, en termes molt generals
jo faria una reflexió i és que a les propostes d’Unió Mallorquina
tenen una específica contra la pujada d’imposts de transmissions
i successions, però després en tenen tota una sèrie que suposa un
augment de la despesa. Nosaltres sempre deim que perquè hi
hagi més despesa també hi ha d’haver més ingressos. Amb la
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qüestió de l’impost de successions i de transmissions, com
vostès saben perquè es va aprovar un projecte de llei en el
Consell de Govern, no hi podem estar d’acord, però no entenem
com presenten altres propostes de resolució sobretot destinades
que el Govern doni més doblers als ajuntaments per a tota una
sèrie de qüestions. Nosaltres pensam que els ajuntaments estan
molt ofegats, però també la comunitat autònoma està molt
ofegada i en aquest moment propostes de resolució que totes
van cap a més despesa són males, a vegades, de sostenir.
Sí estam d’acord que hi ha d’haver una llei del sòl, sí que
estam d’acord en general amb aquelles propostes de resolució
que demanen més transferències, no estam d’acord amb la seva
proposta de resolució tal com l’han formulada aquí sobre
l’Institut d’Estudis Baleàrics. Nosaltres pensam que l’Institut
d’Estudis Baleàrics ha complit una funció històrica, ha de seguir
complint una funció històrica, però hi ha d’haver una
reordenació que tengui en compte les competències de cultura
dels consells, les competències en promoció exterior del Ramon
Llull i que delimiti correctament quines són les competències
per a cada un dels òrgans.
Respecte d’Eivissa pel Canvi simplement he d’indicar que
per part del nostre grup donam suport a les seves propostes de
resolució, no puc fer un comentari més que molt de passada a
algunes. Ens sembla molt encertat fer del català la llengua
d’acollida que permeti una bona integració a les persones
vingudes de fora; ens sembla també molt bé incidir, com fan
altres propostes d’altres grups i també nostres, en la qüestió de
les transferències als consells; que es faci una televisió pública
de proximitat i també -com ja he dit d’Unió Mallorquina i com
també crec que presentam nosaltres- que hi hagi ja en aquesta
comunitat autònoma una llei del sòl. Moltes gràcies.

i, per tant, amb la finalització d’aquest procés ara no voldríem
retardar que surti aquesta qüestió, que sortirà aviat, mitjançant
decret.
Vull dir-li que en termes generals donam suport
majoritàriament a un percentatge molt elevat de les propostes de
resolució per vostès plantejades, destacar, d’entre d’altres,
l’aposta que han realitzat per les mesures de caire econòmic i
demanar-li una altra transacció respecte del que és la policia
autonòmica, la proposta de resolució número 31. Li
demanaríem, com no pot ser d’una altra manera, el compliment
estatutari de l’article 33, però que hi hagués la supressió de
l’últim paràgraf o de les dues últimes paraules “dins l’any
2010".
Aquestes són les posicions que hem volgut mantenir
respecte bàsicament de les proposicions per vostès plantejades.
Altres qüestions que han esmentat com és la política de torrents
que és una política que ja es realitza any rere anys, i respecte del
tema de finançament dels ajuntament vull recollir i reiterar unes
paraules, és a dir, quadrar pressuposts, retallar imposts i
incrementar la despesa és fa complicat. Per tant, és veritat que
totes les institucions necessiten un bon finançament municipal,
però també és veritat que els comptes de les altres
administracions, en aquest cas del Govern de les Illes Balears,
tampoc en aquest sentit no van sobrades.
Passaríem al tercer bloc, que són les propostes de resolució
d’AIPF. Li volíem plantejar, respecte de la proposta de
resolució número 3, canviar la paraula “anulAlar” per
!modificar”. És a dir, seria una proposta de transacció que li
plantejaríem, creim que allò que correspon és fer una
modificació. El Grup Socialista comparteix aquí i allà aquesta
posició i així ho defensarà.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Costa té la paraula.
EL SR. COSTA I SERRA:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Farem ara els tres blocs, la posició del vot del Grup Socialista.
En primer lloc, respecte d’Eivissa pel Canvi dir que donarem
suport a totes les seves propostes de resolució i únicament hem
d’esmentar d’una forma simple dues resolucions. Una és
l’aposta clara pel canvi de model de creixement econòmic,
creim que és una resolució important i l’altra que acaba de
destacar qui m’ha precedit a l’ús de la paraula sobre les
polítiques d’integració a la comunitat autònoma del nostre país
com s’han de realitzar, la proposta de resolució número 1. Per
tant, donarem suport a totes les propostes de resolució
presentades.
Respecte d’Unió Mallorquina, a la proposta de resolució
primera li oferiríem una transacció, diu “el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a regular a
través d’una norma amb rang de llei la participació institucional
de les organitzacions empresarials i sindicals”. Li que proposam
suprimir “amb rang de llei” i recordar al Grup d’Unió
Mallorquina que va ser un acord de totes les formacions
polítiques que estaven al Consell de Govern fer-ho per una via
de decret. En aquell moment també hi havia Unió Mallorquina

També durant els últims mesos hi ha un ampli..., hem tengut
diverses discussions respecte de les zones madures, s’inclou
probablement el lloc de referència a Formentera com a zona
madura, que és el nucli dels Pujols, però en lloc de posar
“incloure”, l’únic que es demanaria per part del Grup
Parlamentari Socialista és que es plantejàs que s’estudiï la
possibilitat de veure-ho com a una zona madura.
Aquestes són les posicions del Grup Socialista respecte de
les diferents resolucions dels diferents grups i ja després en les
votacions, direm cadascuna quina és la posició concreta. Moltes
gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Morell.
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LA SRA. MORELL I CUART:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, com és
habitual en aquest debat de propostes de resolució el Partit
Popular sempre vol aprovar el major nombre de propostes i,
com passa sempre, a favor de quasi el 80 o el 90% de totes les
propostes que presenten els grups que donen suport al Govern.
No és recíproc perquè sempre ens queixam que cada any passa
el mateix i som nosaltres els que veim les nostres propostes
molt més minvades, però és igual, no importa. L’important és
que es posin endavant aquestes propostes que siguin bones per
als ciutadans.
Per tant, trobam que totes les propostes que ha presentat el
Grup d’AIPF són molt favorables. Hi ha tot un seguit de
propostes que parlen d’infraestructures molt necessàries a
Formentera, com la línia de Formentera-Dènia, com la nova
delimitació de costes, com l’ampliació del Pla de regadius, com
el tercer cable d’Eivissa Formentera, entre molts altres i una
sèrie de propostes normatives que coincideixen en alguns punts
amb Unió Mallorquina i amb Eivissa pel Canvi, perquè algunes
són molt semblants, per tant, també votarem a favor d’aquestes
propostes de caire normatiu que suposin també una major
regulació i uns majors drets per als ciutadans de Formentera.
Per part d’Eivissa pel Canvi també hem de dir, com sempre
passa, que estam totalment a favor de les propostes que
presenten. Estam radicalment a favor de la gran importància de
la formació, de la lluita contra l’abandonament escolar i contra
el fracàs escolar, estam totalment a favor de la formació i de la
reinserció laboral i la creació de llocs de feina, quan els joves
són uns dels principals oblidats d’aquesta legislatura és evident
que estam completament a favor d’aquestes iniciatives que són
molt necessàries i que necessiten un pla de xoc per intentar
palAliar la situació de crisi que tenim.
Només tendria menció per dues propostes en especial de les
quals no n’acabam d’entendre el significat exacte, són la
número 1 i la número 10. En aquestes dues, la redacció feta pot
induir a un cert error i no entenem exactament el fons on volen
arribar, afavorir un canvi de model de creixement econòmic,
hauríem de parlar moltíssim de quin canvi de model parlam, cap
a on anam i de quin canvi parlam, perquè no podem saber
exactament de què volen parlar amb només aquestes frases.
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en aquesta comunitat autònoma per la seguretat jurídica, i la
número 25.
A la número 25 proposen que no s’augmentin els imposts ni
els actes jurídics documentats, ni els imposts de transmissions
patrimonials ni successions ni l’IRPF. Els he de dir que votarem
a favor d’aquesta proposta si això vol dir que entre Unió
Mallorquina i el Partit Popular podem assegurar que almenys
enguany no s’augmentin aquests imposts. Una altra cosa és que
es vegi la realitat perquè també podem saber i veim que
últimament les propostes que aprova aquest parlament no són
aplicades pel Govern. Per tant, vull expressar el meu
escepticisme que aquestes propostes s’aprovin per majoria i
després siguin aplicades, però així i tot votarem a favor.
Només vull puntualitzar la número 2 i la número 3, no
entenem aquest criteri d’inconstitucionalitat que presenten sobre
el reial decret en qüestió dels òrgans de govern de les caixes, no
consideram que hi hagi aquesta inconstitucionalitat, per ventura
n’hauríem de parlar molt més.
Sobre les transferències de justícia, evidentment hi estam
totalment d’acord, a més és una proposta que ha estat coincident
amb altres grups. El que passa és que la número 15 demana que
el fet..., pel canvi de legislatura que estam a punt de fer, creim
que la número 15 no serà possible, és evident que s’hauran de
garantir els drets que proposen, però com que en aquesta
legislatura no serà possible, crec que és absurd demanar una
cosa que és evident que no s’aplicarà.
Sobre la número 29, les transferències sobre el tema
d’immigració, queda també una mica enlaire, no s’entén molt bé
quin és el significat. Estam d’acord que els temes d’immigració,
de seguretat, de missions, de preservació de fronteres, de control
d’duanes, tot això és competència de l’Estat i no voldríem
interferir en competències que no són nostres. Si es referís
estrictament a l’article 30.49, que tenim la competència
exclusiva en matèria d’integració social i econòmica dels
immigrants, sí que hi estaríem d’acord, però sense envair
competències de l’Administració de l’Estat perquè no ens
pertoca, per això si és el cas, en aquesta votaríem que no.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Pel que fa a Unió Mallorquina, el mateix caire. Totalment a
favor de la quasi totalitat de les propostes presentades, moltes
d’elles iniciatives per palAliar la crisi que són tan importants,
fins i tot moltes coincideixen en alguns punts d’una moció que
presentàrem en temes de joventut fa sis mesos, el Grup Popular,
i que es va aprovar també amb la unanimitat i amb l’aprovació
també d’Unió Mallorquina. Per tant, el foment de
l’autoocupació, l’afavoriment dels agricultors, la
desestacionalització, l’ocupació directa per a gent en situació
més vulnerable, la prioritat a generar ocupació. Evidentment
que ens trobaran al seu costat i hi estarem completament
d’acord.
Sí que voldria fer una menció especial, pel que fa a aquest
darrer bloc, a tres punts: un és el cos de policia, que
evidentment és una de les coses que més s’hauria d’haver posat
en marxa i que segurament s’adormirà sense que pugui veure la
realitat; la llei del sòl, dos anys de retard i molt necessari també

Gràcies, Sra. Morell.
(Aplaudiments i petit aldarull a la sala)
Passam ara al debat de les propostes del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds RGE núm. 4833/10, per
defensar per part del grup aquestes propostes el Sr. Alorda té la
paraula.
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Propostes de resolució RGE núm. 4833/10, presentades
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per assolir el concert econòmic.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta que la llengua
catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears, tal i com
estableix l’Estatut d’Autonomia i rebutja qualsevol actuació o
declaració contrària a la màxima norma legal de les Illes
Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar amb celeritat el Pla General de
Normalització Lingüística aprovat pel Consell Social de la
Llengua Catalana.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar i actualitzar la llei de finançament dels
consells insulars.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a accelerar el procés en marxa de traspàs de les
competències pròpies als consells insulars.
6. El Parlament insta el Govern de l’Estat que, en les properes
negociacions per a establir la normativa de Fons Europeus pel
període 2013-2020, inclogui l’exempció, per part de les
regions insulars, del compliment de la distancia mínima de 150
km de la frontera per ser incloses com a beneficiàries dels
Fons de Cooperació Transfronterera.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que actualitzi de manera proporcional el finançament del nivell
mínim de la dependència, de tal manera que el Grau I nivell 2
tingui un finançament no inferior a 150 i mensuals per
persona i mes.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la creació d’un pla quadriennal d’inversions en matèria de
serveis de dependència, que permeti la creació de places
residencials i de centres de dia per a persones dependents.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’estat
a reformar la Llei General de la Seguretat Social per tal que
el còmput dels dies treballats per les persones fixes
discontinues sigui modificat amb l’objecte de formar el període
mínim de cotització exigible per a l’accés a les prestacions
contributives i/o assistencials de desocupació.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la corresponent reforma normativa
o del criteri d’interpretació normatiu per tal que s’integri la
possibilitat que els treballadors i treballadores fixos
discontinus puguin accedir a la jubilació parcial en igualtat de
condicions que els treballadors i treballadores ordinaris.

11. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
culminar el procés de traspàs al Consell de Menorca de la
gestió del Museu de Menorca, la Biblioteca Pública de Maó i
l’Arxiu Històric.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport al Consell de Menorca en
l’aplicació del Contracte Agrari de Reserva de la Biosfera.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport a l’aplicació dels diversos plans
directors sectorials aprovats pel Consell de Menorca.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l’Estat a fer efectiu
fórmules per garantir les connexions aèries entre les illes i la
península (especialment en la temporada d’hivern) i establir
tarifes més baixes que no discriminin els ciutadans de les Illes
Balears respecte d’altres comunitats autònomes.
15. El Parlament de les Illes Balears insta al Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç a prendre en consideració els
sobrecosts que han de superar les energies renovables; costos
derivats de les singularitats territorials de les Illes Balears, tals
com la reduïda extensió o la condició insular.
16. El Parlament de les Illes Balears insta al Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç a planificar prioritàriament
l’arribada del gas a Menorca a través d’un gasoducte submarí.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de les Illes
Balears a donar un suport decidit al sector agrari a fi de
superar l’actual crisi econòmica, que els afecta molt
especialment.
18. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ens Públic de
Ràdio i Televisió de les Illes Balears a crear un cos de serveis
informatius propi seleccionat mitjançant convocatòria pública
i atenent els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.
19. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
urgent d’aprovar una llei del sòl pròpia de les Illes Balears.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a lluitar activament contra el canvi climàtic,
assumint compromisos de reducció de gasos d'efecte
hivernacle i fent polítiques d'estalvi i eficiència energètica, de
minimització dels efectes i d'adaptació.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a completar el projecte d’electrificació de la línia
ferroviària Palma-s’Enllaç amb l’electrificació de tota la xarxa
ferroviària actual i a l’adquisició de les unitats mòbils
corresponents.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a signar definitivament el protocol de colAlaboració per tal de
garantir el finançament del tramvia de la Badia de Palma per
un total de 380 milions d'euros.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, bé el debat d’enguany, crec que hem de coincidir que
era inevitable que pivotés sobre la situació econòmica i social
que vivim, amb tants de milers de persones sense feina, amb les
incerteses que aquestes convulsions ens han obligat a posar-los
al primer lloc de l’agenda política. A nosaltres ens sembla més
que s’ha de fer, se’ns obliga a fer-ho amb rigor, amb propostes
pragmàtiques i defugint com de la pesta de la demagògia
populista.
No hi ha dubte que l’abast internacional de la crisi, la
limitació de les nostres competències i possibilitats marca un
terreny de joc relativament reduït i tanmateix important i per
tant, l’hem d’activar. La nostra capacitat d’incidència també
tendrà a veure amb els recursos que puguem dedicar a la creació
d’oportunitats de treball, de garantir i aprofundir en l’estat de
benestar.
És a posta que les primeres propostes són precisament per
garantir, augmentar aquesta capacitat d’incidència. El cantet de
voler fer més i més despesa, cada vegada més i amb una caiguda
d’ingressos com la que es produeix no fent res per augmentarlos ens sembla pura demagògia i, entre demagògia i corrupció,
la veritat és que és normal que hi hagi una caiguda de la
credibilitat dels responsables polítics. Per tant, hem de fer
aquest esforç per recuperar la credibilitat i fer propostes
possibles.
Una qüestió que per a nosaltres és cabdal per augmentar els
ingressos és millorar el sistema de finançament per fer-lo més
just. És per tant que en aquesta primera proposta de resolució
reclamam el concert econòmic com a fórmula veritablement
federal i que a més està vigent a l’Estat, per tant no és pot
comentar com a cap fórmula estranya, sinó que és una fórmula
avui pràctica i duta cada dia a la pràctica, ja dic, a Navarra i al
País Basc.
Si avui s’aprova no serà la primera vegada que s’aprova a
aquesta cambra, fins i tot va figurar -com recordaran- en aquell
mític projecte de reforma de l’estatut de l’any 1991, en aquell
temps en què el PP defensava el concert econòmic, i avui crec
que, si hi hagués un vot unànime d’aquesta cambra, i a més hi
hagués un canvi d’actitud, un punt d’inflexió en la manera de
plantejar aquesta reivindicació podríem fer una passa important
de cara als pròxims anys per dur un compromís sincer i posar-lo
en l’agenda política.
En la mateixa línia de moltes altres propostes que també
s’han presentat, demanam compensar de veritat els costos de la
insularitat i per descomptat que no hi hagi ni una sola passa
enrere com algunes que s’havien mig anunciat i que encara hi
ha a l’horitzó. Una de les concrecions bàsiques a reclamar al
Govern de l’Estat és que faci efectiva fórmules per garantir les
connexions aèries entre les illes i la península, sobretot durant
l’hivern, i que ho faci a uns preus assequibles que no siguin
discriminatoris per als ciutadans de les Illes Balears. La
fórmula, quasi que ens és indiferent, en tenim un parell, n’hem
fet propostes i les defensam, però creim que l’important és
garantir aquest objectiu.
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També volem que el Parlament insti el Govern de l’Estat a
treballar per garantir que els fons europeus tenguin molt més
present la insularitat. En aquests moments som els més
perjudicats de totes les illes de la Unió Europea respecte del
sistema que hi ha. Com també demanam al Ministeri d’Indústria
que tengui present la insularitat per tractar els costos de les
energies renovables.
En un altre ordre de coses, Gabriel Barceló insistia en el
debat en la importància de la llengua per a la cohesió social. És
una cohesió que per al nostre grup és imprescindible per a la
solidaritat interna i per generar confiança a tots els nivells. Per
això volem reaccionar davant missatges contra les nostres
senyes d’identitat com ara la llengua pròpia. Per això volem un
nou pronunciament solemne i clar per part del Parlament de les
Illes Balears a favor de la llengua catalana com a llengua pròpia
de les Illes Balears, una proclamació -com recordava el
president- que està plenament garantida i solemnement
establerta a l’Estatut d’Autonomia.
Deia ahir el Sr. Pastor que el que vol és que tothom es pugui
expressar en català, en castellà, en mallorquí deia ell, si és així,
perquè sigui així possible tothom l’ha de conèixer si no, no s’hi
pot expressar, per tant, hem de fer el possible perquè tothom el
conegui i a més, el teu interlocutor també l’ha de conèixer
perquè si el teu interlocutor no el coneix, força l’altre a no poder
exercir aquest dret. Hem vist que a Manacor, a Marratxí, a
Calvià passa amb el castellà, pel que es veu hi ha moltíssima de
gent que no coneix..., només coneix el català, no entén el
castellà i això s’haurà de resoldre, supòs que a Manacor hi deu
haver campanyes en aquest sentit, però en la resta de Mallorca
hem detectat que el que passa també és que hi ha molta gent que
no entén el català i que dificulta, fins i tot dins la funció pública,
exercir aquest dret que tan emfàticament defensava el portaveu
del Partit Popular.
Per tant, per fer possible aquest exercici crec que és
important que mantenguem que la llengua pròpia és la llengua
catalana, a no ser que el que es vulgui sigui és segregació
lingüística i que hi hagi gent que només visqui en castellà a les
Illes Balears, amb la qual cosa evidentment el model del
Círculo Balear i afins... que no ha estat mai el model defensat
per les institucions de les Illes Balears, però no només no volem
tornar enrere, sinó que ens calen passes endavant. Per tant,
tenim un guió, tenim un full de ruta potent en aquest sentit per
un avantatge que té gairebé tots els instruments, que hem
aprovat durant aquesta legislatura, que és un amplíssim consens
amb moltíssim de debat per la societat civil, que és el Pla
general de normalització lingüística aprovat pel Consell Social
de la Llengua. Per tant, demanam també un compromís, una
empenta per part d’aquest parlament en la seva implantació.
Una altra de les mancances de la legislatura ha estat el
d’atorgar el veritable protagonisme als consells o donar-los una
nova empenta. Tenim el compromís de revisar i actualitzar la
Llei de finançament, les dificultats econòmiques no poden
ajornar més aquest repte, com també s’han d’afrontar les
transferències que ja estan pactades, que s’hagin de dur a terme.
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Ben al contrari del que s’apunta i com també es recordava
per part del president d’aquells que volen revisar l’insularisme
i els compromisos amb els consells, pensam que el que ha de fer
el Parlament és reiterar, no només tastanejar el Govern perquè
els compleixi.

També demanam al Govern que renovi el seu compromís en
la lluita contra el canvi climàtic i amb polítiques i amb plans de
mitigació i d’adequació es fan moltes coses, però és evident que
el repte al qual ens enfrontam també és molt gran i cal encara
insistir-hi.

Una de les concrecions està al museu, biblioteca i arxiu de
Menorca que ja estan aprovats també en aquest parlament i
creim que valia la pena una proposta específica per fer una
empenta en aquest sentit.

Finalment, les dues darreres són de polítiques en actuacions
ferroviàries, per un vent apostam per l’electrificació de la línia
actual, demanam al Govern que escolti, que atengui tothom, que
miri de racionalitzat i de consensuar al màxim les seves
decisions, però que no s’enredi, que no es deixi enredar amb
tàctiques dilatòries que només volen que no es dugui a terme
aquesta actuació estratègica de modernització de la xarxa
ferroviària per després, d’alguna manera retreure el fracàs en
l’aposta pel transport públic. Per tant, no caiguin en aquest
parany, tiri endavant l’electrificació de la xarxa.

També va insistir Gabriel Barceló en el suport a les persones
amb més dificultats en aquests moments difícils i en
congruència hem presentat una sèrie de proposicions en aquesta
línia. Demanam per exemple més recursos estatals per a les
polítiques de dependència, que s’afavoreixi més gent, que
l’univers augmenti així com un pla d’inversions que permeti
creació de places residencials a centres de dia. S’hi ha fet un
gran esforç, malgrat les falsedats que s’han dit en aquesta
tribuna, però és cert que encara cal molta més empenta en
aquest sentit, els nostres ciutadans necessiten més places.
També demanam canvis, que el Govern de l’Estat reformi la
Llei de la Seguretat Social per millorar la situació dels fixos
discontinus, una demanda històrica, però que no arriba a
concretar-se. Un altre colAlectiu que per part del nostre grup
creim que ha de tenir un especial defensa per part del Parlament
en aquests moments ja dic també complicats, els dedicam una
proposta genèrica i una de més concreta, sobre el contracte
agrari de la Reserva de la Biosfera a Menorca, és sobre
efectivament el sector primari. Crec que és un sector estratègic,
tots ho deim, tots ho defensam, però certament en aquests
moments cal concretar-ho i donar-los aquest suport que
indiscutiblement mereixen.
Altres propostes, he acabat el temps, amb aquest format de
debat és difícil allargar-se a defensar-les una per una, però les
llistaré perquè en quedi constància per a tots vostès. Una és
l’arribada del gas a Menorca, després dels grans avanços a
Mallorca, on ja ha arribat, a Eivissa i Formentera, on el tema ja
està molt avançat, per tant queda Menorca i creim que és
important que el Parlament així ho defensi.
La internalització dels informatius d’IB3, un compromís que
figura al pacte de govern i que creim que no hauria d’acabar o
no ha d’acabar la legislatura sense que quedi amb una concreció
pràctica, alguna fórmula per internalitzar els informatius per
garantir la seva productivitat i la seva independència.
L’aprovació d’una llei del sòl que a aquestes alçades és
evident que si s’hagués tramitat en normalitat el projecte de llei
del Govern ja hauríem acabat el període d’esmenes, s’hauria
estat debatent i tramitant i podria estar molt avançat. S’ha cercat
una altra fórmula, n’esperam els resultats, de moment hi ha una
nova reunió em sembla que dia 20 d’octubre, veurem que en
surt, en qualsevol cas per al nostre grup és molt important que
hi hagi aquest codi urbanístic per a les Illes Balears i no
escatimarem esforços perquè així sigui.

També, com que apostam pel tramvia de Palma, coneixent
també els adversaris que darrerament li han sorgit, crec que és
important aquesta aposta estratègica pel transport públic i
demanam que el conveni amb l’Estat se signi, es concreti aviat
i garanteixi el finançament íntegre dels gairebé 400 milions
d’euros que ha de costar aquesta gran infraestructura de
transport públic.
Confiam per tant amb el suport de tots els grups,
especialment en aquells temes estratègics, que fins ara ens han
donat suport amb la millora del sistema de finançament i amb
la unitat... proclamar que la llengua pròpia del país és la llengua
catalana, nosaltres donam per acabada aquesta intervenció.
Moltes gràcies.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Alorda. Passam al torn de fixació de posicions
de cadascun dels altres grups.
Pel Grup Parlamentari Mixt intervendrà la Sra. Marí. Sra.
Esperança Marí, té la paraula.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, vull anunciar en primer lloc el vot favorable a totes
les propostes que ens ha presentat just fa un moment el Sr.
Alorda en representació del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds. Moltes coincideixen amb les que hem
presentat tot just fa un moment des del Grup Parlamentari Mixt,
em referesc a les propostes 4, 5, 7, 8 i 19, especialment totes
aquelles que parlen de la millora del finançament dels consells
insulars, del traspàs de competències als consells insulars o bé,
com no pot ser d’altra manera, la necessitat urgent d’aprovar
una llei del sòl pròpia de les Illes Balears.
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La majoria de les propostes del BLOC posen de manifest la
preocupació davant la poca sensibilitat que sovint mostra l’Estat
espanyol a l’hora de considerar l’autonomia de les Illes Balears.
Així tenim que les propostes de resolució 1, 14, 15 i 16
incideixen en aquest aspecte. Per aquesta raó òbviament també
hi votarem a favor, però tenint en compte que treballar per
aconseguir el concert econòmic o la millora de les connexions
aèries és de tota justícia.

I dic en consonància perquè n’hi ha algunes, d’entre les 22
propostes que aporta aquest grup parlamentari, que són de caire
més general i que afecten o fan referència a grans temes tan
econòmics com de principis i de valors que ens preocupen i que
compartim; com també n’hi ha d’altres que són més concretes
i que fan referència a qüestions de les quals s’ha parlat aquí i
que mereixen una puntualització, una acció, com deim, més
concreta, també.

Quant a la número 6, a vegades la Unió Europea aplica uns
estàndards que no ens són útils per satisfer les necessitats de
petits països que en aquest cas tenen aquestes realitats insulars.
Aquests estàndards haurien de ser corregits perquè les Illes
Balears també puguin ser considerades i entrin dins aquestes
consideracions de regions ultraperifèriques. Per tant també li
donarem el nostre suport.

Entre les primeres de caire econòmic, i jo diria que més que
econòmic es podrien definir com d’estructuració de comunitat
autònoma, faré menció a aquelles que insten a treballar per
assolir el concert econòmic, que tant envejam d’altres
comunitats autònomes; o a revisar i actualitzar la Llei de
finançament dels consells insulars, així com a accelerar el
procés de traspàs de les competències pròpies d’aquestes
institucions de la nostra comunitat autònoma. O també aquella
referida al fet que quan s’hagi de negociar la normativa de fons
europeus 2013-2010 s’inclogui l’exempció per part de les
regions insulars del compliment de la distància mínima de 150
quilòmetres de la frontera per ser incloses com a beneficiàries
dels fons de cooperació transfronterera.

També moltes vegades els mateixos que diuen defensar la
llei tot sovint l’obliden sistemàticament quan aquesta llei fa
referència a tot allò que és normativa lingüística, i especialment
a les Illes Balears. La llengua catalana, i ho record, es troba en
una situació molt precària i per tant estam completament
d’acord que necessita de tot el suport de les institucions,
necessitat de tot el desplegament institucional en aquests
moments. Per tant ens afegim a aquesta proclama en defensa del
compliment de la legislació vigent. Serien les propostes 2 i 3 del
BLOC.
També ens satisfà, des d’Eivissa, donar suport a un bloc de
tres propostes que fan referència a l’illa de Menorca: el traspàs
al Consell de Menorca de la gestió dels museu, n’hem parlat
també moltes vegades; l’aplicació del contracte agrari de
Reserva de la Biosfera, o bé els plans directors sectorials
aprovats pel Consell de Menorca. Són les propostes 11, 12 i 13.
També, i finalment, per acabar, vull destacar la proposta
número 17. Entenem que hi ha sectors de la nostra economia
que estan indefensos o són més febles davant la crisi, i que per
tant resten molt afectats per aquesta, i que a més s’afegeix a una
crisi estructural que van arrossegant i que pateixen des de fa
temps. Em referesc al món agrari, i per això ens sembla del tot
adequada la proposta número 17.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
Socialista..., Sra. Rita. Sra. Rita, té la paraula.
LA SRA. RITA I LARRUCEA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats, senyores
diputades. El Grup Socialista comparteix amb el portaveu del
BLOC i PSM-Verds que som a un moment de fer unes
propostes que han de ser realistes i dirigides a incidir en la
millora de la vida d’aquesta comunitat autònoma, i és per açò,
perquè les propostes pensam que s’ajusten a aquest principi, que
puj a aquesta tribuna per anunciar que el Grup Socialista votarà
favorablement aquestes propostes de resolució que ha elaborat
el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
propostes que a més s’han elaborat en consonància amb el debat
de política general que ha tingut lloc aquests dies al nostre
parlament, i amb els anuncis, amb el discurs que va fer el
president Antich.

Altres, més concretes, fan referència a reivindicacions amb
les quals hem estat d’acord, i que hem compartit i també hem
exigit durant molts d’anys, i que encara no ha estat possible la
seva solució per una o altra raó, com són culminar el procés de
traspàs al Consell de Menorca de la gestió del museu, la
biblioteca i l’arxiu de titularitat estatal, o la millora del transport
aeri, o la que insta el Ministeri d’Indústria a planificar
prioritàriament l’arribada de gas a Menorca a través d’un
gasoducte.
Mirin, senyors diputats i senyores diputades, aquesta acció,
aquesta darrera del gasoducte, és absolutament estratègica per
a la nostra illa, que és l’única que ha quedat despenjada d’un
temps o d’uns terminis que podrien ser raonables d’aquest
sistema energètic i d’una manera que nosaltres consideram
discriminatòria. Per què Menorca, declarada Reserva de la
Biosfera per la UNESCO, no ha de comptar per ara, o almanco
al mateix temps que les altres illes, amb gas natural, quan és
aquest el sistema energètic que més convé mediambientalment?
Igualment, i basada en una argumentació semblant, hem de
votar favorablement el fet que es valorin sobrecosts que
representen les energies renovables i que són derivats de les
singularitats territorials de les nostres illes.
No podríem tampoc deixar d’estar d’acord amb el suport a
altres qüestions que afecten de molt a prop les persones o els
sectors més desfavorits de la nostra societat, de la nostra
comunitat, com són actualitzar el finançament mínim de la
dependència o formar un període mínim de cotització per a
l’accés a les prestacions contributives o assistencials de
desocupació per a les persones fixes discontínues, o perquè
aquestes puguin accedir a una jubilació parcial en igualtat de
condicions que els treballadors i les treballadores ordinaris. O
també aquelles propostes dirigides a millorar les condicions del
sector agrari.
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En definitiva, i tal com hem anunciat, votarem
favorablement totes les propostes de resolució del BLOC i
PSM-Verds perquè compartim l’esperit en què estan inspirades
i compartim també la lletra amb la qual estan elaborades.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari Popular
intervendrà..., Assumpta Vinent.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
nosaltres la veritat és que estarem d’acord amb moltes propostes
per votar-les a favor. De 22, 19 les votarem a favor perquè
creim que vertaderament, encara que n’hi ha de molt genèriques
i que vertaderament any rere any van sortint, crec que tal vegada
s’haurien d’acotar un poc més amb uns terminis, però així i tot
són problemes que afecten les nostres illes.
El tema del traspàs de competències als consells insulars i el
seu finançament vertaderament ens preocupa, i com sempre
donam suport a aquest fet. I també tot el que fa referència al
Consell de Menorca, com no pot ser d’altra manera. I pel que fa
al tema de serveis de dependència crec que vertaderament és un
tema que també s’ha d’apostar..., més econòmic, millor
finançament. I el tema, que ens dóna un poc la raó sobre el
debat que ahir hi va haver, el tema que es permetin crear més
places residencials i més centres de dia per a persones
dependents.
Pel que fa al tema d’exigir també que es prenguin en
consideració els sobrecosts de les energies renovables, i també,
com han dit els altres portaveus que m’han precedit, el tema del
gasoducte a Menorca, que vertaderament sempre som els darrers
i estam un poc cansats que totes les actuacions que es facin,
entre altres coses, siguin provisionals, i nosaltres a Menorca ja
necessitam una inversió real i seriosa sobre molts de temes.
El tema també..., no podem posar-nos en contra, tampoc, del
tema del transport públic; per descomptat que tot el que faci
referència a garantir el tramvia, en tot el tema de les línies
ferroviàries també estam totalment d’acord.

També ha desaparegut el tema de la cogestió aeroportuària;
uns anys els interessa, uns altres anys, no, i són temes que..., a
part que vertaderament ens preocupa i molt, sobretot als de les
illes menors, el tema del transport aeri; crec que és un tema que
vostès n’han fet bandera moltíssims d’anys quan estan a
l’oposició, però quan governen no han sabut fer res, han estat
ineficaços cent per cent. Per tant nosaltres no ens podem oposar,
com he dit, a aquestes actuacions, emperò també tenim una
crítica a fer en aquest sentit.
Crec que els problemes reals dels ciutadans de Balears, no
els atacat de front, i per tant per moltes propostes que s’aprovin
a la correguda, si no es fan i no es compleixen no serveixen per
a res.
Bé, nosaltres proposarem també dues transaccions, que són
que, en el punt 2, bé, la número 2, vostè s’ha passat rallant tal
vegada cinc minuts de la llengua, de la llengua catalana, i la
veritat és que no crec que la llengua ens tregui de la crisi,
emperò diu que “com estableix l’Estatut d’Autonomia”; si ho
estableix ja no importa que ho posin més vegades aquí, perquè
és una cosa de compliment. A més nosaltres el que sí volem és
que al final d’aquest punt digui “sense deixar de banda les
modalitats pròpies de cada illa”, perquè la veritat és que
nosaltres creim que és una cosa de caixó. Nosaltres rallam, no
parlam, a Menorca almenys.
I després també l’altra la faríem al punt número 12, que diu
que “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport al Consell de Menorca en l’aplicació del
contracte agrari de Reserva de la Biosfera”. Nosaltres creim que
hem de posar “el suport econòmic”, perquè un toquet per
l’espatlla és bo de donar, però el finançament i els recursos
econòmics a Menorca fan molta falta. Per tant també
demanaríem que es posés aquest punt.
I votarem en contra de la número 1, de la número 3 i de la
número 13, perquè consideram que no són propostes que
nosaltres puguem aprovar de cap manera. La que fa referència
a la número 13, que són els plans directors sectorials aprovats
pel Consell de Menorca, nosaltres amb segons quins plans no hi
venim d’acord i per tant votarem també en contra.
Gràcies.
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

És ver que avui estam en una crisi i que hem de tenir
propostes molt més reals als temps que estam, més assenyades,
però aquestes propostes tampoc no han de caure en saco roto,
perquè moltes vegades ens hem repetit dins aquest parlament,
hem aprovat quantitat de proposicions no de llei que no es duen
a terme perquè el Govern la veritat és que no ha estat molt
eficaç fins ara. Ens queden vuit mesos i hi ha alguna proposta
d’aquí que ens diu que accelerem, accelerem el tema del traspàs
de competències, però és que si en tres anys i mig ni tan sols no
hem arrencat el motor, en vuit mesos que queden d’aquesta
legislatura l’acceleració crec que pot ser mínima.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vinent.
(Petit aldarull a la sala)
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Passam ara al debat de les 25 propostes del Grup
Parlamentari Socialista, RGE núm. 5835/10. Per defensar-les té
la paraula el Sr. Dalmau.
Propostes de resolució RGE núm. 5835/10, presentades
pel Grup Parlamentari Socialista.
1. El Parlament insta el Govern a presentar un pla director
d’Acció Exterior, amb la definició d’una estratègia conjunta
que inclogui els objectius de les relacions amb els organismes
de l’Unió Europea, una descripció dels interessos de les Illes
Balears arreu del món i els mecanismes adients per canalitzar
l’acció exterior a l’àmbit econòmic.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dedicar especial atenció i recursos a la creació i el
desenvolupament dels contractes territorials dins dels diversos
plans de zona insulars, previstos en la Llei estatal 45/2007, de
13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi
rural.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar actuacions relacionades amb el
desenvolupament de l’esport adaptat i la incorporació a la
pràctica esportiva de persones amb discapacitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar actuacions relacionades amb el
desenvolupament de l’esport femení i la incorporació a la
pràctica esportiva de les dones.
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11. El Parlament de les Illes Balears constata que la solAlicitud
de declaració de la Menorca talaiòtica com a Patrimoni de la
Humanitat és un reconeixement i una oportunitat per a la
conservació i valoració del patrimoni històric d’aquesta illa.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Cultura i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears a prioritzar el projecte de climatització del
Museu de Menorca, el projecte de finalització obres de reforma
del Museu de Mallorca i el projecte museogràfic del Museu
monogràfic del Puig dels Molins d’Eivissa.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar la construcció del nou centre educatiu
de Maó que faci possible el trasllat de l’escola d’adults a Sa
Graduada.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tramitar amb la màxima celeritat el reglament
de Ports de les Illes Balears.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar el més aviat possible les obres del dic
del Port de Ciutadella.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l’accés dels ciutadans a habitatges en
la modalitat de lloguer.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè IB3 sigui capdavanter en noves tecnologies
aplicades als mitjans de comunicació per oferir als ciutadans
un servei de major qualitat.

17. El Parlament de les Illes Balears constata que les millores
incorporades al nou hospital de referència de les Illes Balears
suposen una passa endavant per a la nostra comunitat, ja que
tenen en consideració valors tan importants com el respecte a
l’entorn i el patrimoni, el medi ambient, el confort, la docència
i la investigació.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant en el Pla d’infraestructures
educatives per tal de millorar la xarxa de centres públics de les
Illes.

18. El Parlament de les Illes Balears constata el treball que
realitza la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears,
impulsant mesures, plans i programes necessaris encaminats
a garantir una adequada educació sexual.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir impulsant el camp de la formació professional
i els distints programes en marxa per tal de lluitar contra
l’abandonament prematur i el fracàs escolar.

19. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a elaborar un pla d’usos
de l’Hospital Son Dureta que contempli una optimització dels
recursos i les instalAlacions actualment en funcionament i a
més doni resposta a la demanda actual i futura de places
sociosanitàries dins l’àmbit sanitari.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar en la modernització tecnològica dels
centres educatius de les Illes.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a proporcionar, de forma progressiva, als centres
escolars públics de primària de les nostres illes el personal
necessari que s’encarregui de les seves tasques
administratives.
10. El Parlament de les Illes Balears constata l’impuls que
s’ha donat a la xarxa pública d’escoletes als diferents
municipis de les Illes Balears.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits necessaris per a la integració
de tots els organismes competents en emergències, tant
municipals com insulars, autonòmics i estatals en una sola
central de recepció i gestió de telefonades, tal com estableix la
normativa vigent, a la seu d’Emergències 112.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar un pla d’actuacions per consolidar
l’estratègia d’obertura de nous mercats.
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22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a especialitzar, diversificar i enriquir l’oferta
turística actual impulsant una estratègia de promoció que es
centri en els productes turístics que ens diferencien com a destí
i que ens ajudin a l’allargament de la temporada turística.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure la creació del Consell del Treball Autònom de les
Illes Balears, com a eina de debat i coordinació permanent
entre les organitzacions dedicades al treball autònom i les
administracions públiques, amb l’objectiu de contribuir a
incrementar la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social a
les Illes Balears.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
potenciar les inversions previstes en el portal telemàtic
Redtrabaja, que recull les polítiques actives en ocupació
d’àmbit autonòmic i nacional, a fi de que s’esdevingui la
principal eina del teixit empresarial i de la població activa de
la comunitat de les Illes Balears.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a participar i colAlaborar en la promoció de la
formació turística qualificada a tots els nivells, que permeti
que a l’illa d’Eivissa es puguin impartir el proper exercici
2011 els primers cursos i seminaris específics a demanda del
consell i dels agents econòmics i socials de l’illa, i que
s’integraran en el nou campus universitari de Sa Coma.
EL SR. DALMAU I FORTUNY:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Des del Grup Parlamentari Socialista presentam amb
aquestes propostes de resolució tot un seguit d’accions
encaminades a potenciar aspectes que creim interessants per als
ciutadans i les ciutadanes de les nostres illes, propostes totes
elles en positiu i amb contingut d’accions realistes, allunyades
d’aquelles que alguns partits presenten any rere any i que
colAloquialment tothom coneix com el típic copiar i aferrar de
cada dia.
Les propostes de resolució, com deia, són totes amb caire
positiu i amb la voluntat de demanar al Govern un esforç en
temes que avui consideram important per al conjunt de la nostra
societat, i m’agradaria destacar primerament les propostes
relacionades amb el tema educatiu. Volem que el Govern
continuï treballant en el Pla d’infraestructures educatives per tal
de millorar la xarxa de centres públics de les Illes Balears i
palAliar l’herència rebuda. Hem de recordar que en aquesta
comunitat no fa molts d’anys l’única política d’infraestructures
educatives es basava a regalar solars, no indicats per a ús
educatiu, a preu de patató i a iniciatives totalment privades. Per
tant creim positiu el fet que aquest govern potenciï i es cregui el
missatge de potenciar els centres públics, i a això l’animam.
En la línia del discurs del president Antich volem instar a
l’impuls de la formació professional i dels distints programes
que estan ja en marxa i que són ben necessaris per lluitar contra
l’abandonament prematur i el malaurat fracàs escolar. Senyores
i senyors diputats, crec que hem de començar a parlar ja del
concepte èxit escolar i de la necessitat que hem de fer com a
grups parlamentaris, independentment del color polític que
representam, que allunyem la paraula fracàs escolar i comencem

a parlar d’afavorir el concepte d’èxit escolar. Creim molt
necessari treballar en la modernització tecnològica dels centres
educatius a les nostres illes, i sobretot creim molt necessària
també una proposta d’una antiga reivindicació: descarregar de
feina els mestres i proporcionar de forma progressiva als centres
de primària el personal necessari que s’encarregui pròpiament
de les tasques administratives, com deia, una antiga
reivindicació que creim molt necessària, i que aquest govern
farà de ben segur una bona feina en aquest sentit.
Un convid a la conselleria i que és molt important per a
Menorca: accelerar la construcció del nou centre educatiu de
Maó que faci possible el trasllat de l’escola d’adults a Sa
Graduada, una reivindicació interessant i que creim que suposa
un èxit important per als ciutadans i les ciutadanes de l’illa de
Menorca i sobretot també per als habitants de la ciutat de Maó.
I per què no continuar parlant de Menorca?, però d’una altra
temàtica. Instam el Govern a finalitzar el més aviat possible les
obres del dic del port de Ciutadella, una infraestructura molt
necessària i que tothom coneix, que creim important accelerar
i que creim important que el Govern faci tot el possible per
finalitzar el més aviat possible. Ben igual que també creim
important tramitar amb la màxima celeritat el reglament de
Ports de les Illes Balears pel que fa a temes de ports.
Pel que fa a treball, creim necessari que el Govern promogui
la creació del Consell de Treball Autònom, una eina de debat i
de coordinació permanent entre organitzacions dedicades al
treball autònom i les administracions públiques, amb l’objectiu
de contribuir a incrementar la competitivitat, l’ocupació i la
cohesió social a les Illes Balears, una resposta a aquelles
primeres taules on el president del Govern i diferents membres
del Govern s’han pogut asseure amb els agents socials i amb la
patronal i arribar a tenir punts d’acord. Això és fruit d’aquelles
converses i creim bastant important el fet que es promogui
aquesta creació.
Potenciar les inversions previstes en el portal Redtrabaja,
que recull les polítiques actives en ocupació perquè esdevinguin
com la principal eina del teixit empresarial i de la població
activa a les Illes Balears.
I un dels temes importants que té a veure amb l’illa
d’Eivissa i que creim molt necessari és el de creure en treball...,
té a veure amb treball, perdó, i és que el Govern participi i
colAlabori en la promoció de la formació turística qualificada a
tots els nivells que permeti que a l’illa d’Eivissa es puguin
impartir el proper exercici 2011 els primers cursos i seminaris
específics a demanda del consell i dels agents socials i
econòmics de l’illa i que s’integraran en el nou campus
universitari de Sa Coma.
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Altres propostes de resolució que també proposam perquè
siguin aprovades si així ho considera la Cambra són per
constatar la solAlicitud de declaració de la Menorca talaiòtica
com a patrimoni de la humanitat; constatar també l’impuls que
s’ha donat a la xarxa pública d’escoletes de diferents municipis
de les Illes; facilitar també..., instar el Govern a facilitar l’accés
dels ciutadans a habitatges amb la modalitat de lloguer;
constatar que les millores incorporades al nou hospital de
referència de les Illes Balears suposen una passa endavant per
a la nostra comunitat i tenen una consideració de valors tan
importants i de respecte del entorn i el patrimoni. També és
necessari, creim, constatar que el treball que realitza la
Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears impulsant
mesures, plans i programes necessaris encaminats a garantir una
adequada educació sexual. Instar la Conselleria de Salut, també,
a elaborar un pla d’usos de l’Hospital de Son Dureta que
contempli una optimització de recursos a instalAlacions
actualment en funcionament i, a més, doni resposta a la
demanda actual i futura de places sociosanitàries dins l’àmbit
sanitari.
I en temes turístics creim important que el Govern dissenyi
un pla d’actuacions per consolidar l’estratègia d’obertura de
nous mercats, i també d’especialitzar, diversificar i enriquir
l’oferta turística actual impulsant una estratègia de promoció
que se centri fonamentalment en els productes turístics que ens
diferencien com a destí i que ens ajudin a l’allargament de la
temporada turística. També propostes de resolució que van en
la línia de presentar un pla director d’acció exterior en la
definició d’una estratègia conjunta, que inclogui els objectius de
les relacions amb els organismes de la Unió Europea, una
descripció dels interessos de les Illes Balears i els mecanismes
adients per canalitzar l’acció exterior a l’àmbit econòmic.
També altres propostes a què aquí volem fer referència estan
lligades a temes esportius. Com per exemple la que proposam
per realitzar actuacions relacionades amb el desenvolupament
de l’esport adaptat i la incorporació a la pràctica esportiva de
persones amb discapacitat i a realitzar actuacions relacionades
amb el desenvolupament de l’esport femení i la incorporació en
la pràctica esportiva de les dones.
Un altre aspecte important i que també ho feim a la proposta
de resolució número 2, és la de dedicar especial atenció i
recursos a la creació i desenvolupament dels contactes
territorials dins els diversos plans de zona insulars previstes a la
Llei estatal 45/2007, de 13 de desembre, per al
desenvolupament sostenible del medi rural.
I per acabar, si em permeten, una proposta relacionada amb
la radiotelevisió pública de les Illes Balears, perquè IB3 sigui
capdavantera en noves tecnologies aplicades als mitjans de
comunicació, per oferir als ciutadans un servei de major
qualitat.
Com poden comprovar, són unes propostes de resolució
interessants i amb voluntat de ser aprovades amb el major
consens possible.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Dalmau. Passam al torn de fixació de posicions
i per part del Grup Parlamentari Mixt intervé la Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Votarem a favor la majoria de les propostes que ha presentat el
Grup Parlamentari Socialista. Trobam que s’ha de donar suport
a l’esport i en concret a l’esport adaptat i a l’esport femení. En
general hem de fer feina cap els joves en promoció turística, en
temes de treball, de sanitat, és bàsic. També és important lluitar
per al patrimoni de les illes, de totes elles. I arreglar i acabar
infraestructures ja començades. Continuar treballant en
educació, molt important per a tots els sectors, per poder tenir
gent preparada, perquè se pugui treballar en un pla
d’infraestructures educatives impulsant el camp de la formació
professional, modernització tecnològica dels centres educatius,
centres escolars públics amb personal necessari en tasques
administratives.
Ara bé, allà on ens abstendrem és en el punt número 10,
perquè reconec que s’ha fet feina en la xarxa pública
d’escoletes, molta feina i ho conec de prop, però s’ha tornat
carregar els ajuntaments en un temps molt difícils. S’haurien
d’haver donat més ajudes perquè no només pagam la
construcció, sinó el manteniment posterior i la gestió posterior.
Per tant, en aquest punt no podem fer més que abstenir-nos.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds el Sr. Alorda té la paraula.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Dalmau, des del nostre grup donarem suport a totes les
propostes que ens fan des del Grup Parlamentari Socialista.
Creim. com vostè diu. que són propostes en positiu, propostes
a l’abast, propostes que podem realment dur a terme, amb les
dificultats de tota la gestió política i més en aquests moments
amb dificultats econòmiques, però que realment són possibles,
no com d’altres que es plantejaran amb una demanda insistent
de cada vegada gastar menys i ni tan sols les propostes que
teníem i defensàvem plegats, com un concert econòmic l’any
91, sembla que aquesta serà una reivindicació que quan torni
estar a l’agenda política els illencs tornarem estar dividits a
l’hora de reivindicar-la.
Per tant, nosaltres pensam que en la situació actual les
propostes que ens presenta el Grup Socialista són totes elles
d’interès. Donam suport a donar una empenta a aquest pla
director d’acció exterior, com també els contractes territorials
que han estat una oportunitat que ens dóna la Llei de medi rural
i que hem d’aprofitar.
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Les propostes sobre l’esport, tant l’esport adaptat com
l’esport femení creim que certament han quedat un poc enrere
en tot allò que ha representat històricament i des de sempre
l’esport en general i necessiten aquest nou impuls.
En general amb totes les propostes educatives, amb aquest
Pla d’equipaments educatius i amb les propostes en concret que
es plantegen hi estam d’acord. Com deia la Sra. Sureda, hem de
treballar amb educació i a més, hi hauríem de treballar en
educació, de les dues maneres. Per tant, donarem suport a totes
les propostes que en aquest sentit apunten.
És cert que per exemple el personal administratiu en els
centres podria permetre que els docents tenguessin una major
llibertat i fins i tot una major dedicació a la feina que realment
els pertoca, que és la part lectiva; com també hi ha la idea de la
modernització tecnològica, la formació professional. I com
també s’ha apuntat, jo crec que un dels punts destacats
d’aquesta legislatura, les escoletes. I és cert que amb l’empenta
que s’ha duit a terme hem quedat en un mig camí, per la situació
que tots coneixem, intentar fer centres de 0 a 3 arreu, universals
i a preus realment socials serà un repte que ara mateix és
complicat. Però hi hem de continuar insistint, hem de seguir
donant una empenta i mentre sigui necessari tots els actors hi
hauran de ser. La part social -és evident- correspon als
ajuntaments, la part educativa correspon al Govern.
No només donam suport a aquesta demanda al Ministeri de
Cultura, sinó que trobam molt adequat aquest compromís que ja
té de prioritzar i de dur a terme el projecte de climatització del
Museu de Menorca, el projecte de finalització de les obres del
Museu de Mallorca, que realment urgeix i, ja no parlem del Puig
dels Molins d’Eivissa, que certament cal posar en servei.
També el Reglament de ports creim que seria una regulació
positiva, necessària, com també aquesta demanda que la política
d’habitatge es dediqui sobretot als habitatges de lloguer. Tenir
aquest banc d’habitatges de lloguer per a situacions
conjunturals, o que tots aspiram que siguin conjunturals i que
permetin haver-hi més rotació quan canvien les situacions
econòmiques dels inquilins i mantenir sempre aquesta modalitat
en propietat pública d’edificis per poder destinar al lloguer.
Respecte de Son Espases és conegudíssima la nostra
proposta, la nostra situació. Creim que és un indret
absolutament inapropiat, un dels desastres que s’han culminat
en aquest país en aquests darrers temps, però és evident que en
aquestes alçades l’únic que pretenem és que quedi el més ben
adaptat i que sigui un èxit el servei que hagi de dur a terme. Hi
ha un moment on canvia l’escenari i no pots oposar-te una
vegada feta. Per tant, donam suport que se’n tregui el màxim
profit. Com també a elaborar aquest pla d’usos de l’Hospital de
Son Dureta, està claríssim que hem de treure el màxim profit
d’un magnífic solar, nosaltres pensàvem que era una ubicació
extraordinària i magnífica per la feina que ha duit a terme fins
ara, maldament l’equipament hagi quedat tan obsolet i que
hagués estat perfecte. Ara d’aquell lloc privilegiat que és Son
Dureta, evidentment se n’ha de treure tot el profit possible.

L’allargament de la temporada turística és un objectiu clau
que tots hem compartit i per tant, tots els productes turístics que
es duguin per dur a terme aquest objectiu són benvinguts.
Com també ho és aquest consell del treball autònom que ens
plantegen i que creim que també pot ajudar a enfocar millor la
problemàtica d’aquest colAlectiu.
El darrer punt, també ens agradarà veure que el 2011 ja hi
pugui haver aquest campus universitari de Sa Coma, el termini
que posa la proposta és certament ambiciós. Però creim que
aquestes obres i aquesta empenta que s’hi ha duit a terme s’ha
d’intentar veure-la i tenir-ne profit els ciutadans com més aviat
millor.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
la Sra. Marí té la paraula.
LA SRA. MARÍ I FERRER:
Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Volem
manifestar al Partit Socialista que donarem suport a la majoria
de les seves propostes i mirin que de vegades ens ho posen
difícil, perquè per una banda parlen que és un discurs en positiu
i que volen el màxim consens i en canvi quan pugen aquí dalt el
primer que fan és tirar una pedrada a l’oposició. Jo crec que la
seva vocació sempre és d’oposició i encara no se n’han adonat
que fa tres anys que són Govern.
Però entrant a allò que realment interessa a tots els ciutadans
i que són les seves propostes, les dividirem en 4 grans blocs. Un
primer que fa referència a economia i treball, les 1, 2, 5, 21, 22,
23, 24 i 25, totes elles amb efectes sobre la nostra economia, a
les quals donarem suport en coherència amb allò que ahir el
nostre portaveu va manifestar que és la nostra voluntat d’arribar
a acords en tot allò que sigui positiu per als ciutadans.
L’allargament de la temporada turística, l’obertura de nous
mercats, el disseny d’una nova acció exterior ben planificada no
són objectius nous que ara descobreix el seu govern. El Partit
Popular ja hi ha treballat amb força i decisió, però tots som
conscients de què hi ha molt per fer per assolir aquests
objectius. Per tant, desitjam que això serveixi per arribar una
altra vegada a la temporada de sis mesos que tots volem.
Abans d’ahir, Sr. President, xifrava la seva esperança en el
món del treballadors autònoms amb la creació d’un consell del
treball autònom. Li donarem suport, si bé els manifestam que la
creació d’aquest consell no va acompanyada de mesures
legislatives, fiscals i de suport financer, difícilment invertirem
la tendència que en els darrers tres anys tenim 3.773 empreses
menys que l’any 2007.
Menció important mereix el bloc que es refereix a
l’educació. Les resolucions 6, 7, 8 i 9 rebran el nostre suport.
No podem estar més d’acord que hem treballat tot el que sigui
necessari per aconseguir una millor formació professional, unes
millors infraestructures i una aplicació de les tecnologies a
l’ensenyament. En allò que no podem estar d’acord és en la seva
autocomplaença a l’hora d’avaluar la seva gestió. Els ho deia la
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portaveu d’Unió Mallorquina i jo aniré més lluny a l’hora de
parlar de la proposta número 10 referida a les escoletes. Aquesta
és una mostra del seu doble llenguatge, per una part ens diuen
que inverteixen en infraestructures i realment aquesta legislatura
si serà recordada per alguna cosa serà per la legislatura dels
barracons. Vostès només han acabat aquelles escoles que va
començar el Partit Popular, les altres són barracons, i Eivissa
n’és una bona mostra.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Finalment passarem al debat de les 86 propostes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 4831/10.
La número 1 no ha estat admesa, d’acord amb l’article 169.1
del Reglament i per tant, no serà ni debatuda ni votada.
(Remor de veus)

No podem coincidir també en la seva proposta de l’Escola
Graduada, proposta número 13. Nosaltres no volem eliminar Sa
Graduada, el que volem és una nova escola de primària i una
nova escola d’adults mantenint Sa Graduada.
Quant a infraestructures, vostès fan un esment a dues
infraestructures portuàries, la número 14 referida a la redacció
del reglament i la número 15 referida al dic de Ciutadella. En
els dos casos li farem una proposta de transacció. A la número
14 li proposam que quedi redactat de la següent manera: “a
tramitar amb el màxim consens dels sectors afectats i celeritat”.
Per tant, introduiríem entre “tramitar” i “celeritat” les paraules
“consens dels sectors afectats”. I en relació amb el dic de
Ciutadella, els donam suport, però els demanam que vagin més
lluny. No ens basta que facin molta via a acabar el dic, sinó que
també els demanam que facin la mateixa via a fer l’estació
marítima definitiva i el vial d’accés. Per això demanam que
s’inclogui en el final de la proposta de resolució número 15,
després d’una coma “qui inclogui l’estació marítima definitiva
i el vial d’accés”.
Menció a part mereixen, però, les propostes referides a salut.
A la 17 i a la 18 no li podem suport. Son Espases, ja n’hem
parlat en el debat, és una mostra de cinisme i sobre Son Dureta
i els seus futurs usos hi hauríem pogut fer feina des de fa tres
anys.
Finalment ens abstenim en la número 20 perquè ens
preocupa que vulguin utilitzar aquesta coordinació que tots
volem per eliminar una cosa que funciona molt bé com és el
061.
Les 3, 4, 11, 12 i 16 que fan referència a esports, habitatge
i cultura tenen el nostre suport.
I per acabar vull lamentar que una proposta no de llei que va
ser presentada per tots els grups de forma conjunta, la solAlicitud
de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni de la Humanitat, ara
vostès en vulguin fer un ús polític presentant tots sols una
proposta, enlloc de presentar-la en la mateixa línia i el mateix
esperit una proposta conjunta d’aquest parlament. Esperam que
la mateixa consideració i suport que hem donat a les seves
propostes de resolució facin vostès el mateix amb les del Partit
Popular.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Senyores diputades, els preg una mica de silenci.
Per defensar-les en nom del Grup Popular té la paraula el Sr.
Jerez.
Propostes de resolució RGE núm. 4831/10, presentades
pel Grup Parlamentari Popular.
1. [La primera proposta no ha estat admesa per la Mesa
conformement amb l’article 169.1 del Reglament de la
cambra]
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar, de manera urgent, l’Autoritat de Gestió de
la Serra de Tramuntana, després de més d’un any d’haver-ho
acordat per unanimitat de tots els membres de la Comissió
d’Ordenació Territorial i en una moció debatuda en el Ple del
Parlament.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Central a
signar el conveni de torrents, d’una vegada per totes, on es
recullin els doblers que varen quedar pendents dins l’any 2009
i a més es contempli la quantitat per al 2010.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè detalli quines finques pensa adquirir dins
aquests darrers vuit mesos amb els trenta milions d’euros que
encara resten per invertir a les Balears durant la present
legislatura.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central per
tal que les depuradores de Palma II, Santa Eulàlia, Port
d’Addaia i Can Picafort siguin una realitat abans de finalitzar
aquesta legislatura i per tant que abans del proper mes de
maig de 2011 estiguin en ple funcionament i rendiment.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar el Pla de residus perillosos de les Illes
Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que doni compte en la comissió pertinent del
Parlament de quines mesures ha dut a terme durant el darrer
any per tal que les Balears no s’allunyin més del Protocol de
Kioto.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a signar de manera urgent els convenis pertinents amb
els ajuntaments per a les obres de millora de fuita d’aigües i
separació d’aigües pluvials i residuals, tal com es va
comprometre en el pressupost de l’any 2010.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu el Pla de deixalleries que va ser presentat
ara fa més de dos anys.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que durant el 2010 i el 2011 faci realitat el
projecte del Museu Marítim de les Illes Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per a
solucionar el problema dels nitrats a les aigües potables de
Menorca, i molt especialment a donar una solució immediata
i definitiva per la implantació d’una planta potabilitzadora a
Es Castell, tal i com es va comprometre i a executar el projecte
integral dels pluvials d’Alaior.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma i el Govern central a iniciar de forma
urgent els tràmits necessaris per a la immediata construcció de
la depuradora de Vila (Sa Coma).

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar les obres de construcció del nou edifici
de l’Ajuntament Es Migjorn Gran, tal i com es va
comprometre.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar les condicions tant del transport aeri
com del marítim com a instrument de potenciació econòmica
de Menorca, Eivissa i Formentera mitjançant declaració
d’interès públic.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar una auditoria jurídica i tècnica de les
obres del tren a Manacor.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prolongar el metro de Palma fins al Parc Bit.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prolongar el metro de Palma fins a l’Hospital de Son Espases.
24. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol canvi
en el descompte aeri dels residents que suposi una davallada
del pressupost existent en els Pressuposts Generals de l’Estat
de l’any 2010.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a tramitar amb caràcter d’urgència la
reparació i prolongament de l'emissari de la depuradora de
Vila (Talamanca).

25. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a elaborar el pla d’usos de l’Hospital Verge del
Toro com a equipament sociosanitari, i a prendre les mesures
necessàries per evitar el deteriorament de l’edifici, tal i com es
va comprometre.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma que declari prioritària la neteja de
torrents de l’Illa d’Eivissa, arbitrant les mesures
pressupostàries necessàries a l’efecte.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el Decret d’imposició del català a la
sanitat balear i a considerar aquest coneixement com a mèrit
en l’accés a l’administració sanitària.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la neteja de torrents de manera
coordinada amb els ajuntaments.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les actuacions necessàries per tal de
que les esperes sanitàries es redueixin.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a terme la neteja del torrent de
Fornalutx atès el seu grau d’abandó i la manca de solucions
per part del Govern de les Illes Balears al llarg de la present
legislatura.

28. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actitud del
conseller de Salut davant la manca de transparència amb les
actuacions que avui es desenvolupen a Son Espases,
especialment per negar-se reiteradament a entregar el
contracte de modificació de la concessió per a la construcció,
manteniment i explotació del nou hospital de Son Dureta
subscrit amb la concessionària.

17. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a millorar la declaració de servei públic del
transport aeri interinsular, de manera que els perjudicis
provocats per la doble insularitat que pateixen les illes menors
siguin menors.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a urgir l’acabament del dic exterior de Ciutadella
i a construir una estació marítima definitiva i no provisional,
així com un vial que permeti la connexió entre Son Blanc i Son
Oleo de manera urgent i definitiva.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prioritzar la sanitat pública balear sense permetre més retalls
del pressupost sanitari.
30. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a complir immediatament els compromisos assumits en
seu parlamentària, especialment posant en marxa les ajudes a
les persones celíaques i als desplaçats i familiars.
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31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè el colAlegi públic Sa Graduada es
mantingui com a centre escolar de primària, i a facilitar un
emplaçament per a la nova escola d’adults així com per al
Conservatori de Música de Menorca.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar en el municipi de Fornalutx una
solució definitiva per la necessària ampliació de les aules de
la línia de 3 a 7 anys, a més de fer possible l’atenció a la
demanda actual d’escoletes de 0 a 3 anys.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a urgir l’eliminació de barracons a les escoles i
accelerar la construcció de les ampliacions i/o noves escoles
pendents i compromeses.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir la competència de promoció turística
al consells insulars, tal i com preveu el nou Estatut
d’Autonomia i com es va comprometre per al 2011.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
declarar l'illa d'Eivissa com a àrea d'especial inversió en
matèria educativa, donat el dèficit històric que arrossega en
aquest tipus d'inversions, agreujat pel continu augment de
població, la falta de previsió d'aquest govern, el flagrant
incompliment del pla d'infraestructures educatives i la
proliferació d'aules modulars o barracons per assumir la
demanda de places escolars.

43. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a posar en marxa una escola d’hoteleria de
Menorca tal i com va prometre en l’Acord de governabilitat.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar tots els tràmits que impedeixen que
s'acabin les obres del nou IES de Sant Antoni a la illa
d'Eivissa, i que es puguin eliminar els barracons que s'han
instalAlat en l'IES Quartó de Portmany.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb l’aplicació de l’Acord 2008 del
sector de l’ensenyament concertat tal i com es va comprometre
el Govern.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a igualar el pressupost destinat a la Conselleria
d’Educació i Cultura la mateixa quantitat que l’assignat per a
l’exercici del 2009.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè el Pla de Modernització Educativa
Xarxipèlag 2.0 sigui una realitat abans de desembre 2010 tant
per als centres d’educació primària pública com els concertats
de les nostres illes.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restituir de manera immediata les Unitats
Volants de Suport a la Integració ( UVAI ) per als nins i les
nines amb discapacitat.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar, abans del 31 de desembre d’enguany,
el Decret 90/2010, de 16 de juliol, pel qual s’adopten mesures
urgents per reduir el dèficit públic que afecten al personal
docent no universitari dels centres privats concertats de les
Illes Balears.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar de manera immediata l’article 2 de la
Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures
urgents per a la reducció del dèficit públic.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a finançar l’execució de la segona fase de
la construcció del Palau de Congressos d’Eivissa.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar urgentment un pla de xoc per a la
indústria bijutera de Menorca, tal i com es va comprometre.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
elaborar un pla de dinamització comercial del petit comerç de
l’illa d’Eivissa, per implantar mesures per protegir i millorar
el petit comerç.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar amb urgència el Pla per a la indústria
anunciat i promès pel Govern de les Illes Balears el novembre
de 2007.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar i posar en marxa un pla estratègic de
Joventut i al desenvolupament normatiu de la Llei integral de
Joventut.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la signatura d’un gran pacte autonòmic per a
l’emancipació juvenil.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de conciliació de la vida
formativa i laboral per als joves.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la millora de la fiscalitat als joves que
comprin un primer habitatge, i la millora de les condicions de
lloguer, amb avantatges similars a les que oferia el programa
“Palma Habitada”.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar les ajudes a l’autoocupació per a joves
emprenedors.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
iniciar les obres de la biblioteca estatal, que ja te un terreny
cedit a Cas Dominguets en el municipi de la ciutat d’Eivissa,
en un termini de 6 mesos.
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54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a efectuar amb caràcter d’urgència les
obres necessàries que permetin l’obertura al públic del museu
arqueològic de Puig d’es Molins.

65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
finançar el cost total del finançament dels esportistes de les
Balears per a participar en competicions oficials celebrades a
la Península i a les Illes Canàries.

55. El Parlament de les Illes Balears constata la inexistència,
en el discurs del president del Govern, de la política cultural
que du i que pensa dur a terme els darrers mesos de
legislatura. Temes com ara les infraestructures culturals, el
suport als artistes de les nostres illes, el teatre, les arts
plàstiques, l’escriptura, la música, la dansa, etc., han estat
totalment absents en el discurs del president.

66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les gestions necessàries per a garantir
el finançament del cost íntegre dels desplaçaments entre illes
que han de fer els esportistes Balears per a participar en
competicions oficials.

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les gestions necessàries per fer
possible l’auditori previst al municipi de Pollença.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits davant el Govern central i la
UE per aconseguir l’estatus de Zona Agrícola Desfavorida al
territori de les Illes Balears.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la qualitat necessària de les aigües
residuals depurades per a destinar-les a regadiu agrari.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en els instruments d’ordenació
sectorials i territorials la prioritat en el us d’aigües residuals
depurades per a agricultura.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir, en matèria d’infraestructures, la
connexió de totes les estacions depuradores de l’illa d’Eivissa
i les balses de regulació necessàries per a la distribució
d’aigua residual depurada de qualitat a les distintes zones
agrícoles de l’illa.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar els procediments administratius, seguint
els principis de simplificació administrativa regulats en la
normativa europea, en matèria d’agricultura i ramaderia tant
en allò que es refereix a la tramitació d’ajudes com d’altres
procediments.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar amb els representants dels
pescadors professionals d’arrossegament i d’arts menors, de
pesca d’esbarjo de les quatre illes, els continguts i millores,
formació i demés mesures del Projecte de llei de pesca de les
Illes Balears.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar l’import de les ajudes dels plans de
millora de fruits secs a Eivissa.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no transferir les competències en matèria
d’agricultura al Consell Insular de Mallorca en aquesta
legislatura.

67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a establir una línia d’ajudes per a
municipis de recursos limitats que tenen la major part del seu
territori afectat per mesures de protecció territorial, com ara
Sant Joan de Labritja i altres.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a tramitar amb caràcter d’urgència la
redacció, aprovació i dotació pressupostaria, amb
colAlaboració amb les administracions competents, del Pla
d’acció territorial de Platja d’en Bossa i de la Badia de Sant
Antoni de Portmany.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya perquè de forma immediata apliqui el descompte
aeri i marítim a tots els ciutadans no comunitaris amb
residència legal en les Illes Balears en les mateixes condicions
que els altres residents, complint l'acord pres per unanimitat
en aquest parlament.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a rehabilitar als pressupostos generals de l'Estat de
2011 la partida destinada a l'atenció i integració dels
immigrants que ha estat retallada en el 65%.
71. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a elaborar el III Pla Integral d'Atenció a les persones
immigrades.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a solAlicitar que siguin transferides les competències
en matèria de tramitació i resolucions d'autoritzacions de
treball per a persones immigrades.
73. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a augmentar les places de mediadors interculturals i
reconèixer la professionalització d'aquests treballadors
socials.
74. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears al fet que impulsi campanyes de sensibilització que
afavoreixin la integració i la convivència de la nostra societat
multicultural.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a reconèixer la població real immigrant i la realitat
insular en la nostra comunitat a l'hora d'establir els convenis
marcs pressupostaris amb les comunitats autònomes.
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76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya al fet que garanteixi l'eficàcia dels mitjans de
control i seguretat marítims existents en les nostres costes per
detectar l'arribada d'embarcacions de forma ilAlegal i així
acabar amb el tràfic d'éssers humans.
77. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a convocar un congrés anual de codesenvolupament.
78. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a elaborar un pla estratègic de codesenvolupament.
79. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears conjuminar esforços que portin a la consecució dels
“Objectius del milAlenni”.
80. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a reformar la Llei 3/1992 que tracta dels balears en
l'exterior en consens amb totes les cases i centres balears en
l'exterior.
81. El Parlament dels Illes Balear insta el Govern dels Illes
Balears a vincular els projectes de cooperació al
desenvolupament que gestionen les cases i centres balears en
l'exterior amb la Fundació Balears en l'Exterior, amb la
finalitat de facilitar els tràmits que suposen en l'actualitat una
trava per dur a terme aquests projectes.
82. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
que tots els programes d'atenció i ajudes socials destinats des
de la comunitat de les Illes Balears als balears en l'exterior
siguin gestionats per i des de les cases i els centres balears a
l'exterior.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa de manera immediata
l’aplicació de l’article 27 de la Llei Orgànica 1/2004, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l'Estat el finançament
suficient per finançar la Llei de dependència, atenent els
mecanismes que aquesta mateixa estableix.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar amb urgència el Pla d’Ocupació de les
Illes Balears i el programa operatiu 2007-2013 per tal
d’adequar les mesures que contenen a les actuals xifres i nova
situació de l’atur, el número d’afiliats a la Seguretat Social i
a les demés dades de la població activa laboral, així com a les
circumstàncies particulars de les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè juntament amb el Servei Públic
d’Ocupació Estatal elaborin, amb la participació dels
representants dels treballadors i els empresaris, un pla
especial d’ocupació per als més de 10.000 joves, menors de 25
anys, que consten a l’atur enregistrat a les Illes Balears.
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87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla específic de millora de les
condicions laborals per als treballadors amb contractes de fixdiscontinu i a negociar amb el Ministeri de Treball i
Immigració l’aprovació de les mesures que corresponguin a
competències de l’Estat.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Intentaré i procuraré defensar i justificar les 86 propostes
presentades pel meu grup, fent un recorregut que resumeixi en
aquests deu minuts que tenc allò que és prioritari per al Partit
Popular. Esper i confii, també tenc l’esperança, que hi hagi
reciprocitat, és a dir, que l’aprovació de les esmenes per part del
nostre grup ha estat generós amb la resta de grups parlamentaris.
Començaré per medi ambient. És cert i constatable que al
llarg de la present legislatura s’han trobat a faltar accions, s’han
trobat a faltar actuacions decidides a preservar el nostre medi
natural. La manca d’una política en matèria de prevenció
d’incendis n’és un clar exemple i que no oblidam tots aquells
que vàrem presenciar com a Eivissa es cremaren 400 hectàrees
de pins, qüestió que seguirem debatent en aquest parlament en
les properes setmanes.
Un altre gran exemple d’aquesta manca de política de
prevenció del medi ha estat la manca de polítiques de neteja de
torrents, davant dels potencials riscos que amenacen el nostre
territori i especialment les nostres persones, es fa absolutament
prioritari activar un seguit de mesures encaminades a la neteja
d’aquests torrents. Per tant, nosaltres presentam quatre
propostes dirigides en aquest sentit.
I també es fa necessari posar punt i final a un gran dèficit
que hi ha en matèria de sanejament, dèficit en matèria de
potabilització d’aigua, una situació que s’agreuja molt
especialment a Eivissa, a Menorca a un municipi molt particular
com és Es Castell, com també a determinats indrets de l’illa de
Mallorca.
En matèria sanitària el Grup Parlamentari Popular ha de ser
especialment exigent en les seves propostes i constata que a les
Illes Balears l’escenari de mancances en aquest servei és
absolutament extraordinari, que descobreix i deixa a la vista la
incapacitat d’aquesta conselleria de desenvolupar polítiques de
resultats positius. Quatre propostes volem destacar en aquest
sentit: manca d’equipament de l’Hospital Verge del Toro a
Menorca i deteriorament del seu edifici: imposició del
coneixement de la llengua catalana per desenvolupar la
professió mèdica; increment progressiu de les llistes d’espera;
i manca de transparència en les actuacions que es desenvolupen
a l’Hospital de referència de Son Espases. Són quatre propostes
que certifiquen la necessitat d’aprovar les nostres propostes per
tal de procurar reconduir una situació d’empitjorament
progressiu del servei públic sanitari.
En matèria educativa el panorama també és certament
desolador. Una altra matèria allà on el Govern suspèn...
(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, una mica de silenci per favor! Continuï.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Una altra matèria allà on el Govern
suspèn en la seva gestió. L’escenari no pot ser més desolador,
especialment a l’illa d’Eivissa. I més depressiu és encara
l’escenari quan se senten damunt aquest tribuna conceptes com
“èxit escolar”. Per tant, es fa imprescindible que les nostres
propostes en matèria d’educació surtin endavant, perquè
precisament es fa necessari eliminar polítiques palAliatives en
matèria d’infraestructures i desterrar tots els barracons que
sembren la nostra geografia, que en lloc de barracons es
converteixen en veritables campaments escolars. Es fa necessari
també declarar l’illa d’Eivissa com àrea d’especial inversió en
matèria educativa, donat el dèficit històric que arrossega.
I en matèria de cultura és imprescindible també fer esment
a qüestions molt puntuals que s’estan convertint en aquestes
sessions parlamentàries amb propostes clàssiques. És necessari
que es doni resposta definitiva a la construcció d’una biblioteca
pública a l’illa d’Eivissa, com també és necessari que s’obre
d’una definitiva vegada un museu arqueològic, també a l’illa
d’Eivissa, que és el Museu del Puig des Molins, on es concentra
bona part de la nostra història, bona part arqueològica de les
civilitzacions que han passat pel nostre territori i que és una
mostra de l’evolució de la nostra societat.
I també, com no, és especialment interessant i important que
s’aprovi una iniciativa destinada també al món de la cultura, que
no és altra que la construcció d’un auditori al municipi de
Pollença.
No podem deixar de banda tampoc fer especial esment a les
polítiques de transport públic. Presentam un seguit d’esmenes
dirigides a millorar i també a potenciar el transport públic aeri,
marítim i també terrestre; en volia destacar bàsicament dues:
una, aquella que parla de la necessitat de mobilitat que en aquest
moment es manifesta a l’illa de Mallorca, i en particular,
hauríem de començar a pensar que es fa absolutament
necessària l’obertura de noves línies de metro que puguin
arribar a dos indrets importants, com són el Parc Bit i l’hospital
de Son Espases.
I en segon lloc, es fa absolutament imprescindible i urgent
que tengui lloc la declaració d’interès públic del transport entre
illes.
Referència especial també vull fer a l’àmbit turístic, perquè
el meu grup parlamentari vol recuperar la paraula donada per
aquest govern a l’inici de la legislatura, volem mantenir vives
les promeses perquè finalment es puguin materialitzar, tant és
així que reproduïm dues propostes, que també acabaran
convertint-se en aquestes sessions parlamentàries en dues
propostes clàssiques: en primer lloc, la que fa referència al
necessari, promès i compromès traspàs de la competència en
matèria de promoció turística als consells insulars, que ni hi és
ni en aquest moment se l’espera.

I en segon lloc, és importantíssim també que de forma
decidida aquest govern es manifesta d’una vegada, en el sentit
d’impulsar la construcció de la segona fase de l’auditori
localitzat al municipi de Santa Eulària des Riu a l’illa d’Eivissa;
està molt bé que es manifesti entorn de l’impuls des de l’illa de
Mallorca i en particular el que se situa a la ciutat de Palma, però
no hem de deixar de banda altres necessitats que també es
manifesten a altres indrets de la nostra geografia balear, com és
el cas de la segona fase del Palau de Congressos de Santa
Eulària.
I en agricultura també he de fer especial incidència pel que
fa al sector primari. Miri al Grup Parlamentari Popular que la
Conselleria d’Agricultura hagi desaparegut, a nosaltres no ens
fa oblidar que existeix un sector primari, no ens fa oblidar que
existeixen necessitats que han de ser ateses de forma immediata
i que necessiten actuacions de primer ordre. Per tant, presentam
un grup de propostes dirigides a millorar les condicions d’un
sector econòmic, sense representació en aquest moment en
aquest Govern de les Illes Balears.
I per acabar, i no per ser la darrera deixa de ser la matèria
que consider més important en aquest debat, no només en aquest
debat que avui té lloc en aquesta seu parlamentària, sinó en el
que ha tengut lloc durant els dos darrers dies en aquesta mateixa
cambra, deix per al final el més important, les persones, les
seves situacions econòmiques i en particular les seves situacions
laborals, l’atur; perquè hem fet propostes nosaltres en aquest
sentit, perquè les xifres manen i perquè les persones aturades
obliguen aquest Govern a reaccionar. Per tant, vull posar de
manifest tres propostes que són imprescindibles que avui surtin
amb el màxim consens d’aquesta cambra: en primer lloc, s’ha
d’actualitzar de forma immediata el Pla d’ocupació i el
Programa operatiu de fons europeus, s’han de posar al dia, no
podem treballar damunt xifres que estan descontextualitzades,
no podem treballar sobre desajustos, no podem treballar sobre
xifres que estan totalment desfasades, el pla es va fer a l’any
2007 i la situació avui és certament canviant i evident molt
agreujada per la situació que pateixen milers de persones en
aquesta comunitat.
En segon lloc, i amb referència també a l’atur, s’ha de fer un
pla, s’ha d’activar un pla perquè aquelles 10.000 persones que
tenen menys de 25 anys trobin un espai en el món laboral. El
Partit Popular ha fet una proposta en el Congrés dels Diputats
en aquest sentit i crec que avui tenim una oportunitat
inqüestionable per avançar-nos en aquest tipus de polítiques.
I en tercer lloc, es fa també totalment imprescindible un pla
específic per a fixos discontinus per millorar les seves
condicions socials i també per millorar les seves condicions
laborals.
Tot això és el que aquest diputat i el meu grup parlamentari
els havia avui de traslladar, mantenim la confiança que la
generositat amb la qual el Grup Parlamentari Popular actua en
relació amb les esmenes presentades per la resta de grups es
vegi corresposta en aquest cas.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments)
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(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Jerez. Passam al torn de fixació de posicions de
cadascun de la resta de grups. Per part del Grup Parlamentari
Mixt intervé el Sr. Mayans.
Sr. Mayans té la paraula.
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Temes transversals, que crec que també és molt important,
el tema del transport aeri i marítim i el tema del descompte
també és importantíssim, i aquí faig una referència, i agraeix
també i aprofit aquest torn de fixació de posicions per fixar
posició respecte de les meves mateixes, agraeix el suport que es
donarà a una proposta meva quant a fer el contracte
administratiu especial de la línia d’interès públic, o la futura,
esperem, línia d’interès públic Dènia-Formentera. Per tant, tot
va lligat al tema del transport i és important no només assegurar
la connectivitat entre les diferents illes entre si sinó les Illes
Balears cap a l’exterior.

EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, Sra. Presidenta, per fixar la posició respecte de les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Popular, he de dir
que tracten temes molt importants i sobretot reflecteixen una
sensibilitat i treu temes que en el debat no es varen citar i tant de
bo esperem que s’aprovi la proposta de resolució en aquests
temes que en el debat o no es varen citar o es varen citar molt
poc.
Donaré suport absolutament a totes elles, estan fetes moltes
amb molta sensibilitat cap a aquests sectors i moltes d’aquestes
també mancances importants respecte de sectors també
importants a la nostra economia.
Per blocs, el tema dels convenis pendents d’executar, tant
del Govern central, com a inversions pendents d’executar el
Govern balear, són importants, parl per exemples de les fuites
d’aigua, dels torrents, l’adquisició o l’execució del pressupost
pendent en adquisició de finques públiques, tot això són temes
importantíssims i que no se n’ha parlat, per tant evidentment són
propostes molt encertades.
Un tema vital i que pareix mentida que en el temps que som
encara no el tenguem redactat, és el Parc de residus perillosos,
crec que és impensable que aquests temes no estiguin resolts
sobretot tenint en compte que hi ha normativa que obliga a ferlos.
Per illes, el bloc per exemple d’Eivissa, quant a construcció
de depuradora, crec que fa igual referència que el punt que he
dit abans, és impensable que al dia d’avui no la tenguem encara
executada.
En tema d’educació, Institut de Sant Antoni, Palau de
Congressos segona fase i reutilització d’aigües residuals, també
són temes importantíssims.
Quant a Menorca, el tema dels nitrats és un tema també
sensible de veritat, els pluvials d’Alaior, Es Castell la
potabilitzadora i altres temes, crec que són temes que encara que
siguin concrets no s’han de deixar de citar.

El tema de sanitat, el que ha citat el Sr. Jerez, completament
d’acord. I el sector primari també, com repeteix, tant de bo que
hi ha propostes en aquest sentit i que tant de bo aquest sector
veurà reflectit alguna demanda a les propostes que s’aprovin
presentades pel Partit Popular.
Promoció turística en els consells, tema vital, crec que ja ho
vaig a la meva intervenció ahir, queden ja poquets mesos perquè
això, esperem, es faci efectiu i quan es faci efectiu evidentment,
també serà gràcies a l’esforç i a l’empenta de tots els grups
parlamentaris que ho han demanat moltíssimes vegades.
El tema d’immigració, tant de bo també que se’n parla a les
propostes de resolució perquè en el debat poc se’n va parlar.
Quant a les meves propostes, i per fixar també i per explicarles una miqueta, simplement agrair el suport que es donarà a la
majoria d’elles, perquè són temes molts d’aquests que afecten
altres illes a nivell general, però també són temes a nivell
concret de l’illa que represent en particular, i temes importants
i sensibles en aquella illa.
I per acabar, i un tema important, el tema de l’atur, ahir se’n
va parlar molt, crec que les polítiques actives i totes les
propostes que puguem aprovar de cara a disminuir les xifres
d’atur crec que seran importants. I els cursets de formació a
totes les illes, se’n feien abans del 2007 i se’n seguiran fent
després del 2011.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, intervé el Sr. Llauger.
EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Jerez, en aquest debat sobre les propostes de
resolució del Partit Popular trobam a faltar una primera proposta
de resolució que sí venia en el document que es va entregar en
el registre, jo crec que la pròpia no admissió de la Mesa
d’aquesta proposta de resolució ja posa de manifest que allò que
no vol fer o no pot fer o no gosa fer el Partit Popular, que és
utilitzar els instruments de reprovació del Govern, ...
(Remor de veus)
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... que el Reglament els posa a la seva disposició no es ...
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Llauger, s’ha de referir a les propostes de resolució que
estan acceptades.
(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)
Senyors diputats, senyores diputades, els prec una mica de
silenci per favor.
EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Molt bé. Aleshores em referiré a les restants.
Les restants, voldria començar dient que són més d’una
vuitantena i entre les que tenim disposició de votar
favorablement nosaltres i la resta de grups que donen suport al
Govern i les que crec que podem transaccionar o les que
arribarem a transaccionar, crec que en sortiran més d’una
cinquantena d’aprovades, la qual cosa això també parla molt bé
de la nostra disposició al consens i també de la generositat, per
utilitzar el terme que ha fet el Sr. Jerez.
La majoria d’aquestes propostes de resolució són propostes
de resolució molt de detall, molt d’actuacions concretes, cosa
que és positiva perquè la política ha de baixar als detalls, però
en qualsevol cas semblen molt pròpies d’un debat de
pressuposts, amb l’avantatge que en aquest cas no han de
presentar la baixa corresponent i és més fàcil sempre fer
propostes que moltes vegades suposarien una despesa. En
qualsevol cas, sí que els lloam el gust de presentar-ne moltes
referides a medi ambient, és una matèria que ocupa moltes de
les propostes de resolució del Partit Popular, sobre Kioto, sobre
residus perillosos, sobre el Pla de deixalleries, sobre resoldre el
problema dels nitrats, sobre neteja de torrents, les votarem en la
seva gran majoria favorablement, perquè entenem que responen
al que ja es fa des de l’acció del Govern i que el Govern ja
contempla.
També els lloam el gust de fer moltes propostes en matèria
social, sobre acollida de persones immigrants; sobre tenir en
compte la població real de les Illes Balears a l’hora d’establir
convenis amb l’Estat, que és una reivindicació que compartim;
a l’hora de mantenir els descomptes aeris i fer-los extensius als
residents extracomunitaris; a l’hora de reivindicar un bon
finançament de la independència, tot això són propostes que
tendran el nostre vot favorable. N’hi haurà dins aquest capítol
social que no tendran el nostre vot favorable, com aquelles
referides a codesenvolupament, nosaltres compartim que és una
línia interessant de cooperació, però entenem que és una línia
difícil, experimental, que requereix un tractament una mica més
profund i més seriós que el que reflecteixen aquestes dues
propostes de resolució. Igualment, les referides a les cases
balears a l’exterior, hi ha coses que hi podem estar d’acord, però
aquesta vinculació tant directa entre cases balears a l’exterior i
política de desenvolupament en el sud, és una cosa que
històricament hem dit que no compartim.

De la mateixa manera, hi ha algunes coses que proposen,
com un Pla d’emancipació juvenil, amb el qual no hi podem
estar d’acord pel seu propi caràcter d’exageració de fer plans
gairebé de qualsevol cosa; la conselleria ja té una política
juvenil, que té l’emancipació juvenil com a un dels seus
objectius, com no podia ser d’altra manera.
Igualment tenen moltes propostes de resolució sobre la
qüestió de l’ocupació, coincidents també amb els anuncis que
s’han fet durant aquest debat de política general i que, per tant,
les que siguin coincidents amb allò que vol fer i que es proposa
fer el Govern o que el Govern entén que es pot fer les votarem
favorablement.
També els lloam la preferència que fan amb la quantitat de
propostes de resolució per a qüestions d’educació i cultura,
moltes d’elles, no puc entrar en el detall, n’hi ha algunes que no
per qüestions determinades, però moltes sí que tendran el nostre
suport. N’hi ha una que voldria destacar, que és aquella de
mantenir el pressupost d’educació i cultura, mantenir el
pressupost d’educació i cultura a un moment de crisi suposa,
efectivament, una priorització de l’educació i la cultura que
nosaltres compartim, però una vegada més al Partit Popular li
voldríem retreure aquella actitud constant d’exigir despesa,
d’exigir coses que suposen inversió i despesa sense voler fer
mai cap plantejament sobre ingressos; en tot cas volem fer
plantejaments contra la possibilitat de millorar els ingressos.
Respecte de la seva fixació que la política sobre que el català
a la sanitat suposa una imposició del català a la sanitat,
m’agradaria d’una vegada per totes que fessin la reflexió
contrària, que és la política de garantir els drets dels usuaris de
la sanitat pública de poder ser atesos en qualsevol de les seves
llengües.
Dues transaccions per acabar la meva intervenció: a la
proposta de resolució núm. 34, referida al dèficit històric
d’equipaments educatius d’Eivissa, 33, perdonin, 33. Nosaltres
tenim una redacció alternativa perquè entenem que la seva
inventa una figura com a àrea d’especial inversió, que no
acabam d’entendre quina figura és; proposaríem una redacció
més genèrica que seria: “El Parlament de les Illes Balears
constata el dèficit històrica que arrossega l’illa d’Eivissa pel que
fa a equipaments educatius i insta el Govern a prendre les
mesures necessàries per corregir-lo”.
I després, l’altra proposta, l’altra esmena que els volia fer és
referida a la proposta de resolució número 60, que és refereix a
depuradores a Eivissa, i que allà on diu “la connexió de totes les
depuradores”, com que aquest projecte no sabem si podrà ser
efectiu a totes o a la majoria de les depuradores, posar “la
màxima connexió de les estacions depuradores d’Eivissa”.
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Són les dues propostes d’esmenes que els faig, el portaveu
del Partit Socialista també els en farà algunes més. Moltes
gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Boned.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
crec que portam dos dies amb un debat interessant en aquest
Parlament i que aquest tercer dia que, com és habitual, va
dedicat a les propostes de resolució, ha de ser com a mínim,
s’ha de fer tenint en compte precisament aquests dos dies de
debat i el que aquí s’ha posat a consideració, a discussió i com
dic a debat.
No es pot en cap cas defugir de la realitat de la situació
econòmica, ja vàrem sentir ahir que aquesta crisi, no provocada
per aquest govern, és un greu i fort condicionant a l’hora de
tractar o d’intentar executar les previsions que al principi de la
legislatura s’havien fet per part d’aquest govern. Aquesta
situació de crisi que ha provocat que el Govern es vegi obligat
prendre decisions puntuals que venen marcades per la realitat
que es va modificant constantment dins aquest context de crisi.
Entenem que d’aquesta mateixa manera, les propostes que avui
es posen a consideració i a votació haurien també de tenir en
compte aquesta situació i aquestes dificultats.
I vull assenyalar que, tal i com es va poder comprovar en els
dos primers dies de debat, i atenen aquesta situació de crisi, per
part del Govern ja s’han pres un seguit de mesures que, com es
va poder constatar a la intervenció del president, comencen a
aportar resultats positius, no definitius ni el bons que són
desitjables, però sí una primera passa per començar a ser com a
mínim un poc optimistes de cara al futur.
Al mateix temps, en aquestes intervencions dels dos primers
es varen anunciar un seguit de propostes i de mesures que, si bé,
com vàrem poder escoltar, varen ser criticades en molts casos,
per part del Partit Popular, sobretot dient que donava la sensació
que eren propostes que haurien d’haver estat fetes a principi de
la legislatura, perquè no pertoca fer-les en aquest moment, bé,
això és criticable en aquell moment, però les propostes de
resolució que presenta el Grup Popular també es fan i es
presenten iniciatives en aquesta mateixa línia, per tant si ho pot
fer el Partit Popular supòs que no devia ser tan desgavellat que
per part del Govern s’anunciassin els dies anteriors.
Però bé, dir que, amb ànim constructiu, hem mirat
detingudament les propostes de resolució del Partit Popular, que
directament entenem i votarem a favor de més d’una quarantena
d’elles i en transaccionarem algunes també, ens sumarem a les
transaccions fetes per anteriors portaveus i farem alguna
proposta de transacció també.
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Sí volia assenyalar un punt en què -no m’hi entetendré gairevotam a favor, però sí n’hi ha una a la qual volia fer una
especial referència perquè parla de l’estació marítima en el Port
de Ciutadella on es proposa construir una estació definitiva i no
executar la provisional que hi ha. Jo crec que s’ha de fer una
cosa, o bé la que hi ha efectivament es deixa com a definitiva o
a la que estava prevista en els pressuposts se li aplica un
projecte amb un pressupost bastant més baix. Allò que és
impossible és acabar executant la definitiva que estava prevista
inicialment perquè és extremadament cara. Per tant, hi ha les
dues opcions, si es vol que aquesta acabi sent la definitiva doncs
no hi haurà gaires problemes per fer-ho i si llavors s’ha de fer
una altra tampoc no hi haurà problema perquè aquestes
instalAlacions seran aprofitades, però allò que no es pot fer és la
previsió que hi havia inicialment.
Entre les que votaríem que no, ho farem perquè en molts de
casos proposen més despesa quan es criticava que no es
retallava aquesta despesa per part del Govern, es proposen
noves infraestructures quan al principi ens criticava l’obra
pública que s’executava a instàncies del Govern i ara aquí es
proposen compres de finques, millora o increment de la despesa
de capítol 2 fins i tot, i no es volen acceptar respostes que vagin
encaminades a reduir el dèficit públic. Podríem fer referència a
moltes d’elles, no tendré temps per fer-ho i el que sí volia era
referir-me a les transaccions.
Concretament les enumeraré encara que supòs que llavors,
Sra. Presidenta, tendrem en algun moment un recés per
concretar cada una d’elles.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, sí, es farà un recés.
EL SR. BONED I ROIG:
Però, seria a les propostes 5, 24, 32 i 34, 41, 53 i 82. S’ha fet
referència al tema de Balears a l’Exterior, se n’ha parlat per part
del Sr. Llauger, nosaltres a la 82, l’esmena del Partit Popular,
estaríem disposats a acceptar-la sempre i quan s’acceptàs una
transacció que suposàs que aquest programa d’atenció i d’ajuts
socials no fos gestionat i administrat únicament per aquests
centres tal i com es proposa per les cases i els centres balears a
l’exterior sinó que se signàs un conveni de colAlaboració i que
amb la participació d’aquests centres, però hem de tenir en
compte que aquests centres de qualque manera són privats i
quan parlam de fons públics hauríem de ser cuidadors i intentar
que la gestió pugui ser com a mínim compartida. Per això,
proposam la possibilitat d’incorporar que sigui amb aquest
terme, mitjançant un conveni de colAlaboració.
Les esmenes 33 i 34 que fan referència, que parlen
d’educació i que fan referència a barracons, són efectivament el
que hi ha és el que hi ha i no ho negam, l’únic que sí proposam
és substituir aquesta paraula “barracons” per “aules
prefabricades”, simplement són allà, ho són, però per una
qüestió ètica quasi proposam substituir “barracons” per “aules
prefabricades”. Res més, sent així no hauria problema tampoc
per aprovar-les.
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La número 41, que parla d’aules de 3 a 7 anys, l’únic que
faríem és proposar afegir la frase “amb la participació
municipal”. No deixar fora d’aquesta qüestió, a la número 41 perdonau-, la participació dels municipis en aquesta qüestió. A
la número 53 proposaríem eliminar unes frases, per exemple la
que fa referència al termini de sis mesos. Si eliminam aquests
sis mesos també hi hauria predisposició.
Amb la número 24 que fa referència a la qüestió dels
descomptes dels residents podem estar d’acord, però
proposaríem que la darrera part de la proposició, a partir d’on
parla de la davallada del pressupost fins al final substituir-ho per
“davallada dels drets adquirits pels residents de les Illes
Balears”. Pràcticament és assegurar que es mantendrà allò que
es té com a mínim i que no anirà a pitjor, si hem de fer qualque
cosa que sigui per anar a millor, però no a pitjor; aquesta seria
la proposta.
I a la proposta número 5 del Partit Popular proposaríem
afegir després de les paraules “una realitat” una frase que seria
“el més aviat possible” i eliminar la resta fins al final.

EL SR. JEREZ I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
intentaré anar per ordre i donar resposta a les propostes de
transacció presentades. A la proposta número 5 del Grup
Parlamentari Popular acceptam la transacció del Grup
Parlamentari Socialista en el sentit d’afegir, després de “...siguin
una realitat”, incorporar “el més aviat possible”, i deixar la
proposta d’aquesta manera.
A la proposta número 24 el Grup Parlamentari Popular no
pot dar suport a la transacció a aquesta proposta. Consideram
que la partida pressupostària s’ha de mantenir, ha de ser com a
mínim la mateixa, perquè evidentment a aquesta comunitat i als
seus ciutadans els pertany...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Jerez, no fa falta que expliqui el sentit de l’acceptació o
no, senzillament digui si l’accepta o no l’accepta. Gràcies.
EL SR. JEREZ I JUAN:

Aquestes serien les propostes del Grup Socialista que com
he dit supòs que tendrem temps per mirar-les detingudament.

Molt bé. La proposta número 32 és acceptada; substituiríem
la paraula “barracons”.

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Boned. Una vegada acabat el debat de les
propostes de resolució i atès que s’han presentat per diversos
portaveus esmenes o transaccions, farem un recés, fins a les
dotze en punt, a fi que hi pugui haver acord entre els diferents
portaveus. Per tant, a les dotze en punt començarem les
votacions.
LA SRA. PRESIDENTA:

La transacció a la proposta 33 també és acceptada i quedaria
de la següent manera: “El Parlament de les Illes Balears
constata el dèficit històric que arrossega l’illa d’Eivissa en
matèria d’equipaments educatius, i insta el Govern a emprendre
les mesures necessàries per corregir-la”.
La transacció proposada a la proposta 34 també seria
acceptada i a més també en el mateix sentit que la número 32,
llevaríem la paraula “barracons”.

Senyores diputades, senyors diputats, reprenem la sessió
després d’aquest recés, i correspon en aquests moments passar
a les votacions.

La proposta de transacció a la número 37 també seria
acceptada i quedaria de la següent manera: després de les
paraules “a què” s’hauria d’incorporar “el lliurament
d’ordinadors a l’alumnat, que implica...”, i a continuació
quedaria la proposta exactament igual.

Primerament, pel Grup Parlamentari Popular, Sra.
Portaveu...

La transacció feta a la proposta 41 també és acceptada i
s’inclouria al final “amb la participació municipal”.

Senyors diputats, demanen un minut més. Ja que anam bé de
temps crec que no vendrà d’aquí donar un minut més si és per
arribar a qualque consens.

La transacció número 53 també és acceptada i per tant
eliminaríem “en un termini de sis mesos”. La transacció feta a
la proposta número 88 també seria...., 82, perdó, Sra. Presidenta,
també seria acceptada, i la transacció feta a la número 60 també
seria acceptada en el sentit d’eliminar “les connexions de totes”
substituint-ho per “la màxima connexió”.

LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores diputades, senyors diputats, pareix que ara sí
podem començar. Per tant, primerament, pel Grup Parlamentari
Popular demanaria a la seva portaveu, el seu portaveu, perdó, el
Sr. Jerez, que ens digui si les transaccions que li han proposat
són acceptades o no, i quin seria el text que queda.

LA SRA. PRESIDENTA:
Pareix que hi havia també una transacció a la número 18.
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EL SR. JEREZ I JUAN:
Sra. Presidenta, no em consta aquesta transacció; almenys el
Grup Parlamentari Socialista no l’ha feta arribar a aquest grup
parlamentari.
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Passam a votar..., i votam.
(Més remor de veus i conversa inaudible)
Senyors diputats, al nostre monitor surt correcte: 29, 27, 3
abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:
Prefereixen votar a mà alçada?
La 24, Sr. Portaveu, és acceptada; és així?
(S'escolten algunes veus de fons que diuen: sí)
EL SR. JEREZ I JUAN:
A mà alçada.
La 24, Sra. Presidenta, no és acceptada.
LA SRA. PRESIDENTA:
No és acceptada. Molt bé, gràcies, Sr. Portaveu.
Passam, idò, ara a la votació de les propostes números 19,
31, 64 i 73. Passam a votar i votam.
Repetirem. Passam a votar i votam.
Resultat: 29 sí, 27 no. Per tant queden aprovades.
(Alguns aplaudiments)
I, perdó, amb 3 abstencions.

Repetiré: hi ha dues opcions, que els diputats i les diputades
es fiïn dels monitors que tenim aquí tots els membres de la
Mesa, que surt bé, o votar a mà alçada, que també s’hauran de
fiar dels que comptem.
Molt bé, idò de moment continuarem fent confiança als
monitors.
Passam ara a l’altre grup de propostes, que serien les
números 26, 28, 4, 8, 10, 14, 21, 22, 35, 38, 39, 40, 43, 49, 50,
51, 54, 55, 56, 58, 63, 65, 67, 71, 77, 78, 81, 85 i 86.
(Conversa inaudible)
Pareix que no entrarien dins aquest grup la número 26 i la
28, que es votarien a part.

Passam ara a un altre bloc que serien la número 26...
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Sra. Presidenta, me parece que ha habido error en la
votación porque aquí hemos votado no y ha salido sí, y me
prevengo que por el otro lado han votado sí y ha salido no, me
temo.
EL SR. TADEO I FLORIT:
Sra. Presidenta, efectivament, també ens ha passat aquí el
mateix.

Sí, Sra. Presidenta. La número 87 nosotros no la podemos
votar junto con las demás, porque a todas las demás íbamos a
votar que no, pero a la 87 íbamos a votar que sí.
LA SRA. PRESIDENTA:
La 87 no entra en este grupo.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Yo la tenía anotada, la 87.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Els pareix que repetim la votació?
Es la 86, la última.
(Remor de veus)
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Molt bé. Passam a votar i votam.
¿La 86? Entonces va bien.
(Continua la remor de veus)
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Senyores diputades i senyors diputats, ja saben que a
vegades hi ha qualque problema amb aquest sistema, però em
comenten des del servei tècnic que només han de pitjar el botó
de votació quan jo dic “votam”, no abans. Ho dic per si pot
servir de qualque cosa.
Ho tornarem a intentar.

Perdoni, Sra. Presidenta, la 26 i la 28 som nosaltres que
solAlicitam que es posin a un altre bloc.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Presidenta. Un segundo por favor.

Molt bé, idò la 26 i la 28 no entrarien en la votació d’aquest
bloc. Per tant passam a votar i votam.
(Remor de veus)

Sí, Sra. Presidenta, es para pedir que la 46 se votara aparte,
se votaran las otras dos y la 46 aparte.

Passam a votar. Votam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hem d’esperar que s’apagui...

Sr. Portaveu, pot repetir la seva petició?

Tornarem començar. Passam a votar. Votam.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Resultat de la votació: a favor, 32; en contra, 27; cap
abstenció. Per tant, queden aprovades.

Sí, que la 46 se vote aparte y la 45 y la otra, que es la 57, se
votaran juntas.
LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar la 26 i la 28.
Passam a votar. Votam.
Resultat: a favor, 29; en contra, 30; cap abstenció. Per tant,
queda aprovat.

La 46, es pot donar aprovada per assentiment, Sr. Portaveu?
No. La 45 i la 57 es poden donar per aprovades per assentiment.
Així passaríem a votar la 46, d’acord? Passam a votar.
Votam.

(Remor de veus)
32 vots a favor; 27 en contra. Per tant, queda aprovada.
A veure, senyors diputats i senyores diputades, els he
demanat si es fiaven dels monitors que tenim aquí, que hi ha
representació de pràcticament tots els grups, repetesc, dic el
resultat, si algú ho vol comprovar també el convid a venir. Per
tant, continuarem d’aquesta manera.
Passam ara a les propostes de resolució números 2, 3, 6, 7,
9,11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 36, 42, 44, 47,
48, 52, 59, 61, 62, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84
i 87 que sembla que es poden donar per aprovades per
assentiment. És així, senyors portaveus? Perfecte.
I ara tenim un altre bloc que serien les números 5, 32, 33,
34, 37, 41, 53, 82 i 60 que s’han acceptat les tres seccions. Per
tant es poden donar per aprovades per assentiment? Molt bé.

Per tant, una vegada acabat el bloc de propostes de resolució
del Partit Popular, passaríem al Grup Mixt-AIPF.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sra. Presidenta. Per una qüestió d’ordre, m’agradaria per
favor si és possible que em confirmàs que la proposta del Grup
Parlamentari Popular número 31 s’ha votat.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, Sr. Portaveu, s’ha votat, juntament amb les 19, 31, 64 i
73.
EL SR. JEREZ I JUAN:

Per tant, ara passam a votar les números 18 i 24. Sembla que
és més convenient votar-les per separat. Per tant, la primera
votació serà la de la número 18.

Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar. Votam.
(Remor de veus)

Passam ara com he dit al Grup Parlamentari Mixt-AIPF.
Tenim un primer bloc que serien les números 11, 12, 13, 18 i
20.

Passam a votar. Votam.
Passam a votar. Votam.
Aprovada per 59 vots a favor.
Tenim ara la 24. Passam a votar. Votam.
59 a favor. Per tant, queden aprovades.
Passam ara a un altre bloc que serien les números 45, 46 i
57. Passam a votar.

Vots: 32, sí; 27, no; cap abstenció. Per tant, queden
aprovades.
Ara passam a un altre bloc que consisteix en les propostes
número 1, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 16 i 17, deman al portaveu si es
poden donar aprovades per assentiment. Queden aprovades, per
tant, per assentiment.
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Passarem ara a votar la proposta número 2, del Grup Mixt
AIPF.
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A favor, 30; en contra, 29.
Passarem ara a la número 1. Votam.

Votam.
A favor, 10; en contra, 49; cap abstenció.
Pareix pel que veig que es pot donar aprovada per
assentiment. Per tant, la número 2 queda aprovada per
assentiment. Ara, demanaria al Sr. Mayans que ens digui quines
transaccions ha acceptades.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Sí, Sra. Presidenta. Les transaccions són: del punt número 3
es canvia “anulAlar” per “modificar”; a la proposta número 15
“estudiar incloure”, no és així?, i la proposta número 19, en lloc
de 8 posam 4.
LA SRA. PRESIDENTA:
Per tant, les números 3, 15 i 19, atès que s’accepten les
transaccions, es poden donar aprovades per assentiment. Ens
queda la número 5, que també crec que es pot donar aprovada
per assentiment, és així? I queda només la número 8.
Votam. Un momentet.

Correspon ara la número 21. Número 21. Votam.
A favor, 56; abstencions, 3.
Passam ara a votar les propostes de resolució números 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 i 12. Es poden donar
aprovades per assentiment?
I ara passaríem a votar la número 2 on hi havia una
transacció no acceptada, per tant, votaríem la número 2. Votam.
A favor, 30; en contra, 29.
(Alguns aplaudiments)
La número 12 ja s’ha votat per assentiment a l’altre grup
atès que s’ha acceptat la transacció.
Passam ara al Grup Parlamentari Mixt UM. Sra. Portaveu,
ens pot dir quines són les transaccions que ha acceptat?

(Remor de veus)
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
M’arriba que es pot donar també la número 8 aprovada per
assentiment.
Passam ara al Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds. Sr. Portaveu, ens diria quines transaccions ha
acceptat?
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup, que està enamorat
de les modalitats, troba que ara no era proposta, de la proposta
de resolució que nosaltres posàvem. Per tant, no acceptam la
número 2 i en canvi a la número 12 que era afegir “econòmic”
després de “suport”, “donar suport econòmic al Consell de
Menorca”, acceptam la transacció.

Sí, les transaccions de les propostes 1, 4 i 28 no s’accepten.
S’ha acceptat la 15 que canviam, llevam a partir de “Justícia”,
que posa “una vegada hagin estat transferides les competències
de gestió de la Justícia” això ho eliminam. Acceptam la 19, on
posa “assumir progressivament el cost de les escoletes” passarà
a posar “assumir un terç del cost de les escoletes de 0-3". I
acceptam la transacció 31, on posa al final “dins l’any 2010"
que posi “abans del març del 2011".
LA SRA. PRESIDENTA:
Així no accepten la número 4, la transacció a la número 4.
La número 15, Sra. Portaveu?
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé, moltes gràcies. Passam doncs al primer bloc que
consisteix només en la proposta número 18.
Votam.
A favor, 27; en contra, 2; 30 abstencions.
Passam ara a les propostes 1, 3 i 13. La 3 i la 13. La 1 en
aquests moments no la votam, només votam la 3 i la 13.
Votam.

Sí, no, la 31 també posa “el Parlament de les Illes Balears
demana al Govern de les Illes Balears i al Govern de l’Estat
haver iniciat el projecte de creació i d’organització d’un cos de
policia propi, d’acord amb el que disposa l’article 33 de
l’Estatut, abans de març de 2011".
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Portaveu, la número 15 que també veig que tenia
propostes per transaccionar, no les accepta?
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
La 15 sí. Les que no acceptam són la 1, la 4 i la 28.
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Vots a favor?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

Molt bé. Passam a votar la número 2. Passam a votar. I
votam.

A favor 10, en contra 49.
A favor 3, en contra 56.
Votarem ara la 29. Passam a votar. I votam.

Passam ara a les propostes 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20,
21, 22, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 52, 53,
54, 55, 19, 31 i 15.

A favor 30, en contra 29.
(Remor de veus)
Votarem ara la número 3. Passam a votar. I votam.
Molt bé. Idò excepte la darrera que he dit que és la número
A favor 29, en contra 30, cap abstenció.
Votarem ara les número 6, 9, 18, 23, 25, 27, 36, 37, 38, 39,
40, 43...
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Perdó Sra. Presidenta. El resultat que ara ha sortit de la
votació de la 3 el veim un poc estrany. És per veure si es pot
repetir la votació.

15.
Aquestes que acab d’enumerar crec que es poden donar
aprovades per assentiment.
Passam ara a la número 4 que no hi havia hagut acord a la
transacció.
Vots a favor de la número 4?
Queda aprovada, efectivament, per unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:
I crec que ens queda la número 28.
Bé, en vista d’aquesta situació jo els propòs, efectivament,
que votem a mà alçada per tranquilAlitat de tothom. En aquests
moments, per si els diputats i les diputades no ho han sentit,
pareix que la consellera diu que ha votat que sí i en canvi aquí
surt no. Donat que hi ha aquests problemes tècnics, jo els propòs
que es faci a mà alçada.

Falta votar les 28, 1, 50 i 15.
No es poden votar juntes perquè pareix que hi ha votació
diferent.
Per tant, votarem la 28.

Per tant, votarem la número 3 ja que hi ha hagut aquest
problema. És així?

Vots a favor de la 28?

Votam la proposta número 3.

Vots en contra?

Vots a favor de la proposta?

Abstencions?

Vots en contra?

30 a favor, 29 abstencions.

Per tant, el resultat seria: 30 a favor, 29 en contra.

Passam a la número 1.

Molt bé, continuam. Votarem ara les propostes de resolució
del Grup Mixt-UM número 6, 9, 18, 23, 25, 27, 36, 37, 38, 39,
40, 43, 44, 48 i 51.

Vots a favor de la número 1?
Vots a favor 32, vots en contra 27.

D’acord? Molt bé, passam a votar.

(Aplaudiments)

Vots a favor?

Passam ara a la 50.

Vots en contra?

Vots a favor de la número 50?

32 a favor, 27 en contra.

Unanimitat.

Passam ara a la número 16.

I queda només la número 15. Votam la número 15.

Vots a favor de la proposta d’UM número 16?

Vots a favor?
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Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

30 vots a favor, 29 abstencions.

27 a favor, 29 en contra i 3 abstencions.

Passam ara a les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Portaveu, ens pot dir quines són les
transaccions acceptades? De fet crec que només en té una.
EL SR. DALMAU I FORTUNY:
Gràcies, Sra. Presidenta. Les dues transaccions que ha
presentat el Partit Popular i que votarem a favor, fan referència
a les propostes de resolució 14 i 15.
La número 14 quedaria de la següent manera: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tramitar
amb el màxim consens dels sectors afectats i la celeritat el
Reglament de ports de les Illes Balears”.
I la número 15 quedaria de la següent manera: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
finalitzar el més aviat possible les obres del dic del port de
Ciutadella, inclosa l’estació marítima definitiva i el vial
d’accés”.

Ara sí, votarem les 13, 17 i 18.
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots a favor 30, vots en contra 29.
Les propostes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21,
22, 23, 24, 25 i 14 entenc que es poden donar aprovades per
assentiment. És així?
Passam ara, senyores i senyors diputats, a les del Grup
Parlamentari Mixt d’Eivissa pel Canvi. Sra. Portaveu, pareix
que no té cap transacció. Per tant, passaríem directament a la
votació.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Perdoni, si la 10 pot ser votada per separat.

Això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi està, Sra. Portaveu.

D’acord, Sr. Dalmau.

Passam a votar la número 10.

Passam a votar la proposta número 20 del Grup Socialista.

Vots a favor?

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

Vots a favor 27 i 32 abstencions.

30 a favor, 29 abstencions.

Votam ara la número 1.

Votarem ara les propostes 10, 13, 17 i 18.

Vots a favor?

Vots a favor de les propostes?

Vots en contra?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

A favor 30, en contra 29.

Sra. Presidenta, havíem solAlicitat que la 10 es votàs
separada.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Diputada, això s’ha de fer abans de començar la
votació. D’acord, tornarem a votar.
Votarem com demana la portaveu d’UM la número 10.
Vots a favor de la número 10?
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Les propostes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12 es poden donar
aprovades per assentiment?
Una vegada acabades les votacions, senyores i senyors
diputats, els don les gràcies per la seva atenció.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

B)

A)

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 de setembre de 2010, rebutjà
l'apartat b) del punt 1de la Proposició no de llei RGE núm.
2815/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla Hidrològic
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 133, de 18 de juny de 2010).

D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les propostes de resolució
següents derivades del debat general sobre l'acció política i de
govern de l'any 2010.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4831/10, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, derivades del debat sobre l'orientació política general
del Govern. (Mesa de 6 d'octubre de 2010).
RGE núm. 4832/10, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt (AIPF), derivades del debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 6 d'octubre de 2010).
RGE núm. 4833/10, presentada pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 6 d'octubre
de 2010).
RGE núm. 4834/10, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt (UM), derivades del debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 6 d'octubre de 2010).
RGE núm. 4835/10, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, derivades del debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 6 d'octubre de 2010).
RGE núm. 4836/10, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt (Eivissa pel canvi), derivades del debat sobre l'orientació
política general del Govern. (Mesa de 6 d'octubre de 2010).
Palma, a 6 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1. [La primera proposta no fou admesa per la Mesa,
conformement amb l’article 169.1 del Reglament de la
cambra]
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar, de manera urgent, l’Autoritat de Gestió de
la Serra de Tramuntana, després de més d’un any d’haver-ho
acordat per unanimitat de tots els membres de la Comissió
d’Ordenació Territorial i en una moció debatuda en el Ple del
Parlament.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Central a
signar el conveni de torrents, d’una vegada per totes, on es
recullin els doblers que varen quedar pendents dins l’any 2009
i a més es contempli la quantitat per al 2010.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè detalli quines finques pensa adquirir dins aquests
darrers vuit mesos amb els trenta milions d’euros que encara
resten per invertir a les Balears durant la present legislatura.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central per
tal que les depuradores de Palma II, Santa Eulàlia, Port
d’Addaia i Can Picafort siguin una realitat abans de finalitzar
aquesta legislatura i per tant que abans del proper mes de maig
de 2011 estiguin en ple funcionament i rendiment.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar el Pla de residus perillosos de les Illes
Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que doni compte en la comissió pertinent del
Parlament de quines mesures ha dut a terme durant el darrer any
per tal que les Balears no s’allunyin més del Protocol de Kioto.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a signar de manera urgent els convenis pertinents amb
els ajuntaments per a les obres de millora de fuita d’aigües i
separació d’aigües pluvials i residuals, tal com es va
comprometre en el pressupost de l’any 2010.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu el Pla de deixalleries que va ser presentat
ara fa més de dos anys.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a que durant el 2010 i el 2011 faci realitat el projecte del
Museu Marítim de les Illes Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a adoptar les mesures necessàries per a solucionar el
problema dels nitrats a les aigües potables de Menorca, i molt
especialment a donar una solució immediata i definitiva per la
implantació d’una planta potabilitzadora a Es Castell, tal i com
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es va comprometre i a executar el projecte integral dels pluvials
d’Alaior.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma i el Govern central a iniciar de forma
urgent els tràmits necessaris per a la immediata construcció de
la depuradora de Vila (Sa Coma).
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a tramitar amb caràcter d’urgència la
reparació i prolongament del emissari de la depuradora de Vila
(Talamanca).
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma que declari prioritària la neteja de torrents
de l’Illa d’Eivissa, arbitrant les mesures pressupostàries
necessàries a l’efecte.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la neteja de torrents de manera coordinada
amb els ajuntaments.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a portar a terme la neteja del torrent de Fornalutx atès
el seu grau d’abandó i la manca de solucions per part del
Govern de les Illes Balears al llarg de la present legislatura.
17. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a millorar la declaració de servei públic del transport
aeri inter-insular, de manera que els perjudicis provocats per la
doble insularitat que pateixen les illes menors siguin menors.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a urgir l’acabament del dic exterior de Ciutadella i a
construir una estació marítima definitiva i no provisional, així
com un vial que permeti la connexió entre Son Blanc i Son Oleo
de manera urgent i definitiva.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar les obres de construcció del nou edifici de
l’Ajuntament Es Migjorn Gran, tal i com es va comprometre.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar les condicions tant del transport aeri com del
marítim com a instrument de potenciació econòmica de
Menorca, Eivissa i Formentera mitjançant declaració d’interès
públic.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una auditoria jurídica i tècnica de les obres
del tren a Manacor.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prolongar el metro de Palma fins al Parc Bit.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prolongar
el metro de Palma fins a l’Hospital de Son Espases.

24. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol canvi en
el descompte aeri dels residents que suposi una davallada del
pressupost existent en els Pressuposts Generals de l’Estat de
l’any 2010.
25. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a elaborar el pla d’usos de l’Hospital Verge del Toro
com a equipament sociosanitari, i a prendre les mesures
necessàries per evitar el deteriorament de l’edifici, tal i com es
va comprometre.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar el Decret d’imposició del català a la sanitat
balear i a considerar aquest coneixement com a mèrit en l’accés
a l’administració sanitària.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar les actuacions necessàries per tal de que les
esperes sanitàries es redueixin.
28. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actitud del
conseller de Salut davant la manca de transparència amb les
actuacions que avui es desenvolupen a Son Espases,
especialment per negar-se reiteradament a entregar el contracte
de modificació de la concessió per a la construcció,
manteniment i explotació del nou hospital de Son Dureta
subscrit amb la concessionària.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prioritzar
la sanitat pública balear sense permetre més retalls del
pressupost sanitari.
30. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a complir immediatament els compromisos assumits en
seu parlamentària, especialment posant en marxa les ajudes a les
persones celíaques i als desplaçats i familiars.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè el colAlegi públic Sa Graduada es mantingui com
a centre escolar de primària, i a facilitar un emplaçament per a
la nova escola d’adults així com per al Conservatori de Música
de Menorca.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a urgir l’eliminació de barracons a les escoles i
accelerar la construcció de les ampliacions i/o noves escoles
pendents i compromeses.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
declarar l'illa d'Eivissa com a àrea d'especial inversió en matèria
educativa, donat el dèficit històric que arrossega en aquest tipus
d'inversions, agreujat pel continu augment de població, la falta
de previsió d'aquest govern, el flagrant incompliment del pla
d'infraestructures educatives i la proliferació d'aules modulars
o barracons per assumir la demanda de places escolars.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar tots els tràmits que impedeixen que s'acabin
les obres del nou IES de Sant Antoni a la illa d'Eivissa, i que es
puguin eliminar els barracons que s'han instalAlat en l'IES
Quartó de Portmany.
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35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb l’aplicació de l’Acord 2008 del sector
de l’ensenyament concertat tal i com es va comprometre el
Govern.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a igualar el pressupost destinat a la Conselleria
d’Educació i Cultura la mateixa quantitat que l’assignat per a
l’exercici del 2009.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè el Pla de Modernització Educativa Xarxipèlag
2.0 sigui una realitat abans de desembre 2010 tant per als
centres d’educació primària pública com els concertats de les
nostres illes.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restituir de manera immediata les Unitats Volants de
Suport a la Integració (UVAI) per als nins i les nines amb
discapacitat.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar, abans del 31 de desembre d’enguany, el
Decret 90/2010, de 16 de juliol, pel qual s’adopten mesures
urgents per reduir el dèficit públic que afecten al personal
docent no universitari dels centres privats concertats de les Illes
Balears.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar de manera immediata l’article 2 de la Llei
6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per
a la reducció del dèficit públic.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar en el municipi de Fornalutx una solució
definitiva per la necessària ampliació de les aules de la línia de
3 a 7 anys, a més de fer possible l’atenció a la demanda actual
d’escoletes de 0 a 3 anys.
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47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar amb urgència el Pla per a la indústria anunciat
i promès pel Govern de les Illes Balears el novembre de 2007.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar i posar en marxa un pla estratègic de Joventut
i al desenvolupament normatiu de la Llei integral de Joventut.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la signatura d’un gran pacte autonòmic per a
l’emancipació juvenil.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de conciliació de la vida formativa i
laboral per als joves.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la millora de la fiscalitat als joves que
comprin un primer habitatge, i la millora de les condicions de
lloguer, amb avantatges similars a les que oferia el programa
“Palma Habitada”.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar les ajudes a l’autoocupació per a joves
emprenedors.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
iniciar les obres de la biblioteca estatal, que ja te un terreny
cedit a Cas Dominguets en el municipi de la ciutat d’Eivissa, en
un termini de 6 mesos.
54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a efectuar amb caràcter d’urgència les
obres necessàries que permetin l’obertura al públic del museu
arqueològic de Puig d’es Molins.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a transferir la competència de promoció turística al
consells insulars, tal i com preveu el nou Estatut d’Autonomia
i com es va comprometre per al 2011.

55. El Parlament de les Illes Balears constata la inexistència, en
el discurs del president del Govern, de la política cultural que du
i que pensa dur a terme els darrers mesos de legislatura. Temes
com ara les infraestructures culturals, el suport als artistes de les
nostres illes, el teatre, les arts plàstiques, l’escriptura, la música,
la dansa, etc., han estat totalment absents en el discurs del
president.

43. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a posar en marxa una escola d’hoteleria de Menorca tal
i com va prometre en l’Acord de governabilitat.

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les gestions necessàries per fer possible
l’auditori previst al municipi de Pollença.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a finançar l’execució de la segona fase de
la construcció del Palau de Congressos d’Eivissa.

57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els tràmits davant el Govern central i la UE per
aconseguir l’estatus de Zona Agrícola Desfavorida al territori de
les Illes Balears.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar urgentment un pla de xoc per a la indústria
bijutera de Menorca, tal i com es va comprometre.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
elaborar un pla de dinamització comercial del petit comerç de
l’illa d’Eivissa, per implantar mesures per protegir i millorar el
petit comerç.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir la qualitat necessària de les aigües residuals
depurades per a destinar-les a regadiu agrari.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en els instruments d’ordenació sectorials i
territorials la prioritat en el us d’aigües residuals depurades per
a agricultura.
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60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir, en matèria d’infraestructures, la connexió de
totes les estacions depuradores de l’illa d’Eivissa i les balses de
regulació necessàries per a la distribució d’aigua residual
depurada de qualitat a les distintes zones agrícoles de l’illa.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar els procediments administratius, seguint els
principis de simplificació administrativa regulats en la
normativa europea, en matèria d’agricultura i ramaderia tant en
allò que es refereix a la tramitació d’ajudes com d’altres
procediments.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consensuar amb els representants dels pescadors
professionals d’arrossegament i d’arts menors, de pesca
d’esbarjo de les quatre illes, els continguts i millores, formació
i demés mesures del Projecte de llei de pesca de les Illes
Balears.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar l’import de les ajudes dels plans de
millora de fruits secs a Eivissa.

71. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a elaborar el III Pla Integral d'Atenció a les persones
immigrades.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a solAlicitar que siguin transferides les competències en matèria
de tramitació i resolucions d'autoritzacions de treball per a
persones immigrades.
73. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a augmentar les places de mediadors interculturals i
reconèixer la professionalització d'aquests treballadors socials.
74. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears al fet que impulsi campanyes de sensibilització que
afavoreixin la integració i la convivència de la nostra societat
multicultural.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a reconèixer la població real immigrant i la realitat insular en la
nostra comunitat a l'hora d'establir els convenis marcs
pressupostaris amb les comunitats autònomes.

64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no transferir les competències en matèria d’agricultura
al Consell Insular de Mallorca en aquesta legislatura.

76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
al fet que garanteixi l'eficàcia dels mitjans de control i seguretat
marítims existents en les nostres costes per detectar l'arribada
d'embarcacions de forma ilAlegal i així acabar amb el tràfic
d'éssers humans.

65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
finançar el cost total del finançament dels esportistes de les
Balears per a participar en competicions oficials celebrades a la
Península i a les Illes Canàries.

77. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a convocar un congrés anual de codesenvolupament.

66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les gestions necessàries per a garantir el
finançament del cost íntegre dels desplaçaments entre illes que
han de fer els esportistes Balears per a participar en
competicions oficials.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a establir una línia d’ajudes per a municipis
de recursos limitats que tenen la major part del seu territori
afectat per mesures de protecció territorial, com ara Sant Joan
de Labritja i altres.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a tramitar amb caràcter d’urgència la
redacció, aprovació i dotació pressupostaria, amb colAlaboració
amb les administracions competents, del Pla d’acció territorial
de Platja d’en Bossa i de la Badia de Sant Antoni de Portmany.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
perquè de forma immediata apliqui el descompte aeri i marítim
a tots els ciutadans no comunitaris amb residència legal en les
Illes Balears en les mateixes condicions que els altres residents,
complint l'acord pres per unanimitat en aquest parlament.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a rehabilitar als pressupostos generals de l'Estat de 2011 la
partida destinada a l'atenció i integració dels immigrants que ha
estat retallada en el 65%.

78. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a elaborar un pla estratègic de codesenvolupament.
79. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears conjuminar esforços que portin a la consecució dels
“Objectius del milAlenni”.
80. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a reformar la Llei 3/1992 que tracta dels balears en
l'exterior en consens amb totes les cases i centres balears en
l'exterior.
81. El Parlament dels Illes Balear insta el Govern dels Illes
Balears a vincular els projectes de cooperació al
desenvolupament que gestionen les cases i centres balears en
l'exterior amb la Fundació Balears en l'Exterior, amb la finalitat
de facilitar els tràmits que suposen en l'actualitat una trava per
dur a terme aquests projectes.
82. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes que
tots els programes d'atenció i ajudes socials destinats des de la
comunitat de les Illes Balears als balears en l'exterior siguin
gestionats per i des de les cases i els centres balears a l'exterior.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa de manera immediata l’aplicació de
l’article 27 de la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere.
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84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Govern de l'Estat el finançament suficient
per finançar la Llei de dependència, atenent els mecanismes que
aquesta mateixa estableix.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar amb urgència el Pla d’Ocupació de les Illes
Balears i el programa operatiu 2007-2013 per tal d’adequar les
mesures que contenen a les actuals xifres i nova situació de
l’atur, el número d’afiliats a la Seguretat Social i a les demés
dades de la població activa laboral, així com a les
circumstàncies particulars de les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè juntament amb el Servei Públic d’Ocupació
Estatal elaborin, amb la participació dels representants dels
treballadors i els empresaris, un pla especial d’ocupació per als
més de 10.000 joves, menors de 25 anys, que consten a l’atur
enregistrat a les Illes Balears.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla específic de millora de les condicions
laborals per als treballadors amb contractes de fix-discontinu i
a negociar amb el Ministeri de Treball i Immigració l’aprovació
de les mesures que corresponguin a competències de l’Estat.
Palma, a 6 d'octubre de 2010.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
impulsar la construcció del tercer cable entre Eivissa i
Formentera.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un nou projecte de llei de Règim Especial
balear segons determina la DT 6a. de l’Estatut d’Autonomia i
que pugui ser aprovat a la present legislatura.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar l’ADS de Formentera.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consensuar un front comú per instar al Govern de
l’Estat a incrementar la inversió per càpita a les Illes fins arribar
com a mínim a la mitja estatal.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a lluitar de forma decidida per fer baixar les xifres
d’atur de les Illes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer el centre d’interpretació de Ses Salines de
Formentera dins l’àmbit del parc natural de Ses Salines de
Formentera.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar incentius fiscals per als establiments d’oferta
complementària i hotels o apartaments que romanguin oberts
durant la temporada mitjana i/o baixa.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a començar urgentment les obres del Museu de
Formentera.

B)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable de Josep M.
Mayans i Serra, presenta les propostes de resolució següents
derivades del debat general sobre l'acció política i de govern de
l'any 2010.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir un recinte firal polivalent a Formentera.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
traspassar les competències de justícia al Govern de les Illes
Balears amb la suficient dotació econòmica.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balear a incloure el nucli urbà d’Es Pujols a Formentera dins el
projecte de zones madures.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
formalitzar de forma urgent un contracte administratiu especial
de navegació d’interès públic que tingui per objecte cobrir de
forma directa la línia Formentera-Dènia o bé
Formentera-València que garanteixi dues freqüències setmanals
com a mínim en els dos sentits.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar les obres de la Residència de la 3a edat de
Formentera durant l’any 2011.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a traspassar les competències en promoció turística als
consells insulars el més aviat possible.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finalitzar la regulació del fondeig a l’Estany des Peix
de Formentera.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
anulAlar, urgentment, la delimitació de costes de Formentera i a
presentar una nova delimitació que respecti la voluntat dels
ciutadans de Formentera.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar de forma urgent les obres de la nova escola de
Sant Ferran de Formentera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
ampliar el pla de regadiu amb aigües depurades de Formentera
a noves zones de l’illa.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar immediatament en 8 noves aules l’IES Marc
Ferrer de Formentera.
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20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir en el termini d’un mes la contaminació
acústica de la central de Gesa a Formentera.
Palma, a 6 d'octubre de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la corresponent reforma normativa o del
criteri d’interpretació normatiu per tal que s’integri la
possibilitat que els treballadors i treballadores fixos discontinus
puguin accedir a la jubilació parcial en igualtat de condicions
que els treballadors i treballadores ordinaris.
11. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a culminar
el procés de traspàs al Consell de Menorca de la gestió del
Museu de Menorca, la Biblioteca Pública de Maó i l’Arxiu
Històric.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
C)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta les
propostes de resolució següents derivades del debat general
sobre l'acció política i de govern de l'any 2010.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per assolir el concert econòmic.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta que la llengua
catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears, tal i com
estableix l’Estatut d’Autonomia i rebutja qualsevol actuació o
declaració contrària a la màxima norma legal de les Illes
Balears.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport al Consell de Menorca en l’aplicació del
Contracte Agrari de Reserva de la Biosfera.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport a l’aplicació dels diversos plans directors
sectorials aprovats pel Consell de Menorca.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Govern de l’Estat a fer efectiu fórmules
per garantir les connexions aèries entre les illes i la península
(especialment en la temporada d’hivern) i establir tarifes més
baixes que no discriminin els ciutadans de les Illes Balears
respecte d’altres comunitats autònomes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar amb celeritat el Pla General de Normalització
Lingüística aprovat pel Consell Social de la Llengua Catalana.

15. El Parlament de les Illes Balears insta al Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç a prendre en consideració els
sobrecosts que han de superar les energies renovables; costos
derivats de les singularitats territorials de les Illes Balears, tals
com la reduïda extensió o la condició insular.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar i actualitzar la llei de finançament dels consells
insulars.

16. El Parlament de les Illes Balears insta al Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç a planificar prioritàriament
l’arribada del gas a Menorca a través d’un gasoducte submarí.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a accelerar el procés en marxa de traspàs de les
competències pròpies als consells insulars.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de les Illes
Balears a donar un suport decidit al sector agrari a fi de superar
l’actual crisi econòmica, que els afecta molt especialment.

6. El Parlament insta el Govern de l’Estat que, en les properes
negociacions per a establir la normativa de Fons Europeus pel
període 2013-2020, inclogui l’exempció, per part de les regions
insulars, del compliment de la distancia mínima de 150 km de
la frontera per ser incloses com a beneficiàries dels Fons de
Cooperació Transfronterera.

18. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ens Públic de Ràdio
i Televisió de les Illes Balears a crear un cos de serveis
informatius propi seleccionat mitjançant convocatòria pública
i atenent els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que actualitzi de manera proporcional el finançament del nivell
mínim de la dependència, de tal manera que el Grau I nivell 2
tingui un finançament no inferior a 150 i mensuals per persona
i mes.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
la creació d’un pla quadriennal d’inversions en matèria de
serveis de dependència, que permeti la creació de places
residencials i de centres de dia per a persones dependents.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’estat a
reformar la Llei General de la Seguretat Social per tal que el
còmput dels dies treballats per les persones fixes discontinues
sigui modificat amb l’objecte de formar el període mínim de
cotització exigible per a l’accés a les prestacions contributives
i/o assistencials de desocupació.

19. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
urgent d’aprovar una llei del sòl pròpia de les Illes Balears.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a lluitar activament contra el canvi climàtic, assumint
compromisos de reducció de gasos d'efecte hivernacle i fent
polítiques d'estalvi i eficiència energètica, de minimització dels
efectes i d'adaptació.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a completar el projecte d’electrificació de la línia
ferroviària Palma-s’Enllaç amb l’electrificació de tota la xarxa
ferroviària actual i a l’adquisició de les unitats mòbils
corresponents.
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22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a signar definitivament el protocol de colAlaboració per tal de
garantir el finançament del tramvia de la Badia de Palma per un
total de 380 milions d'euros.
Palma, a 6 d'octubre de 2010.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
D)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, amb el parer favorable de Josep Melià i
Ques, Isabel Alemany i Moyà i Maria Antònia Sureda i Martí,
presenta les propostes de resolució següents derivades del debat
general sobre l'acció política i de govern de l'any 2010.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a regular, a través d’una norma amb rang de llei, la
participació institucional de les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un recurs d’inconstitucional contra el Reial
Decret Llei 11/2010, de 9 de juliol, d’òrgans de govern i altres
aspectes del règim jurídic de les caixes d’estalvi per invasió
competencial.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme totes les mesures que estiguin al seu abast
per impedir i mostrar el seu rebuig a la deslocalització i la
privatització de les caixes d’estalvi de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
posar en marxa, en un termini no superior a 2 mesos, el nou
model de cogestió aeroportuària en que necessàriament s’han
d’incloure els aeroports de les Illes balears
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a iniciar els tràmits per escometre
la transferència de les competències en polítiques actives
d’ocupació.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir bonificacions fiscals en l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, quan es
tracti de l’adquisició del primer habitatge o d’un immoble per
ser primer habitatge per part de joves.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar la rehabilitació d’edificis inventariats amb
bonificacions fiscals i ajudes directes a la rehabilitació.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar polítiques de formació dels empresaris
dirigida a la creació i transformació d’empreses excelAlents a
través de polítiques de millora i reenginyeria de processos.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir mecanismes o polítiques de reinversió de
l’impost de societats dins la mateixa empresa.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a afavorir el mecenatge empresarial com a font de
finançament per iniciatives socials, construcció d’equipaments
i l’edició de determinades publicacions.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar una línia decidida de foment de
l’autoocupació, per crear petites i mitjanes empreses que
reforcin el nostre teixit productiu.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar mesures de discriminació fiscal positiva
a favor dels agricultors i ramaders i del sector pesquer de les
Illes Balears.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir mesures de suport per a l’adquisició a la
compra d’aliments per el bestiar, evitant els increments dels
costos generats per la insularitat.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a dur a terme, una vegada per
totes, la transferència de les competències de gestió de la
Justícia amb una dotació adequada.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a planificar mesures per garantir l’ús normal i oficial
dels dos idiomes oficials d’aquesta comunitat autònoma davant
l’Administració de Justícia una vegada hagin estat transferides
les competències de gestió de la justícia.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a evitar i compensar el sobrecost que pateixen els nostres
pensionistes pel fet de viure en una illa, i que té un índex
d’inflació superior al de la mitjana estatal, tot instant el Govern
de l’Estat a que les pensions de les Illes Balears pugin en relació
a l’IPC de les Illes balears i no de la mitjana estatal.
17. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a implementar de manera immediata un sistema d’accés
a Internet sense fil des de tot el territori de les Illes Balears, com
a servei públic a la societat de coneixement, aprofitant el
finançament que ofereix la Unió Europea a través dels seus fons
estructurals.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a que totes les subvencions destinades als municipis de
les Illes Balears siguin del cent per cent.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir progressivament els cost de les escoletes de
0 a 3 anys que no es cobreixin amb les tarifes actuals que
paguen els pares.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure dins el Pressupost General de les Illes
Balears que el Fons de Cooperació Local sigui de l’1% del
pressupost total.
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21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promocionar les rutes històriques i arqueològiques per
donar a conèixer el nostre patrimoni.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure el turisme gastronòmic com a mesura de
desestacionalització del turisme.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intercedir davant el Govern de l’Estat perquè la
flexibilització de la restricció d’endeutament als ajuntaments
enunciada pel Govern de l’Estat pugui permetre l’endeutament
tant per inversió com per despesa corrent.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a cedir la gestió de la finca Can Fasser a l’Ajuntament
d’Andratx i al Govern de les Illes Balears per dur a terme un
centre d’interpretació de la serra de Tramuntana o un museu de
la Mar.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no pujar els imposts de transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats, successions i IRPF.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar dins els Pressuposts Generals de les Illes
Balears partides que cobreixin part de les competències
impròpies dels ajuntaments, tot instant al mateix govern que cap
nou servei de competència autonòmica que duguin a terme els
ajuntaments estigui suficientment dotada.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar l’Institut d’Estudis Baleàrics pel que fa al
seus recursos per tal de contribuir al prestigi social de la cultura
del país arreu del món i a modificar el Decret 38/2010 per tal de
retornar a aquest institut les funcions i finalitats de:
- Assessorar el Govern de les Illes Balears i a organismes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears en tots aquells temes
de la seva competència que les siguin solAlicitats,
- Promocionar a l’exterior la difusió de la cultura de les Illes
Balears en coordinació amb l’Institut Ramon Llull
- Promoure, a més del coneixement del català estàndard i de
les formes literàries de la llengua, l’estudi, el coneixement i la
difusió de les modalitats de la llengua catalana pròpies de les
Illes Balears.

31. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears i al Govern de l’Estat la creació i l’organització
d’un cos de policia propi d’acord amb el que disposa l’article 33
de l’Estatut dins l’any 2010.
32. El Parlament de les Illes Balears proposa el Govern de les
Illes Balears a fer sensibilització democràtica i valoració de les
institucions democràtiques, explicant i difonent el nostre
sistema electoral proporcional, ratificant el sistema de
democràcia representativa recollit a la Constitució
33. El Parlament de les Illes Balears trasllada el Govern de les
Illes Balears la conveniència d’aprovar la Llei del sòl
autonòmica en el període de temps més breu possible, ja que no
hi ha un sol cos normatiu que reguli aquesta matèria i, per tant,
guanyar en seguretat jurídica.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar prioritat a les iniciatives generadores
d’ocupació, de desestacionalització, de qualitat, de
diversificació i de promoció de l’activitat turística d’aquesta
comunitat.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar polítiques sobre la immigració dirigides
a facilitar l’adaptació dels nouvinguts a la realitat social i
cultural de les Illes Balears
36. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a crear una xarxa de deixalleries i estendre a tots els
municipis la recollida selectiva de paper, vidre, envasos i fracció
orgànica.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears promocionar i incentivar el reciclatge, tot instant al
Govern a subvencionar als ajuntaments els costos de reciclatge.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que tots els miniordinadors que s’implantin a les aules
d’educació només continguin programari lliure.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar i reactivar la Conselleria de Medi Ambient
pel que fa a projectes, plans i resolució d’expedients pendents.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a transferir les competències en matèria de costes i litoral al
Govern de les Illes Balears dins l’any 2011.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme en el termini no superior a 2 mesos la
neteja de torrents de les Illes Balears, tot instant a escometre els
projectes programats en aquest sentit.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a iniciar els tràmits per a la
consecució de la transferència de competències en matèria de
immigració.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar en el termini màxim d’un mes el Consell
Agrari Interinsular per donar compte de les noves propostes de
política agrària.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir polítiques actives destinades a les empreses
per crear ocupació directa per a aquelles persones treballadores
desocupades en situacions més vulnerables i incentivar la seva
contractació.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar prioritat a l’abonament de les quantitats
pendents corresponents als anys 2008, 2009 i 2010 als
agricultors de les ajudes agroambientals, de races autòctones en
règims extensius, de modernització d’explotacions, de la
incorporació de joves agricultors, etc.
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43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar les línies de suport al sector de llet, ajudes
a les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) i a les
Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), així com de la resta de
mesures pròpies de la comunitat autònoma i cofinançades que
encara no s’han convocat.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar ajudes de modernització del sector agrari i
ramader, tot instant que aquestes ajudes siguin estables i
atenguin la previsió de les demandes existents.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar ajudes agroambientals de foment de
l’agricultura i ramaderia ecològica, per a la lluita de l’erosió i
manteniment del paisatge rural, de foment de la producció
integrada, de protecció de varietats autòctones amb risc d’erosió
genètica i de foment de les races autòctones en perill d’extinció
i el manteniment de les pastures tradicionals, amb un dotació
econòmica adequada.
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54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar les places dins l'oferta educativa per poder
donar cobertura a les demandes dels ciutadans
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar més recursos per arreglar les infraestructures
existents a les finques de propietat pública per ajudar a millorar
els nostres espais naturals i poder-los posar en valor de turisme
alternatiu.
Palma, a 6 d'octubre de 2010.
Les diputades:
Isabel Alemany i Moyà.
Maria Antònia Sureda i Martí.
El portaveu suplent:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
E)

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport als joves que es volen incorporar com a
professionals agraris a la titularitat de les explotacions modificat
a l’alça el límit màxim de les subvencions destinades a tal fi.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears posar en marxa la convocatòria dels contractes
territorials d’explotació a Mallorca i a les Pitiüses, per tal de
promoure un model d’agricultura sostenible, amb una dotació
proporcional a l’existent a Menorca.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una deducció autonòmica a l’IRPF
relacionada amb les mesures agroambientals, en inversions en
espais de rellevància ambiental i indemnitzacions
compensatòries de zones de muntanya i desfavorides.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir les inversions necessàries per resoldre, de
manera respectuosa en el medi ambient, la bona gestió dels
residus carnis a totes les Illes Balears.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar i promocionar les escoles de música i les
escoles d’adults a tots els municipis de les Illes Balears.
51. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears a destinar dins els pressuposts de l’any 2011
recursos econòmics directes per aquells municipis que tinguin
més d’un 75% de la seva costa protegida.
52. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears a donar el màxim suport i eficàcia pel que fa a la
recepció i tramitació per part del sector pesquer de les Illes
Balears de les ajudes provinents de la Unió Europea.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cobrir les places de mestres i professors a efectes que
no hi hagi una minva en la qualitat del servei d'educació.

D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta les propostes de resolució
següents derivades del debat general sobre l'acció política i de
govern de l'any 2010.
1. El Parlament insta el Govern a presentar un pla director
d’Acció Exterior, amb la definició d’una estratègia conjunta que
inclogui els objectius de les relacions amb els organismes de
l’Unió Europea, una descripció dels interessos de les Illes
Balears arreu del món i els mecanismes adients per canalitzar
l’acció exterior a l’àmbit econòmic.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dedicar especial atenció i recursos a la creació i el
desenvolupament dels contractes territorials dins dels diversos
plans de zona insulars, previstos en la Llei estatal 45/2007, de
13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi
rural.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar actuacions relacionades amb el
desenvolupament de l’esport adaptat i la incorporació a la
pràctica esportiva de persones amb discapacitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar actuacions relacionades amb el
desenvolupament de l’esport femení i la incorporació a la
pràctica esportiva de les dones.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè IB3 sigui capdavanter en noves tecnologies
aplicades als mitjans de comunicació per oferir als ciutadans un
servei de major qualitat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant en el Pla d’infraestructures
educatives per tal de millorar la xarxa de centres públics de les
Illes.
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir impulsant el camp de la formació professional
i els distints programes en marxa per tal de lluitar contra
l’abandonament prematur i el fracàs escolar.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar en la modernització tecnològica dels centres
educatius de les Illes.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a proporcionar, de forma progressiva, als centres
escolars públics de primària de les nostres illes el personal
necessari que s’encarregui de les seves tasques administratives.
10. El Parlament de les Illes Balears constata l’impuls que s’ha
donat a la xarxa pública d’escoletes als diferents municipis de
les Illes Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears constata que la solAlicitud
de declaració de la Menorca talaiòtica com a Patrimoni de la
Humanitat és un reconeixement i una oportunitat per a la
conservació i valoració del patrimoni històric d’aquesta illa.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Cultura i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears a prioritzar el projecte de climatització del Museu
de Menorca, el projecte de finalització obres de reforma del
Museu de Mallorca i el projecte museogràfic del Museu
monogràfic del Puig dels Molins d’Eivissa.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a accelerar la construcció del nou centre educatiu de
Maó que faci possible el trasllat de l’escola d’adults a Sa
Graduada.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tramitar amb la màxima celeritat el reglament de Ports
de les Illes Balears.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els tràmits necessaris per a la integració de tots
els organismes competents en emergències, tant municipals com
insulars, autonòmics i estatals en una sola central de recepció i
gestió de telefonades, tal com estableix la normativa vigent, a la
seu d’Emergències 112.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar un pla d’actuacions per consolidar
l’estratègia d’obertura de nous mercats.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a especialitzar, diversificar i enriquir l’oferta turística
actual impulsant una estratègia de promoció que es centri en els
productes turístics que ens diferencien com a destí i que ens
ajudin a l’allargament de la temporada turística.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure
la creació del Consell del Treball Autònom de les Illes Balears,
com a eina de debat i coordinació permanent entre les
organitzacions dedicades al treball autònom i les
administracions públiques, amb l’objectiu de contribuir a
incrementar la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social a les
Illes Balears.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a potenciar
les inversions previstes en el portal telemàtic Redtrabaja, que
recull les polítiques actives en ocupació d’àmbit autonòmic i
nacional, a fi de que s’esdevingui la principal eina del teixit
empresarial i de la població activa de la comunitat de les Illes
Balears.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a participar i colAlaborar en la promoció de la formació
turística qualificada a tots els nivells, que permeti que a l’illa
d’Eivissa es puguin impartir el proper exercici 2011 els primers
cursos i seminaris específics a demanda del consell i dels agents
econòmics i socials de l’illa, i que s’integraran en el nou campus
universitari de Sa Coma.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finalitzar el més aviat possible les obres del dic del
Port de Ciutadella.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a facilitar l’accés dels ciutadans a habitatges en la
modalitat de lloguer.
17. El Parlament de les Illes Balears constata que les millores
incorporades al nou hospital de referència de les Illes Balears
suposen una passa endavant per a la nostra comunitat, ja que
tenen en consideració valors tan importants com el respecte a
l’entorn i el patrimoni, el medi ambient, el confort, la docència
i la investigació.
18. El Parlament de les Illes Balears constata el treball que
realitza la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears,
impulsant mesures, plans i programes necessaris encaminats a
garantir una adequada educació sexual.
19. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a elaborar un pla d’usos de
l’Hospital Son Dureta que contempli una optimització dels
recursos i les instalAlacions actualment en funcionament i a més
doni resposta a la demanda actual i futura de places
sociosanitàries dins l’àmbit sanitari.

Palma, a 6 d'octubre de 2010.
El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
F)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable d'Esperança
Marí i Mayans i de Marián Suárez i Ferreiro, presenta les
propostes de resolució següents derivades del debat general
sobre l'acció política i de govern de l'any 2010.
1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’elaborar una normativa d’acollida de la població nouvinguda
que contempli com una de les mesures fonamentals
l’assumpció dels valors comuns de la societat de les Illes
Balears i el seu accés al coneixement i l’ús de la llengua
catalana.
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2. El Parlament de les Illes Balears considera la millora del
nostre sistema educatiu de vital importància per al futur del
país, tot constatant la necessitat d’impulsar nous estudis i noves
titulacions en el camp de la formació professional per lluitar
contra l’abandonament prematur i el fracàs escolar.
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La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

3.8. INTERPELALACIONS
3. El Parlament de les Illes Balears constata el dèficit històric en
infraestructures educatives que pateix l’illa d’Eivissa.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme el desenvolupament de l’Estatut
d’Autonomia pel que fa als traspassos de competències als
consells insulars, tot tenint present que aquests comptin amb les
dotacions econòmiques necessàries per poder-los fer efectius.

Ordre de Publicació
RGE núm. 4778/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació de les ajudes per a la lluita contra l'erosió
i el manteniment del paisatge en medis de cultius llenyosos a
terrasses i pendents. (Mesa de 14 d'octubre de 2010).
Palma, a 14 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar el traspàs de les competències de promoció
turística als consells insulars, perquè aquest es pugui fer efectiu
el més aviat possible.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ens Públic de Ràdio
i Televisió de les Illes Balears perquè promogui criteris de
proximitat, de cohesió del territori i que transmeti la realitat
pluriinsular de la nostra comunitat autònoma.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb les mesures de protecció social per als
sectors més afectats per la crisi, polítiques de formació que
afavoreixin la reinserció laboral i actuacions que estimulin la
creació d’ocupació.
8. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de les
Illes Balears en la continuïtat de les negociacions obertes amb
el Govern de l’Estat en matèria de transport aeri referides
fonamentalment a la cogestió aeroportuària i la declaració de
servei públic dels vols de les illes amb la península així com al
manteniment de l’actual descompte per als residents i la seva
ampliació als residents extracomunitaris.
9. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
completar la normativa legal que asseguri una ordenació
territorial i urbanística que reguli un creixement sostenible.
10. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a continuar amb les accions que afavoreixin el canvi de
model de creixement econòmic de les Illes Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un nou impuls a les negociacions amb el
Govern de l’Estat per tal de fer efectiu el Règim Especial de les
Illes Balears que disposa l’Estatut d’Autonomia.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dotar el Govern de les Illes Balears de recursos suficients per
poder desenvolupar adequadament la llei de dependència.
Palma, a 6 d'octubre de 2010.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la situació de les ajudes per a la lluita contra l'erosió i el
manteniment del paisatge en medis de cultius llenyosos a
terrasses i pendents.
Interessats a conèixer quina és la situació de les ajudes per
a la lluita contra l'erosió i el manteniment del paisatge en medis
de cultius llenyosos a terrasses i pendents, el Grup Parlamentari
Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears sobre aquesta
qüestió.
Palma, a 27 de setembre de 2010.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 4780/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inscripcions a l'Escola d'Ascochina de Córdoba, Argentina.
(Mesa de 14 d'octubre de 2010).
RGE núm. 4781/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació a l'Escola d'Ascochina de Córdoba, Argentina.
(Mesa de 14 d'octubre de 2010).
RGE núm. 4782/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inscripcions a l'Escola d'Ascochina de Córdoba, Argentina.
(Mesa de 14 d'octubre de 2010).
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2010, aprovà les Resolucions derivades del
debat general sobre l'orientació política del Govern.
Palma, a 14 d'octubre de 2010
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar, de manera urgent, l'Autoritat de Gestió
de la Serra de Tramuntana, després de més d'un any d'haver ho
acordat per unanimitat de tots els membres de la Comissió
d'Ordenació Territorial i en una moció debatuda en el Ple del
Parlament.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Central
a signar el conveni de torrents, d'una vegada per totes, on es
recullin els doblers que varen quedar pendents dins l'any 2009
i a més es contempli la quantitat per al 2010.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè detalli quines finques pensa adquirir dins
aquests darrers vuit mesos amb els trenta milions d'euros que
encara resten per invertir a les Balears durant la present
legislatura.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
per tal que les depuradores de Palma II, Santa Eulàlia, Port
d'Addaia i Can Picafort siguin una realitat el més aviat possible
abans de finalitzar aquesta legislatura i per tant que abans del
proper mes de maig de 2011 estiguin en ple funcionament i
rendiment.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar el Pla de residus perillosos de les Illes
Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que doni compte en la comissió pertinent
del Parlament de quines mesures ha dut a terme durant el darrer
any per tal que les Balears no s'allunyin més del Protocol de
Kioto.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a signar de manera urgent els convenis pertinents
amb els ajuntaments per a les obres de millora de fuita d'aigües
i separació d'aigües pluvials i residuals, tal com es va
comprometre en el pressupost de l'any 2010.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu el Pla de deixalleries que va ser
presentat ara fa més de dos anys.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que durant el 2010 i el 2011 faci realitat el
projecte del Museu Marítim de les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per a solucionar
el problema dels nitrats a les aigües potables de Menorca, i molt
especialment a donar una solució immediata i definitiva per la
implantació d'una planta potabilitzadora a Es Castell, tal i com
es va comprometre, i a executar el projecte integral dels pluvials
d'Alaior.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma i el Govern central a iniciar de forma
urgent els tràmits necessaris per a la immediata construcció de
la depuradora de Vila (Sa Coma).
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a tramitar amb caràcter d'urgència la
reparació i prolongament de l’emissari de la depuradora de Vila
(Talamanca).
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma que declari prioritària la neteja de torrents
de l'Illa d'Eivissa, arbitrant les mesures pressupostàries
necessàries a l'efecte.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la neteja de torrents de manera
coordinada amb els ajuntaments.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a terme la neteja del torrent de Fornalutx
atès el seu grau d'abandó i la manca de solucions per part del
Govern de les Illes Balears al llarg de la present legislatura.
16. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a millorar la declaració de servei públic del
transport aeri interinsular, de manera que els perjudicis
provocats per la doble insularitat que pateixen les illes menors
siguin menors.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a urgir l'acabament del dic exterior de Ciutadella
i a construir una estació marítima definitiva i no provisional,
així com un vial que permeti la connexió entre Son Blanc i Son
Oleo de manera urgent i definitiva.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar les obres de construcció del nou edifici
de l'Ajuntament d’Es Migjorn Gran, tal i com es va
comprometre.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar les condicions tant del transport aeri com
del marítim com a instrument de potenciació econòmica de
Menorca, Eivissa i Formentera mitjançant declaració d'interès
públic.
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20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar una auditoria jurídica i tècnica de les
obres del tren a Manacor.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prolongar el metro de Palma fins al Parc Bit.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prolongar el metro de Palma fins a l'Hospital de Son Espases.
23. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol canvi
en el descompte aeri dels residents que suposi una davallada del
pressupost existent en els Pressuposts Generals de l'Estat de
l'any 2010.
24. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a elaborar el pla d'usos de l'Hospital Verge del
Toro com a equipament sociosanitari, i a prendre les mesures
necessàries per evitar el deteriorament de l'edifici, tal i com es
va comprometre.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les actuacions necessàries per tal que les
esperes sanitàries es redueixin.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prioritzar la sanitat pública balear sense permetre més retalls del
pressupost sanitari.
27. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a complir immediatament els compromisos assumits en
seu parlamentària, especialment posant en marxa les ajudes a les
persones celíaques i als desplaçats i familiars.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè el colAlegi públic Sa Graduada es mantingui
com a centre escolar de primària, i a facilitar un emplaçament
per a la nova escola d'adults així com per al Conservatori de
Música de Menorca.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a urgir l'eliminació de les aules prefabricades a les
escoles i accelerar la construcció de les ampliacions i/o noves
escoles pendents i compromeses.
30. El Parlament de les Illes Balears constata el dèficit
històric que arrossega l’illa d’Eivissa en matèria d’equipaments
educatius, i insta el Govern a emprendre les mesures necessàries
per corregir-lo.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar tots els tràmits que impedeixen que
s'acabin les obres del nou IES de Sant Antoni a la illa d'Eivissa,
i que es puguin eliminar les aules prefabricades que s'han
instalAlat en l'IES Quartó de Portmany.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb l'aplicació de l'Acord 2008 del
sector de l'ensenyament concertat tal i com es va comprometre
el Govern.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a igualar el pressupost destinat a la Conselleria
d'Educació i Cultura amb la mateixa quantitat assignada per a
l'exercici del 2009.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè el lliurament d’ordinadors que implica el
Pla de Modernització Educativa Xarxipèlag 2.0 sigui una
realitat abans de desembre de 2010, tant per als centres
d'educació primària pública com per als concertats de les
nostres illes.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restituir de manera immediata les Unitats Volants
de Suport a la Integració (UVAI) per als nins i les nines amb
discapacitat.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar, abans del 31 de desembre d'enguany, el
Decret 90/2010, de 16 de juliol, pel qual s'adopten mesures
urgents per reduir el dèficit públic que afecten al personal
docent no universitari dels centres privats concertats de les Illes
Balears.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar de manera immediata l'article 2 de la Llei
6/2010, de 17 de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per
a la reducció del dèficit públic.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar en el municipi de Fornalutx una solució
definitiva per a la necessària ampliació de les aules de la línia de
3 a 7 anys, a més de fer possible l'atenció a la demanda actual
d'escoletes de 0 a 3 anys amb la participació municipal.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir la competència de promoció turística al
consells insulars, tal i com preveu el nou Estatut d'Autonomia
i com es va comprometre per al 2011.
40. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a posar en marxa una escola d'hoteleria de
Menorca tal i com va prometre en l'Acord de governabilitat.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a finançar l'execució de la segona fase de
la construcció del Palau de Congressos d'Eivissa.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar urgentment un pla de xoc per a la
indústria bijutera de Menorca, tal i com es va comprometre.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
a elaborar un pla de dinamització comercial del petit comerç de
l'illa d'Eivissa, per implantar mesures per protegir i millorar el
petit comerç.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar amb urgència el Pla per a la indústria
anunciat i promès pel Govern de les Illes Balears el novembre
de 2007.
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45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar i posar en marxa un pla estratègic de
Joventut i al desenvolupament normatiu de la Llei integral de
Joventut.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la signatura d'un gran pacte autonòmic per a
l'emancipació juvenil.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de conciliació de la vida
formativa i laboral per als joves.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la millora de la fiscalitat als joves que
comprin un primer habitatge, i la millora de les condicions de
lloguer, amb avantatges similars a les que oferia el programa
APalma Habitada@.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar les ajudes a l'autoocupació per a joves
emprenedors.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a iniciar les obres de la biblioteca estatal, que ja te un terreny
cedit a Cas Dominguets en el municipi de la ciutat d'Eivissa.
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a efectuar amb caràcter d'urgència les
obres necessàries que permetin l'obertura al públic del museu
arqueològic de Puig d'es Molins.
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58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar els procediments administratius, seguint
els principis de simplificació administrativa regulats en la
normativa europea, en matèria d'agricultura i ramaderia tant en
allò que es refereix a la tramitació d'ajudes com d'altres
procediments.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar amb els representants dels pescadors
professionals d'arrossegament, d'arts menors i de pesca d'esbarjo
de les quatre illes, els continguts i millores, formació i demés
mesures del Projecte de llei de pesca de les Illes Balears.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar l'import de les ajudes dels plans de
millora de fruits secs a Eivissa.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no transferir les competències en matèria
d'agricultura al Consell Insular de Mallorca en aquesta
legislatura.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a finançar el cost total del finançament dels esportistes de les
Balears per a participar en competicions oficials celebrades a la
Península i a les Illes Canàries.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les gestions necessàries per a garantir el
finançament del cost íntegre dels desplaçaments entre illes que
han de fer els esportistes Balears per a participar en
competicions oficials.

52. El Parlament de les Illes Balears constata la inexistència,
en el discurs del president del Govern, de la política cultural que
du i que pensa dur a terme els darrers mesos de legislatura.
Temes com ara les infraestructures culturals, el suport als
artistes de les nostres illes, el teatre, les arts plàstiques,
l'escriptura, la música, la dansa, etc., han estat totalment absents
en el discurs del president.

64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a establir una línia d'ajudes per a municipis
de recursos limitats que tenen la major part del seu territori
afectat per mesures de protecció territorial, com ara Sant Joan
de Labritja i altres.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les gestions necessàries per fer
possible l'auditori previst al municipi de Pollença.

65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a tramitar amb caràcter d'urgència la
redacció, aprovació i dotació pressupostaria, amb colAlaboració
amb les administracions competents, del Pla d'acció territorial
de Platja d'en Bossa i de la Badia de Sant Antoni de Portmany.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits davant el Govern central i la
UE per aconseguir l'estatus de Zona Agrícola Desfavorida al
territori de les Illes Balears.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la qualitat necessària de les aigües
residuals depurades per a destinar les a regadiu agrari.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en els instruments d'ordenació sectorials
i territorials la prioritat en l’ús d'aigües residuals depurades per
a agricultura.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir, en matèria d'infraestructures, la màxima
connexió de les estacions depuradores de l'illa d'Eivissa i les
basses de regulació necessàries per a la distribució d'aigua
residual depurada de qualitat a les distintes zones agrícoles de
l'illa.

66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya perquè de forma immediata apliqui el descompte aeri
i marítim a tots els ciutadans no comunitaris amb residència
legal a les Illes Balears en les mateixes condicions que els altres
residents, complint l'acord pres per unanimitat en aquest
parlament.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a rehabilitar als pressupostos generals de l'Estat de
2011 la partida destinada a l'atenció i integració dels immigrants
que ha estat retallada en el 65%.
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68. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a elaborar el III Pla Integral d'Atenció a les persones
immigrades.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a solAlicitar que siguin transferides les competències
en matèria de tramitació i resolucions d'autoritzacions de treball
per a persones immigrades.
70. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a augmentar les places de mediadors interculturals i
reconèixer la professionalització d'aquests treballadors socials.
71. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a impulsar campanyes de sensibilització que afavoreixin
la integració i la convivència de la nostra societat multicultural.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a reconèixer la població real immigrant i la realitat
insular en la nostra comunitat a l'hora d'establir els convenis
marc pressupostaris amb les comunitats autònomes.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a garantir l'eficàcia dels mitjans de control i seguretat
marítims existents en les nostres costes per detectar l'arribada
d'embarcacions de forma ilAlegal i així acabar amb el tràfic
d'éssers humans.
74. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a convocar un congrés anual de codesenvolupament.
75. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a elaborar un pla estratègic de codesenvolupament.
76. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a conjuminar esforços que portin a la consecució dels
AObjectius del milAlenni@.
77. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a reformar la Llei 3/1992 que tracta dels balears a
l'exterior en consens amb totes les cases i centres balears a
l'exterior.
78. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
Balears a vincular els projectes de cooperació al
desenvolupament que gestionen les cases i centres balears a
l'exterior amb la Fundació Balears a l'Exterior, amb la finalitat
de facilitar els tràmits que suposen en l'actualitat una trava per
dur a terme aquests projectes.
79. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes
que tots els programes d'atenció i ajudes socials destinats des de
la comunitat de les Illes Balears als balears a l'exterior siguin
gestionats per i des de les cases i els centres balears a l'exterior,
mitjançant un conveni de colAlaboració.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa de manera immediata l'aplicació
de l'article 27 de la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere.

81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l'Estat el finançament
suficient per finançar la Llei de dependència, atenent els
mecanismes que aquesta mateixa estableix.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar amb urgència el Pla d'Ocupació de les
Illes Balears i el programa operatiu 2007 2013 per tal d'adequar
les mesures que contenen a les actuals xifres i nova situació de
l'atur, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social i a les altres
dades de la població activa laboral, així com a les
circumstàncies particulars de les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè juntament amb el Servei Públic d'Ocupació
Estatal elaborin, amb la participació dels representants dels
treballadors i els empresaris, un pla especial d'ocupació per als
més de 10.000 joves, menors de 25 anys, que consten a l'atur
enregistrat a les Illes Balears.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla específic de millora de les
condicions laborals per als treballadors amb contractes de
fix-discontinu i a negociar amb el Ministeri de Treball i
Immigració l'aprovació de les mesures que corresponguin a
competències de l'Estat.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a traspassar les competències de justícia al Govern de les
Illes Balears amb la suficient dotació econòmica.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a formalitzar de forma urgent un contracte administratiu
especial de navegació d'interès públic que tingui per objecte
cobrir de forma directa la línia Formentera Dènia o bé
Formentera València que garanteixi dues freqüències setmanals
com a mínim en els dos sentits.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar, urgentment, la delimitació de costes de
Formentera i a presentar una nova delimitació que respecti la
voluntat dels ciutadans de Formentera.
88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a ampliar el pla de regadiu amb aigües depurades de
Formentera a noves zones de l'illa.
89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar la construcció del tercer cable entre Eivissa i
Formentera.
90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un nou projecte de llei de Règim
Especial balear segons determina la DT 6a. de l'Estatut
d'Autonomia i que pugui ser aprovat a la present legislatura.
91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar l'ADS de Formentera.
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92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar un front comú per instar al Govern de
l'Estat a incrementar la inversió per càpita a les Illes fins arribar
com a mínim a la mitja estatal.

106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar amb celeritat el Pla General de
Normalització Lingüística aprovat pel Consell Social de la
Llengua Catalana.

93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a lluitar de forma decidida per fer baixar les xifres
d'atur de les Illes.

107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i actualitzar la llei de finançament dels
consells insulars.

94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer el centre d'interpretació de Ses Salines de
Formentera dins l'àmbit del parc natural de Ses Salines de
Formentera.

108. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar el procés en marxa de traspàs de les
competències pròpies als consells insulars.

95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar incentius fiscals per als establiments
d'oferta complementària i hotels o apartaments que romanguin
oberts durant la temporada mitjana i/o baixa.
96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a començar urgentment les obres del Museu de
Formentera.
97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir un recinte firal polivalent a Formentera.
98. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a traspassar les competències en promoció turística
als consells insulars el més aviat possible.
99. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balear a estudiar incloure el nucli urbà d'Es Pujols a
Formentera dins el projecte de zones madures.
100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les obres de la Residència de la 3a edat de
Formentera durant l'any 2011.
101. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar la regulació del fondeig a l'Estany des
Peix de Formentera.
102. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar de forma urgent les obres de la nova
escola de Sant Ferran de Formentera.

109. El Parlament insta el Govern de l'Estat que, en les
properes negociacions per a establir la normativa de Fons
Europeus per al període 2013 2020, inclogui l'exempció, per
part de les regions insulars, del compliment de la distancia
mínima de 150 km de la frontera per ser incloses com a
beneficiàries dels Fons de Cooperació Transfronterera.
110. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que actualitzi de manera proporcional el finançament del
nivell mínim de dependència, de tal manera que el Grau I nivell
2 tingui un finançament no inferior a 150 i mensuals per persona
i mes.
111. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la creació d'un pla quadriennal d'inversions en matèria
de serveis de dependència, que permeti la creació de places
residencials i de centres de dia per a persones dependents.
112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'estat a reformar la Llei General de la Seguretat Social per tal
que el còmput dels dies treballats per les persones fixes
discontinues sigui modificat amb l'objecte de formar el període
mínim de cotització exigible per a l'accés a les prestacions
contributives i/o assistencials de desocupació.
113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la corresponent reforma normativa o
del criteri d'interpretació normatiu per tal que s'integri la
possibilitat que els treballadors i treballadores fixos discontinus
puguin accedir a la jubilació parcial en igualtat de condicions
que els treballadors i treballadores ordinaris.

103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar immediatament en 4 noves aules l'IES
Marc Ferrer de Formentera.

114. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
culminar el procés de traspàs al Consell de Menorca de la gestió
del Museu de Menorca, la Biblioteca Pública de Maó i l'Arxiu
Històric.

104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir en el termini d'un mes la contaminació
acústica de la central de Gesa a Formentera.

115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport econòmic al Consell de Menorca en
l'aplicació del Contracte Agrari de Reserva de la Biosfera.

105. El Parlament de les Illes Balears manifesta que la
llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears, tal i
com estableix l'Estatut d'Autonomia i rebutja qualsevol actuació
o declaració contrària a la màxima norma legal de les Illes
Balears.

116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport a l'aplicació dels diversos plans
directors sectorials aprovats pel Consell de Menorca.
117. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l'Estat que faci efectives
fórmules per garantir les connexions aèries entre les illes i la
península (especialment en la temporada d'hivern) i estableixi
tarifes més baixes que no discriminin els ciutadans de les Illes
Balears respecte d'altres comunitats autònomes.
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118. El Parlament de les Illes Balears insta al Ministeri
d'Indústria, Turisme i Comerç a prendre en consideració els
sobrecosts que han de superar les energies renovables; costs
derivats de les singularitats territorials de les Illes Balears, tals
com la reduïda extensió o la condició insular.

130. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir bonificacions fiscals en l'impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, quan es
tracti de l'adquisició del primer habitatge o d'un immoble per ser
primer habitatge per part de joves.

119. El Parlament de les Illes Balears insta al Ministeri
d'Indústria, Turisme i Comerç a planificar prioritàriament
l'arribada del gas a Menorca a través d'un gasoducte submarí.

131. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar la rehabilitació d'edificis inventariats
amb bonificacions fiscals i ajudes directes a la rehabilitació.

120. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de les
Illes Balears a donar un suport decidit al sector agrari a fi de
superar l'actual crisi econòmica, que l’afecta molt especialment.

132. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar polítiques de formació dels empresaris
dirigida a la creació i transformació d'empreses excelAlents a
través de polítiques de millora i reenginyeria de processos.

121. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ens Públic de
Ràdio i Televisió de les Illes Balears a crear un cos de serveis
informatius propi seleccionat mitjançant convocatòria pública
i atenent els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.
122. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
urgent d'aprovar una llei del sòl pròpia de les Illes Balears.
123. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a lluitar activament contra el canvi climàtic,
assumint compromisos de reducció de gasos d'efecte hivernacle
i fent polítiques d'estalvi i eficiència energètica, de minimització
dels efectes i d'adaptació.

133. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mecanismes o polítiques de reinversió de
l'impost de societats dins la mateixa empresa.
134. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a afavorir el mecenatge empresarial com a font de
finançament per iniciatives socials, construcció d'equipaments
i l'edició de determinades publicacions.
135. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar una línia decidida de foment de
l'autoocupació, per crear petites i mitjanes empreses que
reforcin el nostre teixit productiu.

124. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a completar el projecte d'electrificació de la línia
ferroviària Palma s'Enllaç amb l'electrificació de tota la xarxa
ferroviària actual i a l'adquisició de les unitats mòbils
corresponents.

136. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar mesures de discriminació fiscal
positiva a favor dels agricultors i ramaders i del sector pesquer
de les Illes Balears.

125. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a signar definitivament el protocol de colAlaboració per
tal de garantir el finançament del tramvia de la Badia de Palma
per un total de 380 milions d'euros.

137. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures de suport per a l'adquisició
d'aliments per al bestiar, evitant els increments dels costos
generats per la insularitat.

126. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular, a través d'una norma amb rang de llei, la
participació institucional de les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives.

138. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a dur a terme, d’una vegada
per totes, la transferència de les competències de gestió de la
Justícia amb una dotació adequada.

127. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme totes les mesures que estiguin al seu
abast per impedir i mostrar el seu rebuig a la deslocalització i la
privatització de les caixes d'estalvi de les Illes Balears.

139. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a planificar mesures per garantir l'ús normal i
oficial dels dos idiomes oficials d'aquesta comunitat autònoma
davant l'Administració de Justícia una vegada hagin estat
transferides les competències de gestió de la justícia.

128. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a posar en marxa, en un termini no superior a 2 mesos, el
nou model de cogestió aeroportuària en que necessàriament
s'han d'incloure els aeroports de les Illes balears
129. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a iniciar els tràmits per
escometre la transferència de les competències en polítiques
actives d'ocupació.

140. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a implementar de manera immediata un sistema
d'accés a Internet sense fil des de tot el territori de les Illes
Balears, com a servei públic a la societat de coneixement,
aprofitant el finançament que ofereix la Unió Europea a través
dels seus fons estructurals.
141. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que totes les subvencions destinades als municipis
de les Illes Balears siguin del cent per cent.
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142. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir progressivament un terç del cost de les
escoletes de 0 a 3 anys que no es cobreixin amb les tarifes
actuals que paguen els pares.

152. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a iniciar els tràmits per a la
consecució de la transferència de competències en matèria
d’immigració.

143. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure dins els Pressuposts Generals de les
Illes Balears que el Fons de Cooperació Local sigui de l'1% del
pressupost total.

153. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir polítiques actives destinades a les
empreses per crear ocupació directa per a aquelles persones
treballadores desocupades en situacions més vulnerables i
incentivar la seva contractació

144. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar les rutes històriques i
arqueològiques per donar a conèixer el nostre patrimoni.
145. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure el turisme gastronòmic com a mesura
de desestacionalització del turisme.
146. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intercedir davant el Govern de l'Estat perquè la
flexibilització de la restricció d'endeutament als ajuntaments
enunciada pel Govern de l'Estat pugui permetre l'endeutament
tant per inversió com per despesa corrent.
147. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a cedir la gestió de la finca Can Fasser a l'Ajuntament
d'Andratx i al Govern de les Illes Balears per dur a terme un
centre d'interpretació de la serra de Tramuntana o un museu de
la Mar.
148. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no pujar els imposts de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, successions i IRPF.
149. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar dins els Pressuposts Generals de les
Illes Balears partides que cobreixin part de les competències
impròpies dels ajuntaments, tot instant al mateix govern que cap
nou servei de competència autonòmica que duguin a terme els
ajuntaments estigui insuficientment dotat.
150. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar l'Institut d'Estudis Baleàrics pel que fa
al seus recursos per tal de contribuir al prestigi social de la
cultura del país arreu del món i a modificar el Decret 38/2010
per tal de retornar a aquest institut les funcions i finalitats:
• D'assessorar el Govern de les Illes Balears i organismes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears en tots aquells
temes de la seva competència que li siguin solAlicitats.
• De promocionar a l'exterior la difusió de la cultura de les
Illes Balears en coordinació amb l'Institut Ramon Llull.
• De promoure, a més del coneixement del català estàndard i
de les formes literàries de la llengua, l'estudi, el
coneixement i la difusió de les modalitats de la llengua
catalana pròpies de les Illes Balears.
151. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a transferir les competències en matèria de costes i litoral
al Govern de les Illes Balears dins l'any 2011.

154. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears i al Govern de l'Estat la creació i l'organització
d'un cos de policia propi d'acord amb el que disposa l'article 33
de l'Estatut dins l'any 2010.
155. El Parlament de les Illes Balears proposa el Govern de
les Illes Balears fer sensibilització democràtica i valoració de
les institucions democràtiques, explicant i difonent el nostre
sistema electoral proporcional, ratificant el sistema de
democràcia representativa recollit a la Constitució
156. El Parlament de les Illes Balears trasllada el Govern de
les Illes Balears la conveniència d'aprovar la Llei del sòl
autonòmica en el període de temps més breu possible, ja que no
hi ha un sol cos normatiu que reguli aquesta matèria i, per tant,
guanyar en seguretat jurídica.
157. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar prioritat a les iniciatives generadores
d'ocupació, de desestacionalització, de qualitat, de diversificació
i de promoció de l'activitat turística d'aquesta comunitat.
158. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar polítiques sobre la immigració
dirigides a facilitar l'adaptació dels nouvinguts a la realitat
social i cultural de les Illes Balears
159. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a crear una xarxa de deixalleries i estendre a tots
els municipis la recollida selectiva de paper, vidre, envasos i
fracció orgànica.
160. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears promocionar i incentivar el reciclatge, tot instant
al Govern a subvencionar als ajuntaments els costs de
reciclatge.
161. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que tots els miniordinadors que s'implantin a les
aules d'educació només continguin programari lliure.
162. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar i reactivar la Conselleria de Medi
Ambient pel que fa a projectes, plans i resolució d'expedients
pendents.
163. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme en el termini no superior a 2 mesos
la neteja de torrents de les Illes Balears, tot instant a escometre
els projectes programats en aquest sentit.
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164. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar en el termini màxim d'un mes el
Consell Agrari Interinsular per donar compte de les noves
propostes de política agrària.

174. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears a destinar dins els pressuposts de l'any 2011
recursos econòmics directes per aquells municipis que tinguin
més d'un 75% de la seva costa protegida.

165. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar prioritat a l'abonament de les quantitats
pendents corresponents als anys 2008, 2009 i 2010 als
agricultors de les ajudes agroambientals, de races autòctones en
règims extensius, de modernització d'explotacions, de la
incorporació de joves agricultors, etc.

175. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears a donar el màxim suport i eficàcia pel que fa a
la recepció i tramitació per part del sector pesquer de les Illes
Balears de les ajudes provinents de la Unió Europea.

166. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar les línies de suport al sector de llet,
ajudes a les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) i a les
Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), així com de la resta de
mesures pròpies de la comunitat autònoma i cofinançades que
encara no s'han convocat.
167. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar ajudes de modernització del sector
agrari i ramader, tot instant que aquestes ajudes siguin estables
i atenguin la previsió de les demandes existents.
168. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar ajudes agroambientals de foment de
l'agricultura i ramaderia ecològica, per a la lluita contra l'erosió
i el manteniment del paisatge rural, de foment de la producció
integrada, de protecció de varietats autòctones amb risc d'erosió
genètica i de foment de les races autòctones en perill d'extinció
i el manteniment de les pastures tradicionals, amb un dotació
econòmica adequada.
169. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport als joves que es volen incorporar
com a professionals agraris a la titularitat de les explotacions
modificat a l'alça el límit màxim de les subvencions destinades
a tal fi.
170. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa la convocatòria dels contractes
territorials d'explotació a Mallorca i a les Pitiüses, per tal de
promoure un model d'agricultura sostenible, amb una dotació
proporcional a l'existent a Menorca.
171. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una deducció autonòmica a l'IRPF
relacionada amb les mesures agroambientals, en inversions en
espais de rellevància ambiental i indemnitzacions
compensatòries de zones de muntanya i desfavorides.
172. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir les inversions necessàries per resoldre,
de manera respectuosa amb el medi ambient, la bona gestió dels
residus carnis a totes les Illes Balears.
173. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incentivar i promocionar les escoles de música i
les escoles d'adults a tots els municipis de les Illes Balears.

176. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cobrir les places de mestres i professors a efectes
que no hi hagi una minva en la qualitat del servei d'educació.
177. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar les places dins l'oferta educativa per
poder donar cobertura a les demandes dels ciutadans
178. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar més recursos per arreglar les
infraestructures existents a les finques de propietat pública per
ajudar a millorar els nostres espais naturals i poder los posar en
valor de turisme alternatiu.
179. El Parlament insta el Govern a presentar un pla director
d'Acció Exterior, amb la definició d'una estratègia conjunta que
inclogui els objectius de les relacions amb els organismes de
l'Unió Europea, una descripció dels interessos de les Illes
Balears arreu del món i els mecanismes adients per canalitzar
l'acció exterior a l'àmbit econòmic.
180. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dedicar especial atenció i recursos a la creació i
el desenvolupament dels contractes territorials dins dels
diversos plans de zona insulars, prevists a la Llei estatal
45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible
del medi rural.
181. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar actuacions relacionades amb el
desenvolupament de l'esport adaptat i la incorporació a la
pràctica esportiva de persones amb discapacitat.
182. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar actuacions relacionades amb el
desenvolupament de l'esport femení i la incorporació a la
pràctica esportiva de les dones.
183. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè IB3 sigui capdavantera en noves
tecnologies aplicades als mitjans de comunicació per oferir als
ciutadans un servei de major qualitat.
184. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant en el Pla d'infraestructures
educatives per tal de millorar la xarxa de centres públics de les
Illes.
185. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir impulsant el camp de la formació
professional i els distints programes en marxa per tal de lluitar
contra l'abandonament prematur i el fracàs escolar.
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186. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar en la modernització tecnològica dels
centres educatius de les Illes.

198. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar un pla d'actuacions per consolidar
l'estratègia d'obertura de nous mercats.

187. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proporcionar, de forma progressiva, als centres
escolars públics de primària de les nostres illes el personal
necessari que s'encarregui de les seves tasques administratives.

199. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a especialitzar, diversificar i enriquir l'oferta
turística actual impulsant una estratègia de promoció que es
centri en els productes turístics que ens diferencien com a
destinació i que ens ajudin a l'allargament de la temporada
turística.

188. El Parlament de les Illes Balears constata que la
solAlicitud de declaració de la Menorca talaiòtica com a
Patrimoni de la Humanitat és un reconeixement i una
oportunitat per a la conservació i valoració del patrimoni
històric d'aquesta illa.
189. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Cultura i la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears a prioritzar el projecte de climatització del Museu
de Menorca, el projecte de finalització d’obres de reforma del
Museu de Mallorca i el projecte museogràfic del Museu
monogràfic del Puig des Molins d'Eivissa.
190. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar la construcció del nou centre educatiu
de Maó que faci possible el trasllat de l'escola d'adults a Sa
Graduada.
191. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
tramitar amb el màxim consens dels sectors afectats i amb
celeritat el Reglament de ports de les Illes Balears
192. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar el més aviat possible les obres del dic
del Port de Ciutadella , inclosa l’estació marítima definitiva i el
vial d’accés
193. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l'accés dels ciutadans a habitatges en la
modalitat de lloguer.
194. El Parlament de les Illes Balears constata que les
millores incorporades al nou hospital de referència de les Illes
Balears suposen una passa endavant per a la nostra comunitat,
ja que tenen en consideració valors tan importants com el
respecte a l'entorn i el patrimoni, el medi ambient, el confort, la
docència i la investigació.
195. El Parlament de les Illes Balears constata el treball que
realitza la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears,
impulsant mesures, plans i programes necessaris encaminats a
garantir una adequada educació sexual.
196. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut del Govern de les Illes Balears a elaborar un pla d'usos de
l'Hospital Son Dureta que contempli una optimització dels
recursos i les instalAlacions actualment en funcionament i a més
doni resposta a la demanda actual i futura de places
sociosanitàries dins l'àmbit sanitari.
197. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits necessaris per a la integració de
tots els organismes competents en emergències, tant municipals
com insulars, autonòmics i estatals en una sola central de
recepció i gestió de telefonades, tal com estableix la normativa
vigent, a la seu d'Emergències 112.

200. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure la creació del Consell del Treball Autònom de les
Illes Balears, com a eina de debat i coordinació permanent entre
les organitzacions dedicades al treball autònom i les
administracions públiques, amb l'objectiu de contribuir a
incrementar la competitivitat, l'ocupació i la cohesió social a les
Illes Balears.
201. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
potenciar les inversions previstes en el portal telemàtic
Redtrabaja, que recull les polítiques actives en ocupació d'àmbit
autonòmic i nacional, a fi que esdevingui la principal eina del
teixit empresarial i de la població activa de la comunitat de les
Illes Balears.
202. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a participar i colAlaborar en la promoció de la
formació turística qualificada a tots els nivells, que permeti que
a l'illa d'Eivissa es puguin impartir el proper exercici 2011 els
primers cursos i seminaris específics a demanda del consell i
dels agents econòmics i socials de l'illa, i que s'integraran en el
nou campus universitari de Sa Coma.
203. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'elaborar una normativa d'acollida de la població nouvinguda
que contempli com una de les mesures fonamentals l'assumpció
dels valors comuns de la societat de les Illes Balears i el seu
accés al coneixement i l'ús de la llengua catalana.
204. El Parlament de les Illes Balears considera la millora
del nostre sistema educatiu de vital importància per al futur del
país, tot constatant la necessitat d'impulsar nous estudis i noves
titulacions en el camp de la formació professional per lluitar
contra l'abandonament prematur i el fracàs escolar.
205. El Parlament de les Illes Balears constata el dèficit
històric en infraestructures educatives que pateix l'illa d'Eivissa.
206. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme el desenvolupament de l'Estatut
d'Autonomia pel que fa als traspassos de competències als
consells insulars, tot tenint present que aquests comptin amb les
dotacions econòmiques necessàries per poder los fer efectius.
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207. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el traspàs de les competències de
promoció turística als consells insulars, perquè aquest es pugui
fer efectiu el més aviat possible.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

208. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ens Públic de
Ràdio i Televisió de les Illes Balears perquè promogui criteris
de proximitat, de cohesió del territori i que transmeti la realitat
pluriinsular de la nostra comunitat autònoma.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

209. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb les mesures de protecció social per
als sectors més afectats per la crisi, polítiques de formació que
afavoreixin la reinserció laboral i actuacions que estimulin la
creació d'ocupació.

Ordre de Publicació
B)

210. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la continuïtat de les negociacions obertes
amb el Govern de l'Estat en matèria de transport aeri referides
fonamentalment a la cogestió aeroportuària i la declaració de
servei públic dels vols de les illes amb la península així com al
manteniment de l'actual descompte per als residents i la seva
ampliació als residents extracomunitaris.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2010, rebutjà els Punts 2 i 16 de les propostes de
resolució RGE núm. 4834/10, del Grup Parlamentari Mixt
(UM), derivades del debat sobre l'orientació política general del
Govern. (BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre de 2010).

211. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de completar la normativa legal que asseguri una ordenació
territorial i urbanística que reguli un creixement sostenible.

Punt 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La votació obtengué el resultat següent:

212. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls a les negociacions amb el
Govern de l'Estat per tal de fer efectiu el Règim Especial de les
Illes Balears que disposa l'Estatut d'Autonomia.

Punt 16:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

213. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a dotar el Govern de les Illes Balears de recursos
suficients per poder desenvolupar adequadament la llei de
dependència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la seu del Parlament, 14 d'octubre de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
C)

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2010, rebutjà el Punt 10 de les propostes de
resolució RGE núm. 4836/10, del Grup Parlamentari Mixt
(Eivissa pel canvi), derivades del debat sobre l'orientació
política general del Govern. (BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre
de 2010).

A)

La votació obtengué el resultat següent:

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'octubre de 2010, rebutjà el Punt 1 de les propostes de
resolució RGE núm. 4833/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, derivades del debat sobre l'orientació
política general del Govern. (BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre
de 2010).

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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EL SR. PRESIDENT:
Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Si els sembla bé
començarem la sessió plenària, però abans tenim dues
declaracions institucionals.
Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre el Dia internacional per a l’eliminació de la
violència contra les dones.
Disposen al seu escó del text de la declaració institucional
que s’acaba de llegir, que es transcriurà al Diari de Sessions.
Per tant, puc considerar aprovada per assentiment la declaració
institucional sobre el Dia internacional per a l’eliminació de la
violència contra les dones?
Sr. Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Sí, Sr. President. Una cosa és el discurs que fa el president
i l’altra que hi hagi una declaració institucional. Nosaltres
disposàvem d’ella però en cap moment no consideram que hi
hagi hagut un acord. Fins i tot també ens consta que els diputats
no adscrits no en tenien constància. En cap moment no hem
pactat... No és una qüestió sobre el contingut sinó que és una
qüestió formal.
EL SR. PRESIDENT:
Idò aquesta presidència entenia que hi havia la conformitat
de tots. Si no, no m’hagués atrevit, com no pot ser d’altra
manera, a llegir una declaració institucional. Sr. Pastor...

"Declaració institucional sobre el Dia internacional per a
l’eliminació de la violència contra les dones.
En commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència contra les Dones, el Parlament de les Illes
Balears, en representació de totes les persones que conformen
la nostra comunitat autònoma, condemna en aquest acte
qualsevol tipus de violència vers les dones, sense admetre’n cap
justificació, i expressa el seu rebuig més contundent davant fets
d’aquesta naturalesa.
La violència vers les dones com a vulneració dels drets
humans i les llibertats fonamentals és una conseqüència de les
relacions de poder històricament desiguals entre dones i homes.
És un fenomen estructural de les societats patriarcals, basat en
normes, valors i comportaments socialment acceptats que han
justificat, al llarg del temps, les conductes de domini i d’abús
dels homes vers les dones, i que es produeix de forma
transversal en tots els àmbits socioeconòmics. Ni el silenci ni la
resignació en són la resposta.
Si no ens implicam en la seva lluita de forma efectiva, la
violència vers les dones ens impedeix créixer i progressar com
a societat i continuar avançant. No és un fet aïllat ni un
problema d’àmbit privat de qui la pateix, sinó que és un
problema social que afecta tota la població.
La violència exercida contra les dones pel fet de ser dones
és la manifestació més brutal de la desigualtat que hi ha en la
nostra societat, ja que els agressors consideren les dones
persones sense drets tan bàsics com ara la llibertat, el respecte
i la capacitat de decisió. Precisament per això, cal considerar-la
una xacra social que s’ha de combatre des de diferents fronts:
legislatius, educatius, culturals i socials, etc.

EL SR. PASTOR I CABRER:
No, exactament en la mateixa línia. És a dir, jo sé que no
formam part de cap grup però sí que formam part de la
institució. És a dir, res a dir sobre el contingut, però m’agradaria
que quan la institució aprovàs qualque cosa com a mínim poderhi participar.
EL SR. PRESIDENT:
Tenen tota la raó. Sra. Font.
LA SRA. FONT I AGUILÓ:
Bon dia. Evidentment en la línia que han comentat el Sr.
Barceló i el Sr. Pastor, crec que qualsevol decisió que prengui
aquesta institució nosaltres, com a diputats no adscrits, també hi
hem de participar. Gràcies.

Aquest tipus de violència no respon a un comportament
natural, és una actitud apresa mitjançant la socialització i, atès
que es tracta d’un problema sociocultural generalitzat a escala
mundial, la prevenció ha de ser un dels principals mitjans que
ajudin a eradicar-la.
Aquest fet implica la possibilitat d’incidir en els processos
d’aprenentatge, especialment des del marc familiar i escolar i
també amb els mitjans audiovisuals, per potenciar la
convivència pacífica i la solidaritat, i evitar la transmissió de
pautes de comportament violent i discriminació per raons de
sexe, cultura, orientació sexual, etc.
Per tant, és imprescindible promoure accions urgents en
l’àmbit educatiu i des de les edats més primerenques per educar
les generacions futures en valors d’igualtat, de tolerància, de
respecte i de no-violència, i trencar, d’aquesta manera, els rols
i els estereotips patriarcals que persisteixen en la societat.

EL SR. PRESIDENT:
Tenen tota la raó una vegada més. Jo els deman, una vegada
fet aquest aclariment, si es pot aprovar, però, per assentiment
aquesta declaració. Hi estan d’acord vostès, ara tots? Hi estan
d’acord? Idò queda aprovada.

D’altra banda, són moltes les dificultats amb les quals les
víctimes s’han d’enfrontar per sortir del cicle de violència que
pateixen, poder rompre amb l’agressor i iniciar una nova vida
lluny de la por i la desesperació. I més ara, en la difícil situació
econòmica en què ens trobam.
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Per això, hem de ser constants en la lluita, la protecció i la
seguretat de les víctimes, per tal d’acabar amb el degoteig
constant de dones assassinades per les seves parelles. De forma
especial, hem de continuar treballant en la millora de
l’assistència als menors, víctimes directes de la violència contra
les dones.

El dret dels nins i nines a expressar la seva opinió, a ser
escoltats i que es tinguin degudament en compte les seves
opinions és una tasca que no ha fet més que començar. El
foment de la participació infantil ens ajudarà a aconseguir que
la nostra comunitat avanci cap a un futur més sostenible, humà
i inclusiu.

Així, el Parlament de les Illes Balears, conscient de la
importància de la lluita contra la violència vers les dones, vol
manifestar el compromís de treballar per fer visible i prevenir
qualsevol manifestació de violència, especialment vers les
dones, i per garantir els drets de les dones víctimes i dels seus
fills i filles i prestar-los el suport i l’atenció necessaris perquè
puguin superar la situació de violència i recuperar-se. La
finalitat d’aquest compromís és aconseguir la consolidació
d’una cultura basada en el respecte mutu, la igualtat, la llibertat
i la dignitat humana.

La reflexió sobre la realitat local i la presa de consciència de
la situació en què viuen altres infants en el món, propicia que els
nines i nines construeixin una identitat basada en la solidaritat
i en el compromís.

Per tant, requerim el compromís de tothom, tant a escala
individual com colAlectiva, i també de les diferents institucions
i organismes. Perquè només assumint una responsabilitat
compartida podrem lluitar per eradicar la violència contra les
dones.
Desgraciadament, enguany, l’efecte d’aquesta xacra social
està present a les Illes Balears amb el resultat de dues víctimes
mortals. Per aquest motiu, volem fer-ne una menció especial,
tant per a elles com per als seus familiars."
Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu de la celebració, el 20 de novembre, del
Dia internacional de la infància.
També -no sé si és el mateix cas- a continuació sotmetrem
a la consideració de la cambra la declaració institucional del
Parlament de les Illes Balears amb motiu de la celebració, el 20
de novembre, del Dia internacional de la infància.

Aquest mateix compromís és el que avui aquí ens fa sumar
en la construcció d’aliances regionals i locals a favor de la
infància. El paper de les institucions governamentals és
fonamental com a vetlladors de l’aplicació dels drets de la
infància. És moment de posar en les prioritats de la nostra
agenda la reorganització de polítiques d’infància cap a la
promoció i la protecció dels seus drets. Per a tal efecte, ens
comprometem a realitzar tots els esforços possibles per a
promoure els programes d’acció a favor de la infància i la
família, prestant especial atenció als colAlectius més vulnerables
i en situació de risc social.
D’altra banda, instem de la mateixa manera els ajuntaments,
com a administracions públiques més properes als nins i nines
a nivell local, que fomentin la cooperació entre els seus agents
socials i econòmics, públics i privats, a fomentar els seus drets
i benestar.
La Convenció dels drets de l’infant és el tractat més ratificat
de la història. Tots els drets reconeguts són iguals d’importants
i indivisibles, i és responsabilitat de tots i totes vetllar per la
seva aplicació i el seu compliment de manera permanent.
Palma de Mallorca, 20 de novembre de 2012.”
Gràcies, Sr. President.

Sra. Secretària primera, per favor, vol llegir la declaració
institucional?
LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
Gràcies, Sr. President.
“El dia 20 de novembre de 1989 es va aprovar la Convenció
dels Drets de l’Infant per part de Nacions Unides. Avui fa just
23 anys. Tots els grups parlamentaris ens sumem a
commemorar aquest dia, per recordar com l’aplicació dels drets
de la infància és imprescindible de manera permanent,
considerant els nins i nines com a subjectes actius de ciutadania.
En aquest marc, l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor,
juntament amb UNICEF Balears, han propiciat el I Congrés de
la Infància a les Illes Balears, celebrat en aquesta mateixa sala
de plens del Parlament de les Illes Balears. Hi han participat
nins i nines de Formentera, Eivissa, Santa Eulàlia des Riu,
Ciutadella, Lloret de Vistalegre, Santa Maria, Calvià i Palma.
La vinculació entre la situació de la infància en el món i a
Balears han estat els punts tractats pels infants.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Senyors portaveus, puc considerar aprovada
per assentiment aquesta declaració institucional? Sra. Font? Sr.
Barceló? Sr. Pastor? Sra. Armengol? Sra. Cabrer?
Idò, queda aprovada per assentiment.
Debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.
Ara, senyores i senyors diputats, començarem el debat sobre
l’orientació política general del Govern en el cas del dia 20 de
novembre del 2012. Intervendrà el Molt Hble. President de les
Illes Balears Sr. José Ramón Bauzá.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Sr. President, senyores i senyors diputats, digníssimes
autoritats presents avui en aquesta cambra, senyores i senyors.
Aquest debat sobre l’estat de l’autonomia és el vint-i-sisè
que acull avui aquesta cambra, en la qual tants i tants diputats
han fet feina per millorar la vida de les persones d’aquesta terra.
Des que el president Gabriel Cañellas protagonitzàs el primer,
els dies 11, 12 i 13 de novembre de l’any 1985, aquí hi ha hagut
debats intensos, posicions enfrontades, també qualque pic
concordants, però vull començar agraint a tots els que alguna
vegada s’han assegut a algun d’aquests escons la seva dedicació
i el seu interès per millorar la nostra societat, que és exactament
el mateix en què coincidim tots els que avui som aquí presents.
Perquè tan cert és que elegim diferents camins com que
desitjam la mateixa cosa: el millor per a les Illes Balears.
El mes de novembre de l’any 1985 Francesc Triay,
representant del Partit Socialista, va defensar la necessitat de
solAlicitar un debat sobre l’estat de la comunitat, i tots els grups
varen donar suport per unanimitat a aquesta iniciativa.
Per a Damià Pons el debat donaria credibilitat a la institució
i permetria conèixer als ciutadans si el Govern compleix o no
amb el seu programa i si es viu millor des de llavors.
Jeroni Albertí, representant d’UM, considerava que amb el
debat “aconseguirem que s’entengui el que feim i per què ho
feim”.
Finalment Gabriel Godino, del Partit Popular, estava
convençut que els polítics podrien demostrar que els polítics no
solament estan per seure a les cadires i sortir als mitjans de
comunicació.
Avui, vint-i-set anys després, jo vull repetir les paraules que
va expressar Godino i felicitar el Partit Socialista per haver
trobat la manera de debatre la filosofia política del Govern, i a
la resta de forces polítiques també pel seu suport. Sumant i
dialogant trobarem solucions. Centrant-nos en el que ens separa
només restam i retrocedim en el camí de la democràcia
participativa. Cerquem solucions, i si pot ser tots junts, molt
millor.
El 20 de maig de 2011, una àmplia majoria va donar al Partit
Popular la seva confiança, i la hi va donar bàsicament per
canviar les coses. Una àmplia majoria va dir que havia arribat
el moment de fer les coses d’una altra forma, d’una altra
manera, perquè continuant fent el mateix es continuarien donant
els mateixos resultats. En aquest debat que celebram avui tenc
principalment un objectiu que intentaré explicar de moltes
maneres, però un únic objectiu: demostrar que les coses sí estan
canviant, i estan canviant per a millor. Aquest govern sí que
s’atreveix a canviar les coses, a deixar de transitar tants i tants
camins ja recorreguts que ara ja s’ha demostrat, almenys en
aquestes circumstàncies, que no són útils.

Tampoc no pretenc presentar-me davant la societat avui aquí
i dir que tot està solucionat, perquè no és cert; hi ha molta feina
a fer i jo som el primer que ho sé, de la mateixa manera que sé
tota la feina que s’ha fet i que a vegades potser no hem sabut
explicar, però sí que és una feina feta. Continuarem esforçantnos en això, encara que també els dic que continuarà interessant
més, molt més per a mi, el que feim que el que deim, i
precisament referit al que feim, a l’acció d’aquest govern, també
vull dir abans d’entrar en matèria que sé que hem comès
qualque error, i no em costa tampoc reconèixer-ho. Ens
esforçarem més perquè en el futur siguin els mínims, però no
puc, evidentment, prometre que no hi hagi errors. Aquest
govern està format per persones compromeses amb el canvi,
persones que fan feina per al conjunt de la societat, i que estan
donant cada un d’ells, dia rere dia, el millor de si mateixos en
una situació realment difícil i complicada.
Quan em vaig presentar a les eleccions ho vaig fer sent
conscient del repte que hauria d’abordar si sortia elegit. No puc
dir que no esperàs una situació difícil, era una obvietat, però he
de dir que a l’hora de veritat, tant jo com els consellers, els
directors generals i altres persones que juntament amb els
funcionaris feim feina dia a dia per millorar la situació, el que
ens hem trobat no ha estat una situació difícil, ha estat una
situació caòtica i dramàtica.
Aquesta és la veritat, i hi ha qui vol veure en afirmacions
com aquestes un intent de desentendre’m dels problemes i,
sense més ni més, llençar les culpes als d’abans, la passat, i els
dic que no és la meva intenció, entre altres coses perquè, al
passat, podem donar-hi totes les voltes del món, però no el
canviarem, és el que és, però el que no faré és deixar de dir per
què i com hem arribat a aquesta situació. No podem negar que
condiciona, i molt, el nostre present. A tot estirar, si som
intelAligents, aprendrem i evitarem caure en els mateixos errors.
D’aquí la necessitat de canviar la manera de fer, que és en allò
que nosaltres estam immersos.
Assumesc la meva responsabilitat, no pot ser de cap altra
manera, i la meva responsabilitat és fer que el projecte en què
tantes persones de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera van depositar la confiança sigui, el més aviat
possible, una realitat.
El primer tema que vull abordar és el de la corrupció, tan
d’actualitat en aquests dies. Ja vaig dir fa uns dies en aquesta
mateixa cambra que no fallaria a la societat en el meu
compromís davant la corrupció, i avui ho reiter, no fallaré. Vaig
impulsar el codi ètic, que es compleix, i que record que diu que
una persona imputada ha de posar el seu càrrec a disposició del
partit, i que amb mesures cautelars ha d’abandonar de manera
immediata el seu càrrec públic, en el cas que n’ocupi un, i serà
suspès de militància.
Ja quan vaig anunciar que a les llistes del Partit Popular no
hi hauria persones imputades vaig ser el primer i únic candidat
a president a tot Espanya que va adquirir aquest compromís
públic i en públic, i vaig dir que lamentava que la resta de
formacions polítiques no ens acompanyàs en aquest compromís
de regeneració. Avui, a més, els dic que limitar-se a celebrar la
corrupció dels altres i a tapar i a amagar la seva, no aporta res
a la societat.
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Pretenc en aquest discurs explicar el que aquest govern està
fent, el que aquest govern està canviant, perquè estam davant un
govern que compleix, que té un projecte molt definit i que
malgrat les dificultats i els errors es troba en el camí correcte i
té la capacitat i la força necessàries per seguir endavant.
Els processos de canvi mai no són fàcils, mai. S’han de
superar unes quantes resistències, i si parlam d’un canvi en la
manera de fer i en manera relacionar-se políticament i
mediàticament els obstacles poder arribar a ser molts. Doncs bé,
aquest govern s’enfronta a aquestes resistències, perquè el
compromís principal no és amb uns quants sinó amb la majoria.
El compromís és amb la societat, sense intermediaris i sense
agents.
Un canvi inajornable era el del model econòmic. Havíem de
deixar enrere l’economia de la subvenció, la cultura de la
subvenció, per apostar fermament per l’economia productiva, i
sabíem que deixar enrere la política de la subvenció seria car en
temes poc intangibles, però era necessari fer-ho. L’any 2010 es
varen concedir subvencions per valor de 10,8 milions d’euros
només a sindicats, a patronals i a mitjans de comunicació, l’any
2010. L’any 2012 hem atorgat tan sols 800.000 euros, 10
milions d’euros menys que l’any 2010, a sindicats, a patronals
i a mitjans de comunicació. Ja no hi ha empreses que es creïn
només per captar ajuts públics, i no hem deixat de ser on de ver
hem de ser, però sí que hem deixat de posar doblers públics on
de ver no estava justificat, i on si s’ha d’elegir per falta de
recursos no podíem continuar estant, simplement per una
qüestió de prioritats.
He de matisar que tota la política que desenvolupa aquest
govern -i dic tota, sense excepcions- gira entorn de les persones,
perquè en ocasions pareix com si l’economia no tingués res a
veure amb les persones, com si el que afectàs les persones
només fos l’educació, la sanitat o els serveis socials, que les
afecta, evidentment que les afecta, però no només això, perquè
si volem fer sostenible aquest model, aquesta educació, aquesta
sanitat, aquests serveis sociosanitaris, el millor és gestionar bé
els recursos públics, els recursos econòmics.
Aquí ja no hi ha endeutament, aquí ja no podem dir que
pagarà el que vengui després. El millor que podem fer per les
persones és optimitzar, euro a euro, els pressuposts, deixar de
gastar en el prescindible i aportar models d’eficiència i
d’eficàcia. Així aconseguirem que les pròximes generacions
tenguin els mateixos serveis de què hem gaudit tots nosaltres, i
serà fent una política per a les persones.
Si avui fos 30 de juny de l’any 2011, quan vàrem arribar al
Govern, aquest govern tendria un deute de 6.000 milions
d’euros; d’aquests 6.000 milions d’euros, uns 1.000 milions
d’euros aproximadament estarien suportats pels proveïdors,
proveïdors que per cert no podien arribar a final de mes i que
estaven ofegats pels impagaments del Govern, alguns d’aquests
impagaments des de l’any 2008. I, a més, si avui fos 30 de juny
de 2011 tendríem uns pressuposts prorrogats per no haver
volgut fer front a la realitat, a la realitat que imposava ajusts en
la despesa i revisions dels ingressos, de tal manera que el
Govern es gastava a l’any més de 1.000 milions d’euros que no
tenia. Si avui fos 30 de juny de 2011 el Govern tendria 250.000
factures a proveïdors sense pagar.
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Però avui no és dia 30 de juny del 2011, i les xifres de les
obligacions reconegudes i pagades des de llavors fins avui no
donen lloc a cap tipus de dubte. En aquest temps aquest govern
ha reconegut obligacions des de 30 de juny de 2011 fins a 30 de
setembre de 2012 per valor de 3.190 milions d’euros, i n’ha
pagat 3.175. I amb el Pla de pagament a proveïdors hem pagat
factures per un valor de 842 milions d’euros, factures a
proveïdors que no cobraven.
I aquí tenim un canvi, on hi havia un govern que contractava
sense tenir doblers per pagar, n’hi ha un que no compra el que
no pot pagar. On hi havia qui carregava a l’esquena dels
proveïdors el finançament de les seves despeses, hi ha un
govern que paga els proveïdors i paga les seves obligacions. On
hi havia un govern que no s’atrevia a aprovar els pressuposts per
no haver de prendre decisions difícils, però imprescindibles i
necessàries, hi ha un govern que s’atreveix i que assumeix el
desgast lògic de governar en aquesta conjuntura social i
econòmica.
Per cert, pobre d’aquell o d’aquella que vulgui gestionar
aquest moment amb un ull posat en els pressuposts i un altre en
les enquestes electorals o en els mitjans de comunicació, si així
ho fa es demostra qui pensa en la seva pròpia imatge i quedar bé
i qui assumeix la dificultat de gestionar amb valentia, encara
que sigui amb un desgast personal i del seu govern.
(Alguns aplaudiments)
Això pel que fa als pressuposts de la comunitat, perquè
també faré una menció especial sobre els pressuposts generals
de l’Estat. Ja ho vaig dir en el seu moment, i mai no he ocultat
el meu descontent amb la inversió de l’Estat per al pròxim any
a la nostra comunitat, són uns pressuposts injusts que no es
mereixen els ciutadans de les Illes Balears; per això aquest
govern ha continuat fent feina perquè aquests comptes puguin
millorar, una millora que almenys ens pugui situar en
l’aportació de l’any passat i que acompleixi amb les ciutadans
d’aquesta terra, com nosaltres igualment, aquest govern
acompleix les seves obligacions amb l’Estat. Més endavant, si
m’ho permeten, els detallaré els avanços en aquest sentit.
Reclamam, i hem aconseguit posar damunt la taula del
Govern de l’Estat la revisió del sistema de finançament
autonòmic, perquè no és cert que les Illes Balears siguin a la
mitjana de finançament de la resta de comunitats autònomes; el
sistema regulat a la Llei 22/2009, és un sistema que consideram
extraordinàriament complex, poc transparent i injust.
A cada fòrum o reunió amb el Govern de l’Estat, el Govern
balear ha solAlicitat la millora del finançament en casos que
beneficiïn les Illes, com les pujades impositives, l’IVA o els
imposts especials que ara recauen per complet a l’Estat. En
aquest sentit, continuam fent feina per millorar aquest sistema.
No és cert que el Govern hagi renunciat a les inversions
estatutàries o al Fons de competitivitat, el Govern no renuncia
a res, no ha deixat de reclamar i continuarà reclamant on i quan
faci falta tot el que es deu a la nostra comunitat.
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Hem solAlicitat al Govern de l’Estat ser en la mitjana de la
resta de comunitats, no volem més finançament que els altres
però tampoc no en volem menys; les Illes Balears són per sobre
de la mitjana quant a capacitat recaptadora, però vull deixar clar
que encara que reivindiquem una millora volem continuar sent
solidaris.
I continuam. Si tornàssim al 30 de juny de l’any 2011 ens
trobaríem amb un sector públic instrumental inapropiat,
desbordant, fet a base de girs polítics, immens, un
malbaratament exagerat, hi havia un total de 178 empreses
públiques i un govern que no va fer res sobre això. Perquè si
avui fos 5 de maig de l’any 2011, podrien llegir vostès a un diari
local, a una entrevista a qui era en aquell moment conseller
d’Economia, que deia, entre d’altres coses, el següent -i ho cit
textualment-: “Balears ha d’amortitzar 600 o 700 places a l’any.
No podem mantenir un sector públic d’aquesta magnitud, és
impossible, inviable; no podem tenir 170 empreses, deficitàries
la majoria, i no tallar el problema.” Això quatre anys formant
part del Govern, quatre anys amb el problema i quatre anys de
no fer res.
Doncs bé, aquí tenim una altra demostració del canvi, avui,
20 de novembre de l’any 2012, Balears compta amb un govern
que fa allò que és correcte, i ho diré clarament: si no ho va fer
l’anterior govern del pacte va ser per no haver d’afrontar i
abordar acomiadaments, pensant en les eleccions i també perquè
no podien arribar a un acord perquè cada una de les persones i
dels grups que formaven el pacte defensaven interessos
diferents. I nosaltres no repetirem aquest error, és impossible
dimensionar el sector públic instrumental sense que afecti
persones, és dolorós, molt dolorós, però calia fer-ho, cal fer-ho
i ho feim.
I ho vàrem fer, i va ser una mesura que el mateix secretari
general del PSIB, el Sr. Francesc Antich, va aplaudir a la seva
mateixa roda de premsa, el setembre de 2011, afirmant i
coincidint amb el Partit Popular en el fet que el sector públic de
les Illes Balears necessitava ser racionalitzat per aconseguir una
administració -i cit textualment-: “més àgil, més transparent i
més forta”. Si a 30 de juny de 2011, els haguéssim trobat amb
aquest inici de reducció del sector públic instrumental, avui ho
agrairíem tots, i els puc assegurar que un servidor encara més al
Sr. Antich.
A dia d’avui ja hem iniciat el procés d’extinció, de fusió o
d’integració de 100 empreses públiques, consorcis, fundacions
o institucions. Del pla que s’implementa des de l’Oficina de
Control Pressupostari, el Consell de Govern ja n’ha aprovat les
tres primeres fases, i cada divendres veim com aquestes
actuacions es converteixen a una realitat; sense anar més enfora,
el passat divendres, en el Consell de Govern es va aprovar la
reducció de 23 consorcis menys. I com a dada, els confirm que
l’aportació als pressuposts de la comunitat a empreses públiques
de 2010 a aquest pressupost de 2013 s’ha reduït en 311 milions,
que ja no pagam tots. Hem reduït, del pressupost de 2010 a
aquest pressupost de 2013, un 35% l’aportació del pressupost de
la comunitat a les empreses públiques, i continuarem baixant, 35
de 2010 a 2012 i aquest 2013 un 4,49 més de reducció. El
nombre d’empleats de les empreses públiques s’ha reduït en un
20% en aquest exercici.

Davant la conjuntura econòmica que ens condiciona,
l’estalvi s’aconsegueix eliminant duplicitats amb els serveis de
la mateixa comunitat, reduint inversions irresponsables i
ajustant el personal a les necessitats.
El nostre primer compromís és l’equilibri pressupostari, és
imprescindible equilibrar els nostres comptes, hem de continuar
ajustant i generant un estalvi que ens pugui permetre a tots
llevar-nos aquest deute. Sanejar els comptes no pot ser més que
positiu i alliberarà molts de doblers perquè en el sector privat es
pugui moure l’economia i tengui accés, aquest sector privat, a
un crèdit que avui pràcticament només es consumeix per la
mateixa administració. Una cosa que avui és encara difícil, però
que serà possible en un futur no gaire llunyà.
El procés de transformació ja s’ha iniciat i en el futur veuran
els resultats; canviar l’administració no és fàcil i sens dubte no
pot fer-se d’avui per demà i sobretot no es pot fer amb
precipitació.
Vull destacar que hem reimpulsat el Pacte local per millorar
les relacions amb les administracions locals i insulars, analitzant
les duplicitats i impulsant la supressió de competències
impròpies, per simplificar, racionalitzar i també estalviar.
El Govern continuarà aportant les quantitats que percebien
els consells, 25 milions d’euros al Consell de Mallorca, 3 al
Consell d’Eivissa i 3 milions al de Menorca, però amb un canvi,
aquestes aportacions passaran a ser pressupostàries, i no les
famoses bestretes que únicament es varen aportar i aprovar i
aplicar en temps del govern del pacte, fet que suposarà una
major garantia i seguretat per al seu cobrament per part dels
consells. Tenim la intenció d’arribar a un acord en el marc del
Consell financer interinsular sobre la Llei de finançament dels
consells, que s’hauria d’haver aprovat l’any 2007 i que amb
quatre anys no es va avançar absolutament res, simplement
perquè no interessava.
Però quan parlam d’administració, no només parlam de
comunitat autònoma o de consells, seguint amb els nostres
acompliments electorals, hem creat també la delegació del
Govern a Formentera. Fins a la constitució de la delegació,
Formentera no tenia representant del Govern a diferents àrees,
com la sanitat o l’educació; per agrupar totes aquestes
competències s’ha constituït la delegació, amb la qual ha de
millorar la colAlaboració i la fluïdesa de la relació amb el
Consell de Formentera.
Continuam analitzant com hem canviat l’administració.
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Ens hem adaptat a les garanties de la Constitució i al mateix
Estatut d’Autonomia per poder modificar la Llei de funció
pública i du a l’administració la realitat bilingüe de la nostra
societat, acomplir l’Estatut d’Autonomia i acomplir la
Constitució Espanyola, encara que a qualcuns els pesi.
Hem millorat la conciliació de la vida familiar i laboral dels
empleats públics instaurant la flexibilitat i la possibilitat de
reduir la jornada i fomentant la formació en horari laboral.
Hem apostat pels avantatges de les noves tecnologies, hem
creat el canal de consulta del servei de l’administració de la
comunitat a les xarxes socials, com ara a Twitter i hem
potenciat la web com a canal informatiu les 24 hores. Hem
canviat el sistema de comunicació d’alerta del Servei
d’Emergències 112, d’sms a correu electrònic.
(Remor de veus)
Carai!, se’n riuen vostès?
(Algunes rialles)
Una dada, aquest cost de les notificacions, en un mes
d’activitat superava els 3.000 euros, els que diuen carai!, han de
saber que ara només costa 195 euros, carai!
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Carai! Carai, no! Molt cara ens surt la gestió.
I utilitzam el sistema de videoconferència per a reunions de
caràcter tècnic que afecten les diferents illes, són simples
exemples d’aplicar l’eficiència a l’administració.
Una qüestió important que ja hem fet amb funció pública i
amb la qual feim feina per extrapolar a la resta del Govern és la
creació de la Central de Compres, que actualment impulsa el
nou contracte per al subministrament elèctric, el servei de neteja
i el de seguretat i vigilància. Estimam un estalvi entre un 20 i un
30% de la despesa actual en cada matèria que es pugui
gestionar; estimam un estalvi d’uns 74 milions a totes les
conselleries. Només centralitzant el consum energètic, només
amb el consum energètic es redueix la despesa amb 5 milions
d’euros l’any. No pretenc avorrir-los amb xifres, el meu objectiu
és demostrar-los que un canvi en la gestió dels recursos sí és
possible.
D’altra banda, el passat mes d’octubre va entrar en
funcionament el nou BOIB electrònic que suposa el primer
procés telemàtic íntegre entre l’Administració de la comunitat
autònoma, el Govern, consells insulars i ajuntaments, es tracta
d’un pas clar cap a la simplificació administrativa per la qual
advoca el Govern, amb l’estalvi de temps i de doblers que pugui
implicar.
És un procés de transformació lent, però els puc assegurar
que avança. No veuran vostès a cap cas un vaixell de grans
dimensions que canviï de rumb ràpidament, és una maniobra
lenta que s’ha de fer bé i sobretot que s’ha d’estar orientat cap
al rumb encertat. I això és el que feim, canviar l’administració.
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Com vostès saben, el primer que vaig fer va ser un govern
molt reduït, molt reduït, ni més ni menys que 26,6 milions
d’euros més reduït. L’anterior legislatura es va començar amb
14 conselleries i 66 direccions generals i en aquesta legislatura
tenim 6 conselleries, una Vicepresidència Econòmica i 31
direccions generals, una gran diferència.
Vostès saben que aquest govern no veu l’administració com
a colAlocadora, sempre he dit, i avui ho torn reiterar, que
l’administració no pot ser l’oficina de contractació dels partits
polítics, cosa que també és un canvi respecte del passat. És fàcil
augmentar fins a 6.000 el nombre d’empleats públics contractats
irresponsablement, sense tenir la capacitat pressupostària
d’assumir aquestes nòmines, és fàcil.
(Remor de veus)
Per cert, d’aquests 6.000 nous empleats públics sense que es
poguessin pagar, d’aquests 6.000, 3.500 contractats els darrers
quatre mesos de legislatura.
(Remor de veus)
Sempre hem dit que els llocs de feina que falten els han de
crear els empresaris, siguin grans, petits o mitjans, els
emprenedors, en definitiva, la iniciativa privada a la qual hem
d’ajudar. Per cert, assumesc que en això hem de continuar
millorant, és una assignatura en la qual ens hem d’aplicar més,
hem de millorar les relacions entre l’àmbit públic i el privat,
perquè sens dubte és una de les oportunitats que ens brindarà
aquesta situació de crisi. I continua canviant la tendència, els he
dit al principi de la meva intervenció que sota cap concepte no
es desprengui de les meves paraules que ja està tot fet, perquè
no seria ver.
Però també els he dit que hem avançat molt perquè s’està
fent molta feina i de la feina sempre en surt el profit. És possible
que els mitjans de comunicació puguin recollir alguna de les
dades que a continuació es pugui facilitar com a brots verds,
però res més lluny de la meva intenció, simplement vull
concretar els beneficis que ja s’estan donant, en canvi, que
duem a terme amb una nova forma i manera de gestionar els
interessos públics.
I com a mostra els comentaré una sèrie d’exemples: de gener
a setembre d’aquest any 2012, el nombre de societats mercantils
creades ha augmentat un 8% respecte del mateix període de
l’any 2011, això ha suposat la creació de 1.740 noves empreses
més que a l’exercici anterior. El nombre d’altes d’autònoms ha
augmentat un 10,1% a Balears entre el 2011 i octubre de 2012
i ha passat de tenir 19.098 autònoms l’any 2011 a 21.030 l’any
2012. Les exportacions, durant els primers set mesos de l’any,
han crescut un 62,3% respecte del mateix període de l’any 2011.
A 31 de setembre, el nombre de mercaderies transportades via
marítima ha crescut un 3,7% respecte del mateix període de
l’any 2011, i només a Menorca les mercaderies als ports han
augmentat un 40,8%.
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Analitzant les dades de setembre a setembre a Mallorca,
l’afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 0,1% i a les
illes Pitiüses un 7,4%. Els contractes pugen d’octubre a octubre
un 12,4 a Mallorca, un 15,2 a Menorca i un 17,1 a Eivissa.
També han augmentat les pernoctacions en els hotels, un
12,4% a Mallorca, un 7,9 a Menorca.
L’increment de passatgers als nostres aeroports ha estat,
segons la variació interanual, del 3,9 a Mallorca, del 5,4 a
Menorca i del 0,4 a Eivissa.
No tot va tan malament, el ColAlegi d’Arquitectes ha visat a
Eivissa i Formentera gairebé un 30% més de nous projectes.
Hi ha més dades, moltes més, és una realitat de petites
xifres, disperses en estudis estadístics, que reflecteixen una
societat que és capaç de tirar endavant.
Ara vull parlar de turisme, el motor de la nostra economia.
I els vull recordar el primer punt del nostre programa electoral,
que diu el següent: “Proposam la revisió de la legislació
desenvolupant i actualitzant la Llei general turística i els plans
d’ordenació turística per adaptar-los a les noves necessitats
d’acord amb les demandes de la iniciativa privada i en
permanent diàleg”.
Això és el que vàrem dir que faríem i el 17 de juliol d’aquest
any aquest parlament va aprovar la nova llei general turística.
Això també és canviar les coses. Una llei que és el millor que
podíem fer per al motor de la nostra economia, ja que l’anterior
era obsoleta i no permetia al nostre sector competir en igualtat
de condicions, sobretot amb destinacions emergents.
Aquesta temporada turística, que acaba ara mateix, ha estat
bona, molt bona, per a Mallorca, per a Menorca, per a Eivissa
i per a Formentera. El 2011 s’ha iniciat la recuperació turística
amb l’arribada de 12,2 milions de turistes fins a la data.
És important remarcar un detall i és que ara gastam molt
menys en promoció turística. De fet, quan vàrem arribar al
Govern vàrem paralitzar accions de promoció per valor de més
de 10 milions d’euros. Només en presència a fires haurem
passat de 18 milions a 9 milions d’euros. Fa pocs dies, com
saben vostès, ha tengut lloc a Londres la World Travel Market.
El nostre pressupost per a enguany ha estat de 310.000 euros;
l’any passat, l’any 2011 era de 467.941 euros.
Saben, però, quin va ser el pressupost abans que les coses
canviassin? L’any 2010 amb el Govern del pacte el pressupost
va ser d’1,2 milions d’euros només per a la World Travel
Market, 890.000 euros més que enguany, d’1,2 a 310.000 euros,
es poden fer -els ho assegur- moltes cases amb quasi 900.000
euros de despesa en promoció..., promoció per dir alguna cosa.
Només amb allò que és just i necessari feim el màxim que
podem, miram la inversió i el retorn de cada euro del nostre
ciutadà.

Que aconseguim més amb menys no és una frase feta, és
obvi que no tot es fa gràcies a aquest govern, però sí que els puc
assegurar que nosaltres feim els deures. Hi ha circumstàncies
que ens han afavorit, evidentment, però això també és necessari,
per això és necessari complir i estar preparat.
També vull parlar de la creació de la Mesa de batlles per al
turisme, que recentment ha estat premiada per la Confederació
Espanyola d’Editors, Escriptors i Periodistes d’Economia i
Turisme per la seva missió de coordinació, formació,
informació i impuls al turisme. Ja n’hem celebrada una Eivissa,
una altra a Menorca, dues a Mallorca i pròximament tornarem
a convocar més meses.
I vull recordar la celebració del primer Fòrum Internacional
de Turisme i Esport, celebrat entre els dies 18 i 20 d’octubre per
remarcar la importància del producte esportiu com a element
fonamental per generar turisme i aconseguir a les Illes una
oferta diferenciadora i diversificada i, alhora, també afavorir la
desestacionalització de la destinació. En aquest fòrum, I Fòrum
Internacional de Turisme i Esport, hi varen assistir 20 operadors
turístics especialitzats específicament en turisme i esport.
Un factor important en el qual hem de continuar fent feina
és la connectivitat i respecte d’aquest tema teníem un objectiu
molt clar: Menorca, l’illa més desfavorida en aquest sentit i més
ara amb la desaparició de companyies aèries i l’ajust
pressupostari d’altres.
I puc dir que alguna cosa canviarà respecte a això perquè el
passat 4 d’octubre ja es va publicar la licitació oficial de l’OSP
de la ruta Maó-Madrid. Ara hi ha obert un termini de dos mesos
per a la presentació d’ofertes i una vegada adjudicada la
declaració d’OSP es perllongarà per un espai de vuit mesos, en
concret des de l’1 d’octubre al 30 de maig, mentre que al
trimestre restant, que és la temporada alta, la ruta estarà sota el
lliure mercat. Hi haurà quatre connexions diàries tant els cap de
setmana com els dies feiners, i això, sens dubte, serà un gran
avantatge per als menorquins respecte del que tenien abans i,
sobretot, una mesura molt justa i un compromís tal com vàrem
adquirir amb el president del Consell Insular de Menorca i amb
la resta de menorquins.
L’illa d’Eivissa tampoc no és aliena a aquest problema, de
la connectivitat amb la península, i cit també la ministra de
Foment, la Sra. Ana Pastor, que va dir: “ Estam mirant de quina
manera es poden considerar especials i obria l’OSP, malgrat que
hi hagi alguna línia ja operativa”. Des del primer moment aquest
govern ha fet feina i continuarà fent-ne amb el Govern central
per cercar solucions, siguin l’OSP o altres que puguin garantir
també la connectivitat d’Eivissa a preus assequibles. La nostra
feina en aquest cas s’ha vist reforçada i ha donat els seus fruits
a la voluntat de solució per part del ministeri de Foment que des
del principi ha mostrat la seva sensibilitat a la connectivitat de
les Illes Balears i -ho torn repetir- especialment a l’illa de
Menorca.
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Passarem dels aeroports als ports. Continuaré amb Menorca
perquè, l’actuació més important en aquesta matèria, també
l’hem duta a terme en aquesta illa, a Menorca. Em referesc a
l’ordenació del port interior de Ciutadella, el port antic,
aconseguint per a això un acord unànime de totes les parts
implicades -ajuntament, propietaris d’amarraments, club nàutic
i Associació Menorquina d’Empreses Nàutiques.
Des de l’inici de la legislatura vaig dir que el sector nàutic
era estratègic en aquest projecte i encara que hem avançat en
algunes coses, també he de dir que ens esforçarem més per
millorar en aquest àmbit, perquè el sector ho demana i perquè
és molt important per a l’economia balear.
Hem anunciat recentment que entre els dies 1 i 5 de maig
tendrà lloc al Moll Vell de Palma el Palma Boat Show, per cert,
un bon exemple de colAlaboració obligatòria entre el sector
públic i el sector privat. Els record que l’any passat finalment es
va decidir no celebrar el Saló Nàutic per repensar el model i ara,
hem presentat aquest esdeveniment molt millorat, consensuat
amb el sector nàutic i amb molt menys cost per a tots els
pressuposts públic. M’alegra especialment que haguem estat
capaços de reunir en aquest comitè organitzador per primera
vegada representants de totes les associacions empresarials de
nàutica d’oci presents a les Illes Balears -per primera vegadajuntament amb les més representatives en l’àmbit estatal, la
Cambra de Comerç de Mallorca, l’Ajuntament de Palma i
l’Autoritat Portuària.
Per acabar respecte d’aquest tema, vull dir també que hem
reforçat la promoció del nostres ports en l’àmbit del turisme de
creuers. Per això, el març assistirem a la Seatrade Cruise
Shipping, la fira més important del món dedicada al mercat dels
creuers. Aquest estiu ja han arribat creuers a la rada exterior
dels ports autonòmics de Sant Antoni de Portmany, de
Ciutadella i del Port de Sóller amb un total de 2.290 passatgers.
Des de l’any 1983 no havia arribat cap creuer en aquests tres
ports.
Hi ha un tema que no vull evitar, al contrari, un tema sobre
el qual tenc molt d’interès a parlar, he sentit dir tant al PSOE
com al PSM que la bona temporada turística ha tengut molt
poca incidència a les xifres d’atur, i és veritat que ha de
millorar, però, s’imaginen vostès com haurien estat aquesta
temporada, les xifres de contractació, amb una mala temporada
turística? Crec que sobren els comentaris.
I que consti que som el primer a demanar a aquells a qui les
coses els van bé que facin un esforç, que repercuteixin a la
societat i que siguin generosos i cooperin perquè d’aquesta, en
sortirem amb l’aportació de tots. Els assegur que el Govern hi
posa de la seva part perquè ens vagi bé a tots, modificant lleis
i fent el que ara és a les seves mans, no podem fer cap balanç
positiu mentre tenguem les xifres d’atur que tenim, mentre hi
hagi atur estarem en deute, així és, i és una cosa en la qual hem
de continuar fent feina perquè ho hem de canviar.
Igual que hem de canviar la manera d’apostar per l’esport.
L’esperit d’esforç i de feina en equips que guia l’esportista
és el mirall en el qual ens hauríem de mirar també els polítics.
Vull tenir unes paraules per a l’esport i per als nostres
esportistes. Són i continuen sent un valor afegit al nostre
patrimoni, a la nostra cultura i a la nostra capacitat de lluita. En
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aquest sentit pensam que era important convertir-los, a ells i a
les seves accions, en ambaixadors internacionals de les nostres
illes. Per això, per reflectir tot el nostre orgull pels esportistes de
les Illes i inculcar als nostres nins i nines la passió més sana,
creàrem el Centre d’Interpretació de l’Esport, un museu viu, que
va créixer gràcies a les aportacions privades i gràcies a les
proeses i fites esportives que els esportistes, en les diferents
disciplines, ens brinden dia a dia.
El Govern dóna suport als esportistes de Formentera,
d’Eivissa, de Menorca i de Mallorca i no deixarà de ser devora
d’ells. Per això, continuam amb el programa de suport tant a
esportistes destacats com de suport al transport de interlínies i
també a la península dels esportistes. Cal facilitar-los la
mobilitat perquè continuïn triomfant, així hem aconseguit
500.000 euros en ajuts a 165 esportistes d’alt nivell a les
Balears, entre els quals hi ha els que practiquen esport adaptat,
els que varen participar en els Jocs Olímpics i Paralímpics de
Londres i els que també tenen una beca. Continuam canviant,
canviant l’estratègia per afavorir l’ocupació. Són moltes i
diferents les polítiques per les quals es pot optar per lluitar
contra l’atur, ja n’hem esmentat alguna de les que potenciam i
d’altres que a nosaltres ens pareixen irresponsables, com ara la
contractació en el sector públic o la falsa associació d’increment
d’ocupació lligat a la inversió pública.
M’han de permetre, però, també esmentar altres coordenades
del nostre full de ruta per a aquest canvi.
El Servei d’Ocupació de les Illes Balears, el SOIB, va
conèixer, dia 9 de juliol de 2010, l’informe definitiu d’auditories
de sistemes i procediments del programa operatiu del Fons
Social Europeu emès per la Intervenció General. Aquesta
auditoria posava de manifest que el sistema de gestió i control
aplicats pel SOIB simplement no varen funcionar. La suspensió
dels pagaments era imminent i perillaven 38 milions d’euros
destinats al foment de polítiques d’ocupació.
Aquest govern va posar fil a l’agulla i actualment disposa
d’un nou pla d’acció totalment implementat i des de març fins
a juliol ha estat auditat per la Intervenció General. Els anteriors
responsables del SOIB varen tenir més de dotze mesos per
corregir aquestes deficiències i en dotze mesos simplement no
ho varen fer. L’auditoria de la Intervenció ha constatat, aquest
mes de juliol, que aquest nou govern, amb aquesta nova gestió
en el SOIB, ha corregit i ha esmenat les greus deficiències i, de
fet, ho ha aprovat en tots els seus aspectes i amb la millor nota.
Aquest govern, aquest nou govern, ha canviat i ha evitat la
suspensió imminent dels pagaments per evitar perdre 38 milions
d’euros en ajudes a l’ocupació.
Lluitar contra l’atur no només passa per exercir polítiques
d’ocupació, és una realitat inqüestionable que les Illes Balears
són marcadament estacionals. Moltes persones han mirat el
concepte d’estacionalitat de maneres molt diferents i al final són
on érem.
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L’entrada de turistes a les Illes Balears es concentra en un
80% en dos trimestres a l’any, cap altra comunitat autònoma a
Espanya no presenta una concentració tan alta en tan pocs
mesos. A més, el mes de novembre de cada any la taxa
d’afiliació a la Seguretat Social cau de manera molt acusada, un
62,9% respecte del mes anterior.
Per això, ens vàrem marcar com a objectiu aconseguir la
bonificació del 50% de la Seguretat Social als fixos discontinus
durant els mesos de març i novembre, cosa que vàrem proposar
a la ministra de Treball, la Sra. Fátima Báñez, i que va recollir
a nivell ministerial a proposta d’aquest govern. Una mesura amb
la qual aspiram a animar les nostres empreses a allargar la
temporada turística pels extrems. I dins aquesta estacionalitat
continuam fent feina per poder donar i finalitzar el Palau de
Congressos, peça fonamental, en una oferta de qualitat, amb un
projecte i producte definit, com és el cas dels congressos d’alt
nivell, un producte altament necessari per al turisme de les Illes
Balears.
Les dades demostren que durant els dos últims trimestres
Balears ha encadenat un increment interanual del nombre de
persones ocupades i ha estat l’única comunitat de tota Espanya
que ho ha fet, i la marca és a nivell interanual. Ens els últims
mesos som la comunitat en què menys creix el nombre d’aturats
respecte de l’any anterior, i el nombre de contractes de treball
creix en tots els sectors respecte de l’any 2011.
Devora això, l’atur entre els menors de 25 anys a les Illes
registra quatre mesos consecutius de descensos a nivell
interanual, de juliol a octubre. El mes d’octubre l’atur juvenil va
baixar a sis comunitats autònomes, una d’elles és Balears, que
va ser la comunitat on més va baixar.
És important tenir en compte dues dades -insistesc, no
pretenc criticar ningú sinó simplement constatar fets. En el
darrer debat de la legislatura anterior el president Antich va dir
que gràcies a la inversió pública de 3.000 milions d’euros
s’havien pogut mantenir 40.000 llocs de feina. El temps ens ha
demostrat que eren ficticis, els 3.000 milions i els 40.000 llocs
de feina. Eren pa per s llavors i deute i atur per s avui. Si qui
ocupàs avui la Presidència del Govern aspiràs a salvar els
mobles amb la inversió pública els puc dir que, simplement, no
ho podria fer. També perquè hi va haver algú abans que ho va
voler fer i va deixar deute i atur per al futur.
I la segona dada a la qual volia fer referència és l’augment
de la població activa, el que, sens dubte, condiciona la lectura
de les dades de l’atur. El tercer trimestre de 2012 la població
activa era de 629.400 persones, 13.800 persones més que en el
mateix període de l’any 2011. Per tant, si augmenta la població
activa i les xifres d’atur són les que són, no està tan malament
la gestió d’aquest govern, però d’això vostès no diuen res
perquè no els interessa.

És el Govern que ha de vetllar perquè es compleixin les
regles del joc en matèria de comerç i deixar que sigui el mercat
que es reguli per si mateix, sense ingerències ni intervenció de
l’administració, que l’únic que fa és crear competència deslleial
per part de l’administració i distorsionar el mercat.
Per tant, com fer una política que afavoreixi les inversions?
Molt senzill, generant un marc segur i adequat per als nostres
inversors. Per això totes les nostres actuacions han d’anar
adreçades també a crear seguretat jurídica, que els empresaris
sàpiguen com i on poden invertir i sobretot que no canviïn les
regles del joc en funció de qui governa.
Una política de suport a la petita i mitjana empresa que
representa més del 85% del nostre teixit empresarial. I en la
nostra aposta pel petit comerç de les Illes vàrem crear la Llei
d’emprenedor de la micro, petita i mitjana empresa, en la qual
es va estimar imprescindible i necessari crear nous instruments
financers alternatius als actuals d’acord amb les noves
necessitats empresarials i amb la crisi econòmica actual, que ha
permès mantenir més de 2.200 empreses i més de 32.000 llocs
de feina i que ha permès, mitjançant noves línies de
finançament, l’accés al crèdit a 432 empreses i a 96
emprenedors.
Hem creat un pla d’internacionalització amb més de cent
accions en marxa, en les quals participen més de 1.500
empreses. Refermam esforços amb el Govern de l’Estat per dur
a terme un pla contra la competència deslleial i el frau. Ja hem
quadruplicat el nombre d’inspectors, hem creat un pla de
dinamització comercial a mida per a cada un dels municipis,
com a mostra de suport, precisament, a l’economia local.
I hem aprovat la llicència exprés, a partir d’ara un autònom
o un empresari que decideix fer el pas de muntar un negoci, en
lloc de trigar mesos o anys a obtenir la llicència d’obertura, el
podrà obrir immediatament mitjançant una simple declaració
responsable.
(Remor de veus)
En qualsevol cas, el cert és que hem de continuar ajudant la
iniciativa privada, i pos un exemple de com podem ajudar, fent
referència una altra vegada a la nova Llei general turística: fins
avui, segons les dades de la Federació Hotelera, s’han presentat
només a Mallorca 142 projectes hotelers de renovació parcial,
integral i de modernització augmentant la categoria, tot i que
també n’hi ha també de nova planta, la majoria es
desenvoluparan aquest hivern. Es parla de 142 projectes amb
una inversió de més de 143 milions d’euros que suposarien la
creació de més de 2.700 llocs de feina; és un canvi i sens dubte
una bona notícia, creada arran de l’aprovació de la nova Llei
general turística, en qüestió de setmanes.
(Alguns aplaudiments)

Així que, és clar, el camí és donar suport als emprenedors,
donar suport als empresaris i saber mostrar a la nostra illa la
millor cara per aconseguir inversions sempre emmarcades en el
nostre marc de legalitat. No es tracta que es faci el que no es
pugui fer, no, però tampoc que pel capritx d’uns quants, d’uns
pocs, no es faci el que sí es pot fer.
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L’administració era percebuda, i encara ho és, en som
conscient, com a un ens fiscalitzador, controlador i amb
processos llargs i estèrils, l’administració és estàtica, immòbil,
obsoleta davant els conceptes d’eficàcia, d’eficiència, de
racionalitat i d’agilitat, ho saben els empresaris; al final
l’objectiu és que l’administració sigui facilitadora, agiliti els
tràmits perquè la iniciativa privada, el nostre motor de
reactivació econòmica, ens ajudi a tots a fomentar el creixement
i la generació de llocs de feina. Més de 6.000 llocs de feina i
una inversió aproximada de 500 milions d’euros són les xifres
que aportarà a les Balears l’aprovació per part del Govern, en
Consell de Govern, dels quatre projectes d’interès autonòmic
aprovats en el temps que duem a terme d’aquesta legislatura. Ho
torn repetir: més de 6.000 llocs de feina, amb una inversió
aproximada de 500 milions d’euros.
S’està revisant, actualitzant i modificant tota la normativa
que havia quedat obsoleta o no responia a les necessitats actuals.
Hi ha massa qüestions encara estancades o derogades per
reglamentacions posteriors que, si no s’actualitzen, generen
inseguretat jurídica, buits legals o ineficàcia del fi per al qual
realment es va crear aquesta normativa. Per exemple, lleis i
normatives que es veuen afectades pel nou Estatut
d’Autonomia, la Directiva comunitària Bolkenstein o l’Estatut
Bàsic del Treballador i que a l’anterior legislatura, com que no
es varen adaptar, es varen perdre les garanties i també les
cobertures legals.
Un altre exemple d’ineficàcia administrativa i també un altre
exemple de com han canviat les coses: si avui fos dia 30 de juny
de 2011, la Comissió Balear de Medi Ambient tendria damunt
la taula 777 projectes estancats, alguns de l’any 2007; d’aquells
777 projectes a dia d’avui només n’hi ha 300 de pendents, i
d’aquests molts, la majoria, són nous.
He comentat anteriorment la important reducció feta pel
Govern, però malgrat aquesta reducció vàrem voler donar i
volem donar a l’agricultura un lloc preferent, perquè consideram
que és estratègica en el manteniment i la generació de molts
llocs de feina, relacionats amb un dels nostres sectors primaris
i de productivitat més important.
L’agricultura, un sector que ens hem trobam amb l’aigua al
coll, per la qual cosa el més important ha estat la tramitació i el
pagament de més de 50 milions d’euros en ajuts pendents als
agricultors i ramaders de les Illes Balears. Aquest govern va
agilitar la tramitació perquè el camp balear fos el primer a
percebre els ajuts de la Política Agrària Comuna; 23 dels 25
milions que ens corresponen, la qual cosa és un 91,2% del total,
es varen abonar entre octubre i gener, davant la mitjana estatal
que era pràcticament la meitat, un 49%.
A més, el Govern va abonar gairebé 10 milions en ajuts al
Pla de desenvolupament rural, abans de finalitzar l’any 2011,
deixant a zero els deutes que tenia en aquell moment amb el
sector, deutes que no s’havien pagat.

En acabar aquest any 2012 es preveu que s’hagin tramitat
envoltant els 20 milions d’euros només d’ajudes en aquesta
línia.
Enguany les Illes Balears han tornat ser una de les
comunitats que ha tramitat més ajuts de la PAC l’any 2012, en
el primer termini del pagament; en concret, un total de 10
milions d’euros que es varen començar a abonar a partir del
passat dia 17 d’octubre.
Però malgrat tots aquests canvis positius per al sector, un
sector que -torn repetir- tots consideram com a estratègic, el
Govern vol anar més enllà, més enllà de la consecució de
beneficis que puguin permetre al nostre sector competir en
igualtat de condicions. En aquesta línia, reclamam a Madrid i a
BrusselAles el reconeixement d’un règim especial per a les Illes
Balears que consideri els inconvenients de la insularitat, com
tenen altres territoris de la Unió, com és el cas de les Illes
Canàries. Sense fanfarronades mediàtiques, sense protestes,
però reclamam on toca i com toca.
Amb referència a la pesca, vull fer referència a
l’avantprojecte de la futura llei, el nou text normatiu és fruit
d’un treball consensuat amb els consells insulars i les diferents
confraries de pescadors de les Illes.
La nova llei de pesca ordenarà la situació competencial
derivada de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia; preveurà les
mesures modernes de conservació i gestió dels recursos marins
vius, com ara és el Pla de gestió; regularà la pesca
marítimorecreativa i ordenarà el sector pesquer professional i
obrirà la porta perquè els pescadors puguin complementar
l’activitat extractiva amb altres activitats econòmiques que
estiguin relacionades, concretament el turisme pesquer.
Un altre assumpte del que vull informar en aquesta
compareixença és la tramitació del Pla hidrològic; n’hem
recuperat la tramitació per canviar l’anterior, aprovat sense
consens i de forma precipitada, per un de menys
intervencionista i que pugui resoldre d’una vegada la gestió de
l’aigua a les Illes. El pla esmentat es tramitarà a Madrid per tal
que es pugui aprovar definitivament al llarg de l’any 2013.
Ara faré referència al territori. Parlaré de territori fent
referència a l’aprovació de la Llei de mesures urgents per a
l’ordenació urbanística sostenible, una mesura anunciada pel
Govern i que, a més, recollia el programa electoral del Partit
Popular. És una mesura que agilita la tramitació administrativa
d’alguns expedients, dóna més seguretat a l’administrat i
sobretot defineix d’una vegada per totes les diferències entre sòl
rústic, sòl urbà i sòl urbanitzable.
No es tracta d’urbanitzar més, ni de consumir territori, sinó
de regular el que s’ha fet malament els darrers anys i evitar que
es torni a repetir.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Es tracta d’ajuts agroambientals i d’inversió real,
cofinançats per la comunitat, el ministeri i la Unió Europea, que
són molt beneficiosos per al teixit productiu, agrari i
mediambiental de les Illes.

2591

2592

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / 20 de novembre del 2012

Aquest decret no deroga la desclassificació de 1.500
hectàrees feta pel pacte la passada legislatura, per la qual els
afectats reclamen indemnitzacions entorn dels 900 milions
d’euros.
És una llei important perquè és fonamental que les Illes
Balears siguin jurídicament segures. Les normes han de ser
senzilles, àgils, fàcils, estables, no interpretables i que ens
reclamin 900 milions d’euros per canvis de criteris no és una
bona targeta de presentació per als inversors, és una cosa que sí
o sí hem de canviar.
Parlam de territori. Un concepte ple d’estereotips buits quan
es parla des de l’oposició del que fa el Partit Popular, i dic això
perquè ara entraré en un altre terreny ple d’estereotips sobre
això, el medi ambient, que és propietat de tots excepte del Partit
Popular, segons vostès.
(Remor de veus i algunes rialles)
I, en primer lloc, vull parlar del Pla Balears Natura 2015, un
pla fet per a la dinamització i promoció dels espais naturals i
finques públiques de les Illes Balears. Amb aquest Pla Balear
Natura 2015, gestionat per Espai de Natura, es vol incrementar
el nombre de visitants en els espais esmentats i fer-ne sostenible
el seu manteniment; només el 15% dels residents i el 3% dels
turistes els visita. També volem augmentar l’oferta d’activitats,
posicionar aquest patrimoni natural a un lloc preferent en la
promoció turística i oferir eines al sector privat per a la seva
participació.
De la protecció i neteja del litoral remarcaré el Pla de
protecció de la posidònia, aplicat pel Govern aquest estiu
després que l’any passat no es licitàs a temps el Servei de Boies
Ecològiques a les zones d’interès comunitari de la nostra costa.
Recordaran que l’any passat el cas dels fondeigs irregulars
sobre praderies de posidònia a les zones LIC de Ses Salines
d’Eivissa i de Formentera va generar diverses denúncies per part
de l’organització ecologista OCEANA, aquestes denúncies
varen ser traslladades a la Comissió Europea amb forma de
pregunta parlamentària, que, curiosament, les ha arxivades.
Amb aquesta resolució la Comissió Europea avala les
tasques de protecció, conservació i prevenció que du a terme el
Govern de les Illes Balears per preservar les comunitats de
posidònia oceànica presents al nostre litoral balear, així com
també el compliment dels plans de gestió i protecció vigents a
les zones LIC, que són els Llocs d’interès comunitari.
I quant a neteja del litoral, vull reafirmar el compromís del
Govern perquè les nostres platges i la nostra mar són el millor
reclam per als que ens visiten; enguany la conselleria ha estat
l’encarregada de contractar el Servei de neteja d’aigües de bany
de platges i també de cales de les Illes, les 23 embarcacions que
aquest estiu han fet feina han retirat un total de 26.439 quilos de
residus durant els mesos de juliol, agost i setembre, període en
el qual ha funcionat aquest servei.

Consider que requereix i exigeix una menció especial el
projecte de llei de protecció i ús sostenible del litoral i de la
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, que
ha posat en marxa en Govern central, la famosa Llei de costes.
Aquesta nova norma es crea amb l’objectiu de reforçar la
protecció del litoral, aconseguint-ho amb activitats econòmiques
sostenibles i amb l’ús comú i gratuït del domini públic, a més de
reforçar la seguretat jurídica del litoral i de generar confiança i
certesa per a les ocupacions de la costa i l’activitat econòmica.
La inseguretat jurídica per a titulars d’habitatges i altres
immobles i la desprotecció d’antics propietaris i altres titulars
de drets, en la qual cosa es veuen reflectits especialment els
formenterencs, ha motivat el canvi d’una llei després de 24 anys
de vigència de l’anterior, que s’ha mostrat ineficaç pel que fa a
la protecció del litoral i sobretot injusta amb referència als
antics propietaris.
L’illa de Formentera aconsegueix un tracte especial,
específic, a la disposició addicional quarta d’aquest projecte de
llei, per primera vegada Formentera veu defensats els seus
interessos amb aquest govern i amb la modificació de la Llei de
costes.
(Alguns aplaudiments)
Una nova delimitació per a l’illa, una fita històrica, un canvi
que reclamaven els formenterencs ja que amb l’anterior
normativa més de cent petits establiments familiars quedaven en
mans de l’Estat i la nova delineació serà més justa per als
ciutadans de Formentera. I continuam canviant, canviam el
model de transport.
Una cosa que dóna seguretat jurídica és la bona gestió i la
mala gestió origina inseguretat i de tot tipus. I el que es va
gestionar, sent molt optimista, molt malament i que ara en
veiem les conseqüències és el tren Manacor-Artà.
(Remor de veus)
Per això, hem hagut de suspendre temporalment la línia per
falta de liquiditat. El Govern central, el Govern de l’Estat només
ha aportat 57,5 milions dels 443 d’intencions, firmats, deien a
l’anterior govern, a un conveni ferroviari en el qual s’incloïa
aquesta obra i que varen qualificar, els que varen firmar, com a
històric. I nosaltres també el qualificam d’històric, històric, i era
simplement una declaració d’intencions.
L’anterior govern va licitar i va adjudicar obres per valor de
més de 200 milions d’euros, tot i sabent que no hi havia doblers
del conveni, per la qual cosa hi ha un desfasament de 143
milions d’euros. Per falta de liquiditat, l’octubre del 2011 es va
decretar la paralització temporal de l’obra durant un any,
termini que va finalitzar el passat dia 5 d’octubre.
Haurem de renunciar a la realització d’aquesta
infraestructura, per la seva inviabilitat tant econòmica com
social. Els vull informar, els vull donar una dada que crec que
no ha de passar desapercebuda: els estudis de demanda
encarregats pel govern del pacte reflectien un màxim de
passatgers per any, un màxim de 550.000; quan la realitat
d’aquest mateix estudi és que es necessitarien 5 milions de
persones l’any, de passatgers, és a dir, deu vegades més, per fer-
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lo sostenible, no rendible, sinó sostenible; el mateix estudi de
demanda deia que hi havia un màxim de 550.000 passatgers
l’any, quan el mínim per fer-ho sostenible era de 5 milions.
Històric, realment històric!
(Remor de veus)
Fa tres dies els ciutadans han pogut veure l’arribada a Palma
d’un dels vagons comprats durant l’anterior legislatura,
comprats però no pagats, evidentment; aquest vagó, un vagó va
costar 8 milions d’euros; 19 vagons comprats sense pagar,
licitats sense doblers, varen costar més de 122 milions d’euros.
Acabat d’arribar i no es pot utilitzar. Només, perquè també ho
han de saber, només guardar aquest vagó i mantenir-lo ens
costarà a tots 4.000 euros al mes. És aquesta la meravellosa
inversió que ens faria sortir de la crisi i de l’atur? És aquesta la
millor manera de gestionar els recursos públics? Era necessari
un canvi -torn a repetir-, històric!
El que sí hem pogut dur a terme és la posada en marxa del
tren elèctric a la línia Palma-Enllaç. El Govern, malgrat la
terrible situació econòmica trobada a SFM, va desbloquejar dos
contractes necessaris per a la posada en marxa del tren elèctric,
que havia estat anunciada a so de bombo i platerets pel govern
del pacte a l’anterior legislatura, a final de la passada
legislatura, però ha estat aquest govern qui ha posat en marxa el
servei, dia 16 de febrer; un transport més modern, eficaç,
còmode i respectuós amb el medi ambient, que indica el camí a
seguir en el futur del transport ferroviari a Mallorca.
En tema de transports i del tren en particular, és cert que el
pacte en va llançar projectes faraònics com el tren ManacorArtà, quan el més fàcil era electrificar tota la xarxa ferroviària,
fins i tot Manacor i Sa Pobla, i evitar així que els passatgers ara
hagin de fer un transbord a Inca.
Aquesta electrificació completa de la xarxa és un dels
objectius prioritaris d’aquest govern i, lògicament, en la mesura
que es disposi de finançament, perquè el que sí puc dir és que
no cometrem irresponsabilitats i no començarem obres per a les
quals no tenguem els doblers i no les puguem acabar, però
farem tot el possible per dur-la a terme.
Un altre exemple de mala gestió és pensar més, segons el
que pareix, en interessos partidistes que en el benefici dels
ciutadans de les Illes Balears.
(Remor de veus)
Jo crec que quan digui el que digui no se’n riuran. O
almanco aquesta és la conclusió que aporta el fet que s’oculti
una sentència que ratifica que el Govern de l’Estat ha d’aportar
els 333 milions d’euros a les Illes Balears dels convenis de
carreteres de l’any 98 i de l’any 2004.
(Més remor de veus)
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Uns doblers que la nostra comunitat, que els seus ciutadans
ja havien aportat, però que corresponia pagar al Govern, i així
ho reconeix la sentència del Tribunal Suprem.
Doncs bé, avui també els puc anunciar que aquest govern,
que gestiona per als ciutadans, negociant en els despatxos sense
ostentacions, sense circs ni alardeos, ha aconseguit incloure una
esmena en els pressuposts generals de l’Estat on es garanteix el
compliment dels compromisos adoptats per al finançament dels
projectes en matèria de carreteres.
(Aplaudiments i remor de veus)
El pròxim dilluns es presentarà una esmena per part del
Govern d’Espanya específica en aquest tema d’acord amb el
Govern de l’Estat on es recolliran les obligacions plurianuals
per al pagament dels 333 milions d’euros pendents.
És a dir, específicament, com a mínim, 92 milions en
aquests pressuposts de 2013 més per a les malparades arques
d’aquesta comunitat, una quantitat que curiosament els que no
varen estar disposats de reclamar inclouen en un paquet de
peticions que ara sí, amb el govern d’un altre color, voler portar
fins a les darreres conseqüències.
(Continua la remor de veus)
Compromís complit.
Quant al transport, per finalitzar he de subratllar l’elaboració
de l’esborrany de la futura llei de transports i mobilitat de les
Illes Balears. El maig es va presentar al sector un primer
esborrany de la futura llei perquè volem que sigui fruit del
consens amb tots els agents implicats. Es tracta d’una norma
que ajudarà a regular i a dinamitzar tot el sector del transport
per carretera de les Illes i marcarà les pautes sobre la viabilitat
o no de determinades inversions en la matèria. Això és
important, perquè si aquest esborrany de llei i aquesta llei
s’hagués aprovat hauríem evitat dispendis com el projecte
Manacor-Artà. Està previst que a començament d’any es pugui
remetre el text definitiu a aquesta cambra parlamentària.
I canviam, i continuam canviant. I parlam d’habitatge. Per
parlar d’habitatge és inevitable veure novament el punt de
partida amb el qual ens trobam. Si avui fos dia 30 de juny de
l’any 2011 els responsables de l’IBAVI es trobarien amb 13
milions de deute en ajuts pendents de pagament, dels quals 7
milions eren de línies d’ajuts autonòmiques. Però avui és dia 20
de novembre, i algunes coses, tal com estic explicant, estan
canviant. Avui l’IBAVI ja ha tramitat els 7 milions d’euros
entre fons estatals i autonòmics.
Avui puc dir que hem posat en marxa el Pla de lloguer 2012
des de l’IBAVI amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge
protegit i promoure l’ocupació dels pisos buits en propietat de
l’IBAVI. Des de l’inici del pla el dia 7 d’abril fins avui ja s’han
adjudicat més de 150 pisos. Això és més de la meitat dels pisos
oferts i a uns preus assequibles, que van des dels 200 euros fins
als 450 euros, aproximadament, de renda. Joves de fins i tot 35
anys i pensionistes han estat els beneficiaris del 45% d’aquests
lloguers.
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Pas ara, senyores i senyors diputats, a parlar-los d’Europa.
Tot i que abans els he avançat tot allò referent al tema agrícola,
on el nostre principal objectiu és avançar en el reconeixement
de la insularitat, també el he de comunicar que hem elaborat el
document “Propostes a les institucions europees i a l’Estat
espanyol en defensa de la insularitat”, que va ser aprovat pel
Consell de Govern el dia 6 de juliol, i el dia 10 de juliol es va
presentar a l’euroregió Pirineus Mediterrània i va obtenir el
suport dels seus socis. El dia 12 de juliol la Mesa del Parlament
de les Illes Balears, per iniciativa del Grup Parlamentari
Popular, va presentar una proposició no de llei per donar suport
al document, que finalment es va aprovar per unanimitat el
passat dia 6 de novembre. El dia 17 de setembre es va presentar
el document al fòrum Balears Competitiva, el 24 de setembre es
va lliurar al president del grup i del Comitè econòmic i social
europeu, i el 9 d’octubre, en el marc dels Open Days, es va
celebrar una reunió amb els eurodiputats de les regions
membres de l’euroregió Pirineus Mediterrània a la qual també
es va lliurar el mateix document. El dia 17 d’octubre em vaig
reunir personalment amb el ministre d’Assumptes Exterior i
Cooperació, el Sr. García Margallo, per presentar-li aquest
document, el qual va demostrar el seu suport a les
reivindicacions i va manifestar la seva intenció de reivindicar
des del Govern d’Espanya la posició de les Illes Balears davant
el Consell de la Unió Europea.
El canvi es troba en la suma de petites actuacions, com ara
també el redimensionament del Centre Balears Europa, que s’ha
adequat a les necessitats actuals; o en la potenciació del fòrum
Balears Competitiva com a espai de debat, d’anàlisi i d’estudi
entre l’administració i els principals agents econòmics i socials
per a l’impuls de la recuperació econòmica, el creixement del
teixit productiu i la recuperació dels llocs de feina. Neix del
fruit d’un compromís electoral en relació amb la potenciació del
diàleg social incorporant la veu d’entitats i agents socials que
abans no hi eren presents.
I tornam continuant fent canvis.
Conscients del vertader fil vertebrador i de cohesió de la
cultura pròpia de la nostra comunitat, hem apostat per la
sostenibilitat d’una televisió pública rigorosa i de qualitat, però
adaptada a la difícil conjuntura econòmica en la qual ens
trobam.
(Aplaudiments)
Per això tot just en arribar vàrem ajustar un 50% el
pressupost que aporta el Govern a IB3 Ràdio i Televisió, que va
passar de 61 milions d’euros l’any 2010, que s’ha de recordar
que amb una ampliació de crèdit varen acabar essent 88 milions
d’euros, a 30 milions d’euros per a l’exercici 2013, és a dir, de
88 milions a 30 milions, 50 milions d’euros de reducció de
despesa pública a IB3 Radiotelevisió. S’ha demostrat que es pot
fer més amb menys, sense irresponsabilitats ni despeses
supèrflues.

Buscam l’eficiència en gestionar millor els recursos públics,
però no hem deixat de banda el sector audiovisual, que tant
havia crescut en els darrers anys i que es trobava en una situació
vertaderament difícil.
Amb el consens del sector hem fet feina en la llei
audiovisual de les Illes Balears. El mes d’octubre passat es va
presentar l’esborrany a la Mesa audiovisual i als grups
parlamentaris. L’objecte d’aquesta llei és regular la
comunicació audiovisual en l’àmbit competencial de la
comunitat autònoma d’acord amb l’Estatut d’Autonomia i amb
la normativa bàsica estatal, com també, evidentment, fomentar
l’activitat audiovisual. El text d’aquesta llei audiovisual de les
Illes Balears estableix les línies d’acció institucional i reconeix
el caràcter estratègic del sector audiovisual de les Illes per la
seva importància social i econòmica, i també com a instrument
per a la promoció turística, la promoció i divulgació culturals,
la història i la llengua pròpia. S’estableixen quines han de ser
les mesures de foment de l’activitat audiovisual integrant
incentius al sector amb l’objectiu de captar projectes i facilitant
diferents mecanismes de finançament.
Amb aquesta llei queda més que clara la voluntat del Govern
de les Illes Balears de regular un sector estratègic per a la nostra
economia i d’aportar totes les facilitats perquè les nostres illes
es converteixin en un plató atractiu per a la indústria
audiovisual. També queda demostrada la voluntat que aquesta
llei sigui consensuada per totes les forces polítiques de l’arc
parlamentari.
Des de la Conselleria de Presidència també hem apostat per
una millora de les noves tecnologies pròpies de la comunitat
autònoma. La xarxa de telefonia i de comunicació mòbil per a
cossos de seguretat i emergències, Xarxa TETRAIB, s’ha estès
per les diferents illes, i s’ha aconseguit un 80% de cobertura a
Mallorca, un 85 a Menorca i un cent per cent a Formentera; a
Eivissa durant aquest any 2012 s’ha assolit un 45% de cobertura
i l’empresa Multimèdia té previst que la xarxa sigui operativa a
partir del dia 1 de gener.
Continuam canviant les coses, i canviam les coses en la
forma de cooperar.
Ens trobam en una situació difícil, però no podem mirar cap
a una altra banda i posar com a excusa sempre la situació
econòmica davant d’una realitat que ens acompanya cada dia
aquí mateix, a ca nostra, que és la població immigrant.
Hem firmat convenis amb entitats locals, ajuntaments i
mancomunitats, en matèria d’immigració. L’any 2012 s’ha
incrementat l’aportació als ajuntaments per a les seves funcions
en immigració; incloent Palma, s’arriben a gairebé 2 milions
d’euros per 1,5 milions d’euros pressupostats l’any 2011. Com
a novetat hem passat de subvencions a convenis directes per
ajudar les corporacions locals a fi d’aconseguir major agilitat
administrativa i d’atendre millor les especificitats pròpies de
cada municipi.
És una altra manera, evidentment, de gestionar i entendre la
cooperació. S’ha posat en marxa i s’ha regulat l’Observatori
balear de la cooperació i les migracions, i s’han racionalitat la
gestió i els recursos de l’Agència de cooperació, que ha assumit
les competències de la Fundació Balears a l’exterior.
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En matèria de cooperació al desenvolupament s’ha
mantengut el compromís de continuar amb les convocatòries i
els convenis compromesos l’any 2011, tot i que s’han modificat
els terminis d’execució per garantir-ne la viabilitat i la
sostenibilitat sense reduir els imports. El pagament s’ha anat
efectuant durant el 2012 partint de la disponibilitat de liquiditat.
I s’ha elaborat el segon Pla director de la cooperació de les
Illes Balears per al període 2012-2015, aprovat pel Consell de
cooperació i, posteriorment, pel Consell de Govern.
I ara arribam a l’educació, perquè també era important que
hi hagués canvis en matèria educativa.
Vaig dir en campanya, un i mil pics, que l’educació és clau
en la sortida de la crisi, que si volem una societat millor i més
preparada per al futur ens havíem d’atrevir a canviar les coses,
canviar model educatiu i sobretot i especialment, i no ho obviaré
sinó que ho remarcaré, canviar el que està passant a les aules.
Un dels principals reptes és -i que és marca d’aquest governelevar la condició social del professorat, cosa que passa, entre
altres iniciatives, per reconèixer a tot el colAlectiu la seva
condició d’autoritat pública.
En aquest sentit s’acaba de publicar l’esborrany de
l’avantprojecte de la llei reguladora de la convivència escolar i
d’autoritat del professorat dels centres educatius de les Illes
Balears.
També s’establirà un pla de formació permanent que es
basarà en la detecció de les necessitats reals del professorat.
Amb el reforç de la figura del docent i amb l’impuls a la seva
excelAlència professional es contribueix decisivament a
l’eficiència educativa.
Permetin-me que parli sense embuts de la llibertat d’elecció
de la primera llengua. No és la meva intenció que ningú tengui
calfreds, però és així: creim i estam convençuts de la possibilitat
del tractament integrat de les llengües a l’educació, i ho repetiré
tantes vegades com faci falta. Deim sí a la llibertat i deim no a
la imposició.
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Tenen vostès el dret a la consulta, i ja hem iniciat cursos de
formació d’anglès per al professorat i hem posat en marxa el Pla
d’educació plurilingüe, una iniciativa que preveu que els
alumnes facin en llengua anglesa assignatures que fins a la data
només s’impartien en castellà o en català.
Apostam pel batxillerat de l’excelAlència, estudis d’alt
rendiment acadèmic i de prestigi reconeguts que garanteixen
l’accés a la universitat de qualsevol país del món, i hem iniciat,
a més, el pla experimental de la formació professional dual
gràcies a la colAlaboració amb empresaris i la Cambra de
Comerç. Per exemple, els alumnes de l’institut d’ensenyança
secundària Francesc de Borja Moll de Palma ja combinen la
formació amb un contracte laboral; el pla s’ampliarà
gradualment a altres famílies professionals i títols de la
formació professional. Això ha coincidit amb l’aprovació per
part del Consell de Ministres del reial decret per desenvolupar
el contracte per a la formació i l’aprenentatge, en què
s’estableixen les bases per a la implantació de la formació
professional dual en el sistema educatiu.
No obstant això, encara que crec que tot el que hem descrit
són els pilars del canvi de model, som realistes i no podem
obviar les necessitats amb què ens trobam pel que fa referència
a la inversió en infraestructures educatives. Som davant un
pressupost extremadament ajustat, però sabem el que és
necessari. Nou centres educatius, nou, de nova creació, i
ampliació o millora d’altres; la inversió en aquestes
infraestructures ascendeix a més de 40 milions d’euros i ofereix
una solució a la falta d’infraestructures i a la massificació de les
aules en alguns municipis de les Illes; aquests centres són CEIP
Sineu, CEIP Llucmajor, CEIP Manacor, CEIP Maria Lluïsa
Serra, CEIP Sant Lluís, CEIP Sant Antoni de Portmany, institut
Sant Antoni de Portmany i colAlegi públic Sa Bodega.
I també el desbloqueig d’infraestructures. L’IBISEC ja ha
redactat els projectes per a la construcció del CEIP Es Pratet
d’Eivissa i de l’institut de Santa Eulària, també a Eivissa, i ha
duit a termes les gestions pertinents per a l’inici definitiu de
l’institut Sant Marçal de Marratxí i ha completat la rehabilitació
de Sa Graduada a Maó.
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
La nova ordre d’escolarització recull el dret dels pares a
escollir la llengua de primer ensenyament dels seus fills, i
respon al compliment estricte de les lleis. Són les primeres
passes i reconeixem que el camí és difícil, però contribuirem al
fet que en acabar l’etapa obligatòria els nostres fills dominin les
dues llengües i, fent una passa més, inclourem també una
llengua estrangera.

Canviam també la manera, canviam, d’entendre el suport a
la promoció de la nostra cultura. Promocionam i difonem la
nostra cultura amb programes com “Viu la cultura”, activitats
didàctiques en tots els àmbits, itinerància, intercanvis amb altres
municipis dins i fora de les Illes Balears. Hem impulsat la
revitalització de la Llonja, obrint les instalAlacions als escolars
de les Illes i organitzant visites guiades per als alumnes; a més,
l’exposició Faces Project de Bernadí Roig ha aconseguit un èxit
de visitants sense precedents, més de 225.000 visites en poc més
de quatre mesos. I fa uns dies es va anunciar el projecte proper,
expositiu en aquest cas, de l’artista Tony Cragg.
Participam en actes commemoratius com l’Any Alcover o
l’Any Coll Bardolet, però no puc deixar d’anomenar-ne un que
serà el protagonista d’aquest any entrant; ja ho va ser en el seu
dia i tots els farem protagonista de bell nou. Em referesc a la
figura d’un mallorquí universal, el pare fra Juníper Serra, de
Petra. Quan viatjam ens adonam en moltes ocasions que en
diferents ciutats o països es promocionen diferents aspectes,

2596

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / 20 de novembre del 2012

figures o temes de la rellevància històrica, cultura o social del
país, el qual no és ni comparable amb la intensitat de al figura
de fra Juníper Serra. D’aquesta manera converteixen les seves
històries i les seves figures històriques en vertaders atractius per
al turista o per a la seva societat. Nosaltres tenim una figura
molt important que connecta Balears amb el món, que fins i tot
coneixem millor als Estats Units que qualcun de nosaltres, i
això és una cosa que no ens podem permetre. El pare Juníper
Serra és l’únic personatge espanyol, l’únic no nord-americà que
figura en el National Statuary Hall del Capitoli de Washington
com un dels noms ilAlustres immortalizats en un monument. Al
mateix temps que ens sentirem orgullosos, no hauríem
d’aprofitar aquesta història del passat per fer promoció de
Balears, potenciant aquesta figura de diferents formes per tot el
món? Cal donar-li tot el seu pes i tot el seu protagonisme avui
i en el futur. No podem desaprofitar l’oportunitat de donar a
conèixer la nostra història en el món i fer que les nostres illes
siguin així més conegudes a tots els racons del planeta.
Fra Juníper Serra ens brinda l’oportunitat avui de dur a
terme un dels majors exercicis d’autèntica colAlaboració
públicoprivada que mai no ha tengut i no han conegut aquestes
illes. Per això, el Govern de les Illes Balears ha solAlicitat que
l’Any Juníper Serra sigui declarat esdeveniment d’interès públic
excepcional dins l’àmbit nacional.

I ho hem de fer igual, igual que ho varen fer els nostres
padrins, però a més, hem de ser més creatius i innovadors,
perquè tenim més eines avui de les que ells disposaven. Les
noves tecnologies ens ajudaran a ser més eficients. Avui no és
el moment d’apostar-hi, és el moment de dominar-les i
aconseguir que siguin una eina inherent a la nostra feina.
No és casualitat que Microsoft hagi celebrat tres trobades a
Balears, per què nosaltres, amb la immensa quantitat d’escenaris
que poden elegir, per què tria una empresa internacional com
Microsoft les Illes Balears?
No és casualitat, perquè sabem com es va iniciar i sabem
que al es Illes Balears hi ha una cosa que ens fa especials, el
nostre passat que aporta una gran experiència i el nostre present,
que si avui ens pot donar el millor, molts ja l’estan donant.
I continuam canviant, i canviant en l’àmbit sanitari. En
l’àmbit sanitari les coses també estan canviant, perquè si avui
fos dia 30 de juny de 2011, la sanitat pública, la seva
sostenibilitat no estaria garantida. La prioritat d’aquest govern
sempre han estat les persones i amb la gestió de l’executiu
anterior s’havia posat en perill l’atenció sanitària de milers de
ciutadans de les Illes Balears...
(Alguns aplaudiments)

El Govern de les Illes Balears liderarà aquesta petició unint
esforços per dur a terme les iniciatives programades tant per la
comissió oficial organitzadora dels actes de commemoració de
fra Juníper Serra 2013, com per altres entitats interessades en la
seva difusió i les actuacions que desenvoluparan les diferents
àrees del Govern de les Illes Balears. Ja estam fent feina en
aquest projecte amb molta ilAlusió i moltes ganes.
És un motor de dinamització en els àmbits turístics,
comercials, culturals i religiosos. En els àmbits turístic i religiós
podria servir per obtenir un producte especialitzat i durant la
temporada baixa podria anar adreçat a nous perfils de visitants
interessats en allò relacionat amb la figura de fra Juníper Serra.
Perquè en les situacions difícils -i hi ha molts d’exemples
d’això- aquesta comunitat sap treure el valor i les forces
necessàries per no només superar obstacles, sinó per ser líders
en diferents àmbits i obrir pas a noves oportunitats.
I aquí trobam els nostres esportistes i artistes, triomfant pel
món i regalant-nos èxits amb freqüència i sumant renom
internacional a les nostres illes. I també les nostres empreses del
calçat i de l’alimentació, expandint-se en diferents països, les
empreses i professionals turístics exportant el saber fer, un
model d’èxit que han liderat i que han de continuar fent-ho.
Balears aporta al món i això ens ha d’animar a estar sempre
oberts, a estar disposats a sumar en excelAlència i
professionalitats, perquè de la crisi surten les oportunitats.
Nosaltres ho sabem bé, la història ens ho demostra. No s’ha de
perdre l’esperit de l’esforç i de superació dels nostres padrins i
s’han de valorar les coses com ells ho feien. El seu esforç i el
seu treball mereixen ser recompensats, i la millor manera de
seguir el seu exemple és precisament amb esforç i més esforç.

Fer el sistema sanitari sostenible, sense que en minvi la
qualitat, és una premissa econòmica que també té a veure, com
poden comprovar, ja ho he dit, amb les persones. Avui és 20 de
novembre de 2012 i hem aconseguit consolidar la ruptura de la
tendència del creixement de la despesa. Aquesta ruptura suposa
situar-nos en un nivell de despesa anual previst, d’acord amb el
pressupost de què disposava el Servei de Salut i ens està ajudant
a obtenir uns nivells de desfasament entre despesa i pressupost
disponible similars als que teníem en els anys 2004 i 2005.
La despesa prevista per a aquest exercici 2012 suposa deixar
de gastar 100 milions d’euros respecte de l’any passat. Un
esforç aconseguit gràcies, d’una banda a una millor gestió de les
despeses que suporta el sistema i d’altra, a una major
conscienciació per part de la societat balear, del fet que la
sanitat pública té un cost i que disposam de recursos limitats. A
més, els professionals, un colAlectiu la implicació i dedicació
vull agrair de forma especial, han sabut trobar sinèrgies,
conscienciacions, eficiències, estalvis potencials allà on fins ara
no pareixia possible. Tot això s’ha aconseguit perquè creim que
sempre hi ha punts de millora dins el servei i perquè una major
despesa no suposa immediatament una millora automàtica en
l’assistència, sinó que hem de trobar la millor associació entre
qualitat assistencial i eficiència de la despesa.
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Ara, els metges de família disposen de més temps d’atenció
al pacient. De fet, un metge d’atenció primària atén 10 pacients
més a la setmana com a mitjana. Moltes vegades se’ns va dir
des de l’oposició que la reducció d’horaris dels centres de salut
provocaria un colAlapse de les urgències hospitalàries, en moltes
ocasions ho hem sentit. Doncs bé, amb les xifres a la mà, no en
paraules, el nombre d’urgències hospitalàries ha disminuït un
5% des que es va implantar aquesta mesura.
(Alguns aplaudiments)
Des que es va implantar l’1 de juliol d’aquest any, en poc
més de quatre mesos ha disminuït un 5% precisament el nombre
d’urgències hospitalàries.
Pel que fa a l’atenció hospitalària, també s’han canviat
moltes coses que estan contribuint a l’eficiència del servei i a la
seva sostenibilitat. L’Hospital Universitari Son Espases ha posat
en funcionament tota la tecnologia sanitària. També s’ha posat
en marxa la robotització del laboratori central de Son Espases,
que suposarà un estalvi aproximat d’1 milió d’euros anuals.
S’ha creat la comissió farmacoterapèutica d’àrea, per donar
uniformitat en la utilització de fàrmacs a tots els hospitals
públics i s’ha incrementat el nombre d’especialistes que es
desplacen tant a Menorca com a Eivissa. És una mesura que té
un doble objectiu, evitar el desplaçament dels usuaris per ser
tractats i millorar l’eficiència, ja que es planifica l’agenda del
especialista i aquest es desplaça quan l’agenda està completa.
D’altra banda, la unificació en una mateixa conselleria de les
competències de sanitat i benestar social és una oportunitat, ja
que ens permet dur a terme sinèrgies importants entre salut i
serveis socials, especialment en temes tan importants com la
dependència, la salut mental o l’àmbit sociosanitari.
Com saben vostès, en el nostre programa s’incloïa la creació
d’un espai integral d’atenció sociosanitària. Una mesura en què,
per cert, hi havia un cert consens amb la resta de partits,
concretament amb la creació d’aquest espai a l’Hospital de Son
Dureta. Posteriorment, en el nostre pla d’equilibri es va incloure
el trasllat dels hospitals Joan March i General i des de fa uns
mesos estam estudiant les fórmules possibles per poder complir
amb l’estalvi que necessitam mantenint aquests hospitals en
funcionament.
Avui els puc anunciar que aquest govern ha elaborat un pla
de viabilitat que permet que aquests hospitals puguin romandre
oberts, oferint la mateixa qualitat assistencial al pacient i sota
criteris de màxima eficàcia.
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Finalment i per acabar, com he començat, parlant de
persones, protagonistes indiscutibles de l’acció de govern i
d’aquest discurs, faré referència als serveis socials.
Aquest Govern ha mantingut tots els programes d’atenció
als més desfavorits, als menors i a la família. A més, en aquest
apartat tenen especial rellevància els dependents, colAlectiu per
al qual el Govern central va elaborar una llei que complirà sis
anys el pròxim mes de gener, amb un ample consens de totes els
forces polítiques, ja que suposava un important avanç en el
benestar i la qualitat de vida de les persones dependents i de les
seves famílies. Aquesta llei, la Llei de dependència, no obstant
això, va néixer amb nombroses deficiències, com ara la falta de
previsió, la complexitat dels procediments i sobretot i el més
important, amb un finançament insuficient.
Actualment s’està fent feina en la millora de totes aquestes
mancances, per donar atenció especialment als grans
dependents. S’han mantingut els convenis de colAlaboració amb
els consells insulars, tant pel que fa referència a la dependència
com a discapacitats, i amb els ajuntaments per al manteniment
i l’ocupació de les places residencials i dels centres d’estadis
diürnes.
També s’ha fet un gran esforç per reduir les llistes d’espera.
El juliol de 2011 hi havia 6.298 persones en tràmit d’espera. El
juny de 2012, just un any des que vàrem començar a governar,
aquesta xifra s’ha reduït a 5.231 persones. És a dir, 1.067
persones menys esperant per criteris de dependència. I quant al
nombre de prestacions, el juliol de 2011 es donaven un total de
9.727 i aquesta xifra s’eleva el mes de juliol de 2012 a 10.225,
gairebé 500 persones més que reben prestació amb un any
d’aquest govern.
Senyores i senyors diputats, els he dit a l’inici del discurs
que el meu objectiu era demostrar que les coses estan canviant
molt i cap a millor. Ho he explicant sempre referint-me a la
veritat, aportant sempre informació certa que demostra que
aquest govern està fent les coses d’una altra forma, d’una altra
manera. Des de la responsabilitat, amb seny, atenent la demanda
de la societat precisament a aquesta petició que ens va fer,
canviar les coses.
Deia Brecht que la crisi es produeix quan allò que és vell no
acaba de morir i allò que és nou no acaba de néixer. Doncs bé,
la crisi no ha passat, però allò que és nou a les Illes Balears ha
nascut i està establint les bases per créixer ràpidament.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
El projecte de reconvertir Son Dureta en l’espai sociosanitari
de referència de les Illes és l’objectiu que ens marcam, sempre
que la conjuntura econòmica ens ho permeti. Torn repetir, no
gastarem el que no tenim i no iniciarem obres que no puguem
pagar.

Moltes gràcies. Senyores i senyors diputats, se suspèn la
sessió fins les 17,00 hores.
Moltes gràcies.

2598

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / 20 de novembre del 2012

EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, reprendrem la
sessió d’avui.
Intervendrà per part del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Armengol.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sr. President. President del Govern de les Illes
Balears, diputats, diputades, ciutadans i ciutadanes.
L’hem escoltat amb molta atenció aquest matí, president
Bauzá, li agraesc les paraules als diputats que varen contribuir
a millorar la democràcia d’aquesta comunitat, però crec,
president, que aquest esperit de diàleg i d’acords ha mancat en
aquesta cambra en els darrers setze mesos.
Del seu discurs, ens hem de felicitar per damunt de tot del
triomf de la ciutadania, dels professionals i dels usuaris dels
hospitals Joan March i General, que avui han demostrat que hi
ha esperança a les Illes Balears, que la gent pot canviar les coses
quan un govern s’equivoca. La societat pot canviar les decisions
equivocades d’un govern, i això avui ho celebram.
(Alguns aplaudiments)
President, el seu discurs també ens ha certificat que vostè no
té cap influència a Madrid. Renunciar públicament a un conveni
que està en el pressupost general de l’Estat per a l’any 2013 per
acabar el tren entre Manacor i Artà és una pèssima decisió
contra els ciutadans de Mallorca, contra milers de persones que
esperaven que aquesta infraestructura milloraria les seves vides.
President, vull primer de tot fer una reflexió. La història
d’aquesta comunitat autònoma, d’aquest poble, d’aquesta terra,
no va començar el 30 de juny de l’any 2011. El present no s’ha
escrit durant la legislatura del darrer govern progressista i per
això li deman que no manipuli la història d’aquesta comunitat.
Ha parlat del passat, però no ha parlat d’allò que parla el carrer,
que és de la manca de futur i d’esperança. No ha parlat de
l’escletxa social que es profunditza dia rere dia. No ha enviat ni
una senyal a les 270.000 persones que viuen en la pobresa, ni a
les més de 16.000 persones en situació de dependència
reconeguda, ni a les 122.000 persones que cerquen feina a les
Illes Balears.
Sr. President, avui necessitàvem un estadista que cercàs
punts d’unió i de solidaritat, no una persona que ens ha fet una
llista de compra i que només ha parlat de diàleg durant els tres
primers minuts de discurs. El país necessita lideratge, empenta,
mirar el futur, creure que en podem sortir junts d’una situació
d’alerta vermella. Venir en aquest debat, en un moment de
recessió econòmica a dir que fan un BOIB electrònic, o que fan
exposicions fotogràfiques de gran èxit, ho diu tot que vostè no
sap ni entén les dificultats que passa la gent.

Senyores diputats i diputades, celebram el primer debat de
política general d’aquesta legislatura, després d’una
mobilització històrica, un mes després que les Illes Balears
hagin estat rescatades i a punt de commemorar 30 anys del
nostre Estatut d’Autonomia. Ens rescaten i vostè dedica zero
segons a explicar-ho a la ciutadania, zero segons a la
mobilització de la setmana passada i zero segons de la seva
visió de futur d’una comunitat que l’any que ve commemora 30
anys.
Jo li vull recordar que dimecres passat milers de persones
varen sortir al carrer perquè volen ser escoltades, per reclamar
que s’aturin les retallades d’un executiu que mai no havia estat
tan sord, que es neguen a ser sacrificades per un punts menys de
dèficit, per posar en evidència que majoria electoral no és
sinònim de majoria social, per recordar que amb diàleg podríem
tenir més esperança de la que tenim avui.
La societat civil ha dit clarament i més que mai prou. Prou
a un govern que no escolta la ciutadania. Basta a un executiu
que va rebre l’encàrrec de governar quatre anys, no un xec en
blanc per fer i desfer el que volgués d’esquena a les persones. I,
sobretot, perquè volen un futur millor.
Vostè ha donat moltes dades, Sr. President, fins i tot ha
parlat de brots verds. Però la realitat el desmenteix. Miri quatre
exemples.
Mínim suport a les polítiques de suport a l’àmbit laboral des
del SOIB, menys de 22 milions a combatre l’atur, quan l’any
2010 eren 55 milions. Baixen per segon any els subsidis i les
prestacions d’atur. Sap què volen dir aquestes xifres? Patiment
de la gent, dels treballadors, de famílies senceres. I vostè què ha
dit? Ha dedicat més temps a parlar de fra Juníper Serra que de
l’atur, per qui ens pren, Sr. President?
Davant d’aquestes xifres, davant el drama de la gent, els
ciutadans han decidit ser reivindicatius, des de la protesta
pacífica, honorant el nostre poble i aquesta terra. Contràriament,
el país seria ingovernable, explosiu, vista la situació extrema
que pateixen moltes famílies. Patim una crisi econòmica
transformada en emergència social. I patim perplexos un nou
episodi de crisi política per presumpte finançament irregular del
partit que governa aquesta comunitat. Crisi doble que
empobreix la classe mitjana i treballadora, clau per a la
prosperitat, que serveix per qüestionar l’autonomia i els
principis de la democràcia que tant costà aconseguir i que amb
els escàndols del seu partit erosionen els valors que sostenen la
societat.
Els ciutadans i les ciutadanes que varen sortir al carrer
dimecres i també els que no ho varen fer, els vull dir que de la
crisi econòmica i social en sortirem, perquè som un poble
milAlenari, referència del Mediterrani per l’esforç i la feina de la
nostra gent, que tenim un model d’autogovern que ens fixa el
rumb, fins i tot en els moments més difícils, en un marc de
convivència modern i europeu, tot i que, els que avui ens
governen l’estan desmuntant, desmuntant amb l’excusa de què
només hi ha una opció possible, basada a rescatar xifres, no a
ajudar persones. Menteix qui defensa que darrere el dèficit i el
deute no hi ha ideologia, que la tecnocràcia no és política. La
crisi certifica el contrari.
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Les polítiques del Partit Popular, batejades amb el nom
d’austeritat, són una coartada per canviar el model de benestar.
Molts no n’han estat conscients fins ara, perquè els nostres
serveis públics han pogut suavitzar la duresa de la crisi. Però
hem arribat al límit, sense la xarxa social qui se’n sortiria,
president?
Crisi de deute de la qual el Partit Popular en vol sortir
confiant en la iniciativa privada i amputant els serveis públics.
Segons premis Nobel com Stiglitz o Paul Krugman amputar
només suposa dolor perquè sí, dolor que la història econòmica
ha demostrat que no fa sortir de la crisi, sinó que erosiona l’estat
del benestar. Sacrosanta austeritat que serveix per acusar la
ciutadania d’haver viscut per damunt de les seves possibilitats.
De ver una persona desnonada té culpa de la bombolla
immobiliària? Creuen sincerament que sortirem de la crisi
acomiadant 300 funcionaris interins més i llevant la paga de
Nadal a milers de treballadors? El que faran és crear un dolor
innecessari, frenar encara més el poc consum que permet
sobreviure el nostre comerç i les nostres empreses. Les
retallades del Partit Popular són 12.900 persones aturades més
que fa un any, un 23% de les llars en el llindar de la pobresa,
29.100 famílies on ningú té feina.
Senyors diputats i diputades, quatre anys i dos mesos
després de la caiguda de Lehman Brothers, els mercats financers
continuen dominant les nostres decisions diàries. Mentre a casa
nostra, la cohesió social recula, la pobresa s’ha estès entre les
classes mitjanes i la desigualtat és el llegat que deixa
l’austeritat.
El seu discurs certifica que ha de sortir més del Consolat,
comprovarà la fractura de la cohesió social, dels valors que hem
forjat. Hi ha pares que escriuen cartes acomiadant-se dels seus
fills, obligats a emigrar per manca d’oportunitats. He parlat amb
persones que sofreixen perquè els rebaixen el seu grau de
dependència, minvant així el poc que reben. Hi ha famílies que
no tenen més remei que els seus fills vagin a l’escola amb
carmanyola. Aquesta és l’austeritat de la que parla vostè,
president?
Jo li dic sí a ser eficients i eficaços amb els recursos de tots.
Però li dic no a posar de genolls a centenars de famílies. Li dic
no a fer perdre la dignitat a un malalt. No a podar drets civils i
socials. No a negar l’accés a la salut i a l’educació.
Senyores i senyors diputats, crec en la política. En moments
d’alerta vermella econòmica i social, com ara, entenc que la
política i els polítics siguin vists com a part del problema. La
política és el mirall de totes les solucions i també de totes les
frustracions. La política és avui frustrant per a la ciutadania
perquè segueix el rastre de l’economia. Per recuperar la
credibilitat la política ha de tornar a prevaler a la raó econòmica.
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Em preocupa encara més que la política sigui vista amb
indiferència, la indiferència de la qual parlava Gramsci. Caure
en el desànim de qui diu que participar de la democràcia no
serveix per a res, és fer el joc als mercats, als dirigents del Partit
Popular que utilitzen la crisi per retrocedir en el nostre estat del
benestar, però també en els nostres valors. Uns valors atacats
des de les arrels, des de l’educació, que el Partit Popular ataca
per desmuntar un model que permet estudiar a tothom, en
igualtat de condicions, que construeix a mig i a llarg termini una
societat més justa.
Atacar els professors i la seva llibertat de càtedra és atacar
la institució que ha permès que aquest país hagi passat de ser
analfabet a plenament europeu. El Partit Popular utilitza la crisi
per retallar el nombre i el sou dels professors.
El president ens parlà en el seu discurs d’investidura de les
autopistes de l’educació. Unes autopistes per les quals el sector
educatiu no transita. Mai no hi havia hagut tant de malestar
entre el colAlectiu a causa de les retallades, de les maneres
dictatorials, de l’autoritarisme imposat des d’una conselleria que
s’omple la boca de parlar de llibertat, llibertat per acusar-los de
vagues, de manipular l’alumnat i de fer proselitisme a classe
amb vídeos de gust més que dubtós. De què més poden acusar
els garants del futur dels nostres fills?
Aquest govern del pacte educatiu és el que ha romput el
diàleg amb la comunitat a la que teòricament defensa. Ni pares,
ni sindicats, ni alumnes, ni professors els donen suport. Un
Govern que ho justifica tot per fer el sistema sostenible, però no
li tremola la mà per retallar els programes d’atenció a la
diversitat i d’ajut als alumnes amb dificultat.
Tant de parlar de llibertat i d’austeritat i gasten 18.000 euros
per enviar cartes als pares perquè es repensin l’elecció d’idioma.
Han entrat amb calçador el castellà com a primera llengua
d’ensenyament. I ara imposen a la força un decret de llengües,
en contra de tot el sector.
Tant han romput el consens, que hem hagut d’anar al
Tribunal Constitucional per defensar la nostra llengua, que
vostès volen que deixi de ser la llengua pròpia, per ser una
llengua residual. I si ataquen la llengua, també imposen
normatives com l’avantprojecte de la llei de convivència i
autoritat del professorat, amb una finalitat, tancar-li la boca.
Agredir l’educació, mentre el seu titular se submergeix, és
atacar la cohesió i la justícia social d’un país. Recentralitzar
continguts va contra l’autonomia i les nostres competències.
Atacar el professorat que defensa la llengua pròpia és un
símptoma d’autoritarisme anacrònic, més propi del passat que
del segle XXI. Mentre el Partit Popular retalla mitjans a l’escola
pública, concerta institucions de l’Opus Dei.
A vostès, els fa nosa la llibertat, la igualtat, que els poders
públics corregeixin la injustícia social, que tothom pugui accedir
a les mateixes oportunitats.
Contra això, senyors diputats i diputades, política. Política
per canviar les coses que no ens agraden, però condició prèvia
és diàleg. Deman a aquest govern que reflexioni sobre la seva
forma de fer en el carrer i en el Parlament.
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Com és possible que hi hagi a Balears 100.000 persones en
llista d’espera i no hi hagi una taula on negociïn tots els
colAlectius sanitaris per evitar el colAlapse? Com és possible que
amb un 23% de pobresa no s’hagi creat una taula de negociació
per cercar solucions d’urgència? La silenciosa majoria electoral
no ho justifica tot, no exclou el pacte i el consens, i li dic perquè
esperava més del seu discurs. Pensava que demostraria que la
majoria absoluta no l’impedeix escoltar a qui no pensa com
vostè.
Durant setze mesos milers de ciutadans li han fet saber que
volen ser escoltats, que no només hi ha una manera de governar.
Els colAlectius de la dependència s’han manifestat davant el
Parlament. Els comerciants han protestat per la seva
supervivència. Milers de professors han sortit al carrer per una
educació pública i de qualitat. Els professionals de la sanitat
continuen sortint a protestar. Desenes de milers de ciutadans
s’han manifestat contra la pujada de la benzina, de l’IBI i el
transport públic, contra el pagament de medicaments i la pujada
de l’IRPF i de l’IVA, contra la baixada de pensions i el preu de
la targeta sanitària, contra la pujada de llum, gas i butà i la
baixada generalitza dels sous.
Es manifesten perquè no volen retrocedir els valors de 30
anys enrere, ni perdre una generació, ni veure com els joves
tenen més futur a Londres o a Berlín, que a Maó, a Vila o a
Palma. Es manifesten contra els governants del Partit Popular
que decideixen sense escoltar ningú, mesures que afecten milers
de persones innocents que ja han vist com la crisi se n’ha endut
per endavant la feina, la casa i l’esperança en un futur. Mesures
com aprovar un pressupost que redueix a zero les beques de
transport escolar o cobrar 20 euros per valorar les persones amb
dependència.
Senyores i senyors diputats, les decisions que provoquen el
malestar de la ciutadania no són producte de la fatalitat. Són
producte de les prioritats del Partit Popular, que és la formació
que governa, però que no dialoga, no negocia, no accepta altra
proposta que la seva.
És decisió del Sr. Bosch augmentar els alumnes per classe,
pujar les taxes universitàries o acomiadar la persona que ara ens
escolta i que era interí a una escola de secundària.
És una decisió del vicepresident Aguiló que paguem la
benzina més cara d’Espanya i que no s’hagi aplicat durant setze
mesos l’impost de patrimoni. És això just? És just rescatar els
bancs a costa de la salut i l’educació dels ciutadans?
(Alguns aplaudiments)
És decisió del conseller Gómez retallar ajuts per a la
cooperació que afecten els més necessitats.

Negar, en nom de la llibertat, l’atenció pública en català és
decisió del Sr. Gornés, de quina llibertat estarà parlant qui nega
la nostra?
Les persones que esperen per ser operades augmenten, a
causa que el conseller Sansaloni acomiada professionals, retalla
serveis i baixa recursos de la sanitat que ens ha de tractar. Quina
legitimitat té avui un conseller que fa quatre mesos defensava el
tancament del Joan March i el General perquè eren massa cars?
(Alguns aplaudiments)
Si un empresari tanca perquè la temporada turística s’ha
escurçat, el conseller Delgado n’és corresponsable per la seva
manca d’iniciativa.
És una decisió del conseller Company, mentre gaudeix d’un
parc nacional de forma exclusiva, importar fems d’altres indrets
d’Europa per incinerar aquí.
Que avui se’ns negui el tren de Manacor a Artà o el Parc
tecnològic de Menorca estigui paralitzat, és perquè el president
no ha aconseguit el que ens pertoca.
Si les comunitats no tenim major flexibilitat del dèficit, ho
hem d’atribuir al president, que no protesta a un Rajoy que
aconsegueix doblers públics per a Bankia i acota el cap davant
Merkel.
Si la connectivitat d’Eivissa a la península és pitjor que fa un
any, han augmentat les taxes o el Palau de Congressos o Can
Misses estan paralitzats és decisió del Partit Popular. Persones
que veim en els diaris i a la televisió, que decideixen sobre la
nostra butxaca, les nostres famílies, les nostres institucions que
són de tots, no només del Partit Popular, almenys tenen
l’obligació d’escoltar a qui pensa diferent.
La política pot fer progressar la nostra vida, la pot fer millor.
Ara, som en una època en la qual se’ns ven austeritat per sortir
de la crisi, quan en realitat ens estan canviant el model de
benestar. Pura i dura ideologia vestida d’un discurs que no hi ha
més opció que, no podem fer altra cosa que reduir el dèficit;
basta veure empitjorar les condicions de vida dels ciutadans
grecs, portuguesos i irlandesos per entendre que no és el bon
camí. Un camí que, a més, empitjora per la mala gestió d’un
govern que infla i falseja ingressos, modifica el pressupost un
mes després d’haver-lo aprovat, que es corregeix, desmenteix i
rectifica a ell mateix amb les xifres macroeconòmiques.
Vostè és el primer president de la història que ha d’anar per
tot arreu protegit per la Guàrdia Civil. Crec que és legítim
demanar-se que si això passa i si milers de ciutadans i
ciutadanes han de sortir al carrer a protestar és per causa que
alguna cosa no deuen fer bé. O és que tothom va errat menys
vostès? Governar ignorant tothom és poc democràtic, i molt més
quan, mentre fa això, mentre retalla, es pugen els sous del
gabinet presidencial o el Govern es felicita per acomiadar
servidors públics.
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Setze mesos de govern ha bastat per desmuntar el mite que
la dreta gestiona millor la crisi. Els ciutadans els varen elegir
perquè varen prometre que crearien llocs de feina, que
arreglarien l’economia simplement pel fet de governar vostès.
Ja sabem que, de feina, no n’han creada. Només tenen un
objectiu: el dèficit. Això els ha servit per retallar educació,
polítiques socials i sanitat, malgrat que varen prometre que no
ho farien perquè sabien com sortir de la crisi. Honestament, no
tenien ni idea de com sortir-ne. Ho demostra que els corregeixen
Europa, el Fons Monetari Internacional, el CRE, el Consell
Econòmic i Social...
Miri, vostè ha dit que inversió és més deute públic i atur. En
sap més que el Fons Monetari Internacional i la Comissió
Europea, que demanen estímul, inversió i pactes de creixement
per sortir de la crisi, Sr. Bauzá.
L’anterior govern els va passar el testimoni amb un
creixement de l’1,8%, el més alt juntament amb Canàries. Varen
arribar vostès i varen preveure un creixement de l’1,1%. Estam
en recessió, -0,1%. La seva previsió va ser un desastre, i ara
hem de creure que som en la rampa de la recuperació? Els
vàrem deixar una inversió durant quatre anys de 3.000 milions
d’euros, s’asseguraven activitat econòmica, prestació de serveis
bàsics i llocs de feina; ara hi ha menys feina, menys serveis i
menys activitat econòmica, però 113 milions de deute més que
el segon trimestre de 2011. No venien a salvar el deute?
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Els vàrem deixar el Govern després de set mesos de caiguda
de l’atur. Avui hi ha a Balears 120.000 persones que cerquen
feina. Com ho pensen revertir si el fons per a polítiques actives
d’ocupació ha caigut un 50%?
La seva política té resultats evidents que han d’explicar a la
ciutadania. Les seves retallades són menys serveis bàsics,
menys qualitat de l’educació, menys recursos per a la
dependència, menys iniciatives vinculades al coneixement i a la
innovació, menys cultura. Menys benestar que varen amagar en
el seu programa electoral. Reconeguin que varen mentir.
El president va dir en campanya i en el Parlament que no
pujarien imposts, que estaven en contra del de patrimoni.
Mentida. Han pujat els imposts i han amnistiat els defraudadors.
Varen dir que baixarien l’IVA turístic i ja sabem el resultat. Que
seria suficient per crear feina que vostès arribassin al govern, i
en realitat han fet una reforma laboral per acomiadar més
persones que mai. Que abaixarien imposts als petits i mitjans
empresaris, i el que han fet és sentenciar de mort milers de
comerços petits i mitjans per beneficiar les grans superfícies. I
si això no bastava el president va mentir en la seva declaració de
béns. Com el podem creure si fa el contrari del que diu?
Com s’atreveix a parlar de transparència i austeritat quan el
conseller de Presidència dirigeix un mitjà públic que s’escapa
de les retallades per ser la principal empresa de comunicació i
promoció del Govern? Quan han creat una delegació del Govern
a Formentera que costa 100.000 euros a l’any? Almenys
reconeguin que és un exercici de cinisme insòlit.
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Parla vostè d’austeritat, de transparència, i vostè és un
president i empresari en funcions sota l’ombra de la sospita, i
encara dóna lliçons des del seu obscurantisme personal? Vostè
va dir en el discurs d’investidura: “Vull fer canvis per a les
pròximes dècades. S’han acabat els luxes, els dispendis, menys
dietes i menys cotxes oficials”; d’allò darrer, poc, poc: primer
va apujar els sous al seu equip, després vàrem saber que els seus
consellers utilitzen mitjans públics per a fins privats, que van a
festes mentre retallen a la gent, i, el que faltava, el conseller de
la principal indústria del país que promociona les Illes Balears
caçant cérvols.
(Alguns aplaudiments)
I mentre ens parlen de la famosa austeritat que apliquen però
que no s’apliquen, fan perillar el que hem construït. Pegar
destralades és mutilar el futur. La societat no vol el seu model
i per això ha fet vaga, per això es manifesta, perquè no pot més.
Quan hi ha persones que pertanyen a la classe mitjana que
cerquen en els contenidors vol dir que no podem més.
Creu sincerament que els canvis per a les pròximes dècades
passen per retardar intervencions quirúrgiques?, per suprimir
ajuts als infants amb dificultats educatives?, per fer pagar més
per anar a la universitat?, suprimint inversions que ens han
d’ajudar a guanyar el futur? De ver pensa que la ciutadania creu
que el futur passa per macrohotels en Es Trenc, parcs temàtics
i circuits de Fórmula 1?, o un port davant la catedral de Palma?,
projectes que havien de dur inversions per 3.000 milions
d’euros i que només coneixem quan apareixen i desapareixen
dels diaris.
Tenen un projecte territorial que és una mala còpia del
passat, tot i que sabem que l’experiència ens diu que no és el
bon camí. Lleis a la carta per a alguns empresaris del sector
turístic, per a l’especulació urbanística i per importar fems;
decrets llei per urbanitzar el més preuat que tenim. Vostès varen
dir que arribarien a grans acords territorials; no ho han fet, han
assaltat el Parlament amb decrets llei urgents que són xecs en
blanc per a la destrucció del territori. Contra això la gent també
ha sortit al carrer. Li han dit que no volen macroprojectes a les
portes de les platges més verges i internacionals; li han dit que
no volen fems als peus de la Serra de Tramuntana, que no volen
ciment a canvi de destruir el nostre paisatge.
Li han dit tantes vegades “basta” que pensava que avui era
una bona oportunitat per mostrar una voluntat de canvi davant
el fracàs del seu govern. Avui era una bona oportunitat per fer
un gest a la societat de les Illes, era el moment de decidir, de dir
que sap rectificar. Avui era el moment de fer política.
Vostè es limita a dir que anam bé, que han reformat
l’administració pública, a parlar de les bondats d’una llei
d’emprenedors que ha estat criticada pels mateixos empresaris,
que hem de complir el dèficit; ens parla d’una gran temporada
turística però oblida que tenim més atur que mai. Es vanagloria
de projectes que no existeixen i que empitjorarien la nostra vida
i la de les generacions futures, a les quals ofereix un futur pitjor
que fa un any i mig, i no dic que llavors fos bo ni que tot es fes
bé, sinó que ara les perspectives són pitjors.
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Sap què pensa el formenterer per la baixada de freqüència de
les barques? Sap que anar de Maó a Madrid pot costar fins a 500
euros? Les condicions de vida s’han degradat. Un rescat és
degradació social. No pensarà que un rescat com el de Grècia és
positiu, no surt de franc.
S’han degradat perquè no només no han aconseguit rebaixar
el deute públic sinó que s’ha reduït el pes de Balears en el
pressupost de l’Estat per a l’any 2013. Castellà-Lleó rep 600
euros per persona, i nosaltres, de moment, 70; Canàries ens
dobla, i la mitja és de 225, i si es compleix l’anunci que ha fet
avui, Sr. President, lament dir-li amb tristesa que encara estam
molt per davall de la mitja en inversió estatal, 154 enfront dels
225 euros. Li sembla normal?
Retallen drets que pensàvem conquistats, drets sindicals, a
l’avortament, a la igualtat, a parlar la nostra llengua, a sortir al
carrer sense ser insultats, al matrimoni homosexual, a la
diferència... I ja que parlam d’igualtat, creu normal que un
govern que ha de representar tota la nostra societat no integri
cap dona?, ni una sola dona?
Sr. President, si milers de persones innocents perderen la
seva feina per la tirania dels mercats, centenars de persones
innocents perden la seva feina perquè el Govern els acomiada.
Aquesta degradació és responsabilitat seva.
No empitjora el nostre futur un president que augmenta
llistes d’espera i acomiada servidors públics?, que posa la
universitat al límit de la supervivència?, que ofega els
ajuntaments i els consells insulars?, que externalitza una sanitat
que colAlecciona consellers?
Hi ha altres maneres de fer les coses, i la primera que li vull
recordar és que governar no és tancar-se al Consolat i creure que
només té raó vostè.
A la passada legislatura es va fer un front liderat per la
societat civil per reclamar un bon finançament. Gràcies al
govern anterior i a la feina de tots els agents socials rebem 532
milions més cada any que, per cert, salven en part els nostres
malmesos comptes públics. Vostè, en lloc de convocar les
persones per plantar cara a Madrid quan ens marginen, acota el
cap davant els seus.
No oblidi mai que primer és el president de les Illes Balears
i després el president del seu partit. Com es pot acotar el cap
quan el tractament a la nostra terra és d’una injustícia flagrant?
Ni arriben els 400 milions que ens toquen anualment, ni ens
paguen els 1.000 milions d’euros que ens deuen, ni treballen per
la Llei de règim especial.
I què podem dir de les seves paraules del compromís del
Govern amb els ajuntaments i els consells?, paraules que s’endú
el vent. El fet és que els està ofegant. 375 milions d’euros de
deute als ajuntaments i consells insulars, i la seva diputada i
presidenta del consell li demana que rectifiqui.

Això sí, són forts per acabar amb el Ramon Llull i el Consell
Econòmic i Social, entitats avalades al nostre Estatut; per tancar
el Consell de la Joventut i l’Oficina del defensor del pacient; per
eliminar les deu oficines d’atenció a les víctimes del delicte, per
tancar l’Espai Mallorca. Cruels amb els petits però dèbils amb
els de Madrid a l’hora de reclamar els fons imprescindibles per
a la nostra supervivència econòmica.
I ja sabem quines són les conseqüències: per comissió i
omissió de les funcions que té el president tenim retallades en
educació, sanitat, política social, eliminació de tota la
dependència, un pressupost de l’Estat que ens considera
invisibles, i tot això ho paga el ciutadà en els pròxims
pressuposts autonòmics de 2013, que són un llibre obert:
ciutadans i ciutadanes, els anunciam que faran més sacrificis a
canvi de res.
I d’aquesta pèssima gestió se’n deriva el més greu: tenen
més aturats que mai i destinen menys fons que mai a crear llocs
de feina. És que això ho pot entendre algú quan vostè va dir
textualment que era conscient que els aturats serien
responsabilitat seva? Jo, president, no hagués retallat les
polítiques actives d’ocupació. Una altra manera de governar a
la seva era fer un pla de xoc contra l’atur pactat amb els agents
socials, com li vaig proposar a la meva primera trobada en el
Consolat.
Sobre qüestions que vostè va qualificar de pacte d’estat a
l’inici del seu mandat jo no hagués actuat de forma unilateral:
ni amb la modificació de la Llei de funció pública, ni amb el
decret de mesures sostenibles, ni amb la importació de fems, ni
amb la Llei general turística, ni amb la supressió del Consell
Econòmic i Social, ni amb les diferents mesures sobre educació,
sanitat i polítiques socials que han obert una ferida social allà on
no n’hi havia.
La política és dialogar, i en canvi ha fet exactament el
contrari del que va prometre. Va anunciar pactes sobre grans
temes en la investidura, ens ha anat convocant al Consolat, i a
la sortida oblida tot el que havíem pactat. Governar així és poc
democràtic, com ho és enfrontar-se als sindicats perquè
discrepen de qui comanda.
La negativa a aplicar l’impost de patrimoni des del primer
dia és una mostra que no només hi ha una política fiscal
possible. Nosaltres vàrem presentar un paquet fiscal rigorós,
progressiu, per poder assegurar els serveis bàsics i les
prestacions bàsiques en educació, sanitat i política social. Jo li
propòs diàleg per recuperar aquest camí de la coherència.
La sanitat ha de ser sempre un dels sectors que més consens
necessiten; no per res ib-salut és l’empresa més gran, amb més
de 14.000 treballadors. Jo el que he observat en aquests setze
mesos és un desgavell mai no vist fins ara: han canviat
consellers i alts càrrecs, han anunciat tancaments que després
han deixat en suspens, han aplicat copagaments de forma
indiscriminada contra la gent més feble, fan pagar 10 euros per
accedir a la sanitat pública, han retirat complements de pensions
a jubilats que ara decideixen mantenir.
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Va dir que pujava la benzina per finançar la sanitat; la
promesa els ha durat ben poc. La sanitat ha deixat de ser un dret
de ciutadania i, el pitjor, el sector de la salut ha semblat el camp
de batalla entre les diferents famílies del Partit Popular. De
pactes d’estat a jugar amb la salut de tothom. No ho troba una
falta de respecte per a les més de 20.000 persones que esperen
una operació quirúrgica? Li deman diàleg a la sanitat, pactar
línies vermelles que cap formació no pugui traspassar.
Sabem que la situació és delicada perquè hem governat.
Sabem que les administracions han de fer ajusts, però es poden
fer de moltes maneres: amb els sectors o contra els sectors
implicats, amb o contra els agents socials, prioritzant primer les
persones o prioritzant els poders econòmics. Jo li he proposat
una mesa de negociació amb tots els sectors sensibles fent feina
amb bisturí; vostè ha aplicat la destral. Hi ha maneres i maneres,
Sr. Bauzá.
I si la crisi la volen resoldre a destralades contra la gent en
lloc de contra els que la varen causar no vull oblidar que aquesta
manera de fer l’han traslladada a les institucions, als serveis
públics, als drets de les persones. Trenta anys d’Estatut,
d’autogovern, d’una llengua pròpia, i la solució que proposen és
recentralitzar i reduir el que tenim.
Estic frontalment en contra dels que pensen que la sortida de
la crisi passa per fer de les autonomies les culpables. Miri el que
passa en un moment de recentralització, de menyspreu a les
autonomies. No és casualitat que ara som a la cua d’Espanya en
el pressupost de l’Estat. Si aquest és el futur no en vull saber
res, de recentralització ni de cessió de competències a l’Estat,
no vull que les Illes Balears siguin residuals.
(Petit aldarull)
Senyors diputats, senyores diputades, després del cap de
setmana de declaracions judicials crec que és més que suficient
citar-li una pancarta de la manifestació de dimecres passat: “Ser
polític és un honor, no un negoci”. Avui és una bona oportunitat
que demostri que no està amb els que pensen que la política és
un negoci.
(Alguns aplaudiments)
El que passa és molt greu, però també és indignant veure el
silenci i l’actitud del president, ...
(Remor de veus)
..la seva actitud, ...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor...

2603

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
...Sr. Bauzá. Davant una crisi econòmica que ha tret milers
de persones al carrer, de vostè només tenim silenci. Davant una
crisi política sense precedents del seu partit, investigat per
aprofitar presumptament fons públics per finançar-se, ni rastre
de vostè, Sr. Bauzá, que novament guarda silenci.
Un president que té majoria absoluta almenys ha de donar la
cara, explicant avui als ciutadans la situació de crisi política i
econòmica per la qual passa la nostra comunitat, la pitjor,
segurament, dels darrers trenta anys.
Sr. President, en setze mesos han estat incapaços d’arreglar
els problemes dels ciutadans, i, on no n’hi havia, avui hi ha
problemes. Creu que la seva incapacitat per resoldre problemes,
juntament amb la imatge lamentable que han donat els seus
consellers, dóna cap confiança i credibilitat que vostès ens
trauran de la crisi?
Sr. President, no som al principi de la legislatura. Són setze
mesos de protestes, que varen tenir el seu punt àlgid la setmana
passada. Totes les persones que s’han anat manifestant li diuen
que no pot anar contra tothom, que la seva política no serveix i
que l’aplicació real del seu full de ruta, que són els pressuposts,
no ajudarà a sortir de la crisi.
Està a temps de reconvertir el pressupost que ha presentat en
un de nou que sigui realment un revulsiu contra la depressió
econòmica però també social en què vivim. Encaixi el clam de
la ciutadania i faci un nou full de ruta basat en el diàleg social,
en el manteniment de l’estat del benestar, amb clares polítiques
anticícliques d’estímul a l’economia, de fiscalitat progressiva i
amb un front a Madrid com a bandera per reclamar el que en
pertany.
Jo li deman que apliqui sentit comú perquè la ciutadania ho
exigeix. Miri, tenim un camí recorregut que podem recuperar.
A l’anterior legislatura vàrem fer un gran acord social, el pacte
per la competitivitat. Provi almenys de recuperar alguna
d’aquelles propostes. Provi de recuperar alguna de les propostes
concretes de les quatre trobades al Consolat de la Mar: el Pla de
xoc contra l’atur i la reactivació del diàleg social, la
renegociació dels retalls en salut, educació i polítiques socials
i afrontar, acordar aquest front comú contra la injustícia del
president Rajoy.
Senyors diputats, senyores diputades, fa uns dies un conegut
representant patronal va escriure donant suport a la vaga i deia:
“les polítiques actuals ens estan destruint a tots”. Sr. President,
la majoria de la ciutadania comparteix aquest diagnòstic,
reflexioni. Li deman que aturi la bogeria de l’austeritat del seu
govern, com li demana també que escolti el president de la
CAEB, que li ha dit públicament que els nous imports per als
rent a car i les begudes no tenen ni cap ni peus. Li deman que
escolti, encara hi és a temps.
Mai no he fallat a una reunió al Consolat per lleialtat a la
ciutadania, que són els primers que volen lluitar per a un futur
millor. Jo he estat lleial, i vostè ha trencat un diàleg vital amb
l’oposició, però també amb la societat civil, per fer front a les
dificultats i a la incertesa. I trencats, s’afronten els problemes
pitjor.
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I ja no li ho deman ni tan sols com a cap del principal partit
de l’oposició, li parl per boca d’aquestes persones i colAlectius
que han sortit al carrer durant aquests setze mesos. En nom seu
deman que escolti la gent i que rectifiqui. A nosaltres ens pot
agredir cada dimarts, però a la societat un president no els pot
fallar. Avui la nostra comunitat necessita ilAlusió, com molt bé
deia una veu universal, el poeta eivissenc Marià Villangómez,
“voler l’impossible ens cal i no que mori en el desig”.
Sr. President, necessitam ilAlusió, propostes de futur,
empenta, valentia, lideratge i capacitat d’unió per fer front a la
crisi. Tancar l’aixeta és fàcil, el difícil és crear riquesa. Els
socialistes estam disposats a treballar amb vostès, sempre i quan
s’obri també un diàleg amb la ciutadania, per evitar que aquesta
austeritat acabi amb nosaltres. Comenci demà mateix,
convocant un calendari de reunions al Consolat. Cridi a totes les
forces socials, polítiques i econòmiques amb un full de ruta clar,
pel bé del país, de les nostres institucions i dels nostres
ciutadans.
President, som molt més que austeritat i unes dècimes de
dèficit. Som un poble i una terra universal, que ha dit basta al fet
que vostès decideixin per ella sense demanar opinió i que
reclama participar en un canvi de rumb.
Li toca a vostè, Sr. Bauzá, fer la primera passa.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Intervenció del Grup Parlamentari PSMIniciativaverds- Entesa i Més per Menorca, Sr. Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Li vaig dir que el passat del seu partit no l’avalava en la seva
pretesa regeneració de la vida política, que la manca de recursos
econòmics, pel maltractament del Govern espanyol i per l’espoli
fiscal que patim, s’incrementaria i que els ciutadans en pagarien
les conseqüències; que les seves promeses de crear ocupació i
riquesa, d’incrementar la inversió en educació, de mantenir
serveis socials i sanitaris, i tot això fer-ho baixant imposts era
un bluf, una equació d’impossible compliment, una estafa
electoral. Li vaig dir que l’únic que pretenia vostè era ser una
simple corretja de transmissió de les polítiques que marqui el
Sr. Rajoy des de Madrid.
Vostè em contestà a tot això, textualment, que canviés el
meu estereotip, que jo l’havia acusat de coses que vostè no faria
o que ni tan sols havia plantejat.
Bé, per desgràcia per al país i per als ciutadans, un any i
busques després, totes les meves afirmacions s’han complit. Ha
complit totes i cada una de les negatives previsions que
aleshores vaig pronosticar, i algunes, les ha superat àmpliament.
Va dir que volia menys lleis i més senzilles. Però ha entrat
en una carrera d’aprovació de decrets llei. Ja en du denou i
molts d’ells ja els ha modificat diverses vegades. Va dir que es
comprometia amb el nostre teixit empresarial de micro, petites
i mitjanes empreses i, en canvi, vostè serà el responsable de la
desaparició de centenars de petites empreses, tal i com l’han
acusat les patronals de comerç.
Avui matí ens ha dit que s’ha de deixar que sigui el mercat
que es reguli per si mateix. Digui el que realment vol dir, perquè
el que passa realment és que són les grans empreses les que
escriuen les seves lleis liberalitzadores. Aquesta és la realitat.
Va dir que reforçaria i potenciaria la figura dels professors,
i el que ha fet és acusar-los de manipular els alumnes i dictar
lleis per perseguir-los.

Sr. President, vostè ha acabat citant Bertolt Brecht. Jo
començaré també citant Brecht. “Quan la veritat és massa feble
per ser defensada, s’ha de passar a l’atac”, que és el que vostè
ha fet avui matí, perquè no té altres arguments.

Va proposar un acord d’estat en educació i no fa més que
aprovar normatives sense consens i que són qüestionades per
tota la comunitat educativa, sense excepció, professors, pares,
sindicats, patronals, tothom.

Avui ens ha parlat del codi ètic del seu partit. Aquesta
cambra avui està presidida per una persona imputada per
acusacions de corrupció, què hi farà, Sr. Bauzá? Creu que és
una bona imatge per a les Balears que aquest debat sigui presidit
per algú imputat pel finançament ilAlegal del seu partit? És
evident que no.

Va dir que reduiria les llistes d’espera sanitàries. I mai no
havien estat tan disparades com ara. Si fóssim a juny del 2011
la llista d’espera d’intervenció quirúrgica no tendria cap persona
esperant més de 180 dies. A juny de 2012 aquesta llista d’espera
té 2.094 persones. I vostè encara ha bravejat avui matí d’haver
llevat 100 milions d’euros a salut. És conscient de les greus
conseqüències per a la salut de les persones que tenen les seves
decisions?

Sr. President, en el debat d’investidura de fa un any i mig
vaig advertir de tot allò que vostè volia fer. Li vaig dir que volia
fer desaparèixer la nostra llengua, que volia recuperar projectes
urbanístics que amenaçaven espais naturals, que es preocuparia
per arraconar la nostra llengua a les escoles, però que no es
preocuparia pels vertaders problemes de l’educació, que en
canvi empitjorarien: la manca de recursos i de mitjans per al
professorat, l’atenció a la diversitat, les ràtios d’alumnes, el
fracàs escolar; que retallaria indiscriminadament serveis públics
i socials, amb greus conseqüències per a la nostra cohesió
social.

Va dir que baixaria els imposts. Els ha pujat, tots. I a més ho
ha fet tard i malament, com amb l’impost de patrimoni, per a
aquells que més tenen.
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Va oferir pactes en seguretat jurídica i territori. I el que ha
fet és fer lleis a mida, que permeten dur fems de fora per
incinerar, autoritzar projectes urbanístics devora espais
protegits, com a Sa Ràpita o fer una llei turística que permet
construir sense límit en sòl rústic. La seva seguretat jurídica és
que alguns tenguin carta blanca per incomplir la llei. Aquesta és
la seguretat jurídica de la qual ens parla.
Va dir que seria implacable amb la corrupció, però encara no
ha aclarit el finançament ilAlegal del seu partit a través d’Over
Marketing. Li torn demanar, com vaig fer la setmana passada,
sense que em contestés. Tornarà els doblers que el seu partit ha
estafat als ciutadans, Sr. Bauzá?
Avui matí ha dit que no fallarà a la societat, però ha
consentit que consellers del seu govern vagin de festa a Cabrera,
utilitzant recursos públics, insultant els ciutadans als quals
exigeixen austeritat. És conscient, Sr. Bauzá, de la imatge que
el seu govern d’homes està donant de xampany, llagosta i
caceres? No n’estan empegueïts?
Sr. Bauzá, vostè va dir en el discurs d’investidura que
dignificaria la política a les illes. Idò o els senyors Bosch,
Company i Delgado parteixen dels seus càrrecs, o vostè serà
responsable d’aquest malbaratament de recursos públics i de la
mala imatge que transmeten de les Illes Balears.
Va dir que dignificaria la política a les Illes. I el primer que
va fer quan va prendre possessió va ser mentir a la seva
declaració d’activitats econòmiques i incomplir la Llei
d’incompatibilitats. Ja li vaig dir una vegada i li ho torn repetir
avui, Sr. Bauzá, amb la llei a la mà, ha de triar: els seus negocis
o la presidència.
Durant aquests mesos de Govern, Sr. Bauzá, només ha
encertat quan ha rectificat. Primer va dir que els metges no
tenien dret a cobrar els complements. Després va dir també que
els pensionistes de l’ib-salut tampoc no havien de cobrar la seva
jubilació. També va dir que tancarien hospitals públics. Primer,
per tant, espenyen allò que funciona i després quan ho arreglen,
encara es volen penjar la medalla, com si fos mèrit seu. No, Sr.
Bauzá, ha estat gràcies a les mobilitzacions que han fet fer-los
rectificar aquestes decisions equivocades, Sr. Bauzá. No es
vulgui encara penjar medalles en qüestions que són vostès que
varen espenyar. Cada vegada que toquen alguna cosa
l’espenyen.
Això sí, mentre moltes famílies ho passen malament per
arribar a final de mes i moltes empreses han de tancar, el seu
govern s’ha dedicat a les seves obsessions antimallorquines,
perquè el que sí ha fet tots aquests mesos, Sr. Bauzá, és iniciar
una croada en contra de la nostra llengua i de la nostra cultura.
Una croada com no havíem vist mai en aquesta terra. De fet,
devem ser l’únic país del món en què el seu president
persegueix la cultura i la llengua pròpies, l’únic!
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La sortida de l’Institut Ramon Llull, que tant havia fet
perquè els creadors de Balears es donassin a conèixer
internacionalment, el tancament de l’Espai Mallorca, la ruptura
del consens de 26 anys de Llei de normalització lingüística, la
ruptura del consens educatiu en l’ensenyament de la nostra
llengua, amb l’excusa d’una falsa llibertat i amb la crítica de
tota la comunitat educativa, en són els principals exemples,
encara que no els únics.
La seva fòbia al català, la llengua pròpia del país, ja resulta
patètica, esperpèntica. Les seves polítiques contra el mallorquí,
l’eivissenc i el menorquí són simplement impresentables.
Sr. Bauzá, només hi ha una realitat, a Balears difícilment
trobarà persones que no sàpiguen parlar en castellà i si estan
escolaritzades aquí, a les Baleares, li puc assegurar que no en
trobarà cap que no sàpiga castellà. Però sí que en trobarà moltes
que no saben parlar en català. Aquesta és la realitat. Perquè
digui’m, Sr. President, en quin país del món es promou que els
funcionaris siguin analfabets en la llengua del país? Les Illes
Balears són plenes de gent competents en les dues llengües
oficials, i vostè el que fa és insultar-los, dient-los que no estan
preparades, que prefereix aquelles persones que no saben la
llengua pròpia. Aquest és el missatge que envia vostè, Sr.
Bauzá, amb els canvis a la Llei de funció pública.
Els nostres recursos naturals són segurament allò més
important i més rellevant que tenim per aportar al món. No
només perquè és la nostra cultura i el nostre patrimoni, sinó
perquè són una font de riquesa. I la cultura pròpia necessita tot
el nostre suport, ara en temps de crisi encara més. Què no ho
veu, a això, Sr. Bauzá?
I és per això que són necessaris els mitjans de comunicació
públics en català, l’escola en català i el suport a tota la indústria
cultural i creativa. La nostra cultura és molt viva, molt diversa.
Té exponents que van des d’Antònia Font a La SibilAla, des de
Maria del Mar Bonet, a la rica cultura popular, des d’Agustí
Villaronga a Miquel Barceló, des de Ramon Llull a Baltasar
Porcel, sense oblidar tots els joves creadors. Però n’hi ha que
voldrien veure desaparèixer aquesta cultura i ja no se
n’amaguen.
Però, Sr. Bauzá, topen amb una realitat que és més potent
del que es pensen. Des de 1714 gent com vostè o com el
ministre Wert, intenten fer-nos desaparèixer. I en canvi, la gent
d’aquest país ha sortit massivament al carrer per demostrar-li
que estima la seva llengua, una llengua que ha rebut el suport de
la majoria de pares i mares, que han optat per l’ensenyament en
català per als seus fills. Això, que és pur sentit comú, vostès no
ho poden consentir, els molesta.
Sr. Bauzá, rectifiqui, està segrestat pels sectors més radicals
del seu partit, per aquells que volen espanyolitzar-nos,
uniformitzar-nos, tan si volem com no. Perquè, Sr. Bauzá, les
seves obsessions ideològiques el fan perdre de vista quins són
els vertaders problemes del país, que no són el BOIB electrònic,
o canviar els avisos d’sms per e-mail. No, aquests no són els
vertaders problemes del país. Quins són els problemes dels
ciutadans de les Illes Balears i que vostè hauria d’afrontar i que
no afronta?
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Més de 87.000 persones aturades el mes d’octubre, rècord
per cert, Sr. Bauzá, rècord, i que en seran molts més els pròxims
mesos, el tancament d’empreses, la baixada en la quantitat i
qualitat dels serveis públics, fruit de les seves retallades i del Sr.
Rajoy; la pèrdua d’ingressos de gran part de la població,
treballadors públics, pensionistes, autònoms, petits empresaris,
tots en són perjudicats; i, sobretot, sobretot els qui ho han perdut
tot, els que han caigut en la pobresa, un de cada quatre ciutadans
de Balears està en risc de pobresa, Sr. President. Fins i tot el
Consell de Mallorca li ha demanat per unanimitat més recursos
per la renda mínima d’inserció, per palAliar la situació
desesperada de famílies que no tenen ingressos.
I mentrestant, Sr. President, vostè què ha fet, a part
d’obsessionar-se amb el dèficit i contra el català?
És cert que aquests problemes que jo he esmentat fa un
moment, són comuns probablement a bona part dels ciutadans
de l’Estat i fins i tot a bona part dels ciutadans de la Unió
Europea. Però a ca nostra, Sr. Bauzá, la situació és més
delicada. No sé si n’és conscient, però aquí es donen uns
agreujants que cal afrontar si volem posar solucions.
La caiguda de la renda per càpita dels ciutadans de les Illes
Balears és la més gran de totes les comunitats autònomes. Hem
perdut més d’un 11% de renda entre els anys 2000 i 2011. I si
el càlcul es fa tenint en compte el poder de compra, la renda real
dels ciutadans de les Illes Balears ja està per davall la mitjana
espanyola, per davall la mitjana espanyola, la nostra renda, Sr.
Bauzá. Hem perdut un 15% de renda en els darrers deu anys. La
nostra renda per càpita baixa i baixa, Sr. President. Una baixada
d’un 15% en 10 anys és una barbaritat! És insostenible! Cada
any que passa som més pobres, n’és conscient? Pensa fer-hi res,
Sr. Bauzá?
A més a més, els sous i les pensiones que cobren els
treballadors i pensionistes de Balears estan també per davall la
mitjana espanyola. Per què hem de tenir els pensionistes i
treballadors pitjor pagats d’Espanya, Sr. President?
Aquestes dades per a mi són molt significatives, perquè
desmunten el concepte de solidaritat que aplica l’Estat espanyol,
que aplica governi qui governi a Madrid, hagi estat la dreta o
l’esquerra, hagi estat el PP o el PSOE. Si solidaritat és que els
rics ajuden els pobres, per què als ciutadans de Balears, que ja
són més pobres que la mitjana, se’ns continua exigint una
solidaritat desmesurada?
A pesar d’aquestes dades que jo he comentat ara, fa un
moment, aquesta terra continua aportant al conjunt de l’Estat
més del 14% de tot el que produïm. Com es pot justificar això,
Sr. President? Som els que més riquesa hem perdut els darrers
deu anys. Tenim borses de pobresa que ja superen el 20% de la
nostra població, arriben pràcticament al 25%. I estam
condemnats a ser els que més aportam a les arques de l’Estat?
Quina explicació té? Per a mi no n’hi ha cap, de justificació a
aquesta situació, Sr. Bauzá.

I davant això, el que ens representa a tots està conforme amb
aquesta situació. És intolerable! Vostè, Sr. Bauzá, per molt que
avui matí hagi parlat d’injustícia, en lloc d’exigir al Govern
espanyol que ens tracti justament, va a Madrid a fer capades. És
intolerable que posi la seva carrera política, els seus interessos
personals dins el Partit Popular per davant les necessitats dels
ciutadans, als quals està obligat a defensar.
I ho hem vist molt clarament amb els pressuposts generals
del Sr. Rajoy per a 2013, són els comptes que més ens
discriminen de tota la història recent i que vostè no ha estat
capaç d’esmenar. Estam d’enhorabona si rebem els doblers de
carreteres que ens deuen, però aquest és un deute del passat, que
no canvia en absolut ni una coma la realitat dels pressuposts de
2013, perquè el que rebrem són deutes del passat, no el que ens
tocaria rebre per a l’any que ve.
Perquè ho hem de tenir ben clar, una part de la crisi que
patim avui es deu a aquests recursos que se’n van cap a l’Estat
i no tornen. Som els que generam més ingressos per habitant i,
en canvi, som una de les comunitats amb manco pressupost per
habitant. Com pot ser que els que paguin més siguin els que
reben manco? I el fet que tenguem manco pressupost per
habitant té repercussió en els serveis públics, no parlam de
xifres de doblers freds, això té repercussió, parlam que a Balears
tenim manco metges, tenim manco professors, manco bombers,
manco prestacions socials, i vostès encara les retallen.
Perquè parlam que som la comunitat amb menor despesa per
habitant en sanitat, som a la cua de totes les comunitats
autònomes, 300 euros per habitant per davall de la mitjana, cada
ciutadà de les Illes Balears disposa de 300 euros per a sanitat
manco que qualsevol ciutadà de la resta de l’Estat espanyol. I
vostès encara baixen més el pressupost de salut, per a 2013 el
baixen en 58 milions d’euros. Bé.
És evident que les retallades en sanitat, educació, serveis
socials tenen unes conseqüències molt pitjors aquí, que ja tenim
un 50% manco de pressupost i de personal; és evident per a
tothom menys per a vostè, Sr. Bauzá, que braveja de ser qui més
i millor ha retallat de tota Espanya; en lloc de plantar cara a
Rajoy i exigir-li que ens pagui el que ens deu, que ens pagui el
que ens deu, Sr. President, calla; perquè ens deuen 1.000
milions fins a l’any 2011, de Rodríguez Zapatero i de Rajoy,
però 1.000 milions fins a l’any 2011, segons els càlculs que el
mateix Sr. Aguiló va fer. Ara serien uns 700 milions, si
descomptam els 333 milions de carreteres que ha anunciat que,
a la fi, ens pagaran. Continuam estant amb 700 milions de
deutes.
Però no podem renunciar a tota aquesta resta, no hi podem
renunciar, idò, si no hi podem renunciar, per què carreteres sí i
el tren no? Per què aconseguim els doblers per al transport
privat i en canvi consentim que no ens donin el que estava
previst per a transport públic? No enganyin la gent, Sr. Bauzá,
el conveni de tren no és paper banyat, és un conveni signat pel
president de les Illes Balears i pel ministre de Foment i publicat
en el BOE; reclamin-lo judicialment, com el conveni de
carreteres, qui ha fet que sigui paper banyat són vostès
renunciant i el Govern de l’Estat no pagant el que ens deu, més
de 400 milions d’euros.
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I a tot això encara hi hem d’afegir les inversions estatutàries
de 2012 i de 2013, que el Govern de Rajoy tampoc no ens
pagarà, més de 600 milions d’euros en aquests dos anys.
Amb aquestes circumstàncies és evident que la millor
garantia per al benestar social del nostre país seria tenir una
hisenda pròpia, una sobirania fiscal, una independència fiscal
que ens permetés aplicar polítiques socials i econòmiques
pròpies, amb els recursos dels quals disposam. Però això sé que
vostè, Sr. Bauzá, no ho reclamarà mai.
Perquè, Sr. Bauzá, vostè no ha fet res per a la rendibilitat
econòmica de les Illes, al contrari, en els dos exercicis
pressupostaris que ja l’hem patit ha aturat totes les inversions;
avui de matí n’ha parlat malament de les inversions, i ha
consentit també que l’Estat també aturi les inversions a les Illes
Balears.
Podem comparar el dèficit d’inversió pública a Balears amb
les inversions de nous rics a la península: aeroports que ningú
no utilitza, AVE milionaris que no tenen passatgers, per a
inversions en AVE en aquest pressupost de 2012 hi ha 6.000
milions d’euros, pressuposts del Sr. Rajoy, 6.000 milions
d’euros, a la península, a la península, aquí tot aturat, el tren, la
reforma de la Platja de Palma, les inversions en innovació, en
turisme, medi ambient, tot aturat.
Ara xerren sense miraments del tren, quan el que es va fer
la passada legislatura va ser desenvolupar el seu pla de
transports, el Pla de transports de la Sra. Cabrer, aprovat per
unanimitat en aquesta cambra, un pla que preveia el tren fins a
Artà, fins a Alcúdia, fins a Santanyí, electrificar tota la línia
fèrria i que disposava d’uns doblers que ara vostès diuen que és
un paper banyat.
De fet, a vostè ja li va bé que l’Estat ens digui que no paga
allò a què es va comprometre, perquè no va amb el seu model
acabar el tren, el transport públic no va amb el seu model, de
fet, crec que el Sr. Company i el Sr. Horta tenen la missió de
desfer-se del transport públic.
Sr. Bauzá, vostès digueren que el gran problema de la gestió
anterior havia estat l’excessiu endeutament, ho han repetit com
un mantra durant mesos; també deien que s’havien de baixar els
imposts, perquè això ajudaria a la reactivació econòmica. Avui
matí ha tornat a parlar de l’endeutament, dels imposts ja no.
El balanç que podem fer d’aquests mesos és que els seus
missatges neoliberals han caigut per tots els costats; Madrid
primer i vostè després pugen els imposts: IVA, IBI, taxes,
cànons, nous tributs a empreses turístiques i comercials, ... ara
fins i tot cobrarem als discapacitats i a les persones dependents.
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I de l’endeutament que tant ens retreu? Bé, doncs en els dos
exercicis pressupostaris que vostè ha presentat han incrementat
l’endeutament al màxim que han pogut, 355 milions per a 2012
i 188 milions per a 2013, al màxim que han pogut, al màxim de
l’endeutament. No ens malparli per tant de l’endeutament, si
vostès han anat al màxim. Fins i tot han acudit al Fons de Rescat
Autonòmic per 355 milions d’euros, pagant, per cert, al Govern
central prop d’un 6% d’interès, d’uns doblers que són nostres,
perquè l’Estat els ha recaptat aquí prèviament, i que ens
costaran en 10 anys uns 132 milions d’euros només amb
interessos.
De fet, el que passa a nivell europeu amb els interessos jo
diria que és un escàndol. Els bancs europeus demanen crèdit al
Banc Central Europeu, el Banc Central Europeu els deixa un
préstec a l’1% d’interès, gràcies al qual compra deute als estats
cobrant uns interessos del 6%, una milionada i un gran negoci
per als bancs. Que els estats hagin cedit sobirania als mercats
financers és una de les principals claus de la crisi, de fet hem de
donar la raó a les veus que clamen que no és una crisi sinó una
estafa, i vostès la fan possible, a aquesta estafa.
Sr. Bauzá, el 2013 només d’interessos pagarem 366 milions
d’euros als bancs, gràcies en part a les seves renegociacions.
(Remor de veus)
Què ens estalviaríem pagant l’1% d’interès si el Banc
Central Europeu deixàs crèdit directament a les institucions? I
si tenguéssim sobirania fiscal i no estiguéssim sotmesos a un
vertader espoli fiscal per part de l’Estat, calculi el pressupost
que podria tenir la comunitat autònoma per a l’any que ve.
Potser no depèn de vostè, Sr. Bauzá, però aquest és el model
econòmic que defensen vostès, la seva ideologia i el seu partit;
aquest sistema que ens posa en mans del mercat és el seu
sistema, no és el nostre i hi ha països que hi han plantat cara.
Vostès que presumeixen de liberals, són els que socialitzen
les pèrdues dels bancs, però no els beneficis, ben alerta! Vostès
són els que volen salvar el seu gran economista, el Sr. Rodrigo
Rato, que ens costarà 24.000 milions d’euros, i que ara el seu
partit acaba de blindar perquè no hagi de retre comptes pel que
va fer.
No hi ha doblers per a sanitat però n’hi ha per rescatar
bancs, rescats que ens han costat als ciutadans ja més de 60.000
milions d’euros.
Avui matí ens ha dit que hem de deixar que el mercat es
reguli a si mateix, però si un banc no pot pagar, se’l rescata.
Com quedam, el mercat s’ha de regular a si mateix o podem
posar doblers públics per rescatar bancs? Perquè si una família
no pot pagar se la treu de ca seva, se la treu de ca seva, Sr.
President, davant els nostres ulls, 4.000 famílies en un any a les
Illes Balears han perdut ca seva. Què ha fet el seu govern? Què
feia per a aquestes famílies, mentre perdia el temps perseguint
el català i els professors? Perquè avui matí no n’ha dit ni una
paraula.
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No s’ha fet cap esforç per rescatar persones, s’ha deixat
tirada la gent que s’ha quedat sense recursos i veu com perd ca
seva, sense que el Govern no hagi fet res durant aquests mesos,
ni el d’aquí ni el de Madrid. Perquè la proposta del Sr. Rajoy
per aturar els desnonaments novament el que ha fet és generar
frustració entre les famílies que pateixen, és una nova estafa,
perquè 4.000 famílies desnonades a Balears no són un sector
marginal, no són un sector marginal, és un problema creixent i
que podria arribar a les 5 famílies aquest 2012, per tant moltes
d’aquestes famílies no es podran acollir al Reial Decret Llei del
Sr. Rajoy.
Miri, la gent, és comprensible, podria acceptar segurament
sacrificis fins que venguessin temps millors, si veiessin que no
hi ha doblers, però veuen que hi ha doblers a palades per
rescatar bancs, això és el que veu la gent. De fet, aquí, a
Balears, Sr. Bauzá, dels pressuposts per a 2013, destinarà quasi
1 de 4 euros a pagar els bancs, i llavors encara s’atreveix a dir
que el 80% dels pressuposts serà per a sanitat i educació. No
vulguin enganar els ciutadans, Sr. Bauzá.
La seva retallada general i indiscriminada dels serveis
públics i socials provoca greus conseqüències a la nostra
cohesió social. Hi ha milers de famílies que a Balears han entrat
en perilloses espirals que aboquen a l’exclusió laboral i social;
que ja no reben prestació d’atur o que han de tornar el seu pis
hipotecat al banc i continuar pagant la hipoteca. Les seves
retallades socials creen situacions duríssimes a milers de
famílies, a tot això vostè avui matí no hi ha dedicat ni un minut,
ni un segon.
Per evitar aquesta situació necessitam un govern amb
sensibilitat social, perquè estigui al costat de la gent hipotecada,
de la gent que no té feina i en vol fer, per estar amb la gent que
ha de tenir cura de persones majors i no el que ens trobam ara,
que reduïm el nombre de persones beneficiàries a la Llei de
dependència. S’ha de mantenir la despesa social per garantir la
cohesió social; s’han de millorar l’educació, la salut i els serveis
socials; s’han de fer inversions en innovació i economia
productiva; no n’hi ha d’altre de camí per assegurar el
desenvolupament d’una societat que no passi per tenir una
població ben formada, amb bones prestacions sanitàries i
cohesionada socialment.
Necessitam un govern eficient, compromès amb els
ciutadans que ho passen malament, amb una administració
eficaç que respon a les necessitats de les persones i de les
empreses; un govern que presta serveis socials i no que els
retalla; un govern que sigui valent per modificar d’una vegada
la legislació hipotecària davant el drama que vivim, perquè la
gent afectada per la crisi i que pateix desnonaments no hagi de
continuar pagant la hipoteca la resta de la seva vida, quan ja ha
perdut ca seva. Necessitam un govern valent, en lloc d’un
govern que va amb pedaços calents per no molestar els bancs;
un govern que canviï situacions injustes i no que les consenti,
perquè no podem permetre ni un dia més el drama de la gent
que perd ca seva i que ha de continuar pagant la hipoteca la
resta de la seva vida.

Sr. Bauzá, vostès són febles amb els forts i forts amb els
dèbils, si el Sr. Rajoy no vol canviar aquestes lleis injustes a
Espanya faci-ho vostè aquí, utilitzi les nostres competències en
Dret Civil i, si no ho fa vostè, li farem una proposta en aquest
sentit i l’haurem de votar.
I, Sr. President, necessitam també un govern que faci
polítiques actives d’ocupació i no un govern que destrueix llocs
de feina i que encara es penja medalles per destruir llocs de
feina. A Balears hi ha 90.000 famílies angoixades i sense
perspectiva de futur perquè no tenen feina, per tant és una
prioritat de tots tornar a generar ocupació i millorar la nostra
economia en general.
Però hi ha diferències en com volem aconseguir això, no
n’hi ha cap de fórmula màgica per sortir de la crisi, però hi ha
horitzons i camins molt diferents, el nostre horitzó és un canvi
de model econòmic que passa per canviar el model especulatiu
que ha imperat a Balears, per anar cap al que podríem anomenar
una economia intelAligent. Hem d’anar cap a una economia
basada en les idees, la creativitat, la innovació, la recerca, el
coneixement, hem d’anar cap a un model econòmic que no tuda
recursos, que orienta la construcció cap a la rehabilitació i que
és sostenible amb l’entorn. Un model que considera el turisme
com la principal font de riquesa, de tal manera que se n’aprofiti
el conjunt de la societat, i no reconvertint el turisme amb el nou
motor de l’especulació urbanística, com fa el seu govern amb la
nova Llei general turística.
I també una economia intelAligent és la que impulsa les
iniciatives d’economia verda i els projectes empresarials que
introdueixen criteris d’eficiència en la gestió de l’energia, de
l’aigua, els residus o el sector de la construcció. Perquè el que
no és una economia intelAligent és aquella que importa residus
de fora per convertir Mallorca en el femer d’Europa, com vostès
han fet.
(Remor de veus)
El hashtag que circula és “euromerda”, aquesta és la imatge
que donam al món.
(Remor de veus)
I l’economia social, Sr. Bauzá, també és economia
intelAligent, la responsabilitat social corporativa, el tercer sector,
les persones que tenen cura de gent gran, els serveis de
proximitat per a les persones, centres de dia, escoletes, i els hem
d’impulsar encara més perquè és un sector que crea ocupació i
qualitat de vida. Aquest és el model d’economia intelAligent i als
emprenedors als quals hem de donar suport. I aquest és el model
que el seu govern té abandonat, Sr. Bauzá.
El ministre d’Assumptes Exteriors d’Islàndia manifestà fa
uns mesos: “Si s’ha de treure alguna lliçó de la recuperació
islandesa és que l’austeritat per si sola no funciona. Hem
estimulat el creixement i hem garantit que l’estat del benestar
quedàs intacte.” Sr. Bauzá, prengui’n nota. Fins i tot els
empresaris d’aquí li diuen, dimecres passat, el dia de la vaga
general, -per cert amb una mobilització al carrer com mai no
s’havia vist als carrers de Palma, Maó i Eivissa-, la gerent de la
CAEB, dels empresaris, deia: “El món es mou i, a part
d’estrènyer el cinturó, s’ha de fer inversió.”
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La seva recepta d’oferir únicament austeritat suposa
patiment per als més febles, per als que més suport necessiten,
per a aquells que menys tenen, patiment per a moltes famílies.
El país necessita un camí, la gent necessita tenir una esperança,
necessita un govern en el qual pugui confiar, un govern que
escolti, que aconsegueixi consensos, que generi sinèrgies, un
govern que promogui la solidaritat i la cohesió, un govern que
encomani compromís i esperança. Però el seu govern en lloc de
donar llum, dóna fum. És un govern que està completament
desorientat i desacreditat, no té un full de ruta que ens dugui a
una sortida sinó una estratègia equivocada que ens enfonsa cada
dia una mica més. En una situació necessitada de solucions,
vostès hi afegeixen problemes, vostès són un problema, vostès!
(Remor de veus)
A la tragèdia Antígona de Sòfocles, Hemon retreu al tirà
Creont: “Series un bon governant d’un país desert”. I vostè
governa les Balears com Creont, com si aquest fos un país
desert, sense ciutadans que hi viuen, senten i pateixen, sense
cultura pròpia, sense futur, tancat al seu palau, al Consolat de
Mar.
Molta gent li va donar una oportunitat, Sr. Bauzá, el mes de
maig de l’any passat, es fiaren de vostè i de les seves promeses
i el votaren, el cregueren, però tot ha resultat una estafa. El seu
canvi, del qual ens parlava avui matí és una estafa.

2609

Vostè ho ha dit, es va comprometre a canviar el rumb i és el
que fa, ho va dir en el seu discurs d’investidura i ho acompleix,
i ho ha repetit avui. Els ciutadans li atorgaren la confiança per
canviar la política fracassada en la qual ens havien immers els
que ara són a l’oposició, i amb mesures difícils, dures,
impopulars, vostè posa tota la carn al foc, tota, per fer un gir de
180 graus. És una política valenta i vostè és un polític
No és, per tant, una feina fàcil ni per al Govern ni per als
ciutadans, i tampoc no ho hauria de ser per als grups de
l’oposició si fossin realment una alternativa, però els que no han
canviat són precisament ells, l’oposició. En un dia com avui
esperàvem alguna cosa més que discursos catastrofistes,
pessimistes, crítics i durs. Esperàvem alguna cosa més sobretot
perquè eren els que seien a la cadira com a màxims
representants que eren de les institucions de les Illes Balears,
que varen tenir en la seva mà prendre mesures impopulars i fer
canvis estructurals i que no varen tenir la valentia d’afrontar. Els
va fer por, varen ser covards, senyores i senyors diputats.
(Alguns aplaudiments)
Diuen, Sr. President, que vostè està amagat. Jo crec que amb
el seu discurs d’avui es veu clarament qui dóna la cara, perquè
si hi havia qualcú amagat eren el Sr. Antich i la Sra. Armengol
en el Consell Insular de Mallorca.
(Més aplaudiments)

Per al bé del país rectifiqui, Sr. Bauzá, rectifiqui o parteixi,
Sr. Bauzá, vagi-se’n a regentar la farmàcia i deixi la Presidència
del Govern, molta gent li ho agrairà, fins i tot dels mateixos que
l’han votat.
Rectifiqui o vagi-se’n, perquè així no podem continuar.

Però el que no esperàvem avui, Sr. President, és que el nivell
fos tan baix. Senyores i senyors diputats, jo crec que avui no és
el dia ni el moment adequat. Tenien molts de dies però no
precisament avui. Avui era un bon dia per veure una voluntat
política de l’oposició que realment volen contribuir a la
recuperació econòmica d’aquesta terra.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Mabel Cabrer.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Assistim
avui al primer debat de política general d’aquesta legislatura
2011-2015, on hem tengut oportunitat d’escoltar, Sr. President,
avui matí, el seu discurs inicial i també hem pogut sentir ja el
posicionament dels dos grups parlamentaris de l’oposició.
Si sempre un debat d’aquestes característiques és un bon
moment per fer un téntol i per reflexionar sobre la situació
política, econòmica i social de la nostra comunitat autònoma,
més encara ho és quan parlam de la pitjor crisi econòmica de la
nostra història, i més encara ho és quan ens situam en uns
vaivens diaris econòmics que ens obliguen a estar en constant
alerta i a tenir clars els rumbs econòmics que vostè i el seu
govern, Sr. President, han marcat durant aquest any i quasi mig
per dur-nos a la senda de la recuperació econòmica, una
recuperació econòmica tan sospirada per milers de ciutadans i
ciutadanes de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.

I per què no ho fan?, per què no mostren aquesta voluntat
política?, per què només cerquen la crítica fàcil i demagògica de
deteriorar el Govern? Perquè no constitueixen una alternativa
sòlida i avui ho hem vist, i com que no tenen alternativa els
ciutadans no confien en vostès ni tenen credibilitat. Tal vegada
els ciutadans estaran més o manco enfadats amb mesures
impopulars del Partit Popular, però vostès estan desnortats. Per
això, Sr. President, jo li vull aconsellar que s’apliqui una
màxima filosòfica que a mi m’agrada autoaplicar-me i que crec
que l’ha de tenir present sobre el paper de l’oposició en aquest
parlament, “exígete mucho a ti mismo y espera poco de los
demás; así te ahorrarás disgustos”.
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I en aquest sentit, Sr. President, des del Grup Popular l’hem
escoltat amb atenció en el seu primer debat de l’estat de
l’autonomia. Vostè ha fet un discurs detallat, seriós, objectiu,
rigorós, sense trampes, valent, realista, anomenant les coses pel
seu nom, sense negar allò evident i tractant d’aportar solucions,
i sobretot deixant clars els avanços aconseguits, que són molts
en aquest any i mig de govern.
Un balanç de feina de reformes estructurals que posen en
valor el que significa governar, perquè no hem d’oblidar d’on
veníem: veníem d’una situació dramàtica d’ingovernabilitat, de
molta inestabilitat, de governs en minories paralitzats i aferrats
a la cadira, de manca de decisió política que almanco avui hem
superat. Avui ningú no discuteix que es governa.
I aquest govern, senyores i senyors diputats, té unes pautes
de conducta molt definides, clares i rigoroses que jo resumiria
en dues: la primera, sanejar els comptes públics que vàrem
trobar fallits, i la segona pauta de conducta consisteix a apostar
per la iniciativa privada com a motor de la recuperació
econòmica. I entorn d’aquests dos eixos girarà la meva
intervenció, perquè han estat i són els objectius de l’acció
d’aquest govern, uns objectius clarament marcats, amb molts
d’entrebancs i de problemes, amb èxits i també decepcions, però
que sí és una clara alternativa al discurs fracassat de l’esquerra.
La botella es va omplint. Prenem mesures reals i no de
paraula, i si hem de rectificar alguna cosa ho feim sense
problemes, cosa de la qual també haurien d’aprendre els altres
grups, als quals recoman un replantejament del seu paper.
Però abans d’entrar en els dos punts plantejats, vull fer un
parèntesi sobre la corrupció política, que aquí se n’ha parlat, i
el primer que vull dir és que la corrupció és de les persones, no
dels partits, i que com a persones el primer que s’ha de fer és
respectar la presumpció d’innocència, però com a partits cada
partit l’escomet de manera diferent. Així, a més, ho vàrem veure
l’anterior legislatura, ho vàrem veure amb molts d’exemples, i
el Partit Socialista i el PSM varen posar uns límits: imputats és
una garantia processal, mesures cautelars és el que marca la
frontera de la responsabilitat política. Però el Partit Popular té
una frontera més estricta, i és la imputació. En el nostre partit
amb la imputació s’ha de posar el càrrec a disposició del partit
perquè aquest decideixi perquè hi ha imputacions i imputacions,
i per tant aquest fet ens diferencia, Sr. President, i per això és
cínic que ens donin lliçons avui del que evidentment no
s’autoapliquen a ells mateixos, que ens donin lliçons de
finançament ilAlegal del partit, quan aquí tenim ja una història
dins aquests escons de l’esquerra.
Però, a més, només els preocupa anar projectant sobre la
imatge del president o del seu govern acusacions sobre negocis
privats, incompatibilitats, aspectes de la vida privada dels
consellers, per embrutar i intentar confondre l’opinió pública
deteriorant la credibilitat de la classe política. És ben cert que al
Partit Popular se li exigeix molt més que a l’esquerra, Sr.
President, és ben cert. M’estim més no parlar ni davallar més el
nivell.

Senyores i senyors diputats...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
...Sr. President..., Sr. President, vostè representa l’exemple
de les mesures més dures que mai un partit polític a les Illes
Balears ha pres per garantir l’honestedat de la classe política,
encara que a vegades s’ha demostrat que han estat molt injustes,
i per això i malgrat els intents d’embrutar la seva persona amb
falsedats i amb calúmnies vostè sempre ha anteposat els
interessos generals per damunt dels interessos partidistes o
particulars. Agradi o no agradi, això és així.
Però comencem pel primer dels eixos bàsics de l’acció
d’aquest govern, que és el sanejament dels comptes públics
d’una administració pública fallida. Vostè, Sr. President, va
arribar el juny de 2011 a un govern fallit, un govern que per
motius electorals havia amagat la situació fallida dels comptes
públics, que tenia uns pressuposts prorrogats, que continuava
adquirint compromisos de despesa pública inassumibles, i que
tot això va sortir a la llum després de les eleccions quan encara
estava en funcions l’anterior govern. S’amagava la gravetat del
problema perquè hi havia eleccions, es bloquejaven i buidaven
partides pressupostàries compromeses, s’ajornaven els
pagaments, però es continuaven adquirint compromisos que
ningú no podia pagar. Era un caos.
Va ser perdre les eleccions i sortir a la llum tot aquest
desastre: agències de viatges, escoles, transportistes, entitats
socials, agricultors, ramaders..., tothom venia amb les factures
sense pagar, amb amenaces de vagues i de tancament
d’empreses. La situació era tan greu que estava en perill la
mateixa nòmina del personal públic. La situació era desesperant,
un deute a proveïdors de 1.104 milions d’euros i cap euro a la
caixa, ni tan sols els famosos 150 milions d’euros que, suposam
que perseguits per la seva mala consciència, ens deien el Sr.
Manera i el Sr. Antich que estaven emparaulats. Fals,
rotundament fals.
I a tot això hem d’afegir un endeutament de 2.300 milions
d’euros més en inversions silencioses, inversions que no han
existit mai, i que l’única que era visible, com era el tren d’Artà,
aquesta es feia sense partida pressupostària, el que suposa ara
unes obres aturades amb un compromís de despesa de 180
milions d’euros que no podem pagar. És així com vostès
ajudaven el sector de la construcció?, amb unes obres sense
partida pressupostària?, perquè vostès ens varen vendre com a
història una declaració d’intencions, Sr. Barceló, una declaració
d’intencions, no un conveni ferroviari.
(Alguns aplaudiments)
L’única inversió visible i resulta que no la podem pagar, i
després ens acusen, a nosaltres, que hem de pagar 800 milions
d’euros l’any passat i enguany als bancs. Vostès ens parlen de
parlar als bancs?, de ver, Sra. Armengol, Sr. Barceló, es creuen
el seu discurs de no pagar als bancs?, i que facem inversió
pública si no tenim cap marge d’endeutament? S’ho creuen de
ver? Jo no m’ho puc creure, no em crec que vostès creguin
aquest discurs. I a tot aquest escenari que ens deixaren he
d’afegir un pla de sanejament sense aprovar per l’Estat i uns
pressuposts prorrogats.
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Jo record perfectament aquells dies, record l’angoixa dels
consellers, dels directors generals que no sabien per on
començar. Hi havia una gran incertesa i un descontrol que
gràcies a Déu tot d’una es va començar a afrontar. El primer que
es va fer va ser elaborar un pla de sanejament perquè la
vicepresidenta i ministra d’Hisenda, llavors del PSOE, aprovàs
la nostra planificació que ens deixàs obtenir crèdit. El segon, de
forma simultània, es va fer el primer ERE de tot Espanya de
càrrecs polítics, vostè ho ha dit, 26 milions d’euros d’estalvi, la
meitat de consellers, de directors generals, de gerents i
d’assessors. Es diu molt ràpid i molt fàcil, però és molt difícil
i és de justícia reconèixer l’esforç d’un govern tan petit per a
unes competències tan àmplies.
(Alguns aplaudiments)
Com era d’esperar, quan una cosa no agrada idò en cercam
una altra, i ens parlen del seu gabinet. Perfecte. Però saben
quina és la diferència? La diferència és que ells no ens poden
explicar per què tenien dos gerents a les mateixes empreses
públiques, un del PSOE i un del PSM, perquè no es fiaven, i
nosaltres, Sr. President, podem explicar que en el seu gabinet
s’ha fet una reestructuració que estalvia molts de doblers
respecte del gabinet que tenia el Sr. Antich. Aquesta és la
diferència, que nosaltres ho podem explicar i ells no ho poden
explicar.
(Més aplaudiments)
I el tercer, i el tercer que de forma immediata vàrem
començar a fer va ser una altra reestructuració, la d’empreses
públiques. No era un tema nou en el debat polític, perquè el
president Antich el maig del 2010 va fer una súper roda de
premsa per anunciar la reducció de quasi un 50% de les
empreses públiques que novament va ser fals, unes empreses
públiques que, a més, varen engreixar en capítol 1, és a dir, no
només no les reduïren sinó que les engreixaven. Qui les està
reduint és aquest govern.
I ens acusen que engreixam nosaltres les llistes d’atur. Clar,
sempre veuen entrebancs. Què hem de fer, hem de reduir o no
hem de reduir? En què quedam? Però jo li puc dir que qui
engreixava les llistes de l’atur per tancament d’empreses, per
impagament de proveïdors era el seu govern, que no pagava el
que encarregava als seus proveïdors, i això era una bolla
imparable. Encara que la veritat, entre no voler acomiadar ningú
o augmentar en 6.000 funcionaris, un 25% més, en quatre anys,
jo crec que això era un doble discurs, cínic, insostenible i
demagògic, era enganar i generar falses expectatives per
colAlocar més comissaris polítics.
Començada tota aquesta feina, i també de forma simultània,
es va començar a fer la dura tasca d’elaborar uns pressuposts
autonòmics, tasca complicada, com vàrem veure, perquè ells no
els varen poder presentar, però nosaltres sí els vàrem presentar,
i va suposar, per poder quadrar els comptes públics i complir
amb l’objectiu del dèficit que ens marcava el PSOE de Madrid,
va suposar començar una tasca d’eliminar tota la despesa
supèrflua en estudis inútils, en inversió immaterials, en viatges,
en dinars, en dietes -aquí hi ha la Sra. Santiago, que cobrava tres
i quatre dietes per venir a un plenari, i els consellers actuals
cobren una dieta per venir a un plenari...
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(Aldarull)
... i ajustar..., ajustar les partides... Sra. Santiago, tots els
plenaris extraordinaris, tres i quatre dietes. I ajustar altres
partides en turisme, medi ambient, obres públiques, IB3,
transport, habitatge, per tal de garantir la despesa irrenunciable
en sanitat, en educació i en serveis socials.
(Remor de veus)
Austeritat severa, clara i realista.
I això va suposar una reducció de despesa de 500 milions
d’euros, i es va fer, a més, un pla de pagament a proveïdors, que
ja han cobrat 245.000 factures, 842 milions d’euros, quasi 4.000
proveïdors seus, que vostès no varen pagar i nosaltres hem
hagut de pagar.
Jo ja sé que el seu discurs és gastar més, però quina és la
recepta per gastar més?, incomplir els objectius de dèficit?, això
és el que ens diuen? Nosaltres hi estam en contra, però és que
no només hi estam nosaltres en contra, sinó que fa un mes a la
Conferència de presidents tots els presidents autonòmics, els del
PSOE, varen aprovar el compliment de l’objectiu del dèficit, el
PSOE també. Per tant, Sra. Armengol, primer aclareixi-ho a ca
seva i convenci els seus. Vostès ens diuen que el Sr. Bauzá està
sotmès al Sr. Rajoy; idò jo crec que no va tan malament si
també els presidents autonòmics del PSOE opinen el mateix que
el Sr. Bauzá. Per ventura és que no saben de quin PSOE són
vostès, si federalistes, si asimètrics, si simètrics, si
secessionistes..., perquè fins ara l’únic que trobam...
(Alguns aplaudiments)
...és un PSOE radical i més nacionalista, escorat a l’esquerra i
que fuig del centre.
L’altra recepta que ens donen és, a part de no complir el
dèficit i que ens endeutem, que l’Estat ens pagui el que ens diu.
Ho xifren en 1.000 milions d’euros; molt bé, però la pregunta
és: qui deu aquests 1.000 milions d’euros? L’Estat, això és clar,
però la pregunta és: l’estat de Zapatero o l’estat de Rajoy?, i la
resposta és clara, és l’estat de Zapatero que ens deu 1.000
milions d’euros.
(Remor de veus)
I clar, aquí ens donen com a solució... -jo entenc que
estiguin nerviosos, però és que és la realitat dels fets- ens donen
com a solució que Rajoy pagui el deute que Zapatero tenia amb
l’esquerra, és això el que ens diuen, i la resposta podria ser: i per
què no ho varen fer ells?, per què no ho va fer la Sra.
Armengol?, el Sr. Barceló, que tant ens parla de cadira, perquè
estava ben aferrat a la cadira sense rompre el pacte de
governabilitat.
(Aplaudiments i esbroncada)
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Per tant, senyores i senyors diputats, el cinisme és doble, i
és doble perquè a més en aquests 1.000 milions d’euros n’hi ha
una tercera part, 333 milions d’euros, que són de la sentència de
carreteres, que vostè, Sr. President, acaba d’aconseguir que el
president Rajoy ens pagui via esmena en els pressuposts
generals de l’Estat. Li don de tot cor la meva enhorabona. Jo
més que ningú sé on varen ser capaços d’arribar els socialistes,
i m’he d’aturar un minut perquè si no, no faria justícia a la
història ni a la història d’aquest parlament.

La necessitat de complir amb uns objectius del dèficit
majors ens obliga a la imposició de noves figures tributàries per
a les classes més altes i també per a una recaptació ambiental,
però que no afecten la classe mitjana de les Illes Balears. Aquest
projecte de llei de pressuposts, juntament amb la tendència en
augment de la recaptació fiscal i amb un compliment de
l’objectiu del dèficit del segon trimestre d’un 0,4%, el millor de
tot Espanya, ens dóna un escenari de major seguretat i
tranquilAlitat.

Aquestes illes tenien l’any 98 58.000 milions de pessetes per
fer carreteres. De l’any 99 al 2003, quan va governar el pacte
d’esquerres, es varen perdre aquests doblers. L’any 2003, quan
va tornar a governar el PP i jo vaig ser la consellera d’Obres
Públiques, aconseguim firmar un nou conveni per recuperar els
doblers i començam a fer les carreteres, setze carreteres es varen
fer. I l’any 2004 guanya les eleccions generals el Sr. Zapatero,
i s’encarrega amb el Sr. Antich que la ministra de Foment ens
anulAli el conveni, ens deixi sense doblers. I vàrem decidir
continuar endavant amb les carreteres que avui tots gaudim, i les
vàrem pagar nosaltres, els ciutadans de les Illes Balears, i vàrem
posar un plet a l’Estat i el vàrem guanyar en primera instància
l’any 2008, i el març de 2011 va arribar la sentència definitiva
del Tribunal Suprem. I sap què va fer el Sr. Antich amb aquesta
sentència que ara ens reclamen?, la varen ficar a un calaix, és
que és molt fort!

Hem fugit de la gravetat dels comptes públics? Jo crec que
sí, encara que queden riscs importants a nivell nacional i
europeu que hem de veure com evolucionen, amb la qual cosa
hem de continuar sense baixar la guàrdia, però la gran aprimada
de l’administració supèrflua s’ha fet, és considerable i és real.

(Remor de veus)
La varen ficar en un calaix. I ara l’Estat salda un deute
històric i una injustícia amb les Illes Balears. Sr. President, de
ver que enhorabona, no només són doblers, que són molt
importants, sinó que simbolitzen la major injustícia que el Partit
Socialista ha fet amb aquesta terra.

I en aquest sentit aquest govern està demostrant que es pot
fer una política més que digna en turisme, en litoral, en torrents,
en televisió pública, en cultura, en medi ambient, en transports,
en agricultura, amb molts menys recursos, amb problemes, amb
entrebancs, però en definitiva es tracta de fer més amb menys,
i així ho estan demostrant.
I un punt i a part mereixen sense cap dubte els capítols
d’educació, de sanitat i de serveis socials. Són els eixos bàsics
i fonamentals de l’estat del benestar, i són els eixos bàsics i
fonamentals d’aquest govern: les persones. Sense deixar de tenir
present com a premissa bàsica del Partit Popular que la millor
política social és la generació de llocs de feina, la situació
econòmica actuals ens obliga a prioritzar la despesa
pressupostària, i aquest govern ho té clar: la prioritat són les
persones, una sanitat pública, una educació pública i uns serveis
socials que s’ocupin dels més desfavorits, dels nostres
dependents, dels nostres majors, de les famílies, de la dona, dels
infants, són la prioritat número u d’aquest govern.

(Alguns aplaudiments)
Avui fa un any que hi va haver un canvi electoral a Espanya,
i amb aquest canvi de govern el nou govern de l’Estat es va
trobar amb un escenari econòmic que no es corresponia amb el
que s’havia dit oficialment. Europa va certificar l’engany del
govern Zapatero, una desviació del dèficit, un engany que va
obligar tots els ciutadans a assumir més reformes estructurals de
les que es pensaven. Per aquest motiu el passat mes de maig es
va haver d’aprovar un segon pla de sanejament amb més
mesures d’estalvi i també amb noves figures impositives com el
cèntim sanitari per fer sostenible el nostre sistema públic de
salut.
I enguany continuam amb la tramitació de la segona llei de
pressuposts, continuant la feina d’ajustament, de sanejament
dels comptes públics, una llei que tendrem ocasió de debatre en
aquest parlament en aquest mes i mig, però li don novament
l’enhorabona per haver-los presentat, perquè el difícil era
presentar aquest pressupost.

I per garantir la subsistència d’aquest sistema s’han de
prendre mesures per centrar-nos en allò bàsic i essencial,
controlant una despesa desbocada que era un autèntic suïcidi
colAlectiu. Perquè un dèficit de 800 milions d’euros en sanitat és
insostenible, com ho eren els 84 milions d’euros en educació o
el deute que ens vàrem trobar de més de 10 milions d’euros amb
el tercer sector. Aquesta herència era la fallida del sistema, i
amb la fallida del sistema els que primer cauen són els més
dèbils. Per tant prioritzar operacions quirúrgiques urgents,
reduir peonades, controlar la despesa farmacèutica, el turisme
sanitari o obtenir ingressos via cèntim sanitari, són mesures per
sostenir el sistema.
I felicitam, Sr. President, que dins aquesta situació tan difícil
, vostè hagi anunciat que l’Hospital Joan March i el General no
es tanquin, amb un pla de viabilitat que vostè ha pogut garantir.
És una bona notícia i és de nou una evidència que la prioritat
d’aquest govern és la sanitat pública.
L’esquerra li diu que improvisa, ells no improvisaven,
simplement gastaven sense control i ara no en volen ser
corresponsables de res.
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I el mateix en educació, augment d’hores lectives, ràtios per
aules, ajustar taxes universitàries, són mesures per garantir que
l’ensenyament públic continuï funcionant amb l’esforç de tots
i, a més, s’aporta per una nova educació amb reformes
educatives de calat, tant a nivell autonòmic com nacional,
primant la llibertat i la qualitat, fugint de les imposicions, les
immersions i l’adoctrinament ideològic.
I per acabar amb els serveis bàsics, crec que és una bona
notícia que el pressupost de l’any que ve augmenti un 13% el
pressupost de serveis socials. Avui es tramiten un nombre major
de solAlicituds de dependència on, per cert, és fals, rotundament
fals, que el servei no continuï sent gratuït.
Efectivament, però, no basta fe runa política de sanejament
dels comptes públics, sinó cercant també a la vegada tots els
camins possibles per reactivar la nostra economia. I per al Partit
Popular, per a aquest govern, la reactivació econòmica passa
necessàriament per la iniciativa privada.
L’atur és, sense cap dubte, la gran xacra social i el principal
problema avui dels nostres ciutadans. L’evolució de l’atur en els
darrers cinc anys ha estat espectacular. L’any 2007 hi havia
37.200 aturats; l’any 2008, 49.100; l’any 2009, 74.300; l’any
2010, 82.800; i l’any 2011, 83.200. Parlam de 46.000 aturats
més en quatre anys, els quatre anys del Govern de (...), més del
doble dels que ens vàrem, trobar.
(Remor de veus)
Una persona sense feina és una persona sense capacitat de
realitzar-se a nivell personal i familiar i, a més, genera una
dependència de recursos públics, i a tot això hem d’afegir el
greu problema dels nostres joves per accedir al mercat laboral.
L’evolució de l’atur en els darrers mesos a Balears convida
a veure un canvi de tendència, almenys si la comparam a nivell
d’Espanya. A nivell d’Espanya es continua amb un augment
molt superior al de les Illes Balears, i no ens referim a les dades
de la temporada alta ni molt manco, sinó ja a les del mes
d’octubre de la temporada baixa; el mateix que les noves
contractacions, a nivell interanual les dades no són dolentes.
Evidentment, no són positius, ni així ho qualificarem, però
conviden a una reflexió, que anam millor que moltes altres
autonomies.
El que és evident, però, és que ni l’administracions ni les
subvencions públiques poden generar uns llocs de feina
artificials i insostenibles com es feia abans. Aquest no és el
camí, ni la inversió pública que avui no ens podem permetre. És
la iniciativa privada la que ho ha de fer i a la iniciativa privada
se li ha de posar més fàcil.
Les Illes Balears es caracteritzaven per ser una comunitat
autònoma amb una greu inseguretat jurídica, amb molts de
vaivens normatius sense fonaments, més enllà dels radicalismes
selectius i a més amb molta burocràcia, duplicitats
administratives i una gran lentitud. Una dada que ho demostra
són els expedients, com vostè ha dit, de la Comissió Balear de
Medi Ambient. Ens vàrem trobar 777 expedients aturats, un any
després, menys de la meitat, 341, expedients que impliquen
inversió, inversió que implica feina, senyors de l’esquerra. Si els
preocupa o els preocupava tant la feina, perquè els importava
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tan poc tenir aturada la inversió privada? Jo crec que és una
bona pregunta de la quals ens agradaria conèixer la resposta.
En qualsevol cas no és de casualitat que la primera llei
d’aquest govern fos la Llei d’emprenedors, un concepte que ha
començat a formar part del nostre llenguatge habitual. En un
any, aquesta llei ha suposat a través d’ISBA la creació de 85
noves empreses, un 37% més que l’any anterior,45 milions
d’euros d’aval a 450 empreses, així com a noves deduccions
fiscals dirigides als petits i mitjans empresaris que generen el
80% dels llocs de feina de la nostra comunitat autònoma.
Aquestes són les prioritats d’aquest govern, prioritats
imprescindibles malgrat hi hagi de vegades conflictes
d’interessos amb el comerç i les grans superfícies; interessos i
conflictes davant una normativa europea actual, molt més
liberalitzadora i de vegades irreconciliable entre les parts i més
quan som en un context de crisi econòmica.
Un sector, el del comerç, on els desequilibris no són fàcils
i on, evidentment, el centre dels mitjans i petits empresaris, la
nostra prioritat, no podem ni incomplir la llei ni menysprear
noves inversions generadores de llocs de feina.
A aquesta llei d’emprenedors li hem de sumar les
declaracions d’interès autonòmic aprovades per aquest govern,
dues a Magaluf, una a Canyamel i una altra a Sa Ràpita, amb
una inversió de més de 499 milions d’euros i 6.900 llocs de
feina, i que impliquen que ja no són de declaració d’interès
autonòmic inversions públiques, com passava a la legislatura
anterior, sinó projectes d’iniciativa privada que és l’objectiu
clau d’aquesta legislatura.
I juntament amb aquests dos pilars per fomentar la iniciativa
privada, com són la Llei d’emprenedors i les declaracions
d’interès autonòmic, s’han tramitat un nombre de lleis molt
elevat que quasi suposa que en només quinze mesos s’hagin
aprovat les mateixes que va fer el govern anterior en tota una
legislatura.
Els canvis normatius durant aquest temps han estat constants
i de calat, en territori, en energia, en indústria, en funció
pública, en turisme, en tots aquests canvis normatius ha primat
l’agilitació, la simplificació, l’estructuració i l’adaptació al nou
concepte de superació econòmica; i també la responsabilitat
d’impedir sentències milAlenàries amb més de mil milions
d’euros que hipotecaven els nostres comptes públics.
Així, les noves propostes aposten per un canvi d’imatge de
les Illes Balears per atreure inversors i donar seguretat jurídica,
creant un marc jurídic adequat a les noves demandes dels
sectors econòmics, una modernització dirigida als nous reptes
colAlectius. I totes aquestes noves demandes es feien sentir més
que ami dins la nostra gran font de riquesa com és el sector
turístic.
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Senyores i senyors diputats, el turisme a les Illes Balears és
un tema d’estat, malgrat la menor inversió pública de què
disposam per a aquest sector, el nostre sector turístic ha
demostrat millorar totes les xifres: nombre de visitants, despesa
turística, nombre de passatgers, malgrat que l’estacionalitat
continua sent un dels problemes principals.
Aquest sector tan dinàmic i innovador necessitava noves
eines jurídiques per poder invertir en Balears en qualitat, en
oferta que no existia i en nous productes a comercialitzar. En
quinze mesos ja tenim una nova Llei general turística, extensa,
innovadora, àmpliament consensuada i que supleix unes
mancances que no s’havien afrontat per manca de valentia o
simplement per inactivitat.
Aquesta llei suposa que només aquest hivern hi haurà una
inversió de 135 milions d’euros, de 142 projectes i de 2.722
llocs de feina, imprescindibles per activar el nostre sector de la
construcció. Una llei que, a més, aposta per no consumir més
territori cercant, sobretot, un producte de qualitat.
El nostre sector turístic, però, necessita d’una bona
connectivitat aèria i marítima per poder-se desenvolupar
sobretot a la temporada baixa. Una connectivitat aèria que
necessita eines d’intervenció administrativa, en aquest cas de
l’Estat, que n’és el competent, per garantir les nostres
comunicacions. La declaració de servei públic Maó-Madrid, una
gran passa. La rebaixa de taxes durant l’hivern o la bonificació
de quotes de la Seguretat Social per als fixos discontinus són
mesures que mostren una sensibilitat envers el turisme i envers
la insularitat, insuficients, per suposat, però que denoten un
canvi de sensibilitat, com també la nova Llei de costes que, a la
fi, resol d’una vegada per totes, el problema de delimitacions a
l’illa de Formentera.
L’aposta pel turisme de congressos que, per desgràcia,
encara no podem oferir, la reconversió de la Platja de Palma o
l’aporta pel turisme de cap de setmana o de creuers a les zones
de gran afluència turística són reptes de futur.
Però no només en turisme, sinó també la resta de sectors
econòmics de les Illes Balears ha merescut la feina d’aquest
govern. La indústria, les noves tecnologies, el sector audiovisual
o el nostre sector primari, ofegat per la manca de pagament de
les ajudes, en més de 12 milions d’euros, són sectors on
almenys aquest govern no genera falses expectatives, no
enganya ningú, paga les ajudes i intenta escurçar el deute
pendent.

territori, IB3, sanitat, educació, els residus ... Vostès es poden
...s’han de veure la pancarta i són els mateixos que han
ocasionat que facin aquestes manifestacions, és que molta
gràcies, senyores i senyors diputats.
Com també que ens parlin de si la Guàrdia Civil, és que
pareix que sempre, indirectament, es posen una mica al costat
dels violents, i això no ens agrada. Jo crec que qui ha
desestructurat ...
(Remor de veus)
... la societat són vostès i el seu govern, que varen arrasar
aquesta terra, varen duplicar el deute, ho varen fer quan varen
governar l’any 99, ho varen tornar a fer i ho tornarien a fer si
tornassin a governar.
Vostè, Sr. President, ha convocat separadament o
conjuntament en diverses ocasions tots els grups parlamentaris,
i d’aquestes reunions se n’han fet d’altres en sanitat, en turisme
o en medi ambient. La voluntat del Govern d’arribar a acords
sempre ha existit, comprenc, Sr. President, que ha de continuar
existint, però la voràgine i la conjuntura actual impedeixen
retardar decisions i aquestes són imprescindibles i necessàries.
A vostè l’avalen 34 diputats que representen una gran
majoria social que vol un govern que governi i que prengui
decisions, a partir d’aquesta premissa l’oposició és lliure de
pujar al carro i contribuir-hi o dedicar-se només a treure profit
d’una situació que són responsables d’haver generat.
Senyores i senyors diputats, Sr. President, acab, i acab amb
el que és nostre i ho faig recordant uns versos d’un dels nostres
poetes més reconeguts, el pollencí Mossèn Costa i Llobera,
quan deia “conserva de les fulles l’eterna primavera i lluita en
les bravures que tupen la ribera com un gegant guerrer”.
Això són les Illes Balears, Sr. President, i el seu govern, una
terra que superarà totes les adversitats que vivim i que es
convertirà en un gegant guerrer per afrontar els nous reptes
d’aquest pròxim decenni.
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

A la Sra. Armengol li sap greu que no hi hagi cap dona al
Govern, al Sr. Barceló també, però a nosaltres, que no creim en
les quotes, el que realment ens sabia greu és que l’agricultura
hagués desaparegut de l’anterior govern, ara a l’agricultura
tenim i tornam a tenir un bon conseller d’agricultura.
(Alguns aplaudiments)
Senyores i senyors diputats, vaig acabant, durant tot aquest
temps el paper de l’oposició ha estat d’agitació social,
d’alarmisme, de pals a les rodes. Els intents d’arribar a acords
no han aconseguir fructificar, qualsevol motiu ha bastat per
orquestrar campanyes mediàtiques o manifestacions, vostès les
han enumerades, no jo: la M de Mallorca, serveis socials,

Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Bones tardes, Sr. President, senyores i senyors diputats.
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Realment, una vegada haver escoltat les intervencions dels
grups de l’oposició, hem pogut constatar que realment tenim
conceptes molt diferents de la política i també del moment en
què vivim. Fins i tot, els ho dic francament, molt més del que jo
mateix imaginava, perquè, pel que jo he escoltat ara, i per coses
que han passat aquest matí, i que crec que és un fet que jo
personalment, a nivell particular, no puc passar per alt, de les
diferències en veure la forma de política.
Quan he explicat avui matí l’estalvi que hem aconseguit
enviant les alarmes d’emergència per e-mail i no per sms, amb
un estalvi de més de 2.500 euros, com ara, vostès se’n reien.
(Remor de veus)
Sí, vostès han rigut, i ara els sembla malament que jo digui
això, però es veu que són aquí només per als temes
macroeconòmics, no hi són per la microeconomia, es veu que
per a vostès 2.500 euros no són res. Nosaltres gestionam els
recursos públics com si fóssim nosaltres mateixos, de la mateixa
manera, i no podem deixar de fer una feina si ens costa menys,
per menys doblers, dels que vostès, sense cap problema ni miren
si poden estalviar.
Jo ho volia dir, francament. A més, estic segur que vostès a
casa seva no fan això. Vostès, a casa seva si poden estalviar
alguna cosa, com tots, no és una excepció, jo crec que li passa
a tothom i ara més, encara, si podem apagar el llum, si podem
tancar una porta perquè l’aire condicionat o la calefacció no
surti, jo crec que ho feim tots, és que estic segur que vostès
també ho fan. Ah, vostè no ho fa? Idò enhorabona.
(Rialles i alguns aplaudiments)
Bé, així ens va, així ens va, si no els importa idò que vengui
un vagó de 8 milions d’euros, que ens costarà 4.000 euros al
mes mantenir-lo i ..., bé, coses d’aquestes, però, francament,
crec que això denota la diferent forma de viure la política,
respectable, nosaltres apagam la llum a casa nostra, algú l’encén
i deixa les portes obertes i ..., però és igual, respectable.
Intentaré fer una sèrie de comentaris específics a cadascuna
de les intervencions i després, com que hi ha algú que són d’una
manera més general, entendran que els faci d’una manera
conjunta.
La Sra. Armengol s’ha queixat que no he parlat de persones.
Segur que vostè no m’ha escoltat durant les dues -quasi- hores
en què he intervengut avui matí, perquè tot el que he dit estava
relacionat precisament amb les persones. El que passa és que
vostè utilitza la paraula “persona” cada dos per tres, la utilitza
en el discurs, però no li preocupa la persona, li preocupa
utilitzar la paraula “persona” en el seu discurs, que és molt
interessant.
Pensar en les persones també és estalviar, estalviar 2.500
d’aquí, 10 milions d’euros en subvencions, no gastar el que no
es té, això també és pensar en les persones. Sap per què? Jo li ho
vaig dir fa unes setmanes aquí, perquè els proveïdors que
després venien a veure’m a mi, em demanaven quan cobrarien,
que els proveïdors també són persones, per si de cas algú no ho
sap, ...
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(Alguns aplaudiments)
Unes persones que no podien arribar a final de mes perquè
altres persones, que sí que pensaven en persones, deien “no vos
preocupeu que ja vos pagarem”. Aquestes persones proveïdors
venien a nosaltres -jo crec que no és per riure, però si algú se’n
riu està molt bé-, tenien altres persones que feien feina per a
ells, i varen haver de tancar empreses en les quals feien feina
persones que ara, segons es veu, ara, Sra. Armengol, ara sí que
li preocupen, les persones.
Vostè em diu que no em preocupen les persones. Miri, jo he
estat batle durant dues legislatures, jo crec en el municipalisme
i sé el que és mirar a la cara a les persones i preocupar-se pel
que preocupa les persones. I li puc assegurar que un batle, de
qualsevol formació política, i aquí n’hi ha uns quants, de
diferents colors polítics, a un poble el batle no enganya ningú,
i et preocupes o no et preocupes, sigui del color que sigui.
Per tant, lliçons de preocupació per les persones, Sra.
Armengol, a mi que he estat batle, cap ni una.
(Alguns aplaudiments)
Em parla de la vaga, de la importància de la vaga, sí,
important per a les persones que varen anar a la vaga, els
sindicats i tots els grups de l’oposició i alguna altra persona,
també respectable. Però jo li puc parlar de totes les persones que
no anaren a la vaga, de les manifestacions silencioses, perquè no
tothom està d’acord amb la vaga. Curiosament, tots els que eren
a la vaga, respectable, faltaria més, sindicats i grups de
l’oposició. No passa res, però no pensin o no creguin que hi
havia més persones que no varen sortir de casa seva i que estan
d’acord amb una sèrie de mesures que pren un govern
autonòmic i un govern estatal. Per tant, enhorabona, si vostès
estan contents, enhorabona, però no magnifiquin una situació
que simplement és un dret que es va exercir, igual que el dret
que altres persones varen exercir i varen quedar a casa seva.
Em diuen -després entraré en més detalls-, però em diuen
que han dut al Constitucional una llei per complir la
Constitució. Això és realment estratosfèric. No, nosaltres feim
una llei que compleix la Constitució, i vostès ens duen perquè
diuen que incomplim la Constitució. Cap problema, vostès la
duen, 50 firmes, cap problema, ja veurem el Tribuna
Constitucional què diu, cap problema, però és curiós que per
complir la Constitució i l’Estatut d’Autonomia duguin al
Tribunal Constitucional per mor d’una inconstitucionalitat que
creu el Partit Socialista.
Jo he dit moltes vegades també en aquesta sala, i no serà
avui la darrera, perquè crec que ho hauré de comentar més
vegades, que aquí, en aquesta sala no trobaran una persona, ni
una sola, que defensi més els interessos econòmics de Balears
davant el Govern de l’Estat que jo, cap ni una. Potser que algú
igual, però quan avui matí he dit que hem aconseguit que l’Estat
reconegui mitjançant una esmena, el pagament del conveni,
curiosament aquí no he vist ningú pràcticament en aquest costat
content o aplaudint o feliç. Per tant, no sé si ...
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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Però, cap problema.
També vaig dir que estava segur que no tothom pensava a
defensar els interessos almenys igual que nosaltres.

8 euros, no, no em faci així, 8 euros, això és el que fan els
que vénen a cobrar i diuen que no hi ha res; 2009 i 2010, 8
euros...
(Continua la remor de veus)

Endeutar-se, segons la Sra. Armengol, és tenir cura del
benestar. S’han preocupat pel benestar de la nostra societat, del
que això implica, però, clar, no s’han preocupat perquè es
gastaven el que no tenien, i això és generar deute, sí es preocupa
per un benestar, però que no han de pagar. Això està molt bé,
així ens preocupam tots, però no és el que toca, almenys
habitualment. També després comentaré el tema del tren amb el
Sr. Barceló, unes coses que no són certes i que crec que convé
que es posin en el seu lloc.
Ara sí, m’ha dit, Sra. Armengol, 3.000 milions d’euros en
inversions a l’anterior pacte. Jo l’anim, té temps, tot el que
vulgui, d’aquí fins a finals de legislatura, nosaltres no hem
trobat els 3.000 milions d’euros en inversions i miri que feim
feina, eh? Ara, sí hem trobat com es distribuïren els 3.000
milions d’euros en despesa corrent. Si això és inversió, canviam
el criteri. Ara, en inversions no ho hem trobat, però potser no
hem trobat, si vostè ens ho diu, encantadíssims, perquè assumim
els nostres errors.
Em sembla inèdit el que he escoltat també avui horabaixa.
Sra. Armengol, pareix que està orgullosa que aquest president
hagi anat protegit, amb forces i cossos de seguretat, a visitar
determinats municipis...
(Remor de veus)
Ho ha dit amb orgull, ho ha dit amb orgull!, però miri, és un
exercici inèdit de cinisme. És un bon valor democràtic, el seu.
Però no em digui que no, perquè també el seu grup, i no em dirà
que no, ha demanat què costava la protecció del president,
precisament per anar acompanyat. Que és que li preocupa, no li
preocupa, o és una altra vegada un exercici de demagògia i
cinisme el que avui m’ha dit?, perquè crec que els valors
democràtics no s’empren d’aquesta manera. Jo li diré, estic molt
orgullós de passejar, amb protecció i sense, per defensar la
Constitució a qualsevol lloc d’Espanya i de les Illes Balears...

No els agrada, em sap greu, 8 euros! Saben què hem
pressupostat enguany per primera vegada com a pressupost real
del que ens costa pagar les navilieres? No ho saben?, jo els ho
diré, sí, ho saben i no ho pagaven, encara pitjor: 8 milions
d’euros, és multiplicar la seva partida de 8 euros per un milió.
És a dir, la diferència no és de dècimes, eh?, és de 8 euros a 8
milions d’ euros, una diferència d’un milió de vegades, la
multiplicació. Però li preocupa el transport a Formentera,
magnífic, és espectacular, efectivament, espectacular,
espectacular
Em diuen, no sé com ho ha dit exactament, engegar els
empleats públics. I per què contractaren vostès 6.000 persones
que no podien pagar, empleats públics que no podien pagar...
(Alguns aplaudiments)
Senyors, si vostès no poden pagar les nòmines de 6.000
persones, no les contractin, perquè els estan enganant, bé, els
pagaven per inversions, sí, clar, Jo entenc que vostès es
remoguin als seus seients, però és que, senyors, és la realitat. És
espectacular, Sr. Thomàs, després entraré en la seva gestió
espectacular. Però és espectacular que vostès no puguin
reconèixer el que són les partides pressupostàries, és que
aquests números, aquests números que jo dic són els números
publicats en el BOIB, en relació amb el pressupost que el pacte
de progrés va aprovar. És a dir, no m’invent res, tot el que jo
diré aquí, són números constatats. Els ho puc assegurar...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Continuï.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

(Alguns aplaudiments)
Sí, sí, continuaré. Però són els números...
Diu que construirem un macro hotel a Es Trenc. O s’ha
equivocat o diu mentides. Ja no diré més, tothom ho sap.
Curiós, curiós el que ha dit també que li importa el
pagament a les barques dels ciutadans de Formentera, li importa
el pagament de les barques, les navilieres, ens entenem. Després
ho comentaré en detall. El pressupost de 2009 i 2010 d’aquest
govern anterior dotava per a pagament a navilieres, quant? 8
euros...
(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:
Sra. Santiago, per favor!
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
I jo també em deman, tot això que ha dit que s’havia de fer,
tot aquest argumentari, tota aquesta filosofia i teòrica pràctica,
per què no ho va fer si va tenir quatre anys quan governava, ho
va fer? Crec que no, crec que no, perquè si ho hagués fet,
aquesta comunitat ha perdut una gran oportunitat de fer tot allò
que vostè diu que feia, però que no ha fet.
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I el tema de Grècia ha estat espectacular. M’han de permetre
que faci un comentari sobre Grècia. Diu que el rescat no li ha
sortit gratis a Grècia, ho he copiat més o menys textualment.
Això sap a qui li havia de demanar?, al PASOK, el PASOK és
el Partit Socialista grec, que ha desaparegut...
(Alguns aplaudiments)
Ha desaparegut, però bé, es veu que a Grècia també
coneixen la gestió dels socialistes, per això han desaparegut.
En relació amb la intervenció del Sr. Barceló -torn a repetir,
després faré una intervenció amb més detall, perquè són
conjuntes-, miri, cada vegada que vostè parla d’atemptar contra
la nostra llengua, està atemptant contra la Constitució i
l’Estatut. Simplement complim l’Estatut d’Autonomia i la
Constitució Espanyola. Cada vegada que complim això és un
atemptat contra la nostra llengua. Idò miri, és curiós.
Mai no he dit que les metges no havien de cobrar les seves
retribucions, mai ...
(Remor de veus)
Sí, ho varen dur als jutjats... Sí, Sra. Mascaró, per ocultar
una sentència ho varen dur als jutjats. I el que vàrem dir
nosaltres és que precisament els metges no eren culpables que
s’hagués amagat aquesta sentència i que per compliment de la
sentència haurien de tornar retroactivament els seus ingressos
econòmics. Nosaltres el que vàrem fer és complir sentència,
crear una llei ex professo només per a això i evitar que els
metges haguessin de tornar els seus honoraris. Aquesta és la
gran diferència.
(Alguns aplaudiments)
És que, clar, quan un no diu la veritat i es creu les seves
pròpies mentides és molt difícil, però basta que llegeixin la
sentència, no diré res més.
Entenc que al Sr. Barceló, atacar el català és atacar la
Constitució i la llibertat, i més tenint en compte que quan vostès
accedeixen al càrrec, compleixen, i ho diuen, per imperatiu
legal, o sigui, que no ja no he de fer més comentaris en aquest
sentit.
Ara sí que li he de fer un comentari, perquè vostè no ha dit
la veritat a consciència, entre la diferència entre el conveni de
carreteres i el del ferrocarril. No ho ha dit...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Mascaró, per favor!
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Gràcies, Sr. President. No ha dit voluntàriament la
diferència, així que no enganyi. Jo li deman que no enganyi, ens
pot agradar més o menys, nosaltres ens equivocam, li ho puc
assegurar, i si hem de rectificar, rectificarem, cap problema,
però no enganam. La diferència entre el conveni de carreteres
i el conveni del ferrocarril és molt senzilla. El conveni de
carreteres fixava una quantitat total i després es determinaven
les quantitats amb anualitats que el Govern de l’Estat havia
d’aportar. Ho tenen clar? D’acord. Ara farem la diferència. El
conveni del ferrocarril no tenia plurianuals i tenia una data de
caducitat, que era el 31 de desembre de 2011. Per tant, si no hi
ha plurianuals no es pot defensar un conveni. Per això vàrem
guanyar aquesta interposició davant els jutjats i varen dictar una
sentència. Per això mateix no es pot anar als jutjats a demanar
una cosa que ha caducat, simplement perquè vostès gastaven i,
sí, no defensaven els seus interessos. I a Madrid amb els seus
companys de grup tampoc no els va anar bé.
I jo els diré el que va venir, perquè s’ha de saber. Era un
conveni d’intencions de 443 milions d’euros, torn a repetir, en
varen gastar 200 milions que no tenien. L’any 2008 varen
arribar 3 milions; l’any 2009, 25 milions. I el desembre es varen
fer dues aportacions de 2010, 15 milions l’any 2010 i 14,5 l’any
2011. Per tant, això són 57,5, i vostès en varen licitar 200. La
diferència -torn a repetir per no enganar ningú- és que amb el
conveni de carreteres hi havia un compromís de pagaments
plurianuals definits en el temps i que unilateralment ho va
incomplir el Govern de l’Estat i per això ho vàrem denunciar, i
el conveni del ferrocarril no tenia res d’això. Aquesta és la
diferència. Per tant, no enganem ningú.
(Alguns aplaudiments)
Continuo amb el tema del tren. Em diu que nosaltres hem
malparlat del tren, no, vostè ha dit fins i tot que ho va fer la
nostra portaveu Sra. Cabrer quan era consellera. Nosaltres no
malparlam ni del tren ni del pla. Simplement hem dit la veritat,
que vostès varen gestionar malament, perquè varen gastar allò
que no tenien. Nosaltres si no tenim els doblers, no afrontam
una inversió d’aquestes característiques. Ja ho he dit avui matí,
no som com vostès, no gastarem el que no tenim. Per tant, aquí
ningú malparla, malparlen uns altres. Nosaltres simplement
deim que la gestió va ser inadequada perquè varen gastar allò
que no tenien.
Per cert, sobre els trens, han demanat 19 trens per a unes
vies on només n’hi caben 6. Ho dic perquè haurem de comentar
en el temps què està passant i què passarà amb els trens, 19
trens per a unes vies on només n’hi poden circular 6.
Simplement per qüestió...
Ja no faré, Sr. Barceló, cap comentari sobre la exhibició de
política econòmica-bancària-internacional-institucional que
supera les competències tant autonòmiques com estatals. En
això ens supera, i ja no fa falta que ho comentem.
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Respecte de parlar del passat. Mirin, jo entenc que vostès es
queixin contínuament quan nosaltres parlam del passat, perquè
el passat, com he dit, ens condiciona a tots i molt en aquest
present. I els agradi o no, hem de parlar del passat perquè tenim
unes circumstàncies que són les que són. I la situació de ruïna
ha vengut del passat. Ja m’agradaria a mi dir unes altres coses
i tenir altres xifres i altres condicionants de pagament financer
i bancari, ja m’agradaria! I els donaria l’enhorabona si fos tot el
contrari, no tengui cap tipus de dubte, però perquè no es torni a
produir, això s’ha de saber, maldament a vostès no els agradi.

Una Llei de bon govern aprovada per vostès. I ara sembla que
no reconeixen el reglament d’aquesta llei que varen aprovar
vostès. Clar, jo entenc que no hagi anat bé que els serveis
jurídics de la conselleria hagin dit el contrari del que volien
vostès. Aquesta és la gran diferència.
Però també els he de dir francament, que en sorprèn que una
persona que no visqui de la política es pugui dedicar a això i
sigui tan incòmode per a alguns. Això realment em sorprèn.
(Alguns aplaudiments)

Codi ètic. El Partit Popular té un codi ètic i un compromís
amb la societat, amb els quals jo no fallaré amb aquest
compromís i els ho puc dir totes les vegades que vulguin. I el
que haurien de fer és criticar menys la corrupció dels altres,
perquè la corrupció no és dels partits, és de les persones. I jo
actuaré davant qualsevol tipus de cas de corrupció, sigui de la
formació política que sigui, no amb uns sí i amb altres no.
(Alguns aplaudiments)
A més, no és per estar contents que es produeixi cap tipus de
cas de corrupció a cap formació política. Ara sí, jo els ho dic i
els ho tornaré dir, no vaig posar voluntàriament cap tipus de
persona amb una imputació a les meves llistes electorals, de cap
institució, ni locals, ni autonòmiques, ni insulars. Va ser una
voluntat política meva, em va saber greu que tots els partits
polítics no donassin suport a aquesta situació, perquè avui tots
podríem fer un front comú davant d’aquesta situació, tots. No
uns que qüestionen que no tenim codi, ni ètica.

Sempre he defensat que la societat necessita polítics
independents que no necessiten la política per viure. Sempre
m’ho ha dit la societat. Es veu que la societat pensa diferent a
vostès, però aquí jo ja no faré res. Facin el que vostès trobin que
han de fer.
Sous de gabinet. Una altra mentida absoluta. Jo els he dit
que no per dir moltes vegades, mil, dues mil, un milió de
vegades una mentida, es pugui transformar en una veritat. No
sol passar així, tal vegada algú s’ho creu, però no és així. Miri,
jo li diré els pressuposts del gabinet del Sr. Antich i del meu
gabinet, ho han publicat, però com que vostès no m’escolten, si
m’escolten ara, tal vegada ens estalviarem una feina de futur.
Pressupost total del gabinet del Sr. Antich, 11.922.274,2 euros,
11,9 milions, amb números rodons; pressupost del meu gabinet,
8.446.010 euros, un 30% menys i 3,4 milions d’euros menys de
pressupost. Aquesta és la realitat.
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
I escoltar el que es diu a l’oposició, francament és un poema
perquè ho varen fer tot bé quan governaven, ara nosaltres ho
feim tot malament quan governam. Vostès pareix que no varen
governar quan governaven, res no anava amb vostès i sobretot
tenen un joc de rol molt curiós. Quan són a l’oposició diuen
unes coses i davant la mateixa situació quan són al Govern
canvien per complet la mateixa cosa. Però bé, aquest és un tipus
d’oposició i nosaltres no entrarem en aquest joc.
Ara, corrupció, i continuo amb això. Vostès pretenen que jo
doni explicacions del que no sé. Per tant, del que un no sap, no
pot donar explicacions. Ara sí, els dic una cosa, a Espanya
només hi ha un partit condemnat per corrupció, i no és el Partit
Popular curiosament.

Retribucions d’alts càrrecs amb el gabinet del Sr. Antic,
194.519 euros; retribucions d’alts càrrecs amb aquest president,
119.050 euros. Retribucions de personal eventual, perquè ho
hem comparat tots, com que vostès diuen coses, ho hem mirat
tot perquè no tenguessin cap més dubte, ja no en teníem, però
bé, mediàticament això s’ha venut. Retribucions del personal
eventual, 568.876 euros amb el gabinet del Sr. Antich, amb
aquest gabinet actual, 329.287 euros. Suma total de la despesa
en alts càrrecs i personal del gabinet del Sr. Antich, 753.795
euros; gabinet actual, 448.377 euros, un 40% menys...
(Alguns aplaudiments)
... un 40% menys, la qual cosa significa 305.058 euros.
Assessors del Sr. Antich..., no és veritat?, idò vostè no anava per
allà, Sr. Thomàs. Miri què diu el BOIB.

(Alguns aplaudiments)
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Tema de la meva incompatibilitat. Tema que francament no
esperava que sortís avui.
(Remor de veus)
Per si qualcú no ho sap, jo fa molts d’anys que som
farmacèutic. Pareix que vostès se’n varen adonar fa deu mesos,
però bé, de fet, fins i tot jo deia que era farmacèutic abans de
dedicar-me a això de la política. I els puc dir que no he
incomplert en cap cas cap tipus d’incompatibilitat. Els agradi o
no els agradi. Curiosament, aquest govern ha hagut d’iniciar una
investigació, mitjançant el compliment de la Llei
d’incompatibilitats de caràcter reservat, llei aprovada per vostès.

No, no, miri el BOIB, i ja no diré res més. Assessors Sr.
Antich, 8 assessors del Sr. Antich; assessors d’aquest president,
3 assessors, 5 assessors menys...
(Alguns aplaudiments)
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Per tant, vaig reduir el nombre d’assessors que tenia el Sr.
Antich i vàrem passar de 8 a 3. Aquestes 3 persones que s’han
vist afectades per aquesta demagògia barata, mentida, resulta
que no s’han pujat el sou, feim referència a 3 persones que no
s’han pujat el sou, sinó que cobren menys que els seus
predecessors en els mateixos càrrecs. Per tant, aquesta és la
veritat, agafin el BOIB i deixin de dir mentides.
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...i ho va dir, ho va dir, miri, és que tenc allà la fotocòpia, ho va
dir sense que sapigués encara les condicions i les circumstàncies
del rescat.
(Remor de veus)
No les sabem? Doncs, ja estan publicades, Sra. Armengol,
convé que les llegeixi.

(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
Parlaré d’economia. El primer que vull dir és que la nostra
economia ja repunta, repunta. Hem passat de l’època més
difícil, hem superat la davallada i hem emprès la recuperació.
(Remor de veus)
És ver? Són les paraules del darrer debat que va pronunciar
aquí el Sr. Antich dia 5 d’octubre de l’any 2010.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Em diuen, què diu? Jo dic el que va dir el Sr. Antich dia 5
d’octubre de l’any 2010. El primer que vull dir és que la nostra
economia ja repunta i hem passat l’època més difícil, hem
superat la davallada i hem emprés la recuperació, això ho va dir
el Sr. Antich, no ho vaig dir jo.
(Remor de veus)
A mi em sap greu, però és el que va dir el Sr. Antich, ho
poden llegir, jo ho he llegit, m’he estudiat de valent el discurs
del Sr. Antich.
Comerç. Els puc anticipar, i ho vaig dir, que en això no
entrarem en cap tipus de subvenció i el que no farà aquest
govern és no deixar de donar llicències si qualcú té dret que li
siguin donades les seves llicències, és una qüestió de seguretat
jurídica; qualcú ens demana que no donem llicències a les grans
superfícies, jo no entraré en això; si una persona, si una societat,
qui sigui, té dret a una llicència, no serà aquest govern qui
anulAli el dret a tenir llicència, perquè l’administració ni pot ni
ha d’aturar inversions, sempre que acompleixin la normativa
vigent. Aquesta és la realitat.
Què hem fet en comerç? No ho diré més, Llei
d’emprenedors, pla d’internacionalització, inspectors i d’altres.
És curiós, és curiós, ara entram a un altre tema que és curiós:
hem estat, és a dir, el Govern ha hagut de ser rescatat; abans que
fóssim rescatats, la Sra. Armengol ens va dir que havíem d’anar
al rescat.
(Remor de veus)
Sí, home, Sra. Armengol, està recollit! Vostè va dir, han
d’anar al rescat, ...
(Remor de veus)

No les hem de dir nosaltres. Sra. Armengol, les condicions
del Fons de Liquiditat Autonòmica varen ser publicades en
Boletín Oficial del Estado, perquè és una competència estatal,
per tant si vostè no ho sap és molt, molt trist i molt “daixò” que
no ho sàpiga.
(Remor de veus, alguns aplaudiments i algunes rialles)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Per tant, vostè ens diu abans que havíem d’anar al rescat,
que és el Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA, perquè ens
entenguem; una vegada que hem anat al FLA, no hauríem
d’haver anat al FLA, és el curiós. Sempre que no, si no hi anam
perquè no hi anam, si hi anam perquè hi hem anat. I el més
curiós és que no sàpiga encara en què consisteixen les
condicions del FLA. El FLA, precisament, és un préstec a un
interès molt interessant, que és com si fos un ICO, perquè ens
entenguem tots, per no emprar paraules massa tècniques.
Reducció, diuen que hem reduït les partides en polítiques
d’ocupació. Miri, la millor política d’ocupació que existeix, no
aquí, sinó per tot, és l’activació integral de l’economia, si no
funciona l’economia els puc assegurar que és difícil que es
pugui reactivar. Jo els diré simplement que el resultat de la seva
política d’estímul va ser el següent: vàrem passar en dèficit
pressupostari, del 3 i del 4%, i vàrem passar de 38.000 aturats,
segons l’EPA l’any 2007 a 128.900 aturats a l’any 2011. Per
tant, amb aquestes aportacions encara va apujar el nombre
d’aturats, que no són simples xifres, com em va dir vostè, Sra.
Armengol, són persones, persones que a vostè li importen però
que de l’any 2007, quan vostès iniciaren el seu govern, 38.000
persones, i l’any 2011, quan vostès deixaren el govern, 128.900
persones.
Però li he de dir una cosa, que és que el millor
comportament de l’atur de l’any 2011 a 2010 es deriva de les
contractacions de l’administració, de manera que en el moment
que l’administració va deixar de contractar els aturats varen
tornar a aparèixer. Això és el que passa amb les polítiques de
subvenció; precisament tot el pressupost de l’any 2013 d’aquest
govern va precisament en aquesta línia.
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I en xifres d’atur. Miri, en xifres d’atur hem de parlar amb
molta humilitat, són situacions difícils per a tots, per a totes les
persones, i mentre hi hagi aturats el Govern, sigui el que sigui,
està en deute amb la societat; el que sí els puc anunciar, i són
xifres -tot el que jo els diré són xifres absolutament
constatables, comprovables, no m’invent ni una sola xifra-, el
que sí li puc dir és que Balears és l’única comunitat autònoma
a tot Espanya que crea ocupació neta a l’any 2011, respecte de
l’any 2011, no hi ha cap altra comunitat. I ho torn repetir, ho
poden comprovar. Hi ha una tendència de reducció de la pujada
interanual, de manera que el que era un 9% ara només és una
reducció d’un 0,26, tenint en compte que la població activa
també ha augmentat.
Ingressos, ingressos procedents d’imposts. Ho he dit sempre,
ho vaig dir abans de les eleccions, que crèiem que la pujada dels
imposts no era l’adequada i hem hagut de rectificar i no ens
genera cap problema dir que rectificam i que canviam, perquè
l’economia és canviant i perquè les circumstàncies així ho
demanaven. I hem incrementat els imposts amb la intenció,
precisament, d’una vegada reduïda la despesa pública, tenir
ingressos. I ningú, i jo els puc dir que a mi personalment no
m’agradaria, ni m’agrada pujar els imposts, però hem fet una
reforma fiscal que garanteix els serveis públics essencials i que
té el mínim impacte possible sobre la ciutadania. I precisament,
una vegada que reajustam l’administració, doncs hem d’intentar
augmentar els ingressos, ingressos que són temporals, són
mesures excepcionals, temporals, però si qualcú pensa que els
recursos són ilAlimitats o han governat abans o estan equivocats,
perquè els recursos són limitats i no hi ha una maquineta de fer
doblers, i 1.000 euros de dèficit cada any, que és el que
nosaltres ens vàrem trobar, no és fàcil de contemplar.
Però sí que els diré una cosa, perquè vostès ens varen dir que
havíem d’implementar l’impost de patrimoni. Miri, si som
prudents, que vostès deien que l’impost de patrimoni suposaria
uns ingressos de 40 milions d’euros; no és així, nosaltres som
prudents, perquè pensam que l’ingrés com a conseqüència de
l’aplicació de l’impost de patrimoni és de 24,8 milions d’euros,
simplement perquè som realistes i perquè no inflam, no -són
24,8, senyora, és que també aquí es diu de tot, jo tenc els
números i els pressuposts (...) d’aquí i sabem el que
pressupostam, 24,8 milions d’euros-, no 40 milions d’euros.
Tant de bo tenguéssim xifres millors, però és això, però som
prudents i no inflam pressuposts i no enganam ningú dient que
són 40 quan són 24,8.
També els he dit, perquè s’ha comentat, que ens havíem de
trobar 150 milions d’euros, Sr. Vicepresident, 150 milions
d’euros emparaulats que va tramitar el conseller Manera. No hi
eren, i quan vàrem arribar als bancs, ens van dir que mai no hi
havien estat.
(Remor de veus)
Perquè quan un emparaula qualque cosa queda en el temps,
un no emparaula, un firma, un ho tanca, amb un paper! I així
tots sabríem que el Sr. Manera no ens hagués dit coses que avui
no són. Els puc assegurar que vàrem cercar, per activa i per
passiva, i aquests 150 milions no els vàrem trobar i el que sí
vàrem trobar és el major forat a la història de la democràcia per
a les arques públiques d’aquesta comunitat.

I amb el deute, un augment desmesurat del deute, on vostès
generaven una despesa de 4.000 quan en pressupostaven tan sols
3.000.
Saben vostès el que hem fet nosaltres amb aquesta gestió?
Vostè ha criticat que no tenim en compte els ajuntaments i li ha
dit a una persona que ha estat batle durant un parell d’anys: el
Govern ha pagat a tots els ajuntaments 58 milions d’euros, coses
des del 30 de juny de 2011 a 31 d’agost de l’any 2012. Després
els diré el que ens vàrem trobar i els compromisos que es varen
adquirir i que no es varen pagar. I a entitats amb finalitat social,
a 30 de juny de 2011, hi havia a Tresoreria obligacions pendents
de pagament de 8.737.000 euros; a 31 d’octubre hi havia a
Tresoreria de 2012 obligacions per 6,5 milions d’euros. En
aquests setze mesos han entrat obligacions de pagament per 21
milions d’euros i s’han pagat obligacions de pagaments per 24
milions d’euros; és a dir, no només hem pagat el que es
generava, sinó que, a més, hem reduït en dos mesos la despesa
que vostès varen incomplir i no varen pagar a les entitats amb
finalitat social.
(Alguns aplaudiments)
I el més curiós ha estat la intervenció del Sr. Barceló quan
ha parlat d’interessos. Miri, és cert que pagam més interessos,
però tot té una explicació si un diu la veritat: tenim més
interessos, hem de pagar més interessos, perquè, entre d’altres,
però li posaré un exemple, en tenc molts, però un perquè sigui
conegut: vàrem trobar més de 1.100 milions d’euros en factures
sense pagar; si nosaltres volíem pagar els proveïdors aquestes
factures hauríem d’accedir a un crèdit, en aquest cas vàrem
accedir al crèdit als proveïdors que ens va facilitar el Govern de
l’Estat, 852 milions d’euros. Per tant, si no tens doblers i has de
pagar els proveïdors, has d’anar a un banc; el banc que ens va
donar els doblers era el Govern de l’Estat, 852 milions d’euros.
Per tant, havíem de triar o deixar de pagar els proveïdors, per no
pagar interessos, cosa que no era justa i que no es mereixen
aquells que varen ser contractats per a una feina, o anar al banc,
agafar els doblers, pagar interessos i pagar els proveïdors.
Aquesta és la diferència per la qual aquest govern ha de pagar
més interessos, perquè ha de pagar aquella gent que no cobrava
durant anys.
(Alguns aplaudiments)
En matèria educativa, sempre he dit que el més important
per a una societat és l’educació, una educació en la qual el
resultat no es veu a curt termini sinó que es veu a llarg termini,
són anys, són legislatures si un vol fer el canvi i si un vol veure
resultats, si espera un resultat a curt termini i pensant en
eleccions no li recoman, sinó que ho ha de fer amb un caràcter
institucional i pensant precisament en la societat.
Saber que Balears és a la cua d’Espanya en fracàs escolar és
dur, però sabent que Espanya és a la cua d’Europa en fracàs
escolar encara és més dur. Per tant, crec que no serà
exclusivament culpa, que sí que la podem tenir, faltaria més,
dels polítics, crec que ha de ser culpa i s’han de mirar també una
sèrie de colAlectius que han aprofitat l’educació per fer altra cosa
diferent a ensenyar a les escoles. Per tant, si nosaltres hem
canviat l’educació i va tan malament, vostès no la varen canviar
i anava bé, i això implica un gran fracàs escolar; és a dir, sense
canvi sí va bé, governen vostès i amb fracàs escolar, crec que la
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diferència, la culpa no és exclusivament del colAlectiu dels
polítics, que sí, però crec que hi ha qualcú que ha de començar
a veure i pensar que és el que fa i si vol ensenyar de la manera
adequada.
Llibertat d’elecció de primera llengua, sentència del
Tribunal Constitucional del 28 de juny de 2010 sobre l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, conclou, sentència, no són
interpretacions, conclou que català i castellà han de rebre un
tracte de llengua vehicular i que la primacia d’un no sigui en
detriment de l’altre. Tres sentències més del Tribunal Suprem,
9, 13 i 16 de desembre de 2010, totes reconeixen els drets que
tenen els pares a triar, d’entre les oficials, la llengua de primer
ensenyament dels seus fills.
L’article 18 de la Llei de normalització lingüística de les
Illes Balears de l’any 86 també recull aquest dret i subscriu que
els alumnes tenen dret a rebre l’ensenyament en la seva pròpia
llengua, sigui la catalana o la castellana. Per tant, nosaltres
simplement el que hem fet és aplicar l’Estatut i aplicar la
Constitució i els que diguin el contrari que no diguin que és una
agressió contra cap llengua, perquè nosaltres estimam les dues
i aplicam l’Estatut i aplicam la Constitució.
(Alguns aplaudiments)
Les ràtios, les ràtios no les fixa aquest govern, les ràtios, Sra.
Armengol, per informar-la, són assignades per un Reial Decret
del Ministeri d’Educació que fixa les ràtios a les aules i
nosaltres acomplim aquesta ràtio que fixa el Reial Decret. Però
en el seu temps hi havia unes ràtios superiors a les legals que
deia la pròpia LOE, curiosament vostès incomplien les ràtios i
ara nosaltres acomplint la normativa ens diuen que feim les
coses malament. És un poc curiosa aquesta interpretació de les
ràtios a les escoles.
I es critica que nosaltres facem una llei de convivència
escolar i d’autoritat dels professors, es critica, perquè es critica,
si no, no ho diria. Un dels principals reptes d’aquesta conselleria
és elevar la condició social del professorat, nosaltres volem
reconèixer els professors com a una autoritat pública; jo crec
que això no és dolent, no ho sé, a ningú no li ha de caure
malament que els reconeguem els professors com a una autoritat
pública.
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Entenc la preocupació, entenc la preocupació tant del Partit
Socialista, cada vegada més escorat a l’esquerra, com del PSM,
perquè ja s’ha acabat de fer política a les aules, s’ha acabat
l’adoctrinament dels nins i s’ha acabat la manipulació.
(Remor de veus)
S’ha acabat, no, s’ha acabat; hi ha la llibertat, ara tothom
llibertat sí i no imposició, jo entenc que estiguin nerviosos
perquè no podran fer el que fins a la data feien.
(Remor de veus)
Però mirin, també els diré més coses: pacte educatiu i diàleg.
Som l’únic partit polític en aquesta cambra que va signar la
proposta precisament amb la Plataforma educativa que va
impulsar el Cercle d’Economia, l’únic partit, cap altre partit
polític, que ara demanen tant de diàleg i tant de consens, no es
va voler seure amb la Mesa, una plataforma independent, per
signar precisament aquesta voluntat d’un pacte educatiu. Ara el
reclamen. Vàrem constituir una comissió parlamentària i tots
vostès es varen aixecar perquè varen dir que no volien formar
part d’aquesta comissió parlamentària ...
(Remor de veus)
És molt difícil arribar a un acord i a un diàleg si un demana
diàleg i no signa amb una plataforma independent, social i no
s’asseu a una comissió parlamentària. Doncs, ara intentarem
recuperar el diàleg, li agafam la mà, el conseller és a la seva
disposició, Sra. Armengol, Sr. Barceló, per veure si som
capaços d’asseure’ns en aquesta comissió.
I la darrera cosa, tema dels colAlegis de l’Opus, educació
diferenciada. Nosaltres el que hem fet és acomplir una sentència
que l’antiga consellera no va acomplir i també la va amagar.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
És que simplement és això. Em sap greu, però vostès només
judicialitzen però no acompleixen cap sentència, ja en van unes
quantes avui aquí dalt. Per tant, vàrem acomplir una sentència
i, a més, curiosament, curiosament, -ja ho veuran això ...
(Remor de veus)

Ara, això de la llibertat de càtedra sí que ja és espectacular;
la llibertat de càtedra, diré què és la llibertat de càtedra, perquè
hi ha gent que xerra de llibertat de càtedra i no sap què és, però
diu: hem de respectar la llibertat de càtedra; la llibertat de
càtedra consisteix en la possibilitat d’expressar les idees o
conviccions de cada professor que cada professor assumeix com
a pròpies en relació amb la matèria objecte d’ensenyament. És
diferent la llibertat de càtedra a la manipulació i a fer política a
les aules, hi ha una gran diferència.

... curiosament, curiosament, els partits polítics que governen a
Astúries i a Catalunya, que és el Partit Socialista, sí que dóna les
ajudes als colAlegis concertats, -sí que és ver, Sra. Armengol,
torni a mirar-ho-, dóna ajudes als colAlegis concertats d’educació
diferenciada. Per tant, això que vostès tan critiquen, telefonin
als seus companys d’Astúries i de Catalunya i els diguin: no
donin això que només ho fa el Partit Popular.
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

2622

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / 20 de novembre del 2012

El deute amb les navilieres, no ho volia passar per alt;
simplement els dic, 2009 i 2010, partides de 8 euros, Sr.
Conseller de Turisme i Transport. Enguany, 8,5 milions d’euros,
per pagar íntegrament, per passar de 8 euros a 8,5 milions
d’euros no fa falta que els ho digui, pressuposts realistes i sense
més comentari en aquest sentit.

El pacte va habilitar, va passar de pagar l’any 2009, l’any
2009, ja en crisi, eh?, en situació de crisi, l’any 2009 es varen
pagar 38 milions d’euros. L’any 2010, darrers pressuposts
aprovats, crisi, 52 milions d’euros, 52 i 24. Si no és ver entenc
que vostè no veiés les factures perquè qualcú les va veure i
nosaltres les vàrem pagar.

Salut. Salut és un tema interessant, sí, és un tema
interessant: saben vostès algunes decisions que han precisament
conduït que aquest govern tengui aquest deute tan elevat?
Moltes d’elles, en diré unes quantes, però moltes d’elles
precisament procedeixen de la gestió en salut; les anomenaré,
n’hi ha moltes, simplement unes quantes, mesures que han
conduït a aquest deute estratosfèric que té el Govern: 280
milions d’euros que va costar l’increment del cost a la concessió
de l’hospital Son Espases perquè l’anterior govern va decidir
modificar el projecte, 280 milions d’euros.

Què hem fet per canviar el ritme i la marxa? Hem habilitat
un quiròfan de jornada ordinària a Son Espases, hem aplicat la
jornada laboral de 37,5 hores per setmana, hem encarregat al
grup de feina amb els sindicats que cerquin les eines de treball,
i també una feina que hem de fer tot, no és de cada legislatura,
ho hem de fer tots, és conscienciar la població per disminuir
l’absentisme. Com a nota anecdòtica, saben vostès, entre gener
i agost d’aquest any 2012, quantes visites s’han hagut de
cancelAlar perquè el malalt no es va presentar?, 350.000 visites.
Això és una cosa que ens preocupa a tots, no té color polític; per
tant és una seriositat que hem de demostrar.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
No és ver? Mirin la licitació, bé, jo no diré això.
Tampoc no deu ser ver, tampoc no deu ser ver ...

També els dic que a partir d’octubre ja surt més gent de la
llista d’espera i que ara ja s’estan reduint, i avui a les 8,30 del
matí s’ha fet la segona reunió de seguiment de llistes d’espera,
que ja comencen a baixar, amb representants de tots els
hospitals i dels representants d’atenció primària.

(Remor de veus)
... tampoc no deu ser ver en aquests 280 milions d’euros, no deu
ser ver: 180.000 euros en viatges i màsters a l’escola de negoci
com és ADE per a directius de GESMA, tampoc no deu ser ver.
(Remor de veus)
Tampoc no deu ser ver la productivitat que es pagava sense
control i sense justificació, a l’any el Servei de Salut pagava 12
milions d’euros en productivitat, molts d’aquests sense
justificació, 280, 12, 180.000.
L’ib-salut l’any 2007 tenia un deute de 187 milions d’euros;
l’any 2010, 526 milions d’euros, sense comptar els 200 milions
d’euros en factures en els calaixos que varen sortir a finals de
mes de l’any 2011. Sumin vostès 280, 180.000, 12 milions i més
de 200 milions en factures als calaixos i més de 300 en
diferencials despesa de salut; però el que importen són les
persones!
Les llistes d’espera. No obviam les llistes d’espera i el que
direm és per què hi ha aquestes llistes d’espera. Nosaltres no
enganarem ningú, direm la veritat. No, direm la veritat. Les
llistes d’espera han augmentat com a conseqüència de dues
decisions, dures però necessàries: limitar les jornades
extraordinàries de feina -les peonades- que abans es pagaven, i
disminuir els concerts amb les clíniques privades, que també es
pagaven. L’objectiu d’aquesta situació es garantir les
prestacions a tots, de manera que avui cap malalt amb una
malaltia oncològica o amb processos traumàtics aguts no espera
més de 30 dies com a mitjana. Aquest govern no gastarà 24
milions d’euros, que no teníem ni tenim, per reduir les llistes
d’espera, com es va fer amb les peonades, 24 milions en
peonades. Però tampoc -no acaba aquí- però tampoc no pagarà
53 milions d’euros a clíniques privades per reduir les llistes
d’espera. El pacte...
(Alguns aplaudiments)

I les taxes de dependència. No és cert que es faci pagar als
dependents. El que es fa pagar, els 20 euros de taxa, és a
aquelles persones que vulguin una segona opinió, una segona
opinió...
(Remor de veus)
...perquè no estan d’acord amb la valoració i estan fora del
termini. Per això mateix se’ls fa pagar 20 euros. Si no fos així,
Sr. Thomàs, digui’m els noms d’aquestes persones perquè es
puguin posar en coneixement del conseller i aquesta qüestió serà
solucionada.
(Més remor de veus i alguns aplaudiments)
I..., tancament d’hospitals. Des de fa mesos analitzam les
diferents possibilitats per continuar amb els hospitals oberts, en
base a un pla d’equilibri que s’ha de complir i en base a un pla
de viabilitat que també s’ha de complir, i m’alegr molt que hi
hagi moltes persones avui contentes per l’anunci que he fet de
no tancar els hospitals, però s’ha fet en base a un pla de
viabilitat. Si surten els números es pot seguir caminant
endavant, i jo estic content que qualcú estigui content, perquè
l’objectiu és fer sostenible la sanitat a les Illes Balears i aquesta
mesura de pla d’equilibri, de sostenibilitat, és la que ha fet
possible, juntament, possiblement, amb els desitjos de qualcú,
però els números són els que determinen el perquè segueix
d’aquesta manera.
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Han fet referència, també, i no ho vull passar per alt, a la
gestió a IB3. Mirin, els diré que curiosament hem estalviat un
50%; torn repetir que els pressuposts d’ara són 30 milions
d’euros i els pressuposts darrers de l’any 2010, juntament amb
les ampliacions de crèdit, eren al voltant dels 80 milions
d’euros, però curiosament, curiosament, introduint pelAlícules en
castellà i altres productes, curiosament, s’ha produït un augment
d’audiència, l’augment d’audiència màxim que mai no havia
tengut aquesta cadena. Per tant es demostra que una televisió
feta per a uns pocs no donava el resultat que uns molts
esperaven.
(Alguns aplaudiments)
La televisió precisament el que dóna és la llibertat que
qualcú pitgi i triï el canal que vulgui. Ara hi ha més gent que la
vol veure, i curiosament s’han suprimit les transmissions de
Fórmula 1, els partits de futbol de primera divisió, la
Champions i d’altres coses que ens costaven, senyors -continuïn
sumant-, 4,4 milions d’euros cada any només per pagar
retransmissions que es veien en obert a altres canals de televisió.
(Remor de veus)
4,4 milions d’euros. Aquesta és la diferència de la gestió.
El delegat de Formentera. Curiosament anunciam a l’illa de
Formentera que si el Partit Popular guanya les eleccions
crearem una delegació del Govern a Formentera perquè els
ciutadans de Formentera, no diré un altre, a mi particularment,
que l’he visitada moltes vegades, em demanaven “és que hem
d’anar a Eivissa, és que hem d’anar a Palma per a una gestió
sanitària, una gestió educativa”. Si a vostès no els ho han dit,
convé que s’ho mirin, però avui la gent a Formentera està
contenta perquè té un delegat; vostès sé que no, però nosaltres
complim un compromís i hem acostat l’administració
autonòmica a l’illa de Formentera, que també ho necessitava i
era un compromís electoral.
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Exemples de dispendi i de malbaratament. El govern del
pacte va desviar el crèdit del Fons de cooperació local dels
ajuntaments sense cap intenció d’abonar-ho, i m’explic; hi havia
16 milions d’euros -el conseller d’Administracions Públiques ho
sap- hi havia 16 milions d’euros teòricament prevists per a
aportacions al Fons de cooperació local; aquesta era la teoria,
perquè quan nosaltres vàrem arribar ens vàrem trobar que ni tan
sols els expedients estaven iniciats, i aquests 16 milions d’euros
se n’havien anat a una altra banda, no sabem on, però no anaven
al Fons de cooperació local. Vàrem complir el compromís del
pagament del 25% del cent l’any 2011, i el 75% restant en els
pressuposts de l’any 2012. Per tant la despesa no anava al que
els preocupa, que és l’administració local, teòricament. Els ho
puc dir perquè em vaig reunir amb una sèrie de batles, alguns
d’ells presents avui en aquesta sala, que ens demanaven,
juntament amb la FELIB, quan pagaria aquest govern perquè
l’altre no els va dir més que “ho tenim, ja et pagarem”.
Un altre exemple: el pacte va deixar 32 milions d’euros
pendents d’abonar per expropiacions de carreteres, l’any 2010
i l’any 2011, per expropiacions d’obres a la xarxa viària, i
després volem fer obres, volem fer carreteres, volem fer trens,
i no tenim doblers ni per comprar i després pagar, i no tenim ni
doblers per expropiar els terrenys d’aquella pobra gent que avui
té els terrenys ocupats, que no se’ls ha pagat i que demanen què
passa amb el seu terreny. 32 milions d’euros...
(Remor de veus)
No, no, no..., senyores...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor...
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
2010 i 2011, la Sra. Cabrer no era al govern, eh?

(Alguns aplaudiments)
Però els diré més; el pacte..., el pacte...
I vaig acabant...
(Continua la remor de veus)
(Més remor de veus)
...i vaig acabant perquè és curiosa, és curiosa, la contínua i
constant crítica que es fa a aquest govern d’austeritat;
contínuament es critica, s’ha dit “és que vostès han de deixar de
fer polítiques d’austeritat, vostès no han de fer austeritat”, ho
han dit una sèrie de persones, economistes, que diuen que
l’austeritat no és la millor solució, el millor remei per a aquesta
situació de crisi. Ho han dit. No ho compartim, no passa res, cap
problema. Nosaltres hem aplicat criteris d’austeritat i hem
aplicat criteris de reducció de la despesa per part de
l’administració, però sí que entenc, amb exemples que ara
mateix els donaré, per què no els va bé la qüestió d’austeritat,
perquè hi ha exemples que són absolutament identificadors del
per què no va bé l’austeritat.

Jo entenc que no els agradi, però és la realitat. El pacte es va
gastar 400.000 euros...
EL SR. PRESIDENT:
A veure, per favor, si són tan amables.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
...400.000 euros per remodelar la Conselleria d’Habitatge en
plena crisi, l’any 2010. També em diran que no és vera, però
tenim les factures, més de 400.000 euros públics.
(S’escolta una veu de fons inintelAligible)
Contractes, contractacions indirectes, fraccionades, sumen
-oscilAlen entre 35.000 i 11.000 euros- un total de 400.000 euros.
El pacte -aquesta també és interessant, s’ha de saber- va
aprovar dies abans de deixar el govern 3,6 milions d’euros en
ajudes que no podia pagar. I els ho explic: 2,3 milions d’euros
en subvencions dies abans de les eleccions i 1,4, dies abans
d’abandonar el Consolat, algunes d’elles amb informe en contra
de la Intervenció, com és el cas d’un pagament de 80.000 euros
a un sindicat per part de la Conselleria de Turisme, i a més es
concedeix en l’últim ple de la legislatura el mes de maig del
2011. Aquesta subvenció, per cert, necessitava concurs públic
i es va adjudicar de manera directa.
Però continuam. Es varen destinar -jo entenc aquí part de la
preocupació i l’entendran vostès-, en compliment d’uns
compromisos polítics els departaments de política lingüística
del Govern, del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma
en 2010 varen pressupostar -quan la quantitat el 2010 del
pressupost en reduïa en 1.000 milions d’euros altres
s’incrementaven-, l’any 2010 es varen destinar 12,5 milions
d’euros als departaments de política lingüística del Govern, del
consell i de l’Ajuntament de Palma. Entenc el que és l’atac a la
política lingüística, és simplement un atac a la política
econòmica de qualque lingüista.
(Alguns aplaudiments)
Ens demanen la necessitat de tenir reunions amb els agents
socials. És normal que es vulguin tenir reunions amb els agents
socials perquè la reunió es cotitzava a 300 euros per reunió...

Però continuaré. L’exemple del per què crec que no
interessa l’austeritat: el pacte va disparar la despesa corrent
d’IB3 en tres anys i deixà un desfasament de 78 milions
d’euros; torn a repetir, nosaltres ho hem deixat en 30.
La gestió de salut, 280.180.000 i d’altres. El Sr. Thomàs va
pujar un 36% els contractes amb clíniques privades en plena
crisi passant de 38 milions a 52 milions a l’any.
Però em reserv per al final el que per a mi és l’exemple del
perquè entenc que qualque partit estigui en contra de
l’austeritat. Diada de les Illes Balears a BrusselAles “El cost de
la insularitat”. Això és el títol, no el que va costar; els ho
explicaré. D’aquesta diada de dos dies, 18 i 19 de febrer, hi ha
moltes factures; només els en mostraré una de les moltes. Servei
de transport aeri amb motiu de la diada per dos dies, 70.000
euros...
(Remor de veus)
70.000 euros només per viatjar. Diuen que no. Els passaré
una còpia de les factures perquè res del que dic pareix que és
cert, però tot el que dic es pot constatar i es pot contrastar.
Sr. President, senyores i senyors diputats, senyors portaveus
dels partits de l’oposició, són vostès el que, vist el que hem dit,
tenen ara l’oportunitat de fer una política d’oposició
responsable, que comença pel reconeixement de tantes i tantes
errades que varen cometre i que es continuen intentant tapar.
Vostès continuen sent els mateixos, amb la mateixa ruïnosa
gestió. Gestionaven malament i varen dur aquesta comunitat a
la ruïna, i a l’oposició fan una política ruïnosa i irresponsable.
No han presentat cap iniciativa, només el no a tot i la crítica
contínua.
Senyores i senyors diputats -i acab-, els puc assegurar que
crec en el que faig, de veritat, i ho vull dir a tots els ciutadans de
les nostres illes, de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, crec en el que faig, i estic convençut que aquest
govern ha fet i farà allò necessari, el que toca, per la recuperació
econòmica que les nostres illes necessiten.

(Algunes rialles)
Moltes gràcies.
300 euros per assistència a les reunions, 135.000 euros
només per a aquest concepte, i altres al voltant dels 27.000 en
menjars, lloguers de sales, i 93.000 euros en propaganda de les
mateixes reunions d’agents socials. Normal que demanin
reunions amb agents socials.

(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.

Però continuaré. El pacte va desviar 8,5 milions d’euros de
la Unió Europea per a desocupació que varen anar destinats a
altres despeses. Va desviar 8,5 milions d’euros procedents de la
Unió Europea per a polítiques socials, per a polítiques de
desocupació en aquest cas, una partida finalista que havia de
servir per finançar cursos de formació, però els cursos ni tan
sols no es varen començar a realitzar perquè hi havia problemes
de tramitació; no hi va haver cursos i els doblers no varen
arribar, aquests 8,5 milions d’euros.

Sra. Armengol, quan vostè vulgui.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sr. President del Parlament. Sr. President del
Govern, començ amb tristesa per dir que ha pujat aquí i ha donat
la imatge clara del que molts ja sabíem; vostè, president, no té
ni idea, ni una sola proposta, de com reactivar l’economia de les
Illes Balears.
(Petit aldarull i alguns aplaudiments)
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S’ha passat tres quarts d’hora parlant de l’anterior
legislatura; ni una idea, ni una, Sr. President, del que fa vostè
com a govern de les Illes Balears i què pensa fer de futur. Li ho
he dit moltes vegades i li ho repetesc avui: du setze mesos,
gairebé és a la meitat de legislatura, Sr. President del Govern.
No és hora que ens vengui a fer aquí sermons del que va passar
la passada legislatura. N’hi parlaré molt poc, després, però molt
poc, perquè a mi m’interessen les persones d’aquesta terra; a mi
m’interessa, sí, Sr. President...
(Alguns aplaudiments)
...a mi m’interessen els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears, que, li agradi o no li agradi, des que vostè governa
estan pitjor, i tant que estan pitjor.
Vostè ha pujat aquí i no ens ha dit com en sortim, d’aquesta
crisi econòmica. Se n’ha adonat que estam en recessió
econòmica? Em diu que veu brots verds. És l’única persona de
tota la comunitat autònoma que veu brots verds!
(Remor de veus)
Estam en el -0,1% de creixement. Això significa una
situació econòmica d’incertesa absoluta. 87.000 aturats a les
Illes Balears, aquesta és la xifra que l’hauria de preocupar i que
l’hauria d’haver ocupat avui, perquè això és una indecència, el
que ha fet avui, Sr. Bauzá, una indecència!
(Remor de veus i petit aldarull)
L’haurien de preocupar 270.000 persones, que no ha dit ni
una sola cosa per a elles i l’he escoltat bé, que estan al llindar de
la pobresa a la nostra comunitat autònoma. Això l’hauria de
preocupar i l’hauria d’ocupar. L’haurien de preocupar i
l’haurien d’ocupar els discapacitats i els dependents de la nostra
comunitat autònoma que, digui el que digui, vostè els està
marginant. El seu govern amic, el del Sr. Rajoy, és el que ha
aturat la Llei de dependència, i vostè en el pressupost per a l’any
que ve du una taxa per la segona valoració dels dependents, dels
dependents. I sap què fan amb la segona valoració, Sr.
President?, els estan baixant el grau de dependència perquè
cobrin menys. Aquesta és la realitat de la seva política...
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
...això és una vergonya.
Vostè és fort amb els febles i molt feble davant els forts.
Aquesta és la seva realitat, de la seva política econòmica i de la
seva política social, Sr. President, i jo d’això li parlaré avui,
perquè si vostè no té ni idea nosaltres li haurem de donar les
idees des de l’oposició, perquè vostè ha pujat aquí, du moltes
hores parlant avui i no ens ha dit com pensa sortir d’aquesta
situació econòmica. Com en sortim?, amb quin model?, què
activam?, en quin sector invertim?
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De la Universitat de les Illes Balears, ni una paraula, ni una
paraula, el centre d’innovació més important que tenim a la
comunitat autònoma, ni una. Al revés, l’estan marginant en el
pressupost públic per destrossar.
D’innovació, de creixement, de formació ni una paraula, que
és cap allà on hauríem de tirar, Sr. President. L’únic que pensa
vostè sap què és? Macroprojectes urbanístics per destruir
territori, i d’això ja n’hem passat molt en aquesta comunitat.
Miri, vostè utilitza la crisi econòmica per fer una
contrareforma ideològica, per executar un canvi de societat, que
no va presentar a les urnes, avui 20 de novembre és el dia de les
mentides, ho hem vist amb el president, ho vàrem veure amb el
Sr. Rajoy,...
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Avui és el dia de les mentides, vostès utilitzen la crisi per
canviar el model social. I què estan fent? Canvien les regles de
joc. I vostè ho ha dit avui matí, una frase que per a mi ha estat
lapidària, ha dit: “Jo em vull entendre amb els ciutadans, però
sense intermediaris”, això vol dir canviar les regles de joc. Sap
qui protegeix els sindicats i els empresaris? La Constitució
Espanyola de la qual vostè tant en parla però que incompleix
d’una manera rotunda, Sr. President.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
La seva gestió la caracteritzen quatre fets: retalls sagnants de
l’estat del benestar; vostè em diu que a mi no m’agrada
l’austeritat. No m’agraden els retalls que vostè està practicant,
practicant, una obsessió absoluta per només acomplir el dèficit,
perquè li diu el Sr. Rajoy, perquè vostè no té idees pròpies, s’ha
notat avui aquí, vostè fa el que li diuen, el que li diuen, li diuen:
1,7, 1,5% de dèficit, el Sr. Vicepresident se’n va allà i acota el
cap: 0,7, 0,7. Hem de destrossar els ciutadans de les Balears?
Els destrossam. Hem de destrossar l’educació pública? La
destrossam. Hem de destrossar la sanitat? La destrossam. Ens és
igual, perquè tot això ens va bé per palanquejar els que tenen
possibilitat de supervivència i arraconar els que no, això és una
societat dual: la que fabrica vostè, Sr. President. I aquesta
comunitat autònoma, miri’s les xifres, des que vostè governa de
cada vegada hi ha més diferència, més bretxes socials, de cada
vegada hi ha gent que té molts més doblers i molta més gent que
en té molts pocs, destrossen la classe mitjana d’aquest país.
Aquesta és la realitat de la seva política.
Per tant, dèbil, fort amb els dèbils i molt dèbil amb els forts,
l’altra cama de la seva política, Sr. President, no enfrontar-se
per a res amb Madrid, per a res del que li diguin.
I deixi’m que li doni una dada, perquè em pareix realment
alAlucinant; vostè, Sr. President, diu que és una gran notícia que
hagi aconseguit aquests 92 milions d’euros que ens diu del
conveni de carreteres, bé, en parlarem, en parlarem, en
parlarem. Vostè diu que ara ha aconseguit 92 milions d’euros,
no és ver?, que vendran al pressupost per a l’any 2013, per
pagar les autopistes de la que té darrere. Bé, això, això són les
obres que vostès posen en valor, no és ver?, amb la negociació
amb Madrid, per acomplir una sentència que diu vostè que diu
això, no és ver? Bé, idò, vegem, Sr. President del Govern, vostè
aconsegueix aquests 90 milions d’euros per pagar les autopistes
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de l’època Matas, perquè jo, Sr. President, avui hauria estat
empegueïda de fer el que ha fet vostè, de fer el que ha fet vostè,
perquè de les autopistes del Sr. Matas, les d’Eivissa, dos
projectes, el conveni deia 8,6 milions d’euros; la varen adjudicar
per 160 milions d’euros; ens costen 520 milions d’euros als
ciutadans d’aquesta terra. I no li cau la cara de vergonya, Sr.
Bauzá?
(Alguns aplaudiments)
Com el metro, són les seves obres, és la seva herència,
aquesta és la seva herència, aquesta és la seva herència.
La nostra herència, Sr. President, li ho he dit: jo faria feina
des del diàleg, des de l’acord, des d’asseure’m amb tothom; és
ver que la passada legislatura es va entrar en recessió
econòmica, però perquè vàrem fer la feina que pertocava des de
l’acord i des del diàleg vàrem poder sortir de la recessió
econòmica. I com varen entrar vostès a governar? Les Illes
Balears, no, no, no, no, estudiïn una miqueta que els ve bé, les
Illes Balears estàvem a l’1,8% de creixement del PIB; entra el
gran equip econòmic del Sr. Aguiló i pronostica que creixerem
a l’1,1%, és cert o no és cert, Sr. Vicepresident Econòmic, en els
pressuposts del 2012 que va preveure un creixement de l’1,1%,
és cert o no és cert? És cert. I on som? A menys 0,1%, des que
vostè governa, Sr. Bauzá. Per tant, ja està bé d’enganar la gent.
Em parla després que nosaltres vàrem endeutar la comunitat,
i jo li he dit moltes vegades, sí, a la passada legislatura varen
caure 900 milions d’ingressos i vàrem endeutar. Per fer què? Per
fer les escoles de què ens ha parlat avui matí, per exemple,
aquestes que ha inaugurat les vàrem fer nosaltres.
(Alguns aplaudiments)
Per fer els centres de salut, clar que sí, tots aquests que vostè
inaugura els vàrem fer nosaltres, Sr. Bauzá. Per tot això ens
vàrem endeutar, i tant que ens vàrem endeutar. Però no ens
vàrem endeutar per fer el que presumptament va fer el Sr.
Matas, i avui hauria d’haver explicat vostè aquí, i em parla com
si el deute fóssim els únics que ens haguéssim endeutat a la
passada legislatura; jo no hi volia entrar, però em pareix
evident, vostè va ser batle de Marratxí, ho ha dit moltes
vegades, bé, idò, vostè va deixar un deute als proveïdors de
3.800.000, deute amb factures als proveïdors sense pagar com
a batle, i què ens conta d’això, Sr. President?
I després m’ha dit en moltes ocasions que vostè volia ser el
president, un president que fos el batle de totes les Illes Balears.
Miri, vostè ha tengut una falta de respecte absolut amb tots els
ajuntaments; avui ha anunciat que aturarà el tren de Manacor a
Artà; la setmana passada va tenir els batles de Llevant, no els ho
va dir, no els ho va dir, això és una falta de deslleialtat. Ha
tengut els batles al Consolat i li han fet propostes, quantes n’ha
complertes vostè de les propostes? Cap. Vostè ha deixat de
pagar els ajuntaments, per molt que digui, i els ha obligat, per
poder-se adequar al Decret de proveïdors del Govern
d’Espanya, els ha obligat a endeutar-se i paguen el 6%
d’interessos perquè vostè no els paga el deute que té el Govern
ni el consell insular.

I en els pressuposts de 2013, Sr. Bauzá, el que fa és tornar
abaixar el Fons de cooperació local als ajuntaments i a Palma la
destrossa, la destrossa; Llei de capitalitat aprovada, 25 milions
d’euros, quants n’hi pressuposta vostè? Un. Hem de pensar que
hi ha qualque tema intern aquí, Sr. Bauzá, per discriminar els
ciutadans i les ciutadanes de Palma?
Unes altres institucions discriminades, els consells insulars;
però avui ens ha dit, com a gran notícia, que el fet de no pagar
les bestretes o d’incorporar les bestretes al finançament és una
gran notícia. Idò és una molt mala notícia, Sr. Bauzá! Això vol
dir que no els ho considera com a finançament consolidat i això
vol dir que el Consell de Mallorca perdrà 25 milions d’euros, el
de Menorca 3 i el d’Eivissa 3.
I li dic la xifra més important, ja que vostè diu que ho fa tot
tan bé, des que vostè governa, des que vostè és president ha
augmentat el deute en el Consell d’Eivissa de 15 a 33 milions
d’euros; al Consell de Menorca, de 22 a 40 milions d’euros; al
Consell de Mallorca, de 140 a 270 milions d’euros; al Consell
de Formentera, 15 milions d’euros. Això és la seva gestió, amb
un any i sis mesos han doblat el deute als consells insulars de la
nostra comunitat autònoma.
Miri, m’ha dit que vostè defensa molt la llibertat i per això
espanyolitza les Illes Balears, castellanitza les Illes Balears, com
li vulguem dir. M’ha dit que nosaltres hem anat al Tribunal
Constitucional i no ho entén; idò és molt fàcil, l’Estatut, li ho
explicaré, l’Estatut i la Constitució Espanyola suporten la
llengua pròpia d’aquesta comunitat, l’Estatut és molt clar: hi ha
dues llengües oficials i una llengua pròpia; vostès han fet, han
eliminat el caràcter de llengua pròpia amb la decisió que ha pres
el Sr. Gornés, article 3.3 de la Constitució Espanyola: “La
riquesa de les distintes modalitats lingüístiques d’Espanya és un
patrimoni cultural que ha de ser objecte d’especial respecte i
protecció.” Per això hem anat al Tribunal Constitucional, perquè
vostès van en contra de l’Estatut d’Autonomia i la pròpia
Constitució Espanyola, aquesta és la realitat, per la seva
obsessió de persecució a la llengua pròpia d’aquesta comunitat
autònoma.
Després em diu que vostè garanteix seguretat jurídica.
(Alguns aplaudiments)
Seguretat jurídica és que els treballadors de l’hospital Joan
March i del General fa sis mesos que no viuen pensant que se’n
van al carrer, això és seguretat? Seguretat és que als
pensionistes jubilats els lleven la pensió i ara els diuen que els
ho donaran perquè s’han manifestat, això és seguretat?
Seguretat és 19 decrets llei des que és president de les Illes
Balears, 19 decrets lleis sense cap possibilitat de negociació
absolutament amb ningú? Boten totes les normes, canvien un
decret llei amb un altre, és un vertader caos el que fan vostès.
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Seguretat és que la Llei general turística i la famosa del Sr.
Company, l’Advocacia de l’Estat les ha recorregudes perquè les
troben inconstitucionals? I ens parla a nosaltres de seguretat
jurídica quan vostès són un absolut desastre, Sr. President de les
Illes Balears.
(Remor de veus)
Em diu IB3. IB3 la va crear l’innombrable i ens costava 120
milions d’euros, 120, amb un deute acumulat, deixem-ho anar,
molt alt; nosaltres arribam, el vàrem baixar a la meitat, però
vostès el mantenen, però i què diuen? És l’única qüestió que no
baixen en els pressuposts de 2013, baixen les partides per a
discapacitats, per als dependents, per a l’educació pública, per
a la sanitat pública, però per a IB3 no, per a IB3 no. Aquesta és
la seva realitat, Sr. Bauzá, sobre la qual s’ha de pronunciar.
Després em diu que vostè és una persona de diàleg i que jo
he dit -que no ho he dit, Sr. President- que estic contenta que la
Guàrdia Civil el protegeixi. I en això vull intentar ser clara:
miri, jo no estic en absolut contenta, jo li he dit a la meva
intervenció, i li ho repetesc, que vostè és el primer president de
la història que ha d’anar protegit per la Guàrdia Civil per tot i
que això l’hauria de fer pensar si qualque cosa no està fent bé.
I li contaré un exemple personal: la setmana passada era a la fira
del Dijous Bo, a la fira del Dijous Bo, és la meva ciutat, Inca,
ens vàrem trobar acordonades les autoritats per 20 guàrdies
civils, que, evidentment, costa uns doblers a la ciutadania, costa,
20 guàrdies civils, que ens protegien de qui, Sr. Bauzá?, dels
bombers, servidors públics, o sigui, ens hem de protegir dels
funcionaris d’aquesta comunitat autònoma? Vostè necessita
Guàrdia Civil per protegir-se dels servidors públics d’aquesta
terra? I després em diu que valora el treball dels funcionaris? És
que això és una vergonya, Sr. President, això és una vergonya!
I aniré acabant, Sr. President.
Després m’explica avui que ha estat molt clar en el tema de
corrupció. Jo, Sr. President, estic amb els pèls drets, amb els
pèls drets, perquè he intentat entendre el que em deia, i no ho he
entès. Aquí el que li hem demanat, crec que el portaveu del
PSM i jo mateixa, d’una forma molt clara, és que ens expliqui
què va passar amb el seu partit i si es va finançar irregularment
gràcies a contractes públics, que és del que els acusen. És que
vostè és el president del Partit Popular, a part de ser el president
de les Illes Balears; bé, idò, en lloc de contestar-me això, que és
el que es demana tothom, em diu que té un codi ètic -pensi-ho
bé això, pensau-ho bé-, diu el codi ètic que els imputats no
poden anar a les llistes electorals del Partit Popular, no, però si
els han elegit per ventura poden quedar. És que això és
surrealista; entén la desproporció del que ha dit? O sigui, n’hi va
haver alguns que no varen poder optar, que no són diputats aquí
perquè vostè va dir que els imputats no; però si ja són electes
ara per ventura poden quedar, els òrgans del partit ho han de
decidir, no sabem quan, no sabem què.
(Remor de veus)
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Aquesta és la solució que explica a la ciutadania, això vol
que sigui creïble per a algú, Sr. President?
(Remor de veus)
I després em diu que no m’he de preocupar gaire perquè
vostès tenen com a credibilitat. Escolti, és que l’expresident
Matas està condemnat a sis anys de presó, és que és molt greu,
eh?, és que vostè ho tatxa com qui res i això és la primera
vegada que passa a les Illes Balears. Com a mínim reflexionin
una mica, reflexionin una mica.
I ni una paraula de la imatge lamentable del seu govern, ni
una; tenim tres consellers que ens han deixat en ridícul, per dirho suau, per dir-ho suau, ni una paraula. I per què no fa -ni una
paraula-, per què no pot aconseguir aquella duresa i aquella
valentia de la transparència? És molt evident, és que és tan
evident, Sr. President, perquè vostè ha estat el primer que ha
incomplert el codi ètic i les lleis d’aquesta comunitat autònoma,
és difícil que pugui aplicar medicina als altres quan vostè ha
mentit a la declaració de béns; quan vostè, que li agraden tant
les sentències, l’única que ha ficat dins el calaix és la sentència
d’incompatibilitat per ser titular d’una farmàcia i president del
Govern de les Illes Balears. Aquesta és la realitat, Sr. President.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Armengol, li pregaria que anàs acabant.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Acab tot d’una, Sra. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.
(Remor de veus)
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Miri, ...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor!
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Què ens preocupa a nosaltres, president de les Illes Balears,
què ens preocupa a nosaltres? Tot el que vostè no ha parlat en
el seu discurs. Què ens preocupa? Que tenim una situació
econòmica molt complicada; que tenim el nombre d’aturats que
va creixent; que l’atur juvenil creix de forma exponencial; que
l’atur de llarga durada creix de forma exponencial; que tenim un
problema de no trobar mesures per reactivar l’economia de les
Illes Balears.
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Em preocupa que estam destrossant, estan destrossant els
valors que hem forjat com a societat democràtica. Em preocupa
que estan destrossant els valors de l’estat del benestar. Em
preocupa que estan destrossant l’educació pública. Em preocupa
que estan destrossant la sanitat pública, i les llistes d’espera són
una mostra d’un creixement exponencial, perquè vostès no ho
estan gestionant bé, ni una paraula tampoc del desgavell que ha
passat durant un any i setze mesos a la Conselleria de Salut.
Em preocupa perquè tenim persones amb dependència que
no tenen cap ajut. Em preocupa, sobretot, el 23% de persones
que estan en situació de pobresa a la nostra comunitat
autònoma.
I què em preocupa més? Que davant aquesta situació
duríssima, duríssima, Sr. President, tenim un govern que és
inepte, incapaç, ineficient de trobar cap sortida.
La realitat és molt crua, Sr. Bauzá, aterri, la realitat l’està
sobrepassant ...

aquestes persones, perquè vegin qualque llum. Com li he dit
avui horabaixa, vostè no dóna llum, dóna fum.
Quina és la imatge que tenen els ciutadans i les ciutadanes
de les Illes Balears del president? Un president que ha d’anar
protegit. I per què ha d’anar protegit? Perquè els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears són violents? No. Ha d’anar
protegit perquè vostès agredeixen els ciutadans, aquesta és la
realitat. I vostè es queixa que nosaltres demanem què costa això.
Idò, jo li diré una cosa, Sr. Bauzá: qui està interessat a saber què
costa són els ciutadans, la darrera persona que mi m’ho va dir
va ser un ciutadà a Inca, Dijous Bo, dijous passat, m’atura i em
diu: “¿Cuánto nos cuesta a los ciudadanos toda esta escolta
que lleva el Sr. Presidente?” Perquè la imatge de veure 15
guàrdies civils davant vostè era penosa, era penosa!
(Remor de veus)
Sí, en castellà m’ho va demanar, efectivament, una persona
m’ho va demanar en castellà.

EL SR. PRESIDENT:

(Remor de veus)

Sra. Armengol, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Per favor, per favor!

Acab tot d’una, Sr. President.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Des de fa un any i setze mesos les coses estan pitjor, jo li he
ofert diàleg, li he ofert que convoqui totes les forces socials,
econòmiques i polítiques en el Consolat; que facem un full de
ruta clar, des del diàleg, no des de l’enfrontament, no des de la
improvisació, no des de menysprear qui no pensa com vostè.
Sr. President, li deman això per al bé del país, que s’ho
mereix.
I només acab per fer-li una petició, jo ara ja no em podré
tornar defensar, ja no tenc un altre torn, li deman que no tregui
cap tema que jo no pugui contestar. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments, remor de veus i petita cridòria)

Nosaltres no ens posam al costat dels violents, com ha dit la
portaveu del seu grup, Sr. Bauzá, ens posam al costat dels
ciutadans que pateixen les seves polítiques, d’això en són
culpables, sí senyor, d’això en són culpables. I no tolerarem que
el seu grup digui violents a aquells que no estan d’acord amb les
seves polítiques i protesten, no ho tolerarem.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Ha parlat de moltes coses, intentaré contestar-ne algunes, em
sortiré de temps. Ha dit que els estalvis de 2.500 euros no ens
interessen, que això ens distingeix. Bé, 2.500 euros és una
quantitat que és el benefici que dóna un curs d’oratòria per a
càrrecs públics, segons el Sr. Mercado, és una quantitat
interessant. I sí que ens interessa, sí que ens interessa!

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Armengol.
Sr. Barceló, si és tan amable.
Preg silenci. Moltes gràcies.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sr. President. Sr. Bauzá, ni avui matí ni avui
horabaixa no ha parlat dels vertaders problemes que tenen els
ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra; ni avui matí ni avui
horabaixa no ha parlat d’aquelles persones que perden ca seva,
4.000 famílies a les Balears, desnonades. No ha parlat dels
problemes que tenen les famílies per arribar a final de mes. No
ha parlat de quines solucions vol donar als aturats. No ha parlat
d’aquells que esperen una operació. No ha parlat dels que
esperen tenir l’ajuda de dependència. Ni una sola paraula per a

Ens ha demanat a veure si apagam les llums de ca nostra.
Bé, jo el que he fet ha estat canviar les bombetes de ca meva per
unes de baix consum, perquè no es tracta de viure a les fosques,
Sr. Bauzá, com vostès pretenen que visquin els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears, que visquin a les fosques en tots
els sentits, i no només apagant el llum de ca seva.
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Bé, les animalades que ha dit sobre el tema del català ja són
fora de mida. Ha dit que estan aplicant les sentències del
Constitucional. Bé, podríem entrar també a analitzar el
Constitucional, perquè en sentències com aquesta i d’altres no
ens ha d’estranyar que els catalans vulguin la independència, no
ens ha d’estranyar.
Ha parlat que s’ha acabat l’adoctrinament dels nins a les
aules, que la llibertat de càtedra no és manipulació a les aules.
Per favor, no tornin a parlar que els mestres adoctrinen els
alumnes, no en tornin a parlar! Si hi ha qualque cas concret,
actuïn, però no acusin tot un colAlectiu, no acusin tot un
colAlectiu!
(Alguns aplaudiments)
Avui matí li he dit que vostè està segrestat pels sectors més
radicals. No, m’equivocat, no, en realitat vostè és el sector
radical! Vostè és el sector radical! Miri, en el tema de mestres
i professors mai no havíem vist una cacera de bruixes com la
que han iniciat, mai! Li vaig dir fa una setmana que vostès
practicaven amb això polítiques estalinistes. Polítiques
estalinistes, així és, polítiques estalinistes!
Llistes d’espera. Miri, Sr. Bauzá, aquesta és la realitat de les
llistes d’espera des que vostès governen, aquesta és la realitat.
No han deixat de pujar, no han deixat de pujar. Parlam de la
salut de les persones, no parlam de números, parlam de gent que
pateix, de gent que es mor, Sr. Bauzá! Nosaltres volem estar al
costat d’aquesta gent.
Ens ha dit que criticam contínuament l’austeritat i després
ha tret una sèrie d’exemples de perquè no érem austers i tal i
qual. Miri, és tothom que li ho diu, fins i tot, ara a la darrera
Cimera Llatinoamericana la presidenta de Brasil ho ha dit, no es
pot sortir d’aquesta situació només amb patiments per als
ciutadans, no es pot sortir només amb patiments per als
ciutadans.
I el més greu de tot, Sr. Bauzá, vostès, vostè en concret, són
especialistes a dir mentides. Repeteixen i repeteixen una
mentida a veure si la gent se l’arriba a creure. Se’n recorden qui
era que deia això? Repetir i repetir fins que una mentida sigui
veritat. Ens han acusat, per exemple, que vàrem incrementar en
3.500 treballadors els darrers mesos del pacte. Molt bé. Resulta
que aquest increment que hi ha d’1 de gener a 1 de juliol de
2011 és de 3.569 treballadors exactament. De què ve aquest
increment?, idò exactament de 4.525 persones que eren personal
estatutari, personal fix a les administracions que ja teníem,
personal estatutari que passa a funcionari. Sap quan s’inicia
aquest procés? Quan el conseller d’Interior era el Sr. Rodríguez,
és un pla de funció pública del Sr. Rodríguez el que s’està
aplicant. Era personal que ja era fix, que ja era nostre, que ja
pagàvem. No és un increment real i vostès ho venen una i una
altra i una altra vegada!
(Petit aldarull)
4.529 menys 956 treballadors per a la reducció del sector
públic, que també el vàrem reduir, 956 persones derivades de la
reestructuració i de la reducció del sector públic, que aquests sí
que deixen de fer feina, i 4.525 que passen d’estatutaris a
funcionaris. Aquesta és la realitat, Sr. Bauzá. Per cert, aquest
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pla vostès el continuen aplicant. BOIB de divendres passat,
personal de sanitat que passa d’estatutari a funcionari...
(Alguns aplaudiments)
BOIB de divendres passat, continuen aplicant aquest pla de
funció pública. Però nosaltres ho vàrem fer malament! Ni ho
saben, no saben el que fan, ni el que no fan!
(Remor de veus)
Més mentides, més mentides. Avui matí ha dit que no han
retallat programes socials. Jo li diré els que ha retallat. Les
ajudes econòmiques d’emergència per als ajuntaments, fora.
S’ha paralitzat la construcció del centre de dia per a persones
majors, fora. La renda d’emancipació per a joves tutelats, fora.
Ja no donen noves rendes d’inserció des d’1 de febrer, fora des
d’1 de febrer. Convenis amb entitats del tercer sector per a
centres de dia de salut mental i per a oci de persones amb
discapacitat, fora. Tot això, fora, i diu que no han llevat
programes social!
Altres temes. Diu que no ha vist que estiguem contents
perquè hem aconseguit 333 milions de carreteres. Bé, jo no estic
content per vostè, si de cas estaré content quan vegi que aquests
doblers, que ens serviran, sempre és bo tenir líquid, vostès els
destinin a les famílies que ho passen malament. Aleshores,
aleshores estaré content, veure que aquests doblers, que ja han
gastat, que ja han gastat, els podem destinar a les necessitats
reals de les famílies.
Política lingüística. M’ha dit que gastàvem molts de doblers.
Jo no conec cap estat que no faci política lingüística, què fa
l’Estat espanyol amb el castellà? O no hi posa doblers i doblers
a través de l’Instituto Cervantes i la Real Academia Española de
la Lengua? Per favor! Cap estat no destina doblers a política
lingüística per a la seva cultura i la seva llengua. A vostès els
sembla malament. Idò també li ho digui a l’Estat que també
llevi els doblers, ja que nosaltres els llevam de política
lingüística!
En això han coincidit la Sra. Cabrer i vostè. La corrupció no
és dels partits, és de les persones. I quan parlam de finançament
ilAlegal d’un partit, també?, perquè és d’això de què els acusen,
d’això els acusen, perquè això és el que va provocar que vostès
haguessin de fer un codi ètic. Nosaltres, el meu grup PSMIniciativa-Entesa no va necessitar fer cap codi ètic perquè els
imputats no anassin a les llistes, no ho va necessitar! Vostès el
varen fer perquè venien d’un passat de corrupció del Partit
Popular com mai no s’havia vist en aquesta terra. Per això varen
haver de fer un codi ètic. Nosaltres no ho vàrem necessitar fer,
no ho necessitàrem, no vàrem haver de perdre el temps en això!
Anem al tren. La Sra. Cabrer ens diu que varen decidir
continuar amb les carreteres, quan l’Estat va dir que no pagava.
Això és una decisió valenta, varen decidir continuar amb les
obres de les carreteres quan l’Estat va dir ja no pag. I reconeix
que les varen pagar els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears. Ara ens tornaran els doblers a la fi, sembla, jo ho vull
veure, eh?, però mentrestant nosaltres vàrem pagar. Sort que
vàrem posar un recurs, ara tenim una sentència i ho podrem
cobrar.

2630

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / 20 de novembre del 2012

Més o manco com el Palau de Congressos. També el seguim
amb doblers públics, ara aturat, ara comença, ara una altra
vegada. Avui matí ha dit que farà el possible per continuar-lo.
Però el tren no. Podem continuar les carreteres, podem
continuar el Palau de Congressos, però el tren no, el tren no. Ni
segueixen les obres, ni reclamen els doblers judicialment.
Miri, si el conveni de tren és paper banyat, per què al
pressupost general de l’Estat de 2013 hi ha una partida que diu
Convenio tren Mallorca? Això sí, només amb 3,5 milions
d’euros, però ho diu, partida convenio tren Mallorca, el
conveni existeix, el conveni existeix. I ens diu que el de
carreteres té les anualitats marcades de cada any i aquest no, el
tren no tenia plurianuals, el conveni ha caducat, el de carreteres
també va caducar, hi havia una xifra total, reclami aquesta xifra
total. Que l’Estat, m’és igual si era Rodríguez Zapatero primer,
o Rajoy després, no ha pagat. Com li he dit avui matí, doblers
per a tren i per a AVE a la península n’hi ha, aquí no.
Miri, el Pla d’Infraestructures 2012-2024 del Govern del Sr.
Rajoy té 25.000 milions per a tren, 25.000 milions per a tren a
la península d’alta velocitat, 25.000 milions de 2012 a 2024.
Sap quants ens en tocaran d’aquest període de 2012 a 2024? Sap
el Sr. Bauzá quants en tocaran a les Illes Balears d’aquests
25.000 milions d’euros? Zero, zero per a Balears. Ha fet
gestions el Sr. Company a Madrid?, perquè ens correspon el
2,4%, tenim el 2,4% de la població, només amb aquest tren ...
(Remor de veus)
Clar, clar, aquí no tenim alta velocitat, idò que ens ho
compensin d’una altra manera, que ens ho compensin en
inversions ferroviàries.
Avui matí s’ha oblidat de dir que han baixat els pressuposts
de cooperació internacional. El poble de les Illes Balears és
emprenedor, dinàmic i solidari, i aquesta baixada per tant, no
representa la nostra societat.
Ha retret que l’anterior govern va dir que la nostra economia
ja repuntava. Vostè avui matí ha dit que no vol parlar de brots
verds, però ens ha donat tota una sèrie de xifres bones i ens ha
parlat per exemple de les empreses que s’han creat, bé, però,
empreses que s’han creat, manco les empreses que hem destruït,
perquè falta alguna cosa i jo ho diré ja que no ho ha dit vostè.
D’octubre de 2011 a octubre de 2012 s’ha incrementat la
destrucció d’empreses en un 122%, en un 122% s’ha
incrementat la destrucció d’empreses.
I també podem parlar d’aquest hivern, que és el que
presentarà més places hoteleres tancades de tota la història.
Només tendrem un 14% de places operatives entre les quatre
illes. Més places hoteleres tancades de tota la història, Sr.
Delgado.

Tanta sort, diu vostè, que la temporada turística ha anat bé,
perquè si hagués estat dolenta, imagini’ns on tendríem l’atur!
Bé, aquest comentari em pareix més propi d’un tertulià
d’Intereconomía que no d’un president de govern.
El que és cert és que l’atur, la comparativa d’un any a l’altre,
qualsevol mes és negativa per a vostès, comparativa de l’atur,
qualsevol mes la comparativa de l’atur és pitjor amb el seu
govern.
Bé, m’ha dit que si no tens doblers has d’anar als bancs per
pagar els proveïdors. És exactament el que vàrem fer nosaltres,
quan no hi havia doblers perquè els ingressos baixaven i s’havia
de pagar, vàrem anar als bancs...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor! Sr. Camps, per favor!
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Per cert, la darrera renegociació dels bancs, ha suposat pujar
els interessos i per deixar de pagar 3 milions durant any, això
ens costa en interessos 10.461.053 euros, aquesta és la darrera
negociació del Sr. Aguiló amb els bancs. Per aquest any no
pagar 2 milions d’euros, entre 2 i 3, no arriba a 3, ens costa en
interessos 10.461.053 euros. Gran gestió, gran gestió! Gran
renegociació!
Educació. Parlar de la importància d’afrontar el fracàs
escolar. I què fan vostès per al fracàs escolar? Jo li ho diré,
persegueixen els mestres, els lleven recursos, incrementen les
ràtios d’alumnes per aula i, a més, creen polèmiques amb el
tema de la llengua. El tema de la llengua no és el problema del
fracàs escolar, ja li ho vaig dir fa un any i mig. Vostès dedicaran
tots els esforços a això i el fracàs escolar continuarà igual, igual
de malament, Sr. Bauzá, no hem avançat res! On són les
autopistes de l’educació que defensava? Ja ni en parla!
Avui matí, tampoc avui horabaixa, no ha ofert pactes ni
consensos, sí, els primers minuts, després ha canviat. I, de fet,
què han fet aquest any i mig? Tancar tots els espais de
participació, tots. El Consell de la Joventut, el Consell
Econòmic i Social, un Consell Escolar a mida, no el tanquen
però el fan a mida.
Miri, no només li ho deim nosaltres, Sr. Bauzá, li ho diuen
milers i milers de ciutadans amb unes mobilitzacions com mai
no hi havia hagut en aquesta terra. Mai no havíem vist unes
mobilitzacions com les que hi ha hagut a les Illes Balears i per
a tots els fronts i per a tots els temes, Sr. Bauzá, per a tots els
fronts i per a tots els temes.
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Miri, Sr. Bauzá, vostè tot el temps parla d’herència, parla de
l’herència que ha rebut. Miri, si vol parlam de les inversions
faraòniques que ens han hipotecat de per vida, que continuam
pagant els interessos de tot això i les amortitzacions del Palma
Arena, del metro, del Palau de Congressos, de les autopistes
d’Eivissa, de la gestió privada durant 30 anys de Son Espases.
Sr. Bauzá, si encara estam patint tot això. El cas Noos, avui hem
sabut que el fiscal demana 8,2 milions de fiança al Sr.
Urdangarín. Qui posava doblers a tot aquest bluf? Els governs
del Partit Popular de València i de Balears, el Partit Popular
valencià i de Balears! Aquesta és l’herència que tenim en
aquesta terra! Aquesta és l’herència!
Bé, jo li faig tres propostes per no haver de retallar més.
La primera, acabar amb el dèficit fiscal de les Illes Balears
amb el Govern central. No me n’ha parlat, no m’ha dit per què
tenim els pitjors sous dels nostres treballadors, per què tenim les
pitjors pensions, no me n’ha parlat. Acabar amb l’espoli fiscal
de les Illes Balears permetria pràcticament doblar el pressupost
de les Balears, sap de què parlam? De pràcticament el doble.
La segona, lluitar perquè el finançament de les institucions
pugui ser directament a l’1% d’interès en el Banc Central
Europeu. Bona part de l’estalvi podria anar a les comunitats
autònomes i a incentius per a l’economia.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
veritat és que he escoltat amb molta atenció les rèpliques dels
grups de l’oposició i què vol que li digui?, es resumeixen en
dues, les seves rèpliques. La primera, amnèsia, no se’n recorden
de res de quan vostès varen governar. Vostès no han existit en
aquesta comunitat autònoma, no han passat quatre anys
governant aquesta comunitat autònoma...
(Alguns aplaudiments)
I la segona conclusió d’aquesta rèplica -la primera és
l’amnèsia, ara la segona- és que no hi ha alternativa, Sr.
President, no tenim alternativa a les Illes Balears. No han pogut
presentar altra alternativa que criticar l’anterior govern.
(Alguns aplaudiments)
I jo li he de dir, Sra. Armengol, que avui per part seva he
sentit el major exercici de cinisme i de demagògia, mai vist en
aquest parlament. Vostè fa el discurs dels dèbils, vostè
s’apodera dels dèbils, i jo li he de dir que qui va deixar els
dèbils tirats varen ser vostès amb les seves polítiques! Els varen
deixar tirats en aquesta comunitat autònoma!
(Alguns aplaudiments)

I tercera, tornar a totes les institucions tot el que han robat,
estafat o malversat dirigents del seu partit. Aquesta quantitat és
incalculable, no la coneixem i tanta sort que jutges i fiscals fan
una tasca extraordinària, perquè el saqueig que hi va haver a les
arques públiques que es va practicar durant anys va ser
vergonyós!
Ja acab, Sr. President. Torn a insistir en el tema, té alguna
mesura per als ciutadans? Alguna mesura que no sigui tornar a
criticar el passat? Alguna mesura perquè les persones de
dependència siguin ateses? Miri les persones que atenen vostès
ara i miri les persones que s’atenien en dependència. Miri les
persones que s’atenien en dependència fa un any i les que
s’atenen ara. Aquesta és la realitat de les Illes Balears. Té
qualque proposta per a aquesta gent? Té qualque proposta per
a la gent que se queda sense casa, com li he dit abans? A finals
d’any en tendrem 5.000, de famílies, el 2012 i vostès no fan res,
com sentir ploure!

Mentre, jo me’n record que la Sra. Armengol es gronxava a
la cadira del consell i reia molt, reia molt, i mentre això passava,
s’estaven enfonsant les Illes Balears. Aquesta és la realitat,
mentre es gronxaven a la cadira del Consell Insular de Mallorca
i reia molt, que tots ens en recordam.
Per tant, jo crec que això fa pensar molt, vostès ens parlen
d’un govern inestable, d’un govern inepte, vostès ens parlen
d’un govern inepte, després de tenir quatre consellers de
Turisme en una legislatura, més una consellera de Turisme del
consell que no tenia cap competència. Després que la corrupció
política arrasàs dins el Govern i dins el consell insular. I després
que el president, amb una inestabilitat política, quedàs aferrat a
la cadira, perquè no es volia moure de la cadira. Això és el que
vàrem viure la legislatura passada en aquesta comunitat
autònoma!
(Alguns aplaudiments)

Miri, no vull continuar polemitzant sobre el passat. La gent
espera missatges, missatges que encomanin coratge. Vostè avui
no n’ha donat cap. Vostè avui s’ha dedicat a defensar-se, perquè
està contra les cordes. Mentre la societat bull, bull, bull i espera
molt del Govern o, millor dit, necessita molt del Govern, però
d’aquest govern crec que ja no espera res. Moltes gràcies.

Ens parlen de radicalisme, de llengua, que som radicals, ens
parla d’educació, jo record que la seva consellera d’Educació
serà recordada per la consellera dels barracons, no és veritat?,
la consellera dels barracons.
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Barceló.
Sra. Cabrer.

I ens parlen de sentències. Tenen un greu problema en el
tema de les sentències. En matèria educativa, a part de les
sentències del Tribunal Constitucional, que ha mencionat el
president, al Govern, que el Tribunal Superior de Justícia, dia 22
de novembre de 2011, va anulAlar el Decret d’ensenyament
67/2008 per tema de llengua, varen ser vostès, és a vostès a qui
varen anulAlar el seu model lingüístic d’ensenyament, no a
aquest govern!
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(Alguns aplaudiments)
O quan els varen dir que havien de concertar el colAlegi del
Parc BIT. Varen ser vostès. A vostès els agrada molt anar als
tribunals, però després, què vol que li digui, arriben les
sentències i les amaguen.
I em parla de la sentència de carreteres, bé, jo entenc que és
molt difícil, molt difícil justificar la major injustícia que el Partit
Socialista ha fet en aquesta terra que va ser la sentència de les
carreteres, i en don fe, perquè ho vaig viure en primera persona,
la major injustícia que va fer el Govern Antich i el Govern
Zapatero, entenc que els sàpiga greu que arribin uns doblers que
varen haver d’avançar els ciutadans de les Illes Balears per
motius partidistes, però clar, a vostè li han d’informar millor,
vostè no em pot parlar de les carreteres d’Eivissa perquè
precisament les carreteres d’Eivissa varen haver de quedar fora
perquè hi havia una anulAlació per part de la ministra. No, no,
vostè ha parlat de mi, i jo li contest, Sra. Armengol, perquè no
tenc res a amagar i li contest, Sra. Armengol.
(Alguns aplaudiments)
I les sentències d’Eivissa, les carreteres d’Eivissa, perquè
Maleni Álvarez, Maleni Álvarez ens va anulAlar el conveni i
anaven més endarrerides, les varen haver de fer en concessió
d’obra pública a 25 anys, per això hi ha aquesta xifra, i vostè ho
sap perquè vostè en el Consell de Mallorca va ampliar la
concessió de la carretera de Manacor, de 25 a 35 anys i ens ha
costat 300 milions d’euros més. És la seva època, era vostè qui
estava asseguda a la presidència del consell quan vostè
destinava els doblers de carreters que arribaven de Madrid a
despesa corrent, i no feia les carreteres. Què ens ha de contar?
Ens ha de donar lliçons vostè en matèria de carreteres? Per
favor! Que la informin bé.
Ens parla també d’IB3, ens parla d’IB3 quan encara, jo crec
que la presidenta Salom es recorda, després d’haver tancat
Televisió de Mallorca que ha de pagar durant disset anys el
préstec de Televisió de Mallorca que vostè va adquirir des de la
seva cadira del consell.

Vostès ens parlen de sanitat, de serveis social, amb falsedat,
de la dependència, fan la demagògia del discurs dels dèbils,
però clar, vostès, què ens recomanen? Què facem el mateix que
es feia? El mateix que feia el Sr. Thomàs que hi hagi un dèficit
de 800 milions d’euros? Què continuem? Aquest és el camí que
hem de seguir en sanitat i en serveis socials? No hem de prendre
cap mesura? Ni en despesa farmacèutica que ja duim estalviat
un 25%, ni en el cèntim sanitari, ni en peonades, és això què
hem de fer? Res, absolutament res? Miri, això seria la fallida del
sistema, que és on estàvem abocats.
I li he de dir una cosa, a mi no m’agrada que l’esquerra es
pengi les medalles de la sanitat ni dels serveis socials perquè la
sanitat i els serveis socials són uns èxits de tots els ciutadans de
les Illes Balears, no seus sinó de tots i d’aquest govern.
(Alguns aplaudiments)
Perquè clar, clar, si un veiés que aquest govern resulta que
ha de fer ajusts pressupostaris i els ajusts pressupostaris els fa
en sanitat, en serveis socials perquè paga turisme, paga IB3 o
paga cultura, però no, la realitat és que tots veuen com tots els
consellers s’estrenyen el cinturó per pagar sanitat, serveis
socials i educació, amb la qual cosa vostès fan demagògia,
perquè tot el Govern fa un esforç per mantenir els serveis bàsics
i essencials de la nostra comunitat autònoma, i aquesta és la
realitat i no la seva demagògia ni les seves mentides.
Miri, jo li he de dir que tots coneixem com varen gestionar
vostès. Jo crec que el resum s’ha dit molt clar i varen tenir una
oportunitat, tenien una crisi econòmica i vostès la varen haver
de gestionar, i com la varen gestionar? Vostès varen invertir en
inversió silenciosa, amb aquesta inversió silenciosa en només
quatre anys ens vàrem endeutar en 2.300 milions d’euros, quasi
el doble de tota la nostra història autonòmica que només era de
1.700 milions d’euros; ens varen deixar sense pagar 1.104
milions d’euros a proveïdors; varen incomplir el dèficit en quasi
el doble; varen fer un bingo, realment; varen engreixar
l’administració amb 6.000 funcionaris més. Sr. Barceló, duc les
dades oficials dels temes dels funcionaris, no es preocupi perquè
les duc aquí, de juliol de 2007, 23.984; juliol de 2011, 29.999.
Aquestes són les dades de funció pública.

(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
No, però clar, podem continuar amb les sentències i
continuam amb una altra que varen amagar que va ser la
sentència dels metges. El mateix, arriben, és que és un tema
increïble el tema de la justícia, l’amaguen i nosaltres hem de
resoldre aquest problema. O ara la sentència que ha sortit d’IB3,
que varen posar un plet per tot el tema del consell de direcció,
la independència, i l’han perduda, i tampoc no diuen res.
Aquest és un greu problema que vostès tenen. I després ja el
darrer, que vostès intentin embrutar el nom del president, que se
li ha tramitat un expedient de forma rigorosa, un procediment
administratiu, i li vulguin aplicar una sentència d’altre que
vostès no es volien autoaplicar. Jo crec que en temes d’aquests
s’ho haurien de fer mirar, i sobretot que ens parlin de temes
personals, clar, de temes que afecten assumptes privats dels
membres del Govern. Jo crec que podríem parlar tots de temes
privats, Sra. Armengol, i jo crec que podríem recordar moltes
coses privades que a vostès també els afecta, però jo no baixaré
el nivell d’aquesta manera.

En tres anys es va duplicar el nombre d’aturats, 60 nous
aturats diaris teníem a les Illes Balears; varen tancar 5.874
empreses, quatre empreses diàries; els comptes generals de
2010, el darrer que ha arribat de la Sindicatura de Comptes,
reflexa que la despesa creixia en un 16% mentre que els
ingressos caien un 5%, el mateix que amb les inversions, varen
apostar per una inversió silenciosa desmesurada que el Tribunal
de Comptes darrer ha fet un informe demolidor pel que
significava aquesta inversió pública desmesurada, i ho fa,
precisament, amb el famós Pla E del Sr. Zapatero. S’acorden del
Pla E? El Pla E havia de generar 200.000 llocs de feina estables,
i un 96% en menys d’un any varen caure. Això va suposar que
per cada aturat vàrem haver de pagar 39.000 euros per cada
aturat. I el que diu el Tribunal de Comptes, i conclou, és que era
un projecte car, ineficaç, en obres sense interès acreditat i que
no va contribuir ni a dinamitzar l’economia ni a generar l’atur.
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Aquestes eren les seves solucions. Nosaltres i el nostre
model és radicalment contrari, és un canvi, com ha dit el
president, és inversió, sí, però privada. No tenim doblers ni
capacitat d’endeutament ni per fer obra pública ni és, a més, la
solució. Baixam la despesa, l’ajustam als ingressos i controlam
l’objectiu del dèficit.
I ara vegem quines alternatives suposades, que hem de llegir
entre línies, que ens proposen. Ens proposen que invertim de no
sabem on, ens diuen que acabem el tren. I, d’on treim els
doblers si devem encara a les constructores, Sr. Conseller? No
tenim ni per guardar les màquines ni per pagar per guardar
aquestes màquines que arriben, arriben i arriben. Aquesta és la
realitat.
Ens diuen que reclamem a l’Estat el que ens deuen de la
seva època, perquè això és així, i clar, ens parlen d’inversions
estatutàries, inversions estatutàries. Jo record que els darrers
pressuposts generals del Sr. Zapatero de 2011 preveien les
inversions estatutàries per a les Illes Balears, estaven dins el
pressupost general de la comunitat autònoma. Sr. Vicepresident,
va rebre les inversions estatutàries del Sr. Zapatero? Les ha
rebudes? Era una estafa, senyores i senyors diputats.
Ens proposen que no complim el dèficit, però és que ens ho
proposen aquí, perquè després a Madrid el president del PSOE
està d’acord que es compleixi l’objectiu de dèficit, el PSOE a
nivell nacional. Vostè és del PSOE, Sra. Armengol? És del
PSOE? Perquè jo estic un poc astorada...
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Miri, jo aniré acabant, i els he de dir... què volen que els
digui, jo no els prendré de model, no, em sap greu, però no els
veig cap model a seguir.
Jo, Sr. President, acab com vaig començar, vostè és un
polític valent, un polític que no està amagat, que no està amagat
sense fer res per por a vagues, manifestacions i insults. Ells eren
covards, estaven amagats, Sr. President, eren uns falsos i uns
encantadors de serps i varen deixar tirats els agents. Vostè,
evidentment, el paper que li toca fer és ingrat, però vostè mira
per les generacions futures.
Avui els partits de l’oposició han vengut amb les mans
buides. Feia un any i mig que governaven i no es varen atrevir
a encarar la crisi, ni les receptes que ara ens proposen
constitueixen cap alternativa, i vostè, Sr. President, és víctima
de la seva gestió, parlen de la guàrdia civil, etc., però vostè és
víctima que es posin devora la pancarta els mateixos que són
responsables d’aquestes mesures tan importants i tan difícils que
hem de prendre.
Per tant, Sr. President, membres del Govern, aquest grup
continuarà celebrant, colAlaborant i donant suport a un govern
que es podrà equivocar, que per ventura qualque vegada ha
hagut de rectificar, però que té clar que o posam tota la carn al
foc o les Illes Balears no sortiran endavant.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Sí, Sra. Armengol?
Sra. Cabrer.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Ens parlen també que no paguem als bancs, miri, jo això de
no pagar als bancs no ho diria massa alt perquè clar, qui ens va
endeutar que hem de pagar als bancs va ser el model d’esquerra,
qui va fer una reforma constitucional va ser el PSOE, el PP li va
donar suport, però va ser el PSOE que va fer una reforma
constitucional i, a més, va sortir fa poc, el mes d’octubre,
l’informe de la Comissió Nacional de la Competència de l’any
2010, i sap què diu aquest informe? És que és increïble, eren les
ajudes financeres als bancs que va donar el darrer govern ZP
l’any 2010, aquest informe diu que als bancs se’ls va donar
l’any 2010 87.000 milions d’euros, 1.846 euros per persona
vàrem pagar l’any 2010 per ajudar els bancs. Perquè ens
venguin ara a fer demagògia.

Senyor...
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sra. Armengol... per favor, si són tan amables. Sra.
Armengol.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Sr. President, deman torn per alAlusions perquè la Sra.
Cabrer ha pervertit absolutament el debat de política general,
ella s’havia de dirigir al Govern i no a nosaltres i ha fet un debat
contra nosaltres sense que ens puguem defensar.
(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Té dos minuts.

Moltes gràcies.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, per denunciar el que fa
el Partit Popular al Parlament de les Illes Balears. Es veu, Sr.
Bauzá, que vostè és molt covard, que necessita de darrere
perquè vengui a dir el que vostè no pot dir, no sap dir o no vol
dir. La Sra. Cabrer ha pervertit absolutament aquest debat...

No, alAlusió, contestació i s’acaba.
Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

EL SR. PRESIDENT:
A veure, un momentet, un momentet, per favor, un
momentet...
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. President. Senyores i senyors
diputats. He de fer una intervenció que no tenia pensada, però
crec que és obligada, com a president del Grup Parlamentari
Popular vull defensar la meva portaveu perquè en tot moment
ha fet una defensa amb els arguments que considera necessaris
com a defensa no d’un govern sinó d’un grup parlamentari.

...no és normal, estic en els meus dos minuts, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Armengol, si és tan amable. La Sra. Cabrer és veritat
que l’ha alAludida i a més li ha demanat si vostè era del PSOE,
per tant,...
(S’escolta una veu de fons inintelAligible)
Bé, d’acord, ... Perdoni, Sr. Veramendi, per favor.
Per tant, té la paraula, però no se surti de la qüestió i no ens
faci ara un altre debat que vostè sap que li he donat vint minuts
de temps suficient perquè es pogués explicar.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Molt bé. No em sortiré de la qüestió, Sr. President, només
vull denunciar l’actitud del Grup Parlamentari Popular i
l’actitud de la seva portaveu perquè en el debat de política
general el lògic és que parlin els darrers, després del debat amb
l’oposició. Avui ha entrat en el debat amb l’oposició, vulnerant
les normes i l’esperit d’aquesta cambra i és molt greu que la
persona que ha executat el metro...

La democràcia té aquesta grandesa, que a vegades no agrada
escoltar el que un altre li pot dir.
Sr. President. Senyores i senyors diputats. Em dirigiré
inicialment a la Sra. Armengol per dir-li, i constatar, que no
m’escolta, no m’ha escoltat perquè torna a dir una altra vegada,
i miri que jo no ho vaig dir, que jo en cap moment no he fet
referència que això significaria en cap moment brots verds. El
Sr. Barceló sí que m’ha escoltat, perquè ho ha dit, el president
ha dit que no parlaria de brots verds. Per tant, Sra. Armengol,
escolti almanco i després tendrà opcions de contrastar el seu
pensament.
Em diu que jo no tenc idees pròpies, miri, vostè ho dirà i ja
està. No tenc l’argument per no tenir idees pròpies, és que
m’ajust a l’1,5% a què vostè diu que m’obliga el president del
Govern. Ara ha de telefonar al Sr. Fernández, president
d’Astúries; al Sr. Patxi López, que va ser president del Govern
Basc, i al Sr. Griñán, president d’Andalusia i els diu textualment
el mateix que em diu a mi. Vostès no tenen idees, Sr. Griñán,
Sr. Fernández i Sr. Patxi López, no tenen ni idea perquè
escolten al Sr. President del Govern i compleixen l’1,5% del
dèficit.

(Remor de veus)
... i les autopistes que ens ha costat...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
... i ens costen un ull de la cara vengui aquí a donar-nos
sermons.
Moltes gràcies.

Per tant, jo no sé a quin Partit Socialista pertany vostè, al
Partit Socialista de Catalunya?, cada vegada més, més
extremada a l’esquerra, radical, catalanista, cada vegada més.
Vostè pertany al Partit Socialista d’Andalusia? Vostè pertany al
Partit Socialista del País Basc? Vostè pertany al Partit Socialista
d’Astúries? O vostè pertany al seu partit socialista?
(Alguns aplaudiments)
Tot, absolutament tot el que ha preocupat a la Sra.
Armengol, tot, no l’havia preocupat quan ella tenia
responsabilitats de govern i el seu partit governava. Ara tot són
preocupacions i abans eren oportunitats perdudes, que hem vist
tots, perquè li preocupen les persones quan ja no té gestió amb
les persones. El que sí li dic, i ho torn a lamentar, ho torn a
lamentar, és que no m’ha quedat clar si vostè condemna les
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agressions que jo he tengut, perquè hi ha passat de costat.
Simplement...
(Remor de veus)
... pot estar-hi o no d’acord, pot estar-hi o no d’acord, ara, si
vostè que es defineix com a demòcrata, si és així, hauria de
condemnar amb fermesa tota agressió, no la del president sinó
de qualsevol persona que representa la institució pública.
(Alguns aplaudiments)
Miri, Sra. Armengol, que vostè, no una altra, vostè hem
vulgui donar lliçons de gestió té, com a mínim, mèrit, com a
mínim té mèrit, que la pitjor alumna de la classe vulgui donar
lliçons, no a la classe, sinó a tota l’escola i a l’institut té mèrit,
té molt de mèrit. I li posaré exemples de per què vostè hauria de
callar i no donar lliçons de gestió.
Sra. Armengol, el 79% de les subvencions que va donar el
Consell de Mallorca l’any 2008 es varen donar a dit, a dit.
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Va gastar 170.000 euros, 175.000 euros en dos mesos només
en propaganda a l’Institut Hípic de Mallorca. Però s’ho va
gastar just abans de les eleccions, dos mesos abans de les
eleccions, per finançar accions propagandístiques i publicitàries
en premsa escrita.
I finalment, i acab, la seva referència als bombers és una
vergonya, sí que és cert que és una vergonya -i acab, fent la seva
referència als bombers- que vostè va veure a Inca, però que
vostè no va dir a aquests bombers, perquè vostè ja acaba la
legislatura, que va convocar 26 places per a bombers acabant la
seva legislatura, però no va dotar la partida pressupostària i
varen aprovar les oposicions i quan la presidenta actual del
consell va arribar no tenia doblers perquè no hi havia partida. I
això vostè no ho ha dit.
(Alguns aplaudiments)
Per tant, si vostè em parla de la gestió a l’Ajuntament de
Marratxí jo li parlaré de la gestió en el Consell de Mallorca.
(Remor de veus)

(Remor de veus)
Vostè diu que no, vostè diu que no, jo no ho sé, jo
simplement, simplement, jo no ho dic, simplement he agafat
l’informe de la Sindicatura de Comptes, l’informe de la
Sindicatura de Comptes, de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, que diu que el 79% de les subvencions de 2008
atorgades pel Consell de Mallorca varen ser a dit. No ho dic jo,
ho diu l’informe de la Sindicatura de Comptes.
També va rebre més 100 milions en carreteres, això és
nivell, gastar 100 milions en carreteres en res que no fossin
carreteres. Això és nivell. Va gastar, va gastar 370.000 euros a
vendre Mallorca a (...) per al consell quan no tenia les
competències. L’any 2008 i l’any 2009 va destinar 370.000
euros en doblers públics i, a més, els contractes ja incloïen, els
mateixos contractes, ja incloïen els dinars dels alts càrrecs.
Vostè va deixar el seu consell, del qual vostè presumeix de
gestió, amb un deute de 329 milions d’euros: 181 milions
d’euros de deute a entitats financeres, 58 a proveïdors i 90 a les
institucions.
(Alguns aplaudiments)
Però el més curiós, el més curiós és que ens ha donat lliçons
de la seva preocupació per l’educació i per la universitat. Ara jo
li demostraré el que li preocupa a vostè la universitat. Sra.
Armengol va donar 840.000 euros a l’Obra Cultural Balear i va
deixar sense un euro a un dels pilars de l’ensenyament superior
a Balears que és la UNED. No va deixar ni un euro per pagar
l’any 2011. És veritat, encara que no li agradi.
(Alguns aplaudiments)

Per tant, senyores diputades i senyors diputats, ja els vaig dir
al principi de la meva intervenció que els camins que triam
davant els mateixos fets són habitualment diferents, tal com
avui s’ha vist aquí.
Continuo confiant que tots els que avui som presents cercam
el millor per als ciutadans de les Illes Balears, encara que també
he de reconèixer que escoltant segons quines coses es farà molt
difícil i més, i més per a algú que creu que la política i la fe no
han de caminar en les mateixes sendes o almenys haurien de ferho.
En la política, tothom hi pot creure o deixar de creure, sobre
la base d’uns fets, però el que no pot ser és demanar fe a la gent
i creure que tots els aquí presents volem el millor per a aquestes
illes de vegades, escoltant determinades afirmacions, es
converteix..., realment és una qüestió de fe.
Els he sentit parlar moltes vegades de les enquestes del CIS,
que com bé saben segons el seu darrer informe d’octubre ens
trasllada que la preocupació ciutadana per la classe política
assoleix nivells històrics i se situa com el tercer problema per
als ciutadans després de l’atur i de l’economia. És curiós, però,
i trist, que vostès es refereixen a aquesta preocupació de la
ciutadania com si solament es referís al Partit Popular, com si
a vostès no els afectàs i els dic que els afecta, els afecta i molt,
i que fent la política que vostès han vengut a fer aquí avui
horabaixa contribueixen directament, i molt, a aquest
distanciament.
No creguin que és un problema solament dels altres i és
curiós perquè els ocorre alguna cosa semblant en els darrers
anys de govern, a l’última legislatura, quan volien fer creure que
vostès no havien aparegut, no varen governar, simplement res
no tenia a veure amb vostès.
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Sincerament, crec que hauríem de fer un exercici
responsabilitat per als ciutadans, per a les persones que tant els
preocupen quan no governen i començar a fer una veritable
oposició que sumi, seriosa, sense circs, perquè corren vostès el
risc d’encadenar una gestió ruïnosa amb una ruïnosa i
irresponsable oposició. Sí, fan vostès pitjor gestió a l’oposició
que a la pròpia gestió.
Vostès només vénen aquí a restar, a desacreditar, sigui quin
sigui el preu i aquesta terra necessita polítics que tenguin ganes
de fer feina, des de la humilitat, però amb valentia, de sol a sol
per retornar-li la prosperitat que sempre l’ha caracteritzada,
sabent que avui hem de donar el millor de nosaltres mateixos
per salvar el que els nostres avantpassats varen poder donar-nos
i, alhora també per assegurar que els nostres fills viuran en una
societat amb els mateixos serveis dels quals nosaltres hem
gaudit.
Han vengut a aquesta cambra a continuar convertint la
política en un fangar, a continuar amb les seves mentides,
tergiversacions, manipulacions i demagògia, instalAlats en el no
a tot, una actitud incompatible amb qualsevol voluntat de fer
feina per a les persones d’aquesta terra.
Canviïn d’actitud, facin d’una vegada una oposició
responsable, aportin alguna cosa, basta una, en positiu. Els puc
dir que tots els ho agrairem, no els que som aquí, sinó tots els
ciutadans. Posin per construir la mateixa passió que posen per
destruir.

S’esforcen i molt a fer creure a la societat, a les persones,
que a les Illes Balears tot va malament i que el culpable de tot,
del fet que tot vagi malament, és sempre el Partit Popular. Els
dic que nosaltres comptam amb un avantatge: la nostra gestió,
demostrada i constatada.
No donarem grans titulars, no pensam en la frase com fan
altres, però gestionam, feim el que és necessari per tirar
endavant i la veritat dels fets sortirà a la llum, no en tenguin cap
dubte, i es demostrarà que el sacrifici d’avui és la satisfacció de
demà.
Els puc assegurar que com a president m’agradaria fer feina
des del consens. M’agradaria que poguéssim parlar de pactes,
que fóssim capaços d’asseure’ns i treure això endavant, dic que
m’agradaria perquè segons sembla, habitualment -i avui es
constata- els continua interessant més l’altra manera de fer
política.
Mai, en cap moment, no vaig dir que això seria fàcil, no vaig
dir que faríem miracles, que el que avui era negre, demà seria
blanc, feim molta feina i els puc assegurar que donarà els seus
fruits, alguns a curt termini, altres a mig termini i altres, els més
importants, a llarg termini.
Necessitam temps perquè totes les reformes que duim a
terme siguin percebudes, però estam canviant l’Administració,
estam canviant l’economia, estam canviant l’educació, estam
canviant el turisme, en definitiva, estam fent sostenible el model
sanitari i això tot són canvis cap a millor.

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, si són tan amables.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS ( José Ramón Bauzá i Díaz):

Avui he vengut a aquesta cambra amb el ferm propòsit de
demostrar que les coses estan canviant i crec que m’han escoltat
en aquest sentit. Ho he fet aportant dades exactes, xifres no
interpretables, totalment i absolutament contrastables,
verídiques i publicades, posant exemples i reconeixent des del
primer moment que, encara que s’ha fet molta feina, encara
queda molta més feina per fer.

Els dic que, malgrat tot el seu esforç per fer creure el
contrari, les coses a Balears sí que estan canviant i que per cada
deu dades que aportin per fer creure que tot va malament,
nosaltres n’aportarem vint per demostrar que les coses estan
canviant i a millor, perquè estan canviant a millor.

He vengut en ganes de mirar cap al futur, però sense obviar
el passat, del qual són responsables i condiciona sempre i molt
el present.

Poden dir vostès que farien les coses d’una manera o d’una
altra. De fet, sabem tots que les farien d’una altra manera,
realment sabem tots com les fan i coneixem quins són els seus
resultats o les conseqüències, que és pitjor, perquè, encara que
pretenen que ningú no ho recordi, vostès varen governar aquesta
comunitat durant els darrers quatre anys i, tot i que els seus
errors són molts, els diré que el principal va ser anteposar la
política a la necessitat de gestió i ho varen fer expressament,
intencionadament per mantenir les cadires calentes.

El nou camí ja està marcat, els agradi o no. Avui tenim la
responsabilitat de donar el millor de tots...

(Remor de veus)
La seva política no serveis per la gestió, serveix per al
malbaratament quant hi ha doblers a la caixa o capacitat per
endeutar-se. Els record que ara no hi ha ni una cosa ni l’altra,
per això potser seria interessant que ens explicassin aquí, una
vegada, basta una, quina és la seva proposta si és que la tenen.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:
Per favor, si són tan amables, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS ( José Ramón Bauzá i Díaz):
...i de cadascun de nosaltres. No caiguem en ilAlusions
enganyoses ni en l’autoflagelAlació, les dificultats parteixen
d’una realitat que cal assumir amb transparència perquè tothom
conegui el punt de partida i ningú no s’amagui del punt de
sortida.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / 20 de novembre del 2012

Avui jo no he parlat de brots verds, però sí que sembram
perquè al futur germini la llavor de la prosperitat.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President.

Deixem de llançar estigmes que només ens perjudiquen i
protagonitzem un lideratge de transparència positiva des de
l’òptica que som una gran comunitat amb milers d’oportunitats
per endavant.
Estam en aquest procés de transformació, les xifres positives
de les quals he parlat al llarg d’aquest debat són aquí, amb
l’esforç de tots poden ser les llavors si entre tots aconseguim
fer-les germinar. Com els deia, he vengut aquí a explicar-los la
veritat i a parlar de realitat. No hi ha exercici de més gran
responsabilitat que aquest, assumir la realitat, encara que algú
no ho vulgui reconèixer i els pesi.
La realitat és que ens queda un camí llarg per recórrer, que
no estar exempt de dificultats, però ja hem començat a recórrerlo. Hem de continuar fent esforços tots plegats, les empreses
públiques i privades continuaran reduint els seus costs.
És cert que la contenció de salaris en un context de reducció
de plantilles disminueix el consum i genera elevats costs de
confrontació social, és la realitat i els dirigents, públics i privats,
hem d’assumir precisament el que implica aquest desgast, però
si aquesta contenció augmenta la competitivitat i les
exportacions -com veim que ja han augmentat a les nostres illesal final vendrà la recuperació de la inversió i l’ocupació.
És a dir, arribaran temps millors, es donarà pas a allò nou,
si avui aconseguim revitalitzar l’aparell productiu millorant la
competitivitat, perquè al final produir per exportar exigirà més
tard o més d’hora augmentar la inversió i l’ocupació, i aquest
increment d’ocupació tirarà del consum.
(Remor de veus)
Senyores diputades i senyors diputats, es tracta de triar...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS ( José Ramón Bauzá i Díaz):
...entre el proper titular o la notícia de la consolidació d’un
projecte més ampli i que, siguem seriosos, no es pot aconseguir
en un dia, ni en un mes ni tan sols en un any.
És un camí llarg, quan mor el vell, la cultura de la
subvenció, l’administració desmesurada, gastar per sobre de les
possibilitats, les polítiques a curt termini per a quatre anys
dirigides exclusivament a un rèdit electoral, per donar pas a allò
nou: la productivitat, la contenció, les polítiques enfocades a
assentar les bases del futur que són les bases dels nostres fills i
dels fills dels nostres fills.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)

Un segonet, un segonet, només... no ens posem nerviosos,
per favor!
Només vull recordar a tots els grups parlamentaris que
podran presentar propostes de resolució fins dia 22, a les 14,00
hores, dia 22 a les 14,00 hores, per a les propostes de resolució.
Res més, bon vespre.
S’aixeca la sessió.
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Debat i votació de les propostes de resolució derivades
del debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
El punt únic de l’ordre del dia correspon al debat de les
propostes de resolució presentades pels diversos grups
parlamentaris, derivades del debat general sobre l’acció política
i de govern de les Illes Balears.
El debat es farà de la manera següent: en primer lloc es
debatran les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Socialista, a continuació les presentades pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca i
finalment les del Grup Parlamentari Popular.
Les propostes presentades pels grups parlamentaris i
admeses per la Mesa seran transcrites literalment en el Diari de
Sessions abans de la intervenció del portaveu corresponent per
fer-ne la defensa. Acabat el debat de la totalitat de les propostes
presentades es farà la votació en el mateix ordre que han estat
debatudes.
Debat de les 46 propostes del Grup Parlamentari Socialista,
RGE núm. 9528/12. Per defensar-les, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.
1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que l'actuació política es fonamenti en el diàleg i la
concertació social, i en aquest sentit insta el Govern de les
Illes Balears a fer una política econòmica d'acord amb les
necessitats dels ciutadans, amb diàleg i consens, en defensa
dels interessos d'aquestes illes davant el Govern de l'Estat,
i per tant a constituir un grup de treball d'institucions,
organitzacions i persones que elaborin propostes de futur
per a les Illes en els àmbits econòmic, social i laboral.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar el Projecte de pressuposts de la
comunitat de les Illes Balears per a 2013 i el Pla
econòmicofinancer de reequilibri 2012-2014, i a presentar
un nou pressupost i un nou pla basats en una política fiscal
progressiva, en polítiques de reactivació econòmica i en el
manteniment de l'estat del benestar.
3. El Parlament de les Illes Balears reafirma la condició de
caràcter oficial de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, tal i com estableixen el nostre Estatut d'Autonomia
i la Constitució Espanyola i, per tant, insta el Govern de les
Illes Balears que reformi la Llei de funció pública per tal
d'adaptar-la a aquesta realitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que exigeixi del Govern de l'Estat el
compliment estricte de l'actual model de finançament de les
comunitats autònomes, de manera que situï les Illes Balears
a la mitjana de finançament de les comunitats autònomes
i plantegi una negociació per a la reducció progressiva del
dèficit fiscal.

5. El Parlament de les Illes Balears considera d'extrema
urgència solucionar la problemàtica dels desnonaments,
insta el Govern d'Espanya a canviar la legislació en
matèria hipotecària per instaurar la dació en pagament i el
lloguer social per unitats de convivència amb situació
objectiva de risc.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer real el seu compromís amb els ciutadans
de les nostres illes de lluita contra l'atur, amb tot un seguit
de mesures:
1. Habilitar els recursos econòmics que possibilitin
acordar mesures d'urgència per a l'accés al treball dels
colAlectius amb especials dificultats, joves i aturats de
llarga durada sense prestacions.
2. Concertar amb els agents socials el Pla d'ocupació
2012-2016, amb l'objectiu d'establir les mesures
necessàries d'acció pública i privada que permetin
assolir un compromís públic de reducció de l'atur
interanual i de l'atur dels joves de les Illes Balears.
3. Garantir l'existència del personal i dels mitjans
necessaris perquè el servei públic d'orientació pugui
atendre com a mínim el 60% dels treballadors en atur
de les nostres Illes.
4. Aportar 1'1,1% del PIB, en recursos propis destinats
a polítiques actives d'ocupació a les nostra comunitat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a concertar en el marc del Consell de
l'economia social i el treball autònom un pla de mesures
que incideixin i garanteixin la formació, els incentius
fiscals i els instruments de finançament per als projectes
dels emprenedors i de l'economia social.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar des de la concertació social i
l'acord amb ajuntaments i consells insulars, la reactivació
del programa d'Agents de Desenvolupament Local i
elaborar un pla extraordinari i urgent de contractació de
treballadors en atur de llarga durada que hagin esgotat les
prestacions i tenguin carregues familiars.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el diàleg amb el sector comercial
i a aturar les mesures de liberalització comercial que duen
a terme des del Govern fins que hi hagi un acord.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar, en compliment de Llei Orgànica
1/2007, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, les inversions estatutàries que pertoquen a la
nostra comunitat així com a reclamar els 1.000 milions
d'euros que deu l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pactar el Pla de viabilitat dels hospitals
General i Joan March amb els sindicats sanitaris, sense
l'acomiadament de treballadors.
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12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a excloure els pacients del copagament dels
serveis sanitaris en el moment d'utilitzar-los, i a no
aplicar-lo ni sobre els serveis d'atenció mèdica, ni sobre
serveis hotelers ni sobre medicaments i farmàcia i, de la
mateixa manera, a retirar de la taxa per l'emissió de la
targeta sanitària individual, taxa que no millora l'atenció
sanitària i suposa un copagament per l'accés per rebre
atenció sanitària.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la cartera de serveis i a mantenir
el dret a la protecció de la salut i a l'atenció sanitària a tots
els ciutadans espanyols i a tots els ciutadans estrangers
que resideixen entre nosaltres o ens visiten, tal i com
estableix l'article 25.1 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears lamenta l'augment
dels temps de llistes d'espera per accedir a una intervenció
quirúrgica, a una consulta amb un especialista hospitalari
o a una prova complementària, i considera prioritari
millorar els temps d'espera per accedir-hi, per això insta la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a iniciar
amb urgència un pla de xoc contra les llistes d'espera
sanitàries.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cobrir amb recursos propis la baixada dels
recursos econòmics que provenen de l'Estat per a 2013 en
matèria de política social, recursos que inclouen
programes de prestacions bàsiques socials que gestionen
ajuntaments i consells insulars, les prestacions
econòmiques que cobren els cuidadors de persones amb
dependència a l'entorn familiar així com a fer-se càrrec
íntegrament de la seva quota de la Seguretat Social, per tal
que els cuidadors puguin gaudir d'una pensió.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transformar l'actual hospital de Can Misses
a Eivissa, el Verge del Toro a Menorca, i Son Dureta a
Mallorca, en centres sociosanitaris.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre mesures d'atenció a majors i
dependents que incloguin: la garantia de totes les
prestacions previstes a la Cartera Bàsica de Serveis Socials
2011-2014, la rehabilitació dels equipaments residencials
de titularitat pública amb la finalitat d'augmentar el
nombre de places actuals per a persones amb dependència
reconegudes que no poden accedir al recurs per manca de
places residencials, així com també a incrementar un 60%
la concertació de les places de residències geriàtriques i
sociosanitàries, així com les lligades a centres de dia amb
consells i ajuntaments, i l'obertura immediata de la
residència de Sant Antoni de Portmany.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l'aprovació d'un pla de suport al
tercer sector social 2013-2015 que millori els mecanismes
per aconseguir un compromís real i efectiu de tots els
departaments implicats i que creï un fons per a deutes de
les administracions públiques amb les entitats del tercer
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sector que donen atenció a persones amb dependència o
discapacitat.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar en un pacte per la lluita contra la
pobresa, amb la participació i el consens dels colAlegis
professionals, els grups parlamentaris, els agents
econòmics i socials i les entitats, amb la finalitat de:
1.Crear un sistema públic i fiable d'indicadors socials
a la nostra comunitat que permeti conèixer les dades
socials més rellevants com, entre d'altres, l'evolució de
l'índex de pobresa a les IB.
2. Establir polítiques transversals, que permetin totes
les persones viure en dignitat i amb les necessitats més
bàsiques cobertes.
3. Establir el salari social a la nostra comunitat per
donar cobertura bàsica a tants de ciutadans que viuen
ja a la nostra comunitat en una situació d'extrema
pobresa.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar l'avantprojecte de llei de convivència
i escolar i autoritat del professorat, així com a retirar
també el Decret de tractament integral de llengües.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar des de la igualtat d'oportunitats
per a tots els joves, visquin on visquin, els nous estudis i les
noves titulacions dins el camp de la Formació Professional
per tal de lluitar contra l'abandonament prematur i el
fracàs escolar.
22. El Parlament de les Illes Balears considera
imprescindible reforçar els plans d'acollida i de reforç per
als estudiants amb necessitats educatives derivades de
condicions personals específiques, per poder contribuir a
un sistema d'ensenyament realment inclusiu.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar impuls a la finalització de distints
projectes de caire educatiu a les distintes illes com són:
nova seu de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa, licitació
de l'ampliació de l'Institut Ramis i Ramis de Maó,
contractar les obres de construcció del nou colAlegi d'Es
Pratet i iniciar les obres del CEIP Son Macià a Mallorca.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar-se al dia dels pagaments pendents als
centres docents, en particular de les dotacions de
manteniment als centres docents i dels serveis
complementaris: beques de menjadors, llibres, beques als
estudiants i deutes de transport
escolar, en el termini d'un mes.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a respectar l'autonomia municipal i insular en
l'aplicació de la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació
de la Llei de funció pública, i a respectar la decisió de cada
institució d'exigir el coneixement de la llengua catalana
com a requisit en cadascun dels llocs de treball que es
consideri oportú.
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26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a apostar decididament per la política
cultural, aturant les retallades indiscriminades en aquest
sector i impulsant un paquet de mesures que inclogui: el
manteniment de la presència de les Illes Balears dins
l'Institut Ramon Llull, el suport a la conversió de l'Espai
Mallorca en un nou Espai Illes a Barcelona i el suport a les
indústries culturals.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre posició enfront del contingut del
Projecte de llei de costes aprovat pel Govern d'Espanya per
tal que compleixi amb el precepte constitucional de
protecció efectiva del litoral.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar els aspectes inconstitucionals de la
Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a
l'ordenació urbanística sostenible, i de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar el compliment del Conveni
ferroviari amb el Ministeri de Foment, així com a continuar
les obres del tren de Manacor fins Artà.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
ampliar els límits de la zona de protecció del Parc
Nacional Marítimoterrestre de Cabrera.
31. El Parlament de les Illes Balears rebutja que es permeti
la importació de fems, encara que arribi sota el nom de
combustible, des de fora de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, per ser incinerats a Mallorca.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir un govern paritari.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern de les Illes Balears que compleixi amb la Llei
2/1996, d'incompatibilitats, i a aplicar la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 16 de
novembre de 2007.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que tots els seus consellers i alts càrrecs,
exerceixin el càrrec amb dignitat, humilitat, transparència
i honradesa, tot rebutjant la utilització de fons públics per
activitats privades i mantenint una actitud d'exemplaritat
en la seva activitat.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un permanent diàleg i consens amb
els treballadors públics de l'administració autonòmica i
amb els sindicats, en relació amb qualsevol proposta o
decisió que suposi una reducció de drets laborals o un
acomiadament (ERO) del personal al servei de les Illes
Balears o de qualsevol de les seves empreses públiques o
del sector públic instrumental.

36. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar la delegació territorial del Govern
a l'illa de Formentera.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a personar-se en totes les causes judicials de
casos de corrupció en les quals s'investiga la comissió de
presumptes delictes de prevaricació i malbaratament de
cabals públics, entre d'altres, comesos per responsables
polítics de l'administració autonòmica, i a reclamar els
diners presumptament malbaratats.
38. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
acordar per unanimitat amb els consells insulars la llei de
finançament dels consells, garantint mentrestant tot el
finançament aprovat el 2010, l'existent a la secció 32 més
la quantia de les bestretes establerta a la Llei de
pressuposts de 2010 i aprovant un pla de pagaments del
deute global amb els consells insulars.
39. El Parlament de les Illes Balears rebutja la forma en
què el Govern de les Illes Balears exerceix les
competències d'iniciativa legislativa i potestat
reglamentària, abusant dels decrets lleis i furtant la funció
legislativa del Parlament.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el diàleg amb els municipis, a
complir amb els seus compromisos econòmics i a mantenir
el Fons de Cooperació Local en els termes que estableix
actualment la Llei municipal i de règim local, en el sentit
que cap municipi no rebrà una quantitat inferior a la de
l'any anterior, així com a elaborar un pla de pagaments per
fer front als deutes del Govern amb els municipis.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que elabori un calendari per fer efectiu el
traspàs de les competències pendents que l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears de 2007 atribueix als
consells insulars, per tal que siguin efectives durant
aquesta legislatura, prioritzant el traspàs de competències
en matèria de turisme als consells insulars, tot transferint
els corresponents recursos humans, materials i econòmics
al Consell de Mallorca i al Consell de Formentera en
matèria d'ordenació turística així com la promoció turística
als consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i
de Formentera.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar els organismes de participació i
d'audiència a la ciutadania que ha eliminat durant el
darrer any, com són el Consell de la Joventut de les Illes
Balears, el Consell Econòmic i Social, l'Oficina del
Defensor del Pacient i les oficines d'atenció a les víctimes
del delicte.
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43. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a establir una
programació -tant a la ràdio com a la televisió- basada en
la seva funció de servei públic, en el rigor i la
independència professionals, en la defensa i la promoció
-en totes i cadascuna de les emissions, amb independència
del seu contingut i format- de la llengua i la cultura
catalanes, pròpies de la nostra comunitat, i fonamentada en
el més absolut respecte a l'Estatut d'Autonomia i als
principis de la Llei reguladora de l'ens, sota els principis
d'objectivitat, pluralitat i independència política.
44. El Parlament constata la pèrdua de connectivitat aèria
i marítima de totes i cadascuna de les Illes Balears i insta
el Govern de les Illes Balears a exigir al Ministeri de
Foment la seva recuperació i a treballar -d'acord amb la
ponència creada per aquest parlament- per a l'aplicació
efectiva del dret a una connectivitat suficient, justa,
eficient, estable i adequada quant a preu, rutes, horaris,
capacitats i freqüències a tots els ciutadans de les Illes
Balears, d'acord amb les possibilitats i el preu de transport
de què disposen la resta de ciutadans de l'Estat Espanyol,
fomentant així la competitivitat de la nostra economia i la
igualtat d'oportunitats.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, conjuntament amb cada consell insular,
estructuri productes turístics basats en la diferenciació de
cada illa, especialment amb els que es desenvolupen a la
temporada baixa i d'hivern com ara turisme cultural i
patrimonial, gastronòmic, de salut i d'esport i de natura,
així com el turisme de creuers adaptat a cada realitat
insular, productes tots ells d'especial incidència econòmica
en els períodes de menor activitat turística.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la connectivitat dels ciutadans de
Formentera desenvolupant la Llei de transport marítim de
les Illes Balears a través del reglament previst que ha de
permetre disposar d'un transport amb Eivissa suficient i
just en freqüències, horaris, capacitat i preu.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Bones tardes, Sr. President. Ara fa una setmana que es va
celebrar el debat de política general, l’opinió del Grup
Parlamentari Socialista va quedar molt clara, després de setze
mesos ha quedat palès que aquest govern no té capacitat ni
esperit de diàleg ni d’acord amb la nostra societat ni amb els
seus agents socials, econòmics i polítics. Un govern que acota
el cap davant Madrid, ni arriben els 400 milions ni es paguen els
1.000 milions que ens deuen, tenim la inversió més baixa dels
propers pressuposts generals de l’Estat i ha quedat molt clar que
aquest govern fa allò que li manen a Madrid amb relació al
compliment del dèficit. No vol incomodar i no demana la seva
flexibilització. Un govern del Partit Popular amb un missatge
molt clar en la cosa econòmica: austeritat, compliment de
dèficit, manca de mesures de reactivació econòmica i d’inversió
juntament amb una política de retallades a l’estat del benestar.
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Tot això ens ha situat en un escenari que implica menys
activitat, més atur i reducció de l’ocupació amb una aturada de
l’economia i del consum, les persones més empobrides, amb
més desigualtat i menys cohesió social. Estam pitjor que fa un
any.
El 25% d’atur va ser el màxim que es va assolir durant la
gran depressió, avui Eurostat ens diu que l’economia espanyola
es contraurà un 1,4% l’any que ve i que l’atur arribarà al 26,5.
Davant això aquest govern no ha cregut oportú fer en el seu
debat i en les seves propostes de resolució res, simplement s’ha
limitat a dir que quan passi el mal temps la cosa anirà bé de nou,
sense aportar cap mesura i atribuint el mal temps el Govern del
pacte. Això és tot el que té a dir un govern que té majoria
absoluta després de setze mesos de governar. Els seus anuncis
són rectificacions que al mateix temps són desmentits després,
promeses de millora de finançament que ni tan sols ens posen
a la mitjana i resulten un fre a la inversió que hauria de millorar
la nostra qualitat de vida.
Pitjor és que no hi ha propostes més enllà d’això. Fer
propostes de resolució mirant el passat demostra que no hi ha
solucions per al present. Aquestes són les propostes del Partit
Popular. Les perspectives són dolentes i volen afrontar el futur
sense generar confiança ni credibilitat i els diu això tothom, els
bancs, els empresaris, els sindicats, els funcionaris, els mestres
o les infermeres, tothom, fins i tot els seus.
Aquest debat de política general i aquestes propostes de
resolució demostren que hi ha dos models oposats, dues formes
totalment diferents de governar, hi ha una forma que encara
mira el passat i del futur no sap què n'ha de fer, i el futur és
negre. El vicepresident ho ha dit a una entrevista, no hi haurà
solucions fins a la propera legislatura. Si abans no estam tots
asfixiats per la crisi.
Nosaltres pensam que la gran diferència entre nosaltres i el
Partit Popular és que tenim un full de ruta que clarament vàrem
proposar en el debat i que repetim a les nostres propostes de
resolució, i que resumiré a continuació en vuit punts.
Primer punt. Política de diàleg per sobre de la política de
confrontació en tots els temes, en tots els dossiers, amb tots els
agents socials. En temps de crisi, diàleg, concertació, consens
i solucions, no imposicions. Agafin l’exemple que vulguin de
les nostres resolucions. Ens jugam en aquest moment la nostra
supervivència econòmica així com ens deixa actualment el
Partit Popular de Madrid, amb la seva connivència. Per tant, des
del diàleg amb els agents socials front Madrid per un tractament
més just, igual almenys que la resta de territoris. Això és un
camí llarg que no ha de variar entre un govern i un altre.
Un model fiscal que sigui sobretot progressiu, coherent, just
i que gravi als que més tenen. El vàrem presentar l’any 2010 i
pensam que aquest ha de ser el camí, el camí no és improvisar
imposts ni posar imposts per pagar els bancs, el camí és un
sistema impositiu que millori els nostres serveis públics.
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Un estat de benestar que garanteixi la cohesió i la justícia
social, que faci progressar la societat des de la igualtat
d’oportunitats en matèria d’educació, benestar social,
dependència i sanitat i que aquests grans eixos no es puguin
atacar ni manipular des d’una postura unilateral que no millora
ni la democràcia ni el país ni la cohesió social. Els casos
d’educació, sanitat o dependència demostren que hem d’anar pel
camí contrari. Sí, parlam de persones, de persones que
necessiten atenció sanitària, parlam de persones, dels nostres
majors, d’aquells que són més fràgils i febles, d’aquells que
necessiten de les nostres cures, però també del nostre suport i de
la nostra calidesa en l’atenció. Tenim 16.000 persones en
situació de dependència reconeguda. Sí, parlam de persones, de
nines i nins, de mestres i professors, necessitam educar i
transmetre valors, necessitam invertir en formació i no atacar els
nostres professors, necessitam reforçar l’acollida i els estudiants
amb necessitats educatives especials. Sí, parlam de persones,
d’aquelles 270.000 persones que viuen en la pobresa, motivació
suficient per desenvolupar un pacte.

de resolució, és molt magre, senyors diputats, sense idees
concretes per sortir de la crisi i crear llocs de feina.

Necessitam solucionar una problemàtica urgent i actual dels
nostres veïns, els desnonaments, canviar la legislació
hipotecària, instaurar donació en pagament i lloguer social.
Massa persones a qui la crisi s’ha enduit per endavant la feina,
la casa i l’esperança.

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

Cinquè. Inversions productives, estímuls, pla de xoc contra
l’atur, aposta per la innovació, economia real i no economia del
ciment per sortir a llarg termini de la situació actual. Aquest és
un dels nostres eixos principals, però amb una prioritat, un pla
de xoc contra l’atur per evitar la situació actual de degradació
social que vivim i no retallar drets socials ni civils, la crisi no
pot ser coartada per retallar el que hem guanyat en aquests
darrers trenta anys. Per tant, un front contra aquests retalls. Ni
un pas enrere.
Les Illes Balears tenen un estatut, un model d’autogovern,
una entitat, una llengua, unes institucions que no són d’uns
pocs, són de tots i, per tant, no es poden modificar ni eliminar
unilateralment. Des de la cultura a la joventut, des del CES a
l’Institut Ramon Llull, nosaltres advocam per treballar des del
consens i no des d’una manera unilateral i, per tant, tenim
propostes de resolució contràries al que vostès han anat fent.
Senyors i senyores diputades, tenim un antic govern del
Partit Popular que està sent investigat per aprofitar,
presumptament, fons públics per finançar-se; de membres del
Govern que utilitzen fons públics per a activitats privades o
d’altres que proporcionen imatges lamentables, i un president
que incompleix la Llei d’incompatibilitats. Aquí necessitam
dignitat, humilitat, transparència i exemplaritat en la seva
activitat política.
Aquestes propostes de resolució expressen el que he dit,
expressen que hi pot haver una manera diferent de governar, que
hi ha solucions diferents a mirar simplement el passat perquè
vostès propostes de futur no en tenen. Nosaltres el que hem
presentat és un full de ruta de com haguéssim pogut arribar a
aquests punts sense rompre el diàleg, sense atacar sectors com
l’educació i la sanitat, com haguéssim pogut evitar el tancament
d’institucions sens dubte simbòliques per a les Illes, sense atacar
la nostra llengua, creant llocs de feina i fent força a Madrid. El
seu model, si l’hem d’entendre a través de les seves propostes

Senyors i senyores diputats del Partit Popular, tenen
l’oportunitat de rectificar i governar cap al futur, cap a la
confiança i la credibilitat fent costat a les persones i a la seva
situació, als seus problemes i a les seves necessitats. Aquestes
propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista són part
d’un full de ruta basat en el diàleg social, el manteniment de
l’estat del benestar amb clares polítiques anticícliques d’estímul
de l’economia, de fiscalitat progressiva i amb un front a Madrid
com a bandera per reclamar el que ens pertany, i especialment
en un clima de participació, diàleg i consens amb tots els agents
socials, econòmics i polítics.
En aquest camí ens trobaran, donar suport a les nostres
propostes de resolució és anar en la direcció correcta.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions, pel PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca el Sr. Alorda té la
paraula.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
Sr. Vicenç, el nostre grup donarà suport, en general, a totes les
propostes del Grup Socialista, tret d’una, que és la número 4, on
ens abstendrem. En molts casos coincideixen amb les nostres i,
per tant, tampoc no caldrà reiterar avui molts arguments.
Coincidim, vostè ha començat, en la defensa d’un consens, de
diàleg, en aquest moment difícil, amb els agents socials, amb les
institucions públiques, amb els consells, amb els ajuntaments,
avançar junts i amb molt de respecte pels òrgans de deliberació,
un d’ells, per exemple, fins i tot amb garanties estatutàries, una
institució de l’Estatut com és el Consell Econòmic i Social com
també el Consell de la Joventut de les Illes Balears i d’altres que
citen en les seves propostes.
Coincidim que allò que ens cal és un govern amb propostes
de futur, el futur econòmic, el futur de treball en comptes
d’instalAlar-se en els retrets i sense idees i que ens calen
polítiques de reactivació econòmica, de manteniment de l’estat
del benestar, com les que apunten en aquest seguit de
recomanacions, de propostes al Parlament, en comptes d’estar
només amb les retallades.
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Hi ha una sèrie de mesures que compartim, moltes d’elles,
ja dic, que nosaltres també les plantejam, com anar en contra
dels desnonaments en aquests moments difícils, a favor de la
dació en pagament, avança aquesta consciència social i confii
que avui puguem fer una proposta en aquest sentit que s’aprovi
en aquest parlament. Un pla de viabilitat als Hospitals General
i Joan March, però que aquesta bona passa que ha estat no
tancar-los ara també es produeixi sense acomiadaments. No
pagar per rebre atenció sanitària per temes de salut i actuar
contra les llistes d’espera. Avançar amb aquests centres
sociosanitaris que tants anys fa que parlam, Can Misses, El
Toro, Son Dureta. El tema de suport al tercer sector social, la
lluita contra la pobresa, necessària, vostè apuntava aquestes
16.000 persones sota el llindar de pobresa.
També una sèrie de mesures d’educació que hem compartit
a favor dels professors protegint-los d’aquest atac sistemàtic del
Partit Popular que els denigra com a colAlectiu. També a favor
dels alumnes, especialment els que tenen necessitats educatives
especials que es queden sense recursos de suport. Una aposta
per la formació professional. I posar-se al dia dels pagaments,
ens havia dit que tot d’una que s’aprovassin els pressuposts de
2012 això ja quedaria resolt, els problemes de tresoreria, perquè
només es pagaria allò que es pogués pagar. La veritat és que
sabem de deutes importants, a dia d’avui, que posen en qüestió
i que dificulten la tasca dels centres.
També mesures sostenibles que hem compartit i que
diversos debats ja hem tengut en aquest parlament, per exemple
contra la Llei de turisme, que el mateix informe del Sr.
Company o de la seva conselleria que apuntava que de
sostenible no té res; com no té res la llei del Sr. Company.
Contra la Llei de costes també ho compartim. A favor del tren
d’Artà ja que tenim competències exclusives, una obra que
tenim començada l’hem d’acabar. Em pareix que sortia despúsahir una altra vegada una altra obra important també a un port
de l’Estat que pagaven una altra vegada a Ferrol una altra
inversió milionària important per arreglar obres en el port per
part de l’Estat. Contínuament surten inversions en matèria
ferroviària, i nosaltres estam en terra en aquest sentit. Contra la
importació de residus, que no sé si caldria perquè ja està
aprovada una resolució en aquest sentit pel Parlament, però les
lleis diuen el contrari del que el Parlament aprova i el que
comanda, evidentment, és el que diu finalment el format
legislatiu.
També celebram que hagi tengut aquesta iniciativa quant a
la imatge, nosaltres trobam que lamentable, que transmet aquest
govern sense reacció o sense més reacció que canviar el codi
ètic que valia abans de les eleccions. Per tant, volem, en primer
lloc, un govern paritari, un govern que transmeti també aquesta
igualtat de gènere; un govern sense incompatibilitats i que no
engany en la seva declaració de béns, molt especialment el seu
líder, qui ha de donar mostra en tot moment, que és el president;
un govern que reflexioni sobre els comentaris que ha suscitat a
nivell internacional les fotos que han circulat arreu del món
sobre, com es diu, aquests casos privats, però que realment han
donat molt a parlar i afecten la imatge de les Illes Balears i la
imatge de Mallorca. Quan el Sr. Bauzá ens va dir que no sabia
que era "barret" no ens pensàvem que tampoc no sabia el que es
posaven per capell. La veritat és que crec que amb aquestes
coses s’ha d’anar molt alerta, del que es transmet i després
reaccionar respecte de les conseqüències que hagi tengut.
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També d’acord amb les mesures sobre corrupció, que
apunten en la seva proposta, i crec que seria bo que el Parlament
hi reaccionés amb contundència i claredat.
En matèria institucional eliminar la Delegació Territorial del
Govern a l’illa de Formentera ens sembla de sentit comú, ja
també s’ha justificat prou en aquesta cambra. Com una llei de
finançament de consells i de transferències que no pot ser que
l’excusa o el motiu de no fer-la sigui que no hi ha doblers. Les
transferències no han de significar més recursos, el que han de
significar és una altra manera d’exercir-los des de la proximitat
i des de la personalitat que té cada una de les illes. Aquesta és
la fórmula que hem de tenir, per tant, hi ha d’haver una manera
que ens entenguem amb el finançament que no signifiqui que el
Govern hagi de donar doblers als consells sinó que hi hagi
fórmules de corresponsabilitat.
També hi ha d’haver mantenir el fons de cooperació local,
també una altra fórmula de finançament més correcta sobre fons
i, ja dic, menys subsidiada sinó justa. També ens agrada aquesta
proposa de reaccionar contra l’abús de decrets lleis i la demanda
de connectivitat aèria. Tots temes que hem parlat en distints
moments.
Una qüestió que m’agradaria remarcar és el tema del suport
a la cultura, la cultura en primer lloc també per posar en valor
com a turisme cultural, turisme patrimonial, per
desestacionalitzar, però també com un valor de país. La cultura
pròpia com un element d’identitat i de reforçament de tot ordre.
Per tant, apostar per la pròpia cultura més enllà de l’exterior,
creant sinèrgies amb el Llull, per tant, tornar enrere sortir de
l’Institut Ramon Llull ens pareix una idea positiva com
mantenir l’Espai Mallorca i el suport a les indústries culturals.
Donarem suport, com és evident, a totes les propostes en
defensa de la llengua catalana, com solen fer tots els parlaments
d’un país normal, a favor de la llengua del país, i del deure dels
funcionaris de la comunitat de conèixer totes les llengües
oficials de la comunitat, que són dues, no és que hi hagi trentadues. Per tant, creim que és molt important. L’enfocament que
fa la proposta del PSOE que, com a mínim, es respecti
l’autonomia local a l’hora de garantir els mínims dels
funcionaris ens sembla ja que junta dos grans principis, a més
de la defensa de la pròpia llengua, l’autonomia local.
També, en aquest sentit, la funció que ha de jugar IB3,
primera, per funcions, en aquest sentit, lingüístiques i de suport
a la pròpia cultura, però també de la defensa de l’objectivitat i
rigor.
Alguns dels apunts que fa el Grup Socialista li vull confessar
que els votarem amb una certa prevenció de la dificultat de durlos a terme. Un d’ells és pretendre que destinem més d’1% del
PIB a recursos propis, a polítiques actives d’ocupació. La nostra
percepció és que amb el percentatge tan ridícul del PIB que pot
gestionar el nostre govern amb el sistema de finançament actual
és complicat destinar el 6% a educació, el 9% a salut, l’1,1 o
més a polítiques actives perquè el que hem de canviar és el
sistema. Trobam molt oportú destinar aquest percentatge del
PIB a aquestes polítiques, però és cert que fins que no canviem
radicalment el sistema serà difícil fer-ho. Com el 60% en
concertades de residències, l’augment s’incrementà el 60% de
places, o cobrint recursos propis, allò que l’Estat no mantendrà
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en matèria de política social. És evident, no poden ser els
ciutadans els que rebin el cost d’aquestes retallades que fa el
Govern de l’Estat, però també és cert i som molt conscients, del
nivell de recursos que nosaltres mantenim. Les votarem, però no
seria honest si no apuntés aquesta prevenció.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí que defensarem les inversions estatutàries. Nosaltres
creim que un dels elements de més injustícia que estam patint
en aquest moment és el finançament de l’Estat, tant a nivell
general, com fins i tot l’incompliment de lleis. La Llei de règim
especial, se n’ha parlat avui matí, l’Estatut obliga a l’Estat a una
sèrie d’inversions, de les quals se’n desentén i el nostre Govern
les justifica. L’únic que fa el Govern és justificar els
incompliments jurídics del Govern de l’Estat i això ens sembla
lamentable. Per exemple, en matèria ferroviària és escandalós
com volen admetre que dels 6.000 milions que es gasten
enguany en inversions ferroviàries n’hi hagi 7 per a les Illes
Balears, amb tot l’article 10 d’una Llei de règim especial de
l’Estat que diu que s’ha de gastar en inversions ferroviàries i
amb un Estatut que obliga a fer inversions ferroviàries. Però tots
els temes de caràcter de benestar, de progressisme i modernitat
ens trobam amb el mateix.

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Després de llegir les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Socialista, el primer que vaig pensar és que ningú
no diria que vostès han governat no fa molt aquesta comunitat.
I és que la situació financera d’aquest govern ha sobrevingut per
generació espontània. És com si la situació d’aquesta comunitat
no anés amb vostès i en lloc de fer una oposició constructiva i
responsable, presenten brindis al sol, amb l’únic objectiu de
complir expedient de cara a la galeria, ignorant els problemes
reals d’aquesta comunitat.

Bé, la proposta que he dit que no hi votaríem a favor, és la
del sistema de finançament. No diu res en què no hi puguem
estar d’acord, en el sentit que es compleixi el sistema, arribin els
doblers del sistema i que es compleixi en tota la seva integritat,
amb aquella frase que nosaltres defensarem que el que vol dir
és arribar a la mitjana, però reconeixem que es podria haver
escrit amb més contundència o que podria haver estat la pròpia
regla i sistema que ja ho garantís; però el que no podem és
compartir aquesta imatge tan laudatòria que nosaltres entenem
que en fa el PSOE. És evident que partíem d’un trespol tan baix,
de l’infern, que haver arribat a un poc més amunt, ho hem de
constatar, el sistema de finançament és millor que el que teníem,
no hi ha cap dubte ni una. Però donar per bo, no el repartiment,
sinó la forma del pastís, el que es reparteix i després els criteris
de com es reparteix, crec que no pot ser. Nosaltres no estam
d’acord amb el pastís que es reparteix i amb els criteris de
repartiment hi podríem estar bastant d’acord, si s’eliminés la
nefasta clàusula de la compensació que ens obligarà ara a
retornar tants de doblers, perquè suposadament estam
sobrefinançats. Aquesta idea que les Illes Balears estan
sobrefinançades ens sembla una aberració grandiosa, que ja ve
de González, que ja ve del règim Aznar -perdonin-, del sistema
de finançament anterior, però com que millora el sistema, la
contrapartida de les aportacions que hem de fer a l’Estat també
han pujat estrepitosament i la veritat és que enguany veure el
que hem de tornar a l’Estat amb la situació que tenim, és que
clama al cel i per tant, de cap manera podríem transmetre que
estam satisfets o mínimament cofois en la proposta. Per tant, ens
abstendrem en aquest punt quatre de les propostes de resolució
del Grup Socialista.

Però miri, no tot és dolent, al punt número 1 li votarem a
favor. Estam d’acord que l’actuació política s’ha de fonamentar
en el diàleg i la concertació social. De fet, aquest govern està
fent una política econòmica adequada i defensa els interessos
d’aquestes illes davant del Govern de l’Estat.

Moltes gràcies.

Amb el que cau, el punt número 2 demana que es retiri el
projecte de pressuposts i el Pla financer de reequilibri. Doncs jo
li dic que és una irresponsabilitat. Precisament aquests
pressuposts són per solucionar els problemes del passat i per
assegurar un futur.

Al punt 3 votarem que sí, si eliminen tot, des de “i per tant”,
fins al final. Ens reafirmam en la condició de caràcter cooficial
de la llengua catalana, pròpia de les nostres illes, tal i com
estableix el nostre Estatut i la Constitució Espanyola. Però no
retirarem, ni modificarem la Llei de funció pública. En aquest
mateix sentit tampoc no votarem a favor la proposta número 25.
El punt 4, no. Nosaltres el que demanam és una modificació
del model de finançament de les comunitats autònomes.
Punt 5, transaccionam. Ja es recull a les mesures adoptades
pel Govern central, el que faríem seria modificar en aquest
sentit, “instar el Govern d’Espanya a continuar la modificació
de la legislació en matèria hipotecària per instaurar la dació en
pagament i altres mesures per a la població amb risc”.
Al punt 6 li propòs una transacció, modificar el segon punt,
suprimir la paraula “interanual” i incorporar “especialment”. El
tercer punt quedaria redactat de la següent manera: “optimizant
els mitjans perquè el servei públic d’orientació pugui atendre les
treballador en atur a les nostres illes”. En el darrer punt també
li proposaria que quedés d’aquesta manera: “aportar fons propis
destinats a polítiques actives d’ocupació, donat que està previst
en el pressupost de 2013 s’hi destinin recursos propis”. Alguns
punts que no hi donarem suport, preferim que s’aprovin les
nostres propostes perquè són molt més completes.
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Els 7, 8 i 9 no els votarem a favor. Sobretot en el darrer
punt, li vull dir que ja existeix diàleg fluid entre Govern i sector
comercial. I a més, el Govern l’únic que fa és adaptar la nostra
legislació a l’estatal, però aplicant els mínims.
El punt 10 sí. El Govern està fent feina perquè arribin les
inversions estatutàries que pertoquen a la nostra comunitat i ja
reclama allò que ens deu l’Estat. Aquí jo hi afegiria que tot això
és fes per la via de la negociació i del consens.
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També al punt 19 li propòs que “el Govern de les Illes
Balears, en colAlaboració amb altres administracions
competents, treballi en un pacte per la lluita contra la pobresa”.
La resta quedaria igual, només suprimim el darrer punt.
Als punts 20, 24 i 26 votarem que no.
Al punt 21 canviaríem la redacció de “visquin on visquin”
per “independentment del seu lloc de residència”.

Els 11 i 12 no votarem a favor perquè és inviable no fer un
pla d’eficiència. Aquí tenim un altre canvi de discurs, ja que
l’informe del pacte a l’anterior legislatura ja implicava que
s’havien de fer acomiadaments. I per altra banda a vostès els
encanta fer demagògia en salut, quan nosaltres feim esforços per
salvar la nostra sanitat pública, que és una víctima de la seva
nefasta gestió. Per cert, ja que al Sr. Thomàs li agrada molt
parlar d’imputats, crec que és l’exgerent i l’exsecretari de l’ibsalut que estan imputats, no és així?

Al punt 22 suprimim la paraula “reforçar”, perquè sí
consideram imprescindibles els plans d’acollida i reforç per
poder contribuir a un sistema d’ensenyament realment inclusiu,
però amb els recursos de què disposam.

Al 13 faríem una transacció, a partir d’on posa “ciutadans”
substituir-ho per la següent redacció: “que tenen el dret, segons
la normativa legal vigent”.

Votarem que no als 27, 28, 29, 30 i 31. Estam molt satisfets
amb el projecte de llei de costes aprovat pel Govern d’Espanya.
L’anterior norma era ineficaç i injusta. La nova norma es crea
amb l’objectiu de reforçar la protecció del litoral, a més reforça
la seguretat jurídica i genera certesa per a les ocupacions de la
costa i l’activitat econòmica. A més, Formentera aconsegueix
un tracte especial i específic per primera vegada. Formentera,
després de molts anys de lluita i promeses buides, amb la nova
llei, veu defensats els seus interessos. Una altra cosa que tampoc
no varen fer vostès.

Al 14, després de “la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social”, afegiríem un text alternatiu: “que aplicant
criteris d’eficiència, continuï amb mesures que aconsegueixin
disminuir, efectivament, les llistes d’espera, amb l’objectiu de
complir al cent per cent el Decret nacional de garantia de
demora, actualment vigent”.
Al 16 també una transacció, canviar el punt final per una
coma i afegir: “sempre segons disponibilitat pressupostària i les
necessitats més adients del moment”.
Als punts 15 i 17 votarem que no. Miri, malgrat la situació
actual, es continua mantenint la mateixa dotació econòmica a la
Llei de dependència, hi destina 2,6 milions d’euros al mes,
només en ajudes a la dependència. De fet, el mes de març fins
i tot es va fer un esforç addicional pagant 100 milions només
per pagar endarreriments acumulats. De totes formes en el
pressupost de 2013 es produeix un increment a les partides de
dependència.
Al punt 18 li propòs un text alternatiu: “El Parlament
constata que el tercer sector social ha estat sempre el principal
aliat de les administracions públiques en la gestió i prestació
dels serveis socials. Reconeix que el tercer sector social aporta
uns valors i representa un capital social del que la societat no
pot, ni vol prescindir i per això insta el Govern balear a treballar
juntament amb les entitats per trobar els mecanismes necessaris
per garantir la seva continuïtat, malgrat la difícil situació
econòmica”.

El punt 23 li proposam que quedi redactat en el següent
sentit: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a donar impuls als distints projectes de caire educatiu a les
distintes illes”. Així no deixaríem ningú i quedaria més global.

El mateix amb la Llei de mesures urgents. Justament és una
mesura que agilita la tramitació administrativa, dóna més
seguretat a l’administrat i sobretot defineix d’una vegada per
totes, les diferències entre sòl rústic, sòl urbà i sòl urbanitzable.
Però vostès, com sempre, a contracorrent. No volen que
aquestes illes siguin, d’una vegada per totes, jurídicament
segures.
El mateix amb la Llei de turisme. Vostès ho troben tot
malament, però varen ser incapaços de dur endavant mesures
per millorar la situació d’aquesta comunitat.
I sobre el conveni ferroviari podríem tornar a repetir totes
les dades que va donar el president, però tenc poc temps i molts
de temes. La mala gestió anterior no ens ha deixat marge de
maniobra, amb un desfasament de 143 milions d’euros per
adjudicar i licitar obres sense sous o 19 vagons comprats sense
pagar. Són només dos petits exemples de la seva gestió en temes
ferroviaris.
Als 32, 33, 35, 36, 39 i 40 votarem que no.
I el 34 l’acceptaríem, si accepta incorporar a la redacció
original “que continuïn exercint”.
Igual que el 37, si accepten canviar la redacció per “instar a
continuar personant-se”.
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Al 38 també li faríem una transacció i canviar la redacció
per: “el Parlament insta a garantir un sistema de finançament,
d’acord amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia i a la
vegada garantint un finançament que respecti els principis
d’autonomia tributària, suficiència de recursos, equitats i
responsabilitat fiscal”.
Al punt 41 li propòs una redacció alternativa, que el
Parlament insti el Govern perquè quan la situació econòmica ho
permeti, elabori un calendari per fer efectiu el traspàs de les
competències pendents de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears de 2007 als consells insulars. En el tema de traspàs de
competències vostès tampoc varen tenir massa pressa a
desenvolupar aquest traspàs de competències, malgrat que la
reforma de l’Estatut ja ho permetia. I ara que no governen tenen
pressa. Supòs que tots volem competències ben transferides,
amb els recursos i mitjans suficients i no repartir la misèria.
Al punt 42 hi votarem en contra.
Al 43 també li proposam un canvi, substituir la paraula
“establir” per “continuar establint”, perquè tant la televisió com
la ràdio públiques d’aquesta comunitat fan la seva programació
amb rigor, amb vocació de servei públic i ara, a més, amb
criteris d’austeritat pressupostària. I alguna cosa es deu fer bé,
perquè els nivells d’audiència han pujat. Per tant, esperam que
continuïn treballant en la mateixa línia.
Al 44 no. S’està fent molta feina sobre el tema de la
connectivitat aèria i marítima. Per tant, des del Govern fins i tot
ja s’ha constituït una ponència sobre el transport aeri i allà on
tots els grups hi estan representants. Jo encara em deman, què
varen fer els vuit anys de Zapatero en temes de connectivitat
perquè avui no hem vist res.
Al 45 votarem que sí si accepten una modificació, que
instem el Govern de les Illes Balears a continuar treballant
conjuntament amb cada consell insular en l’estructuració de
productes turístics, basats en la diferenciació de cada illa. És
una cosa que ja es fa i per tant, aquest matís és important.
Al 46 també li proposaria una transacció. “Instar el Govern
a garantir la connectivitat dels ciutadans de Formentera,
mitjançant la modificació de la Llei de transport marítim de les
Illes Balears i amb el desenvolupament posterior del seu
reglament, que ha de permetre disposar d’un transport amb
Eivissa suficient, amb freqüències, horaris, capacitat i preu”.

EL SR. THOMÀS I MULET:
Gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair al Grup PSMIniciativaverds i Més per Menorca el suport a les nostres
propostes de resolució. Lamentam que no donin suport a un
sistema de finançament, especialment amb un objectiu d’arribar
a la mitjana i a plantejar una negociació per a la reducció
progressiva del dèficit fiscal. Recordar aquí que aquest nou
sistema de finançament, en les seves qüestions no és del tot
correcte, però ja ens ha servit per rebre enguany 532 milions
més que altres anys, qualque aspecte bo deu tenir i tot és
millorable en aquesta vida.
(Petit aldarull)
Nosaltres no hem dit que estam sobrefinançats. Hem de
millorar el nou model de finançament, però evidentment s’ha
millorat i hi ha camí per fer, entre altres coses per a la reducció
progressiva del dèficit fiscal.
En relació amb el Partit Popular, ha estat una intervenció
molt ràpida. Jo l’únic que li puc dir és que tenc clar que
acceptam les seves transaccions als punts 16, 21, 37 i 45. Ja li
he dit abans que si al punt 6 ens posen una xifra que parli en
concret del que estan disposats a aportar en recursos propis
destinats a polítiques actives d’ocupació, ho podem replantejar.
De totes maneres tengui clar que quan passem a la segona
discussió, estic a la seva disposició per si volem tornar a
repensar les seves propostes.
Miri, jo he fet una exposició, nosaltres tenim molt clar que
vostès fan propostes de resolució que miren cap al passat. Vint
i busques que parlen de l’anterior govern i l’anterior legislatura,
i a nosaltres ens preocupa el present i especialment el futur. Ens
preocupen les persones i ens preocupa l’economia. Per tant, li
he dit política de diàleg per damunt de política de confrontació,
política de consens per anar a Madrid i reivindicar el que és
nostre, treballar amb un model fiscal progressiu, coherent i just
i que gravi els que més tenen; treballar i definir el nostre estat
del benestar, no anar cap enrera com els crancs, perquè parlam
de persones, de salut, de persones dependents, del món de
l’educació, de la pobresa o els desnonaments. I volem parlar de
mesures de reactivació econòmica, d’un Pla de xoc contra l’atur,
d’una aposta per la innovació i no retallar tot allò que són drets
socials i civils conquerits els darrers 30 anys. Volem defensar
el que és nostre, les nostres institucions, la nostra identitat, la
nostra llengua, que no són només d’uns, sinó que són de tots.
Moltes coses reconegudes en el nostre Estatut.

Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula el grup proposant?
Té cinc minuts.

I volem que tot això vostès ho assumeixin per anar
conjuntament de la mà, pensar en les persones i no pensar
només en xifres, xifres de dèficit que són crues i fredes i que no
miren ni al futur ni a les persones. Nosaltres pensam que vostès
tenen una oportunitat de rectificar i de governar cap al futur, per
una confiança i una credibilitat que ja no tenen i fent costat a les
persones i a la seva situació, als seus problemes i a les seves
necessitats. Per tant, ja li dic, nosaltres acceptarem els seus
suggeriments als punt 16, 21, 37 i 45. I estic a la seva disposició
per si vol parlar a continuació.
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De totes maneres li vull fer un esment, que rectifiqui unes
paraules que ha dit injustament. S’ha referit a persones que no
són presents en aquesta sala i s’hi ha referit d’una manera
absolutament incorrecta. No hi ha cap membre de l’anterior
direcció del Servei de Salut de les Illes Balears que estigui
imputat en una causa judicial, no hi ha ningú!
(Alguns aplaudiments)
No hi ha ningú i li deman que ho rectifiqui perquè encara hi
és a temps. Les paraules que vostè ha d’utilitzar en aquesta sala
són les correctes. Té l’oportunitat de rectificar aquestes
paraules.
Moltes gràcies.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Thomàs.
(Petit aldarull)
Debat de les 20 propostes del Grup Parlamentari PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, RGE núm. 9500/12.
Per defensar les propostes té la paraula el Sr. Nel Martí.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar la sobirania fiscal de les Illes i a
corregir el desequilibri històric en el nostre finançament
mitjançant la negociació amb el Govern de l'Estat d'un
concert econòmic solidari que suposi entre d'altres un límit
del 4% del PIB en l'aportació de les Illes a l'Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el dret a decidir de la ciutadania de
les Illes Balears en aquelles qüestions que l'afecten de
manera directa, mitjançant la convocatòria d'una consulta
popular sobre les retallades de drets socials i serveis
públics.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redreçar la política turística per corregir de
manera urgent l'escurçament de la temporada, així com a
regular el "tot inclòs" amb l'objectiu de generar sinèrgies
entre l'activitat hotelera i altres sectors productius i de
serveis. Així com a fer efectiu, amb la major celeritat
possible, el traspàs als consells insulars de la competència
en matèria de promoció.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que coordini amb el Ministeri de Treball
l'actuació dels serveis de la Inspecció de Treball perquè els
inspectors puguin actuar contra els abusos laborals i les
situacions irregulars que es produeixen sobretot a les grans
empreses de les Illes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta la Mesa del
Parlament que proposi una modificació del Reglament de
la cambra perquè les declaracions d'activitats, béns i
rendes dels diputats i les diputades autonòmics siguin
públiques i estiguin penjades a la web del Parlament. En
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concret, el Parlament de les Illes Balears insta la Mesa del
Parlament a lliurar la declaració d'activitats del Sr. José
Ramón Bauzá a tots els grups de la cambra per poder
exercir les seves tasques de control.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prohibir per llei la importació de residus a qualsevol de les
nostres illes i a promoure polítiques públiques de gestió
dels residus responsables amb el medi ambient i adients a
la nostra condició insular.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que exigeixi davant les instàncies de la UE que els
tipus d'interès dels préstecs procedents del Banc Central
Europeu per al sosteniment de les administracions
públiques sigui de 1'1%, independentment de la mediació
de la banca privada.
8. El Parlament de les Illes Balears condemna la nova
agressió de l'Estat d'Israel contra el poble palestí, i insta el
Govern de l'Estat, la Unió Europea i la comunitat
internacional a contribuir a la resolució dialogada del
conflicte i a revisar les relacions amb Israel mentre aquest
estat incompleixi les resolucions de Nacions Unides i
vulneri els drets humans.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Economia a suspendre de manera immediata els
desnonaments en execució de primers habitatges i a
modificar la Llei hipotecària amb l'objectiu de corregir el
desequilibri existent en benefici dels bancs i en detriment
de les famílies.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el traçat de tren fins a Artà en
aplicació del Pla Director de Transports de les Illes
Balears i a exigir davant el Ministeri de Foment el
compliment del conveni ferroviari amb les Illes.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir el diàleg amb els agents socials,
així com els diferents organismes estratègics de
participació autonòmics, com el Consell Econòmic i Social
(CES) i el Consell de la Joventut de les Illes Balears
(CJIB).
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el menor temps possible, elabori i
acordi amb els consells insulars i ajuntaments de les Illes
un calendari de pagaments del deute que l'administració
autonòmica té pendent amb les esmentades institucions.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per la llengua i la cultura pròpies
d'aquestes illes, derogant la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
tornant a formar part de l'Institut Ramon Llull, institució
dedicada a la projecció exterior de la llengua i cultura
catalanes a través de la qual s'ha promocionat i divulgat
els creadors de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
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14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb l'Estat, amb caràcter
d'urgència, una modificació de l'obligació de servei públic
entre illes que estableixi una tarifa única i universal de 30
euros per trajecte.
15. El Parlament de les Illes Balears felicita les entitats i
les persones que s'han mobilitzat per expressar el seu
rebuig al tancament dels hospitals de Caubet i La Sang,
així com a les més de 80.000 persones signants en suport,
que han aconseguit que el Govern de les Illes Balears
modifiqui el seu pla d'equilibri econòmicofinancer, Així
mateix, insta el Govern de les Illes Balears a la paralització
del pla de viabilitat anunciat per a aquests hospitals i a la
negociació amb els sindicats i colAlectius d'afectats per a
l'elaboració d'un nou pla.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de xoc per reduir el
preocupant augment de les llistes d'espera per a
intervencions quirúrgiques i per a atenció especialitzada
als hospitals de les Illes Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears condemna tots els
casos de corrupció política i lamenta la imatge que, de
l'exercici de la gestió pública, transmeten les persones
implicades en els escàndols, en especial quan es mantenen
en actiu durant les investigacions judicials. Així mateix el
Parlament de les Illes Balears lamenta la imatge que han
transmès diversos consellers del Govern. En conseqüència,
insta el Govern i els grups polítics a una reacció
contundent per restablir la confiança dels ciutadans en les
institucions en uns moments tan difícils.
18. El Parlament de les Illes Balears rebutja que cap dona
no formi part del Consell de Govern de les Illes Balears i
manifesta la seva preocupació pel menyspreu cap a les
dones que això significa, d'acord amb la voluntat del
Parlament expressada, entre d'altres, a l'article 52 de la
Llei 12/2006, per a la dona, aprovada amb els vots de PP
i d'UM.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a la Llei 9/2005, de
cooperació de les Illes Balears que estableix que el 0,7%
dels pressuposts propis de la CAIB s'han de destinar a les
polítiques i accions de cooperació al desenvolupament.
20. El Parlament de les Illes Balears rebutja la reducció de
la quantia econòmica que el Govern de l'Estat destina en
els pressuposts generals de 2013 a l'aplicació de Llei de
promoció d'autonomia i atenció a la dependència i insta el
Govern de les Illes Balears que a la propera reunió del
Consell Interterritorial manifesti el seu rebuig i les
conseqüències negatives que aquesta decisió suposa per a
les persones dependents de les nostres illes i les seves
famílies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, és hora de les propostes. Sr. President del Govern, Sr.
Vicepresident, el debat de política general de la passada
setmana no pot ser el camí. En el discurs tot van ser laments i
retrets i cap horitzó. Va ser un discurs de factures, oblidant les
facturotes del Sr. Matas, que tampoc no van sortir per generació
espontània. Cap proposta, cap invitació al diàleg social, cap
referència als principis que han de regir una política en crisi i de
la crisi.
És l’hora del diàleg social i és l’hora que la política sigui un
frec a frec amb els ciutadans, amb la realitat dels ciutadans, dels
ciutadans que no tenen feina, que han de recórrer al banc
d’aliments per viure, si no sobreviure, que tenen al seu càrrec
persones dependents a les quals volen cuidar amb dignitat, que
han perdut la casa o viuen temorosos d’allò que mai no
s’haguessin pensat, que és quedar-se sense un sostre on
aixoplugar la vida.
I a aquesta darrera qüestió vull dedicar la primera proposta
de resolució. El Govern no pot quedar expectant davant els
3.656 desnonament executats el 2011, i els més de 3.000
executats ja a hores d’ara dins el 2012. El Govern ha d’actuar
dins l’àmbit de les seves competències per evitar que cap
família no es quedi sense llar, en temes tan concrets com per
exemple les persones que tenen habitatges llogats a l’IBAVI,
però també anant més enllà i exigint al Govern central una
resposta ràpida i precisa amb la suspensió immediata dels
desnonaments en execució, i la modificació de la Llei
hipotecària amb l’objectiu de corregir aquest brutal desequilibri
entre les garanties del banc i la desprotecció de les famílies. No
podem permetre que les conseqüències de la crisi recaiguin
sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari, i en canvi
les entitats financeres, responsables de l’actual crisi, reben o
rebin ajudes milionàries que surten dels nostres impostos, dels
impostos de tots, sense haver d’assumir cap responsabilitat, a la
vegada que segueixen generant milers de milions de beneficis
anuals.
El dret a l’habitatge és un mandat constitucional; on són ara
els constitucionalistes? És també un compromís jurídic en
matèria de dret a l’habitatge assumit per l’Estat espanyol al
ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre
d’altres, la Declaració Universal dels Drets Humans i el Pacte
internacional dels drets econòmics, socials i culturals,
especialment a partir de la seva observació general número 4,
que concreta el contingut del dret a l’habitatge adequat, i
l’observació general número 7, que defineix precisament els
desallotjaments forçosos com una de les principals vulneracions
del dret a l’habitatge.
Gràcies, a la pressió social de la Plataforma d’afectats per
hipoteques aquesta problemàtica ha sortit a la llum pública.
Sembla que ara finalment, després de fer-se públics casos
dramàtics que arriben al suïcidi, de les declaracions dels
membres de l’Associació Professional de la Magistratura, que
acusen els bancs d’especular sobre els desnonaments, ara el
Partit Popular ha volgut solucionar el problema. Tanmateix,
però, la moratòria que s’ha aprovat recentment és clarament
insuficient: no reconeix la dació en pagament, molt manco
retroactiva, i deixa fora la majoria d’afectats. Cal, per tant, que
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el Govern central, tal com varen proposar la Plataforma
d’afectats i altres organitzacions socials, aprofiti una
modificació hipotecària que inclogui la figura de la dació en
pagament, de manera que en els casos de residència habitual, si
el banc executa la hipoteca i es queda amb l’habitatge, la
totalitat del deute quedi liquidada, tal com succeeix en altres
països de la Unió Europea o dels Estats Units.
Sr. President, la majoria silenciosa de les urnes no és
suficient. És necessària, sí, el legitima per governar, per presidir
el Govern, però no és suficient. No el legitima per governar en
silenci. El deure, el seu deure és escoltar també la gent i parlar
amb la gent, i a fer-ho, sempre que sigui possible, en fòrums
adequats, donant protagonisme a la societat civil organitzada.
Així ho diu la Constitució; on són ara, una altra vegada, els
constitucionalistes? I així ho diu també l’Estatut, i aquesta era
la funció que s’havia atorgat a organismes de participació
autonòmics com el CES o el Consell de Joventut de les Illes
Balears, avui liquidats o pràcticament liquidats. La justificació,
diu el Govern, és econòmica. La raó, en canvi, sabem tots que
és ideològica: evitar veus crítiques que qüestionin les mesures
del Govern com si aquestes fossin les úniques possibles.
Ambdós organismes esmentats es posaven, es varen posar a
disposició per reduir fins i tot a zero el cost de funcionament, i
la resposta del Govern ha estat no.
És per açò que proposam recuperar els espais de diàleg en
una societat democràtica i participativa, i proposam també donar
veu directa a la ciutadania perquè aquesta pugui opinar i decidir
en qüestions tan fonamentals com les retallades en els drets
socials i en els serveis públics. Perquè, Sr. President, la majoria
silenciosa no està d’acord amb les preocupants llistes d’espera
per a les intervencions quirúrgiques, o per a l’atenció
especialitzada en els hospitals, i per açò li proposa que
rectifiqui, que ho faci com ho ha fet davant el rebuig al
tancament dels hospitals de Caubet i la Sang. 80.000 persones
van signar contra la mesura contemplada en el Pla d’equilibri
pressupostari de tancar els esmentats hospitals; a aquestes
80.000 persones segurament els hagués agradat que tot s’hagués
resolt per una altra via, en un espai de debat i de participació
activa, fins i tot a través d’alguna consulta del contingut del Pla
econòmic financer, però quan es retalla la participació, Sr.
President, ja se sap, la gent surt al carrer.
Presentam, per tant, una proposta per reconèixer la tasca
d’aquestes entitats i persones i evitar el tancament dels
hospitals. Així mateix volem que el Parlament insti el Govern
a paralitzar el Pla de viabilitat anunciat per a aquests hospitals
i a la negociació amb els sindicats i colAlectius d’afectats per a
l’elaboració d’un nou pla amb l’objectiu d’evitar els
acomiadaments massius que ha anunciat el conseller Sansaloni.
Ho deia a l’inici: un país són persones, i alguna cosa més,
però un país que no cuida la seva gent més vulnerable no és un
país. Les xifres d’atur ens situen a la frontera psicològica del
25%; segons l’OCE el 2013 serà del 27%. El nombre de
famílies amb tots els seus membres aturats supera ja el 18%; el
risc de pobresa infantil, del 32,4%. En una situació així garantir
l’accés universal a la sanitat i a l’educació és encara més
imprescindible que mai si no volem fracturar socialment una
comunitat, i per açò amb les nostres propostes de resolució
instam el Govern a sostenir el més essencial de les nostres
persones, la salut i la dignitat. Reclamam un pla de xoc per
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reduir les llistes d’espera, i reclamam també a l’Estat que no es
redueixi l’aportació a la Llei de dependència. El Govern del
nostre país no pot ser insensible a les conseqüències negatives
que aquesta decisió suposarà per a les persones dependents de
les nostres illes i les seves famílies, i volem que es faci sentir,
que ho faci a la propera reunió del Consell Interterritorial.
Deia que un país són persones i alguna cosa més, i dins
aquesta cosa més, dins aquesta antroposfera, hi ha la cultura.
Totes les constitucions recullen el paper d’identitat i de cohesió
que la cultura cementa. L’Estatut declara que la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i
tradicions són elements identificadors de la nostra societat, i en
conseqüència són elements vertebradors de la nostra identitat.
Vostès em diran el que vulguin, però que allò que ha de
vertebrar la llengua catalana no sigui alhora conegut per tothom
és contradictori i un absurd, i ho és encara més que les
institucions públiques, que han de ser impulsores actives
d’aquesta vertebració, no tenguin la llengua catalana com a
llengua necessària. Avui l’única llengua necessària i obligatòria
per accedir a la funció pública és el castellà, essent, per tant, la
llengua de vertebració d’un nou país; vaja, en definitiva, que la
llengua d’identitat no sigui la llengua de comunicació habitual
és només una característica d’un país colonitzat o en procés de
colonitzar.
Hem presentat, per tant, dues propostes de resolució en
aquest sentit; una en què instam el Govern a derogar la
modificació de la Llei de funció pública, que alhora modificava
altres lleis com la Llei de normalització lingüística, aprovada
per unanimitat el 1986; i també instam el Govern a tornar a
formar part de l’Institut Ramon Llull, institució dedicada a la
projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes, a través de
la qual s’han promocionat i divulgat els creadors de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera.
I per acabar faré només esment a les propostes de resolució
d’àmbit econòmic. Se sol dir que el turisme és el motor de la
nostra economia, i és cert, és així, i si ho és, però, també s’ha de
fer també patent en l’activitat del Govern, i demanam al Govern
que ho faci patent reclamant novament allò que és competència
dels consells insulars, la transferència de la promoció turística,
i també donant la importància a allò que la té, que té un ordre de
magnitud primer, com és la modificació de l’obligació de servei
públic entre illes amb una tarifa única i universal de 30 euros
per agafar la proposta que fa la Plataforma de transport aeri.
Volem que es compleixi l’Estatut quant a les competències
pròpies dels consells insulars, i la promoció turística és una
competència dels consells. No ha rebut els recursos, és cert,
però no oblidem que té la capacitat reglamentària. No oblidem,
i és absurd, que el consell, que els consells, volen fer la seva
pròpia promoció, i allò lamentable és que ho hagin de fer amb
recursos propis, no amb els recursos del Govern, que el Govern
té destinats a aquesta funció, i per tant els hagin de restar als
seus ciutadans, amb retalls en els seus serveis, en els serveis que
presten als seus ciutadans, per un incompliment que és
l’incompliment de l’Estatut d’Autonomia.
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Aquestes són les nostres propostes de resolució, de
contingut, amb contingut, per tal que efectivament aquest
parlament no faci un discurs de retrets i de laments, sinó que
faci un discurs i expressi una voluntat d’acords que donin
solució a allò que el ciutadà de cada dia, del carrer, necessita
escoltar i vol que se li resolgui.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Martí. Per fixació de posicions del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Marc Pons.
EL SR. PONS I PONS:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
cinc anys d’una profunda i duríssima crisi econòmica, que (...)
amb tot, afecta tothom i no deixa res igual, és molt de temps, és
massa temps. Una crisi amb massa variables, amb massa
interessos i amb tots els ciutadans a peu de carrer perjudicats, és
un càstig que la gent no es mereix, que no ens mereixem. Amb
els esforços de tots, amb els imposts de tots, els han fet assumir
i afrontar un deute privat que no havien provocat.
A l’Estat, a l’administració, allò que necessita ser reduït a la
màxima expressió, segons les teories ortodoxes del Sr. Aguiló,
se li exigeix ara que es faci càrrec de tots els deutes generats pel
sector financer. Quina contradicció! L’Estat ha de ser molt
dèbil, molt petit, amb el mínim cost possible, ens diuen, però a
la vegada ha de pagar tots els pecats dels especuladors. El
dogma interessat de la supervivència bancària com a motor d’un
sistema capitalista absolutament desregulat ha primat per
damunt de qualsevol altre principi lligat a la dignitat humana.
La decisió de culpar l’Estat pel seu endeutament és només
l’estratègia de qui persegueix tapar el vertader motiu d’aquesta
crisi i que no és altre que el deute privat del sector bancari.
Tot s’enfonsa per salvaguardar les entitats financeres, per
donar una resposta a les exigències dels especuladors del deute
públic, que amb la connivència dels que estableixen els designis
polítics d’Europa han decidir que el primer i més important són
ells, són les entitats bancàries, els mateixos que especulen i que
s’aprofiten de les debilitats provocades per un sistema que
controlen; primers i únics, m’atreviria a dir; la resta és tot
secundari. Ho són els principis més bàsics de l’ésser humà, el
dret a ser atès quan es troba malament de salut, el dret a tenir un
habitatge i no quedar-se enmig del carrer sense res, el dret a
tenir la certesa que la justícia serà sobretot justa i per tant
accessible a tothom.

Tot açò ara ja és secundari; aquests són només alguns dels
exemples del que fins ara tots nosaltres teníem i que havíem
aconseguit, i que ara ens obliguen a deixar pel camí com a
conseqüència d’unes decisions que mai no ens van voler
explicar amb prou claredat. Sabem per què?, perquè no hi ha
arguments possibles per justificat tanta desigualtat, de tanta
profunditat, que afecten tan directament la dignitat dels
ciutadans. L’ortodòxia econòmica que defensen a les Balears el
Sr. Bauzá i el Sr. Aguiló ens empeny cada dia més per un camí
sense sortida, sense ilAlusió i sense esperança.
La setmana passada en el debat de política general totes i
cada una de les decisions preses, totes i cada una de les
retallades executades i que ens condueixen inevitablement cap
al precipici, el president Bauzá les justificava amb el ràpid
creixement econòmic que es produirà a les Balears. Sacrifiquinse vostès, senyors ciutadans, ens deia el president, perquè molt
prest es produirà el ràpid creixement econòmic a les Balears. En
aquestes alçades algú s’ho creu de ver, açò? Poden estar segurs
que no. Què devia pensar la gent, que asseguda a ca seva veu
com s’incrementa la llista d’espera per ser atès a la sanitat?, que
veu com se li encareix la vida cada dia un poc més?, que pateix
per l’educació dels seus fills o que no sap si tornarà a trobar
feina? Aquesta gent es devia posar les mans al cap en escoltar
un president cada vegada més enfora, més tot sol i sense cap
tipus de capacitat crítica.
I és que la gent del seu president esperava una altra cosa, la
gent esperava el compromís de reduir el preocupant augment de
les llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques i per a
atenció especialitzada en els nostres hospitals; esperava escoltar
que no es produirien les reduccions que es fixaran per
l’aplicació de la Llei de dependència; o que anunciés un
compromís clar per fer tot el possible per aconseguir suspendre
de manera immediata els desnonaments en execució dels
primers habitatges i garantir que açò no torni a succeir. Res
d’açò no vam escoltar del president. La gent esperava del
govern del Sr. Bauzá el restabliment del diàleg amb els agents
socials i amb els consells econòmics; esperava no només
l’anunci de no tancar els hospitals de la Sang i Caubet sinó, a
més, el compromís de mantenir una òptima qualitat de servei.
Tots esperaven que manifestàs el compromís de retornar el
deute que el Govern té amb els consells i amb els ajuntaments,
i que avui mateix el vicepresident econòmic reconeixia, perquè
només així les institucions més pròximes als ciutadans podran
garantir uns mínims serveis d’atenció efectiva a aquests
ciutadans. Els hauria agradat sentir del nostre president una
defensa clara a l’Estat de les inversions que ens pertoquen, tren
d’Artà inclòs. O que dels serveis més bàsics com el de la
connectivitat aèria, amb la proposta formulada pel Partit
Popular del Sr. Matas de 30 euros de passatge entre illes inclòs.
La gent esperava comptar amb el decidit suport de
l’administració laboral a l’hora de fer front als abusos laborals
a què està sotmesa per part de les grans empreses, mentre
demana actituds decidides per contrarestar l’escurçament de la
temporada turística.
Idò res de tot açò, senyores i senyors diputats, no preocupa
a aquest govern. Tot el contrari, la gent veu un president que
només exigeix retallades i sacrificis a canvi d’un ràpid
creixement econòmic que ningú no es creu. D’açò encara n’hi
queda molt, i molt més serà si continuen pel camí únic de
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l’austeritat desmesurada. Coincidim, idò, amb el plantejament
de les propostes presentades pel PSM-Iniciativa, i les votarem,
per suposat, a favor. No estam d’acord, evidentment, amb les
decisions que cada dia pren el Govern, i al qual hauríem de dir
que una altra manera de governar és possible.
Les reclamacions plantejades per la ciutadania són evidents;
les iniciatives impulsades fins ara per les forces d’esquerra,
també; i és que la gent no entén ni comparteix que amb tot el
que ens està caient damunt el Govern hagi decidit fer batalla
desmesurada per devaluar la llengua i la cultura pròpies dels
ciutadans d’aquesta terra. Si mai no hi ha un moment ni un
temps oportuns per ferir sensibilitats i incrementar tensions
socials, decidir-ho fer ara de manera deliberada és una vertadera
irresponsabilitat. I aquí en veim, d’exemples. La gent no entén
ni comparteix que aquestes creuades culturals, absolutament
innecessàries, es plantegin en aquests moments de dura crisi
econòmica.
La gent es queda perplexa davant al determinació del
Govern per fer de Mallorca la destinació idílAlica dels fems
produïts arreu d’Europa; davant de la incapacitat que el
president demostra a l’hora de no tenir la capacitat de valorar de
forma crítica les incongruències que açò representa per a una
destinació turística que hauria d’aspirar a l’excelAlència. La gent
no comprèn la poca manya del president Bauzá i la seva
incapacitat per poder trobar entre tota la gent que l’envolta
dones vàlides per poder-lo acompanyar en el Govern; de veritat
que no n’hi ha?
(Petit aldarull)
No ens ho podem creure, açò és una qüestió d’homes, ens ve
a dir de manera subliminal el seu president amb una actitud més
pròpia de fa 200 anys i que els ciutadans del segle XXI de les
nostres illes no se’n poden avenir.
Igualtat, llengua, cultura, fins i tot, residus, de veritat era
necessari obrir fronts de batalla social enmig de la crisi
econòmica més dura que mai no hagin patit els ciutadans
d’aquesta terra? Els socialistes trobam que no, que ara toca més
que mai acords, recerca de consensos i prioritzar els esforços,
per açò també donarem suport a les resolucions presentades per
PSM-Iniciativa, i enmig d’aquest escenari de dificultats,
d’injustícies, de retallades, no ens hauria de sorprendre que la
ciutadania cada vegada més formada i més informada, amb més
criteri també exigeixi més, que la ciutadania demani
transparència i coneixement de les persones que legislen les
Balears, les nostres activitats, els béns i les rendes, que
exigeixin resoldre tots els dubtes que pengen sobre
l’honorabilitat del president, sobre la seva compatibilitat, sobre
la seva honestedat i que aquesta cambra hauria de deixar palesa
i més quan cada dia ens despertam amb noves notícies sobre les
trames de corrupció política i empresarial que tant de mal han
fet a les nostres institucions i que mereixen, no només una
condemna ferma, sinó a més a més una reacció contundent del
Govern i dels grups polítics per restablir la confiança dels
ciutadans envers les seves institucions.
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La gent demana transparència i coneixement de les decisions
preses que ens afecten a tots i ser consultada quan es rompen els
compromisos i la confiança que damunt els governants va ser
dipositada.
El Partit Popular no va plantejar mai durant la campanya
electoral la pujada d’imposts indiscriminada ni les retallades en
l’àmbit de la sanitat ni educatiu ni social. El Partit Popular no va
plantejar mai un increment de taxes que impossibilités l’accés
dels ciutadans als serveis més bàsics. Aquest no va ser el
compromís del Govern amb el qual concorria a les eleccions, el
contracte amb els ciutadans s’ha romput unilateralment, la
demanda de la ciutadania d’una consulta popular sobre les
retallades dels drets socials i els serveis socials es fa cada
vegada més evident i, d’açò, també n’hauríem de ser conscients.
Per això, a totes aquestes propostes presentades pel PSM
Iniciativa, també hi donarem suport.
Vaig acabant, Sr. President, i ho faig amb la consideració de
l’àmplia coincidència de plantejaments que es produeixen entre
les dues formacions d’esquerres que es troben representades em
aquesta cambra i que afecten totes les propostes de resolució
fins ara esmentades, les quals -repetesc- tendran el nostre
suport, àmplies coincidències amb el grup PSM Iniciativa, però
també alguna divergència que no podem obviar i que es troba
centrada en les condicions de sortida amb què, des de la
maduresa política, hauríem d’afrontar la reformulació territorial
de l’Estat espanyol.
És inqüestionable que l’estabilitat democràtica dels darrers
35 anys i el procés descentralitzador mitjançant l’estat de les
autonomies ens ha permès un bot qualitatiu en el benestar dels
ciutadans sense precedents a la nostra llarga història. Front als
que parlen de recentralització, nosaltres ens reafirmam:
l’autogovern és bo, beneficia les persones, també ho és que la
realitat social, econòmica i política que canvia a marxes
forçades ens exigeix a tots aprofundir, avançar i adaptar les
institucions a les necessitats majoritàries dels ciutadans.
Ajornar aquest debat no té sentit, per fer-ho, però, esdevé
necessari afrontar el debat, tant des de la consciència del camí
recorregut com també des de la llibertat que atorga la no
imposició de límits que dificultin les solucions finals d’acord,
que la proposta federal és la que nosaltres creiem que és la que
ha de donar resposta a una fiscalitat més justa als esforços dels
ciutadans de cada regió, açò per suposat; que aquesta s’hagi de
fer i s’hagi de fixar de sortida amb un límit del 4%, aquí tenim
els nostres dubtes i per això mateix no li donarem suport.
Ara sí ja acab donant suport a totes les propostes presentades
que suposen aprofundir en una major transparència i
participació de la ciutadania i a aquelles que condemnen la
corrupció i el descrèdit de governs anteriors, dels quals mai no
se’n recorda el Partit Popular.
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Per suposat, donarem suport a totes les propostes de
resolució que representen una clara defensa de l’estat del
benestar i de la qualitat de vida dels ciutadans. De fet, el nostre
grup n’ha presentades moltes que o bé són coincidents o bé
permeten complementar la idea d’una defensa a ultrança de
l’estat del benestar, com ara són les corresponents a l’educació,
no existents en aquest cas en les presentades per vostès i que insistesc- es complementen perfectament en aquest ideari
conjunt i deixarem com a divergència les condicions de sortida
en el debat de l’evolució de l’estat de les autonomies, ho farem
a l’espera de poder veure més tard o més prest un canvi de rumb
en les polítiques econòmiques, socials, institucionals del Govern
del Partit Popular.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Pons. Intervenció del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Alejandro Sanz.
EL SR. SANZ I BENEJAM:
Gracias, Sr. President. Señoras y señores diputados, una vez
analizadas las propuestas de resolución como consecuencia del
debate de orientación política general del Govern resulta que
muchas de las iniciativas que hoy debatimos del Grupo
Parlamentario PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
ya han sido debatidas en esta legislatura, de ahí que volvamos
a decirles lo mismo, como no podía ser de otra manera.
Mi intervención se centrará en tres partes, en la primera
argumentaré los motivos por los cuales no aceptamos algunas
de sus iniciativas, en segundo lugar hablaré de las propuestas
que contarán con nuestro apoyo y por último presentaré algunas
transacciones en sus iniciativas con el objetivo de intentar llegar
a un acuerdo político. Otra cosa es que ustedes no quieran, pero
nuestra intención es consensuar y acordar una propuesta común.

Luego, por otro lado, insisten en el derecho de decidir
mediante consultas populares sobre los recortes de derechos
sociales y servicios públicos. A nuestro grupo lo que más le
sorprende es que ustedes limitan las consultas populares a los
temas que ustedes realmente les interesa, mucho hablar de
realizar consultas populares, pero cuando se planteó una
consulta popular para cambiar el nombre de Maó, Mahón,
ustedes se oponen y arman un revuelo por las redes sociales.
Eso no es serio. Consulta sí, pero en función de cómo les
interese. Tenemos que avanzar hacia la participación ciudadana,
pero con iniciativas realistas y sin demagogia.
Luego siguen con instar al Govern a prohibir por ley la
importación de residuos en nuestras islas, en ese sentido debo
decirles una vez más que no se cambian ninguno de los
objetivos del plan director de residuos de Mallorca de la anterior
legislatura y que esta medida supone una solución para no tener
que subir la tarifa de tratamiento de residuos.
Estoy convencido de que su postura tan radicalizada es una
cuestión puramente política, sin ninguna base técnica ni
económica y que sólo pretenden generar alarma y cuestionar la
gestión del Govern, una oposición que se opone porque se tiene
que oponer, sin argumentos sólidos. Esto, sinceramente, no es
actuar, señores de la oposición, con responsabilidad.
Luego, piden que el Govern ejecute el trazado hasta Artà y
el cumplimiento del Ministerio de Fomento del convenio
ferroviario con las islas. No entiendo realmente, señores de la
oposición, cómo se atreven a reivindicar el famoso convenio
porque cuando ustedes recibieron 43 millones del Gobierno
central, ustedes, como les gusta tanto despilfarrar, lo que hacen
son adjudicaciones por un valor de 220 millones de euros. Sin
duda, como diría mi compañero Carlos Veramendi, toda una
fiesta ferroviaria sin ningún paliativo, toda una fiesta
ferroviaria. Por tanto, espero que voten a favor de la auditoria,
porque creo que se tiene que investigar toda la fiesta ferroviaria
de su etapa.

Centrándonos en aquello a lo que no daremos apoyo, no
podemos dar respaldo a la propuesta donde pretenden defender
la soberanía fiscal ya que defendemos un modelo de
financiación totalmente diferenciado al que ustedes proponen,
en el que se garantice que nuestra comunidad autónoma
disponga de la misma financiación por habitante que el resto de
comunidades autónomas, precisamente por ello estamos
absolutamente en contra del actual modelo de financiación
autonómica. Es un modelo injusto y negativo para Baleares, un
modelo fruto de la Ley 22/2009 que aprobó el Partido Socialista
en el Congreso de los Diputados con el voto en contra del
Partido Popular, ha situado nuestra comunidad autónoma a la
cola de la financiación de España.

Luego, tanto reivindicar el trazado del tren hasta Artà y
presentar mociones hasta... por todos los ayuntamientos,
decirles que cuando ustedes gobernaron sólo ejecutaron un 20%
del proyecto. Por tanto, estaría bien que retirasen esta propuesta.

Compartimos, por tanto, su preocupación por esta cuestión,
pero nuestra posición es la de modificar el actual sistema de
financiación y por lógica la Ley 22/2009, de financiación de las
comunidades autónomas, con el objetivo que Baleares se sitúe
en la media de la financiación de todas las comunidades.

Señores de la oposición, hablar y escuchar a coste cero es
posible. Hablar y escuchar a coste cero es posible y esto es lo
que este gobierno tiene que hacer a diferencia de lo que...ya
todos sabemos lo que costaban las reuniones que ustedes
convocaban.

Por otro lado, no podemos dar apoyo tal y como ustedes
tienen redactada la propuesta de restablecer el Consell
Econòmic i Social y el Consell de la Joventut, pero sí quisiera
dejar claro que este gobierno apuesta por el diálogo social
llegando a imponer desacuerdos para nuestra comunidad en el
seno de órganos de participación, como se ha hecho esta
mañana, como es en el Fórum Baleares Competitiva donde
están representados todos los agentes sociales.
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Proponen que rechacemos que en el Govern no haya
ninguna mujer -y esa sí que es buena, esa sí que es buena- que
forme parte del Consell de Govern. Mire, le contestaré con dos
cifras: cuando ustedes gobernaron la comunidad autónoma en
la anterior legislatura tenían 147 cargos políticos, ¿saben
cuántos eran mujeres? 54. Es decir, ustedes tenían 35 cargos que
eran mujeres frente al 65% que eran hombres, ahora este govern
en sus cargos políticos mantiene un 50-50, entre hombres y
mujeres, ustedes hablan y el PP actúa. Entendería, por tanto, que
también, señores de la oposición, retiraran esta propuesta por
incoherente y ridícula.
El resto de propuestas que no aceptaremos, la explicación de
voto está en los diarios de sesiones de esta cámara, ya que son
temas reiterativos y recurrentes por parte de su grupo político.
En cuanto a lo que sí que daremos apoyo será a la propuesta
número 7 y le quisiéramos realizar las siguientes transacciones
a los puntos 4, 8, 9, 14, 16 y 19.
En cuanto al número 4, decirles que el Govern ya trabaja
conjuntamente con el Ministerio de Trabajo para que los
inspectores puedan actuar contra los abusos laborales y
situaciones irregulares. Por lo tanto, lo que hacemos es
incorporar que se siga coordinando el trabajo entre el Govern y
el Ministerio de Trabajo.
Por otro lado, la número 8, entendemos que el conflicto
entre Israel y Palestina no es el único existente en la actualidad,
por lo que propondríamos transaccionarlo de una forma global
con el siguiente texto: “El Parlament de les Illes Balears
condemna qualsevol tipus d’agressió entre pobles i nacions,
insta el Govern de l’Estat, la Unió Europea i la comunitat
internacional a contribuir a la resolució dialogada dels
conflictes i a lluitar pel compliment de les resolucions de
Nacions Unides en defensa dels drets humans”.
La número 9, propondríamos un nuevo texto que es la
misma propuesta alternativa que nuestro grupo ha presentado a
una propuesta del Partido Socialista. Es decir: “El Parlament de
les Illes Balears considera de extrema urgencia solucionar la
problemática dels desnonaments i instar el Govern d’Espanya
a continuar la modificació de la legislació en matèria
hipotecaria per instaurar la dació en pagament i altres
mesures de població en risc”.
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Señores de la oposición, las personas también existían antes,
existían antes no sólo ahora, antes.
La número 14 parece tristemente que ustedes no quieran...,
es una lástima que se cierren en esa postura y no quieran llegar
a un acuerdo. Como saben, ahora se ha formado una comisión,
mejor dicho una ponencia de transporte aéreo entre todos los
grupos parlamentarios y ahí sería un buen foro para debatir
propuestas para una mejor conectividad entre las islas.
En estos momentos, este govern ha conseguido, con
actuaciones más que evidentes, como es el caso de la OSP de
Menorca con Madrid, que el Gobierno central sea receptivo en
su implicación con el transporte aéreo. Por tanto, proponemos
un nuevo texto más acorde con la situación actual, merece la
pena que todos nos pongamos de acuerdo, todos los grupos
políticos nos pongamos de acuerdo, aunque ya vemos que
ustedes no están muy por la labor.
El texto que proponemos sería el siguiente: “El Parlament de
las Illes Balears da apoyo al Govern de las Illes Balears en el
marco del estudio y de propuestas de mejora que se están
realizando junto con los consejos insulares de Menorca y de
Ibiza con el objetivo de mejorar -que es lo que todos queremosla vigente OSP interislas”.
La número 16, decirles que el Govern ya está elaborando un
plan para reducir las listas de espera en las intervenciones
quirúrgicas y por tanto decirles que desde octubre se están
reduciendo las listas de espera.
Aquí, me gustaría decir una cosa que antes ha comentado y
me gustaría referirme a las palabras que ha dicho mi compañera,
la Sra. Carolina Torres, solo decir, un dato, simplemente que
esto se tiene que aclarar, que hay dos cargos y me sigo
reafirmando, dos cargos de la Conselleria de Sanidad que en la
anterior etapa y fruto de algunas gestiones están imputados y
que día 5 de diciembre va a tener que ir a declarar.
(Alguns aplaudiments)
Por tanto, me sigo reafirmando en lo que ha dicho mi
compañera y... bueno, todo lo que ustedes quieren, esto son
datos y es así de claro.
(Remor de veus)

En cualquier caso en este punto quisiera hacer una pequeña
aclaración, parece que el tema de los desahucios es un tema...,
es un drama social evidentemente y parece que es una novedad
de ahora, ya existían y con mayor virulencia. Cuando gobernaba
el Partido Socialista en España había 300.000 desahucios, fruto
de la gestión del Sr. Rodríguez Zapatero. Con la crisis del 93 se
produjeron el triple de desahucios que ahora, y los que ahora se
preocupan por las personas nada dijeron del tema de los
desahucios. Ahora por primera vez con un gobierno del Partido
Popular se está intentando poner... dramas familiares.

El número 19 desde el punto de vista coherente y
responsable proponemos transaccionarla de la siguiente manera:
“El Parlament... si ustedes me dejan...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
EL SR. SANZ I BENEJAM:
...supongo que a usted le interesa ahora lo que voy a decir ahora,
que es el tema de cooperación internacional. Si a usted le
interesa pues sigo. Le digo que si le interesa por lo siguiente,
porque ustedes proponen aquí que se ponga en la disponibilidad
presupuestaria un 0,7% en cooperación internacional y qué
casualidad que en la etapa del Partido Popular de 2004 a 2007
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en los presupuestos se destinaba un 0,7% y en su etapa lo bajan
a un 0,4. Sí, un 0,4. Un 0,4 destinaron ustedes a cooperación
internacional y ahora piden el 0,7. Por tanto, esa es la muestra
que evidencia de lo que sería realmente... lo que ha sido su
gestión.
Por lo tanto, intentaremos, a ver si al grupo del PSM le va
bien aceptar algunas de las propuestas para intentar algún tipo
de consenso, sobre todo en el tema del transporte aéreo, que es
un tema que nos interesa a todos.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Sr. Martí, quan vostè vulgui.

S’ha esmentat una qüestió que no crec que fos l’element
important com és el nom de la ciutat de Maó, jo simplement li
voldria fer una reflexió. La consulta popular, l’Ajuntament de
Maó no l’ha portada a terme i era una promesa del programa
electoral del Partit Popular i no l’ha duita a terme, ha optat per
una altra via. I no es demanava fer una consulta popular per
canviar el nom de la ciutat, sinó per decidir sobre una norma
ortogràfica, jo li diria que si vol podem fer una consulta popular
i la feim sobre la hac, però la hac de Mahón i així seria una
consulta sobre una qüestió ortogràfica, que no era la lògica i el
sentir de les consultes. Les consultes es fan perquè s’expressin
els ciutadans, no per decidir sobre normes ortogràfiques.
Es demana participació democràtica, clar que sí, i nosaltres
continuam defensant que CES i el Consell de Joventut eren els
espais idonis i adequats per promoure aquest diàleg social a cost
zero, a cost zero. El CES i el Consell de Joventut varen
presentar diverses propostes perquè aquest cost fos fins i tot
zero i el Partit Popular, el Govern ha dit que no.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Gràcies, Sr. President. Intentaré resumir de manera clara i
respondre les diferents propostes que s’han fet. En primer lloc
vull agrair al Partit Socialista el suport a les diferents propostes
de resolució que han presentat. Entenem, comprenem la no
coincidència en la proposta número 1, partim de models
diferents. El nostre model de finançament i d’autogovern no
passa...
EL SR. PRESIDENT:
Pregaria un poc de silenci, per favor, a totes les parts.
Gràcies.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
... per un model federal i sí sobiranista i per tant, també
sobiranista en la fiscalitat i en el finançament del nostre país. Es
tracta de models de país i, bé, entenem les diferències i per tant,
també entenem que no hi donin suport, tot i que és el nostre
plantejament i la nostra postura que defensam.
Tampoc el Partit Popular no accepta aquesta primera
proposta, també ho entenem i la distància en aquest cas en el
model de país, doncs, ja no crec que mereixi cap comentari.
Sí que voldria en tot cas comentar o fer referència a alguns
aspectes que ha esmentat el Partit Popular, en primer lloc sobre
les consultes populars. No, no, nosaltres estam d’acord que es
duguin a terme les consultes populars, crec que ho hem
demostrat, hem duit propostes a aquest parlament en aquest
sentit perquè allò que diu l’estatut es pugui legislar i es pugui
desenvolupar i creim que és una mesura democràtica, necessària
sempre i avui més que mai quan els ciutadans demanen tenir
veu en mesures tan importants que afecten els drets socials.

A cost zero, és possible el diàleg? Sí, és clar que és possible
el diàleg. Jo em deman, és possible parlar i venir aquí a escoltar
per part del Govern a cost zero? Ve el Govern aquí a escoltar en
el Parlament a cost zero? Quants plenaris cobrarà avui el
Govern d’aquesta comunitat autònoma? És això cost zero?
(Remor de veus)
Donem suport ..., es diu que es dóna suport a la proposta de
resolució número 7, la veritat és que la vull llegir i n'estic
content, diu "el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a exigir davant les instàncies de la Unió Europea que el
tipus d’interès dels préstecs procedents del Banc Central
Europeu per al sosteniment de les administracions públiques
sigui de l’1%, independentment de la mediació de la banca
privada". Enhorabona, crec que podem estar d’enhorabona si hi
ha unanimitat avui, aquí, perquè aquesta proposta tiri endavant,
voldrà dir que podrem generar marge, podrem generar marge en
aquesta comunitat perquè els recursos es destinin a allò que
realment la nostra comunitat necessita.
Quant a les transaccions que s’han proposat, se n’ha
presentat una, la que es refereix a la proposta número 9, sobre
els desnonaments. He de dir que l’acceptaríem sempre i quan la
darrera frase acabés "amb la dació en pagament". És a dir, allò
que diu, "i altres mesures de persones en risc" no formés part de
la transacció. Simplement perquè nosaltres creim que no hi ha
d’haver restricció a persones en risc sinó a tota la població i que
és una problemàtica, en aquest cas, que creim que el decret del
Govern de l’Estat no resol, creim que deixa moltes famílies fora
i, per tant, volem evitar una altra vegada que es pugui produir
aquesta discriminació.
Quant a les altres transaccions no les acceptaríem. Jo vull fer
només un comentari a dues d’elles, una respecte del transport
aeri. Com ja li vaig comentar en el seu moment estaríem
d’acord amb el contingut de la seva proposta, però no estam
d’acord que se substitueixi el contingut, el text de la nostra
proposta de resolució, la nostra proposta posa èmfasi en la
urgència que aquest tema es resolgui i posa èmfasi també en una
proposta molt concreta que és la que la plataforma del transport
aeri ha defensat i que creim que nosaltres també hem d’exposa
i defensar aquí.
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També quant a les llistes d’espera a la proposta número 16.
Se’ns diu que això ja es du a terme i que, per tant, podríem
redactar, aplicar un nou redactat en aquesta proposta. Nosaltres
insistim que no funciona, si realment es fa feina no funciona, els
resultats no s’han posat de manifest i per açò parlam de pla de
xoc, de necessitat que el Govern hi dediqui màxims esforços per
tal de reduir aquestes llistes d’espera.
I pràcticament res més, segurament em deix alguna
d’aquestes transaccions, però sí que voldria tal vegada posar
èmfasi en l’acord, per acabar la meva intervenció, i l’acord crec
que avui és per materialitzar allò que afecta moltes famílies que
queden sense casa, que queden en el carrer per unes
circumstàncies sobrevingudes imprevistes i que aquest govern,
aquest parlament es manifesta i reclama una solució urgent a
aquesta situació. Creim que açò és el que reclama la ciutadania
i creim que avui el Parlament es pot felicitar si realment es
pronuncia unànimement en aquest sentit.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Martí. Debat de les 78 propostes del
Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 9532/12. Per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Antònia Vallès.
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'anunci del president del Govern d'un pla
d'equilibri financer per tal de mantenir en funcionament els
hospitals General i Joan March.
2. El Parlament de les Illes Balears constata la nulAla
actuació de l'anterior govern en relació amb reclamar el
finançament de carreteres, i manifesta la seva satisfacció
en relació amb el compromís del Govern de l'Estat per tal
d'abonar els 333 milions d'euros del Conveni de carreteres,
reconegut a la sentència del Tribunal Suprem.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern,
dins el marc de la Llei d'emprenedors i empreses, ha
confeccionat (febrer 2012) el Pla d'internacionalització en
el qual hi han participat 30 tècnics de la conselleria i 50
associacions i institucions. S'ha fet de manera conjunta i
amb els esforços del Govern, les Cambres de Comerç (de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera) i l'ICEX
(Instituto Español de Comercio Exterior). El Pla recull els
principals accions, programes i serveis que les institucions
indicades duran a terme durant l'any 2012.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que fruit de la
Llei d'emprenedors i empresa s'aposta pel finançament de
les empreses i dels emprenedors a través de la societat de
garantia recíproca ISBA. De fet, arran de l'impuls donat
per la llei i gràcies als avals d'ISBA s'han creat un 38%
més d'empreses i s'han iniciat un 80% més de projectes
d'emprenedors respecte del període anterior a la llei. Així
mateix, el Parlament de les Illes Balears constata que
l'aportació de l'actual govern de les Illes en el 2011
(5.800.000 euros) al fons d'ISBA representa un 75% del
total de les aportacions efectuades en els darrers vuit anys.
A més, el Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
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continuar fent feina, dins el marc de la Llei d'emprenedors,
per fomentar l'esperit emprenedor entre la gent jove.
5. El Parlament de les Illes Balears constata la feina
desenvolupada pel Govern de les Illes Balears quant a la
reducció d'empreses públiques i anima el Govern de les
Illes Balears a continuar amb les polítiques de reducció del
sector públic instrumental d'aquesta comunitat.
6. El Parlament de les Illes Balears constata que la millor
manera de generar confiança i reactivar l'economia és
pagant les factures als proveïdors, així mateix, el
Parlament de les Illes Balears constata que el mecanisme
extraordinari de pagament a proveïdors, que va suposar
injectar més de 842 milions d'euros a l'economia de
Balears, va significar un important estímul econòmic per a
les nostres illes, que va permetre abonar un total de
245.000 factures.
7. El Parlament de les Illes Balears constata que l'actual
sistema de finançament de les comunitats autònomes,
aprovat pel govern del president Rodríguez Zapatero, és
injust i negatiu per a les Illes Balears i dóna suport a totes
les accions que s'estan portant a terme per part del Govern
de les Illes Balears encaminades a la modificació de
l'actual sistema de finançament de les comunitats
autònomes.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar a la senda del compliment del
dèficit i la racionalitat de la despesa pública, garantia de
futur, tot mantenint els serveis públics essencials. Així, el
Parlament de les Illes Balears constata el fracàs de les
polítiques d'increment de les despeses i d'increment
exponencial de l'endeutament i del dèficit, el final de la
cultura de la subvenció i de l'intervencionisme públic, i que
aquestes polítiques han provocat que dins els anys 2012 i
2013 s'hagi de dedicar més del 22% del pressupost a
amortització de deute i a pagament d'interessos. Finalment,
el Parlament de les Illes Balears constata que les polítiques
de racionalització i de millora en la productivitat obrin una
nova forma d'entendre la política econòmica que traspassa
el protagonisme de la reactivació econòmica a la iniciativa
privada.
9. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
discrepància i el seu rebuig pel fet que les partides
destinades a la construcció del Parc Bit de Menorca i el
Pati de Sa Lluna, al municipi d'Alaior, i del centre
d'interpretació a S'Enclusa de Ferreries, van ser gastades
per pagar despesa corrent i de personal.
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10. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs
rotund del Pla de rehabilitació integral de la Platja de
Palma de l'anterior equip de govern, al qual es varen
destinar més de 17 milions d'euros finalistes que no es
varen traduir en cap millora per als ciutadans, dels quals
no ha quedat ni un euro per poder invertir al dit àmbit, i
insta el Govern de les Illes Balears a auditar les partides
que pel Govern d'Espanya foren destinades al Consorci de
la Platja de Palma de 2007 a 2011, i l'oportunitat i la
legalitat de les finalitats a què els esmentats cabals foren
destinats.
11. El Parlament de les Illes Balears constata que la
transparència és fonamental per al bon funcionament de
l'Administració i que, segons indica la Sindicatura de
Comptes, en 2010 el 90% de les empreses públiques es
trobaven en situació de legalitat adversa.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un projecte de llei que valori el
sector audiovisual com a sector estratègic a les nostres
illes i fomenti l'activitat empresarial en aquest sector.
13. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca que
fa el Govern de les Illes Balears perquè des de les
institucions europees es reconegui el fet insular de la
nostra comunitat i, en conseqüència, es rebin
compensacions per palAliar els desavantatges territorials.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a constituir un partit judicial a Formentera i a crear
un jutjat de primera instància a l'illa.
15. El Parlament de les Illes Balears constata l'avanç que
suposa la bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat
Social dels treballadors fixos discontinus per millorar una
de les figures contractuals més comunes en el nostre
mercat de treball.
16. El Parlament de les Illes Balears constata que l'atur és
el principal problema de les Illes Balears i que va
augmentar de forma alarmant durant l'anterior legislatura
en 46.000 nous aturats, i insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant amb reformes legislatives i
estructurals per facilitar la creació d'ocupació per part de
la iniciativa privada.
17. El Parlament de les Illes Balears constata que des de la
Direcció General de Treball i Salut Laboral s'ha treballat
intensament per lluitar contra la sinistralitat laboral a les
Illes Balears des de tots els fronts amb la colAlaboració
d'empreses, treballadors, agents socials, fundacions,
mútues i inspecció de treball; i que fruit d'aquest treball
Balears ha liderat la caiguda de l'índex de sinistralitat
laboral en el segon trimestre de l'any, amb una baixada del
26% respecte del mateix període de 2011.
18. El Parlament de les Illes Balears constata que entre els
anys 2008 i 2010 es varen deixar perdre 1.528.251,70
euros del fons de foment de la contractació estable,
cofinançat al 50% per la Unió Europea, que va dirigit a la
inserció laboral dels colAlectius amb majors dificultats

(joves, dones, aturats de llarga durada, majors de 45 anys,
persones sense formació ... ).
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears constata que
el passat dia 25 d'agost el Govern de les Illes Balears va
aprovar una nova convocatòria d'aquestes ajudes per un
total de 800.000 euros.
19. El Parlament de les Illes Balears constata que la mala
gestió la passada legislatura dels fons socials europeus que
rebé el SOIB han dut al bloqueig per part de la Unió
Europea de 38 milions d'euros per irregularitats com ara
no realitzar les tasques descrites als manuals operatius,
manca d'informació i orientació als usuaris, manca de
comprovació de pagaments, no fer revisió ni seguiment dels
resultats de les auditories fetes pels organismes europeus
... Així mateix, el Parlament de les Illes Balears constata
l'esforç realitzat per tècnics i personal del SOIB per tal
d'anar revisant 1.528 expedients que es trobaven sense
fiscalitzar i que corresponien a 124.368.212 euros pendents
de liquidar d'ajudes a l'ocupació donades sense control ni
supervisió.
20. El Parlament de les Illes Balears constata que les
polítiques de maquillatge com ara el PLAN E per acabar
amb l'atur son un autèntic fracàs ja que el 96% dels
treballadors van ser acomiadats en acabar el projecte, es
van finançar 32.000 projectes amb un cost de 13.000
milions d'euros i el 70% dels expedients no varen acreditar
necessitat pública d'inversió.
21. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears que presenti en seu parlamentaria el projecte
de règim jurídic per a la instalAlació, l'accés i l'exercici
d'activitats a les Illes Balears, que mitjançant els principis
de bona fe i de llibertat, aconsegueixi un nou règim més
eficaç.
22. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu total
suport al Govern de les Illes Balears per la creació de la
Central de Contractació. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears dóna el seu total suport al Govern de les Illes
Balears per les mesures adoptades de simplificació
administrativa com són el I Pla de simplificació
administrativa, i la tramitació del nou Decret de
simplificació documental, i l'insta que continuï amb aquesta
tasca. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata la necessitat de dur a terme polítiques d'estalvi i
dóna el seu suport al Govern de les Illes Balears per les
mesures adoptades com la centralització de la contractació
de l'electricitat de l'Administració pública de la CAIB, la
centralització del parc mòbil del Govern i la subhasta de
béns de titularitat pública, entre d'altres; i l'insta que
continuï posant en marxa mesures de racionalització.
23. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu total
suport al Govern de les Illes Balears per la modificació de
la Llei de funció pública, que permet que el títol acreditatiu
de coneixement del català sigui un mèrit i no un requisit.
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24. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la tramitació de la Llei de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, impulsada pel
Govern d'Espanya, i insta el Govern de les Illes Balears
que adapti la Llei de la bona administració i del bon
govern al nou règim normatiu.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que presenti el Projecte de llei de coordinació
de policies locals. Així mateix, el Parlament constata la
gran tasca que desenvolupa el policia tutor per combatre
l'absentisme escolar de menors a les nostres illes, i insta el
Govern de les Illes Balears que continuï impulsant aquesta
figura policial.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant actuacions en el penyasegat del port de Maó.
27. El Parlament de les Illes Balears rebutja la pèssima
gestió de l'ATB per part del govern del pacte que va
generar un deute de 38 milions d'euros que va deixar
greument afectats els comptes de la Conselleria de
Turisme.
28. El Parlament de les Illes Balears constata l'adequada
política de la Conselleria de Turisme en la millora de les
condicions per a la legalització de places turístiques, que
ha fet possible triplicar el nombre de places legalitzades en
un sol any respecte de les que varen ser legalitzades pel
pacte al llarg de quatre anys.
29.El Parlament de les Illes Balears rebutja la negligència
del govern del pacte per haver deixats impagats mes de 9,5
milions d'euros a les companyies navilieres, la qual cosa va
posar en perill la subsistència de dites empreses,
l'estabilitat laboral dels seus treballadors i la connectivitat
marítima entre illes i de Balears amb la península.
30. El Parlament de les Illes Balears constata que la nova
Llei del turisme:
1. És l'element fonamental per incentivar l'activitat
econòmica en
2. general i la turística en particular.
3. Incideix directament en la millora de l'entorn turístic i
mediambiental, la millora del producte, de la formació
i de la innovació.
4. Que en només quatre mesos des de la seva aprovació ja
ha generat confiança i seguretat en empresaris i en el
sector turístic fins al punt que han estat presentats
nombrosos projectes de reformes d'allotjaments
turístics per incrementar la seva qualitat.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar amb la seva política de foment de creuers de
petita i mitjana eslora, en el marc dels ports d'àmbit
autonòmic com activitat turística, per la seva gran
capacitat de creixement i font important de creació de
riquesa i de llocs de feina.
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32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar apostant per la celebració, en
colAlaboració amb el sector privat, d'esdeveniments
esportius que suposin un plus per al turisme, per a l'esport
i que contribueixin a la desestacionalització.
33. El Parlament de les Illes Balears constata que
l'aprovació del Decret Llei de la Platja de Palma dóna un
pas endavant per prosseguir amb la revalorització integral
de la Platja de Palma a pesar de la greu crisi econòmica.
34. El Parlament de les Illes Balears reconeix la innovació
en matèria de turisme que ha suposat la creació de la Mesa
de Batlles pel Turisme, per la seva missió de coordinació,
trobada, formació, informació i impuls al municipalisme.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar prioritat a les iniciatives generadores
d'ocupació, de desestacionalització, de qualitat, de
diversificació i de promoció de l'activitat turística
d'aquesta comunitat.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar un pla d'actuacions encaminades
a cercar acords amb l'obertura de nous mercats turístics.
Així mateix, insta el Govern de les Illes Balears a
especialitzar, diversificar i enriquir l'oferta turística actual,
impulsant una estratègia de promoció que se centri en els
productes turístics que ens diferencien com a destinació i
que ens ajudin a l'allargament de la temporada turística.
37, El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant actuacions relacionades
amb el desenvolupament de l'esport adaptat i la
incorporació a la pràctica esportiva de les persones amb
discapacitat.
38. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport a les gestions dutes a terme pel Ministeri de Foment
i el Govern de les Illes Balears, amb participació del
Consell de Menorca per a la creació i posada en marxa de
l'Obligació de Servei Públic del trajecte Madrid-Menorca;
reconeix la seva ràpida aprovació i dotació pressupostària;
i agraeix l'esforç que s'està fent perquè els tràmits finalitzin
el més prest possible per a la seva entrada en
funcionament.
39. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca
realitzada pel Govern central i el Govern de les Illes
Balears per cercar solucions, siguin l'OSP o altres, que
també garanteixin la connectivitat d'Eivissa a preus
assequibles.
40. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de disposar d'una llei pròpia de la nostra
comunitat autònoma en matèria de mobilitat i transport
terrestre.
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41. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja la
mala gestió duta a terme la passada legislatura del conveni
ferroviari. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata i rebutja la mala gestió realitzada en la passada
legislatura amb la societat pública TRAM BADIA, SA.
42. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
les Illes Balears que realitzi una auditoria, tècnica,
econòmica i jurídica de les obres dutes a terme la passada
legislatura amb el conveni ferroviari.
43. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància que suposa la creació del comitè de
coordinació aeroportuària per avançar en la
descentralització i la cogestió dels nostres aeroports.
44. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de reformar la Llei de ports de les Illes
Balears i la modificació del seu reglament. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al Govern
de les Illes Balears en les mesures de transport aeri i
marítim presentades al Govern central.
45. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància que les principals institucions donin suport al
projecte del corredor ferroviari de la Mediterrània.
46. El Parlament de les Illes Balears constata que a la
Comissió Balear de Medi Ambient, quan va arribar el
Partit Popular al Govern, hi havia pendent de tramitació
per part de la Comissió 777 projectes i que ara a
l'actualitat hi ha 341 projectes pendents, dels quals 225 són
per falta de entrega de documentació i altres per part del
promotors.
47. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
redacció del Pla d'energies renovables per a Menorca, illa
pionera en aquesta iniciativa, per tal que es pugui
començar a aplicar durant el 2013 i serveixi de base per a
la resta de les illes de la comunitat.
48. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport al projecte de connexió de la dessaladora de
Ciutadella per tal que pugui subministrar aigua en xarxa
a la resta de municipis de Menorca i ajudar a resoldre el
problema de clorurs i nitrats. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer
les gestions oportunes per interconnectar la dessaladora de
Santa Eulàlia a Eivissa amb la resta de la xarxa de l'illa.
49. El Parlament de les Illes Balears qualifica de
"prioritari i estratègic" aconseguir, per al sector
agrícolaramader de la comunitat, el reconeixement dels
costs d'insularitat amb noves fórmules de compensació i
bonificació a la PAC 2014-2020; i dóna suport a totes les
actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes Balears
per aconseguir aquest objectiu.

50. El Parlament de les Illes Balears insta a crear un pla de
actuació per tal de millorar l'estat dels nostres boscs i
mantenir i prevenir incendis a les èpoques estivals.
51. El Parlament de les Illes Balears constata
l'incompliment del govern anterior a l'hora d'executar el
projecte de les pluvials d'Alaior i insta el Govern de les
Illes Balears a reiniciar les actuacions per solucionar
l'evacuació de les pluvials d'aquest municipi.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la instalAlació de fondejos
ecològics per tal de preservar les praderies de posidònia.
53. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per pagar les ajudes pendents
als agricultors i ramaders, ja que es varen trobar amb un
deute de 10 milions d'euros d'ajudes pendents, algunes de
2008: 5.500.000 de fons propis de la comunitat, 3.800.000
del Pla de Desenvolupament Rural i 1.800.000 de
PROAGRO i PROALFA.
54. El Parlament de les Illes Balears constata que
l'impagament dels ajuts d'habitatge per part de l'anterior
govern suposen un greu condicionament per a la política
d'habitatge que desenvolupa l'actual govern. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata que durant
l'anterior legislatura l'IBAVI es va endeutar amb inversions
inútils i innecessàries que hipotequen les noves inversions.
55. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
iniciativa del Govern de les Illes Balears per impulsar la
primera Llei de pesca autonòmica, amb els objectius de
dotar el sector de la pesca de Balears d'un marc normatiu
que permeti la seva ordenació i la regulació de l'activitat
pesquera a les Illes Balears en tot el seu procés, des de
l'extracció fins a la comercialització.
56. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de que el Projecte de llei de protecció i ús
sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de
28 de juliol, de costes, doni un tractament diferenciat a
l'illa de Formentera i possibiliti una nova delimitació que
serà més justa per als ciutadans d'aquesta illa.
57. El Parlament de les Illes Balears constata l'important
esforç econòmic del Govern de les Illes Balears per dur a
terme les obres, les millores i el manteniment dels centres
educatius de les Illes Balears així com l'esforç per fer
efectius els pagaments pendents amb els centres docents
que provenien de l'anterior legislatura.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a palAliar el dèficit històric que pateix l'illa
d'Eivissa en matèria d'infraestructures educatives amb la
priorització del projecte del nou IES de Santa Eulàlia des
Riu, del Nou CP de Sa Joveria de Vila, i de l'ampliació del
CP de Santa Gertrudis. Així mateix, quant a
infraestructures culturals a Eivissa, el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el
Govern central a obrir en breu el museu monogràfic de
Puig d'Es Molins d'Eivissa.
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59. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que a Formentera s'ofereixi una oferta de Formació
Professional, d'acord amb la demanda existent però seguint
els criteris d'optimització de recursos disponibles del
Govern de les Illes Balears.
60. El Parlament de les Illes Balears constata que l'any
2011 el govern del pacte d'esquerres només va fer efectives
dues mensualitats de les transferències amb la UIB i va
deixar la Universitat amb un greu problema de liquiditat.
Contràriament, la prioritat del govern actual ha estat
pagar les despeses nominatives a la Universitat de les Illes
Balears.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un nou pla de ciència, tecnologia
i transferència del coneixement amb mesures concretes
realistes i mesurables.
62. El Parlament de les Illes Balears constata que
l'anterior govern va esperar quatre anys per treure una
convocatòria de recerca que ha hagut d'executar el govern
actual per tal de donar suport a quaranta grups de recerca
durant tres anys, ja que els anys 2009, 2010 i 2011 no hi va
haver cap convocatòria.
63. El Parlament de les Illes Balears constata la necessària
modificació sobre la normativa en matèria de convivència
en els centres escolars que després de més de 20 anys de
legislació sota un mateix model educatiu ha sofert una
deterioració progressiva.
64. El Parlament de les Illes Balears constata l'impuls que
suposa la llibertat d'elecció de primera llengua i insta el
Govern de les Illes Balears al seu desenvolupament
mitjançant el decret pel qual es regula el tractament
integral de les llengües en els centres docents no
universitaris de les Illes Balears.
65. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de les activitats de formació del Centre de
Referència Nacional en Nàutica (Centre de la Mar) de
Maó, i insta el Govern de les Illes Balears a potenciar les
seves activitats.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
continuar amb la política de desplaçaments dels metges de
Mallorca, sempre que sigui possible per criteris mèdics, a
les illes d'Eivissa, de Menorca i de Formentera per tal de
passar consultes i evitar els desplaçaments dels usuaris de
l'Ibsalut.
67. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
decisió del Govern de les Illes Balears d'haver racionalitzat
la despesa sanitària amb una optimització dels recursos
mitjançant mesures com són la reducció de les estructures
directives, la central de compres, l'ús racional del
medicament i l'ús racional de les noves tecnologies dins
l'àmbit sanitari públic.
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68. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la seva decisió de donar una solució
definitiva al pagament dels complements dels professionals
mèdics de les nostres illes.
69. El Parlament dels Illes Balears reconeix el paper de les
ONGD com a actors molt rellevants en la política de
cooperació, i insta el Govern a continuar mantenint el
clima de diàleg i consens amb les ONGD a través del
Consell de Cooperació i els altres òrgans de representació
de les entitats.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar fent les reformes i a adquirir els compromisos
necessaris per fer viable la sanitat, per millorar la qualitat
del nostre sistema i des de la responsabilitat, protegir i
enfortir la societat del benestar.
71. El Parlament constata la pèssima gestió econòmica que
es va fer des de la Conselleria d'Afers socials la passada
legislatura i que la falta de pagament dels deutes per part
de l'anterior govern ha deixat al límit entitats socials amb
anys d'història en la nostra comunitat i també ha perjudicat
enormement els consells insulars i els ajuntaments amb
deutes que encara arrosseguen de la legislatura passada.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears constata que
la gestió econòmica que es va fer de la Conselleria d'Afers
socials la passada legislatura, de totes aquelles partides
que havien d'arribar als ajuntaments, ha deixat a molts en
una situació de fallida total.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar treballant per preservar la Llei de dependència,
per millorar la qualitat i l'atenció a les persones
dependents i a les seves famílies, i per garantir sobretot la
protecció a les persones que presenten un grau de
dependència molt més greu i dóna suport a la decisió del
Govern de les Illes Balears d'incrementar la partida
econòmica destinada a la dependència en el pressupost de
l'any 2013. Així, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a continuar prioritzant els colAlectius més
vulnerables com són les persones dependents i amb
discapacitat, els menors i les famílies, atenent,
salvaguardant i protegint els seus drets, malgrat la greu
situació econòmica.
73. El Parlament de les Illes Balears constata que la
nefasta gestió sanitària dels passats quatre anys és
responsable de l'elevadíssim endeutament que supera el
800 milions i quasi ha dut a la fallida del sistema sanitari.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar lluitant de forma decidida per fer baixar les
xifres de les llistes d'espera amb mecanismes que millorin
la gestió i no a costa de continuar endeutant-se com era
habitual a la passada legislatura.
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75. El Parlament de les Illes Balears, atenent les dades
actuals, constata que les mesures dutes a terme pels actuals
responsables de l'Ibsalut han aconseguit contenir i reduir
el dèficit de l'esmentat organisme, i insta el Govern a
continuar amb aquesta política d'eficiència i bona gestió.

Des del Grup Parlamentari Popular volem constatar la
situació en què es va trobar la comunitat quan va arribar al
Govern el passat juny de 2011, es va trobar amb un deute de
6.000 milions d’euros, i les mesures que es duen a terme per tal
d’impulsar l’economia i pagar el que es deu.

76. El Parlament de les Illes Balears agraeix a les entitats
socials les tasques que duen a terme complementant la
feina de l'executiu amb un servei excepcional a un cost molt
reduït atenent moltes persones.

En primer lloc, s'ha constatar la nulAla actuació de l’anterior
govern en relació a reclamar el finançament de carreteres i la
satisfacció del compromís del Govern de l’Estat per tal d’abonar
els 333 milions d’euros del conveni de carreteres; 245.000
factures sense pagar a proveïdors, 842 milions d’euros que
aquest govern ja ha fet efectius; partides destinades a la
construcció del ParcBit a Menorca, entre d’altres, que varen ser
gastades a pagar despesa corrent i personal. I què em direu de la
mala gestió entre els anys 2008 i 2010 entre els quals es
deixaren perdre 1.528.000 euros del fons de foment de la
contractació estable per ajudar els colAlectius amb majors
dificultats d’inserció laboral i el bloqueig per part de la Unió
Europea de 38 milions d’euros que rebé el SOIB per
irregularitats com ara la manca de comprovació de pagaments,
revisió dels seguiments, etc. Volem agrair també des d’aquí
l’esforç realitzat per tècnics i personal del SOIB per tal de
revisar 1.500 expedients que es trobaren sense fiscalitzar i que
corresponien a 124.368.000 euros pendents de liquidar d’ajudes
a l’ocupació donades sense control ni supervisió.

77. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport a l'adaptació de la normativa estatal realitzada pel
Govern que minimitza el seu impacte sobre les petites i
mitjanes empreses del sector del comerç, a més a més dóna
suport a la posada en marxa del Pla per a la millora
estratègica i dinamització dels petits i mitjans comerços
dels municipis de les Illes Balears.
78. El Parlament de les Illes Balears constata que a
l'anterior legislatura el Govern de les Illes Balears no posà
en marxa cap mesura concreta per afavorir la inserció
laboral dels joves i així mateix insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar un pla d'ocupació juvenil per fer front
a un dels problemes principals de la nostra societat, l'atur
juvenil. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a fomentar i implantar la
formació professional dual afavorint les pràctiques en
empreses durant tot el període de formació per tal de
millorar les condicions d'ocupació dels joves.
LA SRA. VALLÈS I RAMIS:
Gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyores i senyors
diputats. Després del primer debat de la comunitat que s’ha duit
a terme en aquesta legislatura el Grup Parlamentari del Partit
Popular presenta un total de 78 propostes de resolució per
deixar constància de la situació en què es va trobar la comunitat
autònoma quan el Govern del Partit Popular va guanyar les
eleccions. Cal constatar la feina feta pel Govern en aquest any
i mig de gestió i presentar les instàncies a proposta del Grup
Parlamentari Popular al Govern.
La crisi econòmica que viu el nostre país i també la nostra
comunitat fa que ens replantegem moltes actuacions que fins ara
pareixien inqüestionables. La baixada d’ingressos a les arques
de la comunitat fan que s’hagi de fer, més que mai, un ús
racional dels recursos econòmics existents fent prevaler les
polítiques d’afers socials, sanitat i educació i suprimint tot allò
més dispensable.
No hauria fet falta prendre mesures tan dràstiques com les
que s’han hagut de dur a terme si en la passada legislatura
haguéssim fet l’esforç de preveure que l’estat del benestar costa
uns doblers i que s’han de pagar. Els deutes que es produïren
per la seva falta de previsió han estat el nostre centre d’atenció
durant aquest primer any i mig per sanejar, en la mesura del
possible, tot allò que deixaren sense pagar.

També hi ha el Pla E, 32.000 projectes amb un cost de
13.000 milions d’euros que no serviren ni per crear llocs de
feina estable i del qual el 70% dels expedients no varen
acreditar necessitat pública d’inversió.
La pèssima gestió de l’Agència de Turisme de les Illes
Balears generant un deute de 38 milions d’euros. Els 9,5 milions
d’euros d’impagats a les companyies navilieres, posant en greu
perill la seva subsistència i la connectivitat marítima entre illes
i la península.
També cal constatar les ajudes pendents de pagament dels
agricultors i ramaders que aquest govern ja ha fet efectives, que
varen ascendir a 10 milions d’euros. I els 777 projectes pendents
de tramitació per part de la Comissió Balear de Medi Ambient
dels quals en l’actualitat queden 341 dels quals 226 són per falta
de documentació i altres per part de promotors; els impagaments
dels ajuts a l’habitatge que han hipotecat les noves inversions.
La pèssima gestió econòmica que va fer la Conselleria
d’Afers Socials i la falta de pagament dels deutes han deixat al
límit entitats socials amb anys d’història, els consells insulars i
els ajuntaments, per no parlar dels més de 800 milions d’euros
de l’endeutament de sanitat que quasi a portar a la fallida del
sistema sanitari.
A la mala gestió feta amb el conveni ferroviari i amb la
societat pública TramBadia i el fracàs de la Platja de Palma, 17
milions d’euros finalistes que no es traduïren en cap millora per
als ciutadans.
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És per això que el Grup Parlamentari Popular solAlicita al
Govern de les Illes Balears que realitzin auditories tècniques,
econòmiques i jurídiques de les obres duites a terme la passada
legislatura amb el conveni ferroviari i també auditar les partides
que pel Govern d’Espanya foren destinades al Consorci de la
Platja de Palma, de 2007 a 2011, i l’oportunitat i la legalitat de
les finalitats que els esmentats cabals foren destinats, i proposa
altres auditories com puguin ser la de l’IBAVI, ABAQUA o
IDI.
Volem deixar constància, després de fer menció de la
situació en què ens va deixar el govern anterior, que les mesures
que pren l’actual govern van encaminades a reduir els deutes
pendents, impulsar l’economia i reduir l’atur.
L’atur és el principal problema d’aquestes illes que va
augmentar de forma alarmant en la legislatura passada amb
46.000 nous aturats. Amb la Llei d’emprenedors i el Pla
d’internacionalització que recull les principals accions,
programes i serveis que diferents institucions duran a terme
durant l’any 2012 i a través de la Societat de Garantia ISBA per
al finançament de les empreses s’ha donat un impuls a la
iniciativa privada i s’ha creat un 38% més d’empreses i s’han
finançat un 80% més de projectes. Igualment volem constatar
l’avanç que suposa la bonificació del 50% de les quotes de la
Seguretat Social dels treballadors fixos discontinus en
temporada baixa.
És per això que instam el Govern a continuar treballant en
reformes legislatives i estructurals per facilitar la creació
d’ocupació per part de la iniciativa privada i així mateix instar
el Govern a dissenyar un pla d’ocupació juvenil per fer front a
un dels problemes principals de la nostra societat com és l’atur
juvenil, donant-li el nostre suport amb les mesures adoptades de
simplificació administrativa i la tramitació del nou decret de
simplificació documental. S'ha de remarcar la nova llei de
turisme, element fonamental per incentivar l’activitat
econòmica en general i la turística en particular, que incideix
directament en la millora de l’entorn turístic i que només quatre
mesos de la seva aprovació ja ha generat confiança i seguretat
en les empresaris que han presentat nombrosos projectes. Instarlo a continuar amb la seva política de foment de creuers de
petita i mitjana eslora. Ressaltar la tasca realitzada pel Govern
central i el Govern de les Illes per cercar solucions per garantir
la connectivitat d’Eivissa a preus assequibles. Igualment donar
suport a les gestions duites a terme pel Ministeri de Foment,
Govern de les Illes i Consell de Menorca per la creació i la
posada en marxa de l’obligació de servei públic MadridMenorca i també constatar la importància de reformar la Llei de
ports de les Illes Balears i la modificació del seu reglament i
donar el nostre suport al Govern a les mesures del transport aeri
i marítim presentades al Govern central.
La nostra insularitat, tant en temes de transport com en
finançament nacional i europeu, és una reivindicació d’aquest
govern. Per això, donam suport i constatam la tasca que fa el
Govern de les Illes Balears perquè des de les institucions
europees es reconegui aquest fet i que des del Govern central es
rectifiqui el sistema actual de finançament de les comunitats
autònomes, aprovat per l’anterior govern del Sr. Rodríguez
Zapatero, injust i negatiu per a les Illes Balears. També donam
suport al Govern de les Illes Balears en aconseguir per al sector
agrícola ramader de la comunitat el reconeixement dels costs
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d’insularitat amb noves fórmules de compensació i bonificació
a la PAC 2014-2020.
Volem donar suport a la iniciativa del Govern de les Illes
Balears per impulsar la primera llei de pesca autonòmica,
constatar la importància del projecte de llei de protecció i ús
sostenible del litoral i de la modificació de la Llei de costes
donant un tractament diferenciat a l’illa de Formentera, i també
instar-lo a seguir realitzant actuacions en el penya-segat del Port
de Maó.
En temes educatius constatam la necessària modificació
sobre la normativa en matèria de convivència en els centres
escolars, l’impuls que suposa la llibertat d’elecció de primera
llengua. Potenciar les activitats del Centre de referència
nacional en nàutica de Maó, oferta de formació professional a
Formentera, d’acord amb la demanda existent. Instam el Govern
a palAliar el dèficit històric de l’illa d’Eivissa en matèria
d’infraestructures educatives i fem constar l’esforç econòmic
per dur a terme les obres, millores i manteniments dels centres
educatius i per fer efectius els pagaments pendents amb els
centres docents i que provenien de l’anterior legislatura.
Vull fer constar la bona feina feta en la Conselleria de
Sanitat i Afers Socials racionalitzant la despesa sanitària amb
una optimització dels recursos, reduint les estructures directives,
fent la central de compres, l’ús racional del medicament i l’ús
de les noves tecnologies dins l’àmbit sanitari públic; donant una
solució definitiva al pagament del complement dels
professionals metges.
Per tot això, instam el Govern a seguir amb les reformes i a
adquirir els compromisos necessaris per fer viable la sanitat, a
continuar lluitant per fer baixar les llistes d’espera, per preservar
la Llei de dependència i garantir, sobretot, la protecció a les
persones que presenten un grau de dependència més important
i donar suport a la decisió d’incrementar la partida econòmica
en el pressupost de l’any 2013 per la Conselleria d’Afers
Socials.
Atenent les dades actuals les mesures duites a terme pels
actuals responsables de l’ib-salut han aconseguit contenir el
dèficit de l’esmentat organisme i fent les reformes i adquirint els
compromisos necessaris per fer-lo viable i des de la
responsabilitat protegir i enfortir la societat del benestar.
Gràcies a aquest esforç volem manifestar la nostra satisfacció
per l’anunci fet pel president del Govern de mantenir en
funcionament els hospitals General i el Joan March. Agrair a les
entitats socials les tasques que duen a terme, igualment que
reconèixer el paper de les ONG en la política de cooperació.
Per acabar, instam el Govern de les Illes Balears a continuar
amb el compliment del dèficit i de la racionalitat de la despesa
pública, garantia de futur, tot mantenint els serveis públics
essencials.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

2714

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 65 / 27 de novembre del 2012

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Vallès. Fixació de posició del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:
Per favor, per favor.
LA SRA. COSTA I SERRA:

LA SRA. COSTA I SERRA:
Idò en comptes de tant criticar ...
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
En primer lloc em referiré a les propostes que no ha presentat el
Grup Popular, i que va ser el primer tema en importància del
debat de la comunitat de la setmana passada per part del Sr.
Bauzá, al qual ell va fer referència, com és el tema principal del
seu debat, el de la corrupció i el del codi ètic.
No entenem que el Partit Popular no presenti una sola
proposta de resolució de rebuig de la corrupció atès que el
president Bauzá va dir, la setmana passada, que es mantenia
ferm en la seva decisió i en el seu codi ètic. Però avui ja tenim
la resposta, hi ha dos motius de pes per a aquesta reculada, en
primer lloc, que el president ha estat desautoritzat pel seu grup
i pel seu partit, i ha derogat el codi ètic. En segon lloc, el
Govern i el Partit Popular han decidit que en comptes d’exercir
l’acusació particular en els casos de corrupció resulta que en dos
casos concrets, com el del Sr. Matas i Over Marketing, fan
recursos judicials més propis d’una defensa. Vagin alerta a
utilitzar fons públics de l’Advocacia de la comunitat per
defensar els presumptes corruptes en comptes d’intentar
recuperar els doblers malbaratats per als ciutadans.
(Petit aldarull)
Per altra banda, manifestam que votarem en contra de totes
aquelles propostes que van adreçades a la gestió de l’anterior
govern progressista i que han suposat una tercera part del total
de les propostes del Partit Popular. Quina feinada que han fet,
Sra. Vallès. Vostè també ha utilitzat aquí el seu temps per
referir-se en bona part a la feina feta per l’anterior govern.
Fa un any i mig que governa el Partit Popular i destinen més
del 33% dels seus esforços a mirar pel retrovisor, en comptes de
lluitar contra la crisi i contra l’històric atur que hi ha en aquestes
illes. Quina llàstima que ja que miren en el passat s’hagin
oblidat dels malbarataments econòmics d’un govern, del qual
alguns que estan avui aquí asseguts formaven part. Però no
només se n’obliden sinó que ara, a més, el Govern ha decidit
utilitzar l’Advocacia de la comunitat per fer d’advocat dels
malbaratadors. Aquesta obsessió malaltissa, que simplement
respon a tapar la seva ineptitud en la gestió, arriba a límits
insospitats.
Miri, només posaré dos exemples. En la seva proposta
número 20 carreguen amb duresa, i ho ha fet aquí també la
portaveu Popular, contra l’anterior Pla E del Sr. Zapatero. Idò
bé, saben qui va ser un dels darrers batles d’Espanya que va
inaugurar obres públiques a bombo i a platerets gràcies al Pla E?
Idò aquí tenen la foto, el Sr. Bauzá l’any 2010 va inaugurar
obres gràcies al Pla E.
(Remor de veus i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Jo entenc que els piqui perquè el seu president, una vegada
més, queda en ridícul.
(Cridòria i alguns aplaudiments)
I una altra incongruència del Partit Popular, en la resolució
número 7 diuen que volen que es constati que l’actual sistema
de finançament de les comunitats autònomes és negatiu per a les
Illes Balears, però resulta que el ministre Sr. Montoro, que a
més és del Partit Popular, els ha fet saber que amb aquest
sistema de finançament rebem més diners que amb l’anterior
sistema del Sr. Aznar.
Com deia abans, la seva obsessió malaltissa de culpar
tothom de la seva nefasta gestió, els ha portat a dir fins i tot que
l’ingrés econòmic a un compte bancari erroni per pagar el deute
de les farmàcies és també culpa de l’anterior govern...
(Remor de veus)
Patètic, senyors del Partit Popular!
Voldria fer, com ja he fet abans de començar aquest debat,
dues transaccions o dues propostes al Grup Popular. A la
proposta número 13 allà on es diu que es constata que
evidentment el Govern balear ho ha fet molt bé, des del nostre
punt de vista s’hauria de dir que s’insta el Govern que
s’aconsegueixi que les institucions europees reconeguin el fet
insular de la nostra comunitat.
I a l’altra proposta a la número 59, que versa sobre la
formació professional a l’illa de Formentera, proposam que
s’elimini la part final allà on diu que es millorarà la formació
professional a Formentera, seguint els criteris d’optimització de
recursos disponibles. Nosaltres proposam que s’elimini aquesta
part perquè, si no, quedarà en paper banyat.
A més a més, Sra. Portaveu del Partit Popular, jo no sé com
tenen la vergonya política de presentar propostes com la número
68, sobre els complements dels metges. Però com poden dir que
el Govern ho ha solucionat tot? No se’n recorden que varen
provocar vostès un problema allà on no n’hi havia cap, que
quasi ens costa una vaga de metges? Sap com es diu això?, fer
de piròmans per després treure la màniga de bombers i apagar
el foc.
(Petit aldarull)
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Amb perdó d’aquest darrer colAlectiu que ho està passant
molt malament per culpa de les seves retallades.
I un últim grup d’esmenes que podríem qualificar de dime
de lo que presumes y te diré de lo que careces. La proposta
número 74 que diu “continuar lluitant per baixar les xifres de les
llistes d’espera en salut”. S’ha de ser agosarat, quan tenim les
llistes d’espera més elevades de la història.
O la proposta número 60, sobre una suposada preocupació
del Partit Popular per la Universitat de les Illes Balears, quan
estan ofegant econòmicament la nostra universitat.
O la proposta número 77 sobre el suport o el presumpte
suport al petit comerç, quan aquest petit comerç està aixecat per
primera vegada en armes contra el Govern, en aquest cas contra
el govern del Partit Popular i del Sr. Bauzá.
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(Remor de veus)
..., cosa que malauradament molts dels que estan aquí asseguts
no poden dir el mateix...
(Continua la remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor! Per favor!
LA SRA. COSTA I SERRA:
No poden dir el mateix perquè ja ha quedat provat on han
anat destinats diners públics gestionats pel Partit Popular.
Gràcies, Sr. President.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I així un llarg etcètera de cinisme polític monumental.
EL SR. PRESIDENT:
I, per últim, em sembla molt lloable voler fer auditories i
controlar tot el que es va fer en el passat. Ara bé, tenc dues
petites objeccions a fer. No val fer auditories a tots els governs
anteriors, excepte als governs del Partit Popular que, com s’ha
demostrat fins ara, és durant aquests governs on segurament hi
trobaren més petroli. I em sembla a més també una mica
extemporani fer-ho un any i mig després de començar a
governar, perquè algun malpensat podria dir que això ho fan per
desviar l’atenció, ja que aquests dies, una vegada més, l’atenció
política està posada en el presumpte finançament irregular del
Partit Popular, la presumpta corrupció i el malbaratament de
diners públics del Partit Popular. El codi ètic del Sr. Bauzá, que
s’han passat tots pel cap, com diria un company meu.
Dins aquestes auditories hauríem d’incloure, com ja va
demanar el meu grup, una auditoria general al Partit Popular,
perquè els jutges ara sí ja han dit una cosa clara, que hi ha hagut
malbaratament de cabals públics. Alguns responsables del Partit
Popular han estat ja condemnats. Ara només falta saber quina és
la resta de corresponsables.

Moltes gràcies. Intervenció del Grup Parlamentari PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Santiago.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tlots i a totes. Avui
diguem que inauguram una forma diferent de presentar les
esmenes, per això el nostre grup només ha tengut la possibilitat
de presentar-ne 20, pel nou Reglament del Parlament que vàrem
pactar entre tots, però ens ha sorprès que el grup parlamentari
que tenia més possibilitats de presentar en el Parlament quina és
la seva política, com és el Grup del Partit Popular amb 78
esmenes, a més del 25% es dedicassin a fer retrets a l’anterior
govern.
Vostès tenien una oportunitat única, ja ens hagués agradat a
nosaltres tenir la possibilitat de 78...
(Remor de veus)

En conclusió, tal vegada seria bo que abans de seguir mirant
pel retrovisor, dediquessin els seus esforços a fer feina per a la
gent, prenent mesures de reactivació econòmica, destinant els
seus esforços i la seva feina a lluitar contra l’atur i no contra el
govern progressista anterior.

EL SR. PRESIDENT:
Per favor! Per favor!
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I acab ja amb una cita del Partit Popular d’avui i que deia
“aún es posible soñar, sueño que las medias verdades, el
oportunismo y la delación de unos contra otros darán paso a
la verdad. El mérito y el compañerismo”, Huguet dixit.
M’afegesc a aquestes paraules perquè, senyors del Partit
Popular, la propera vegada que facin propostes, facin-les en
positiu, governant per a la gent perquè el que més importa ara
als ciutadans d’aquestes illes és sortir de la crisi i trobar feina.
Dediqui, Sr. President, els seus esforços a això perquè amb
aquestes promeses vostès es van presentar a les eleccions i no
per continuar durant tota la legislatura mirant el passat, perquè
quan vulguin en podem fer un debat amb profunditat, perquè
afortunadament els diners públics que es varen utilitzar durant
l’anterior legislatura i pels quals ens vàrem endeutar, varen
servir per a obra pública...

... de poder presentar 78 esmenes per fer públic realment quin
és el nostre projecte polític. Vostès han desaprofitat aquesta
ocasió amb un 25% de retrets.
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D’aquestes 78 esmenes hi ha quatre blocs. Un de retret a
l’anterior govern, un govern que ja fa devuit mesos que no
governa, devuit mesos!, perquè si això hagués estat el setembre
de 2011, encara ho podríem dir, però fa devuit mesos que no
governa. Un altre bloc que glorifica, posa a nivell d’excelAlència
el que és una gestió corrent, diària i ordinària d’un govern,
passar sms, correus electrònics, pagar factures, acabar obres que
s’havien d’acabar. Tot això que són ... sí, sí, sí ...

A les mesures polítiques, normalment hi diríem que sí i a les
ideològiques direm que no. Però efectivament, aquesta relació
d’esmenes reflecteix el que va succeir en el debat de política
general per part del president: poca iniciativa política, molts de
retrets, no només al Govern, el president es va dedicar a fer
retrets al Consell Insular de Mallorca, el president de Govern,
a la seva segona o tercera intervenció, al Consell de Mallorca,
fent retrets, un president del Govern de les Illes fent retrets a un
debat de política general!

(Remor de veus)
Tot això que són accions concretes, corrents, ...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor! Per favor! Per favor!
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Els estic posant nerviosos, està bé...

I després també aquestes que són de caràcter ideològic, com
també va fer el president, que va fer tota una sèrie
d’argumentacions de caràcter ideològic. A nosaltres ens pareix
bé, però creim que hi ha una certa covardia per part del Partit
Popular, perquè amb l’excusa de la crisi i amagats darrere de la
crisi, fan coses que vostès per ideologia volen fer, que són
reducció de l’administració pública, persecució del català,
model centralista de l’Estat i una reducció de la xarxa civil. I la
crisi els serveix d’excusa per fer tot això d’una forma accelerada
que en un debat normal no són capaços de defensar-ho des d’un
punt de vista polític i ideològic.

(Continua la remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, la que té la paraula és la Sra.
Santiago, preg silenci.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Continuu, gràcies, president. Tot això que és una cosa
corrent i ordinària, la glorifiquen i la posen a nivell
d’excelAlència en tota una sèrie d’esmenes. Després poquetes,
poquetes, poquetes mesures polítiques. I és curiós que les
mesures polítiques de futur siguin lleis, siguin lleis. I dic que és
curiós perquè una de les promeses que va fer en aquesta tribuna,
tant el president, com el vicepresident seria que farien poques
lleis. Doncs estan fent, com toca, moltes lleis. I les úniques
activitats polítiques de futur són lleis. S’han adonat que som en
una societat i que la societat necessita regular-se i es regula a
través de lleis que s’aproven en els parlaments democràtics. I
després ideològiques, a les quals nosaltres votarem en contra,
però ens sembla normal que un partit polític, un grup polític
presenti propostes ideològiques, que nosaltres no les votarem
perquè no els donam suport.
Allò que no ens pareix normal és el que ha passat avui matí.
Que els pressuposts són únics, que és l’únic pressupost que es
pot fer i que és l’única política possible. Això és carregar-se la
política, carregar-se la democràcia. Hi ha confrontació d’idees
des que els humans som humans. I el pressupost i altres coses,
es poden canviar perquè altres maneres són possibles.
Per tant, nosaltres votarem que no a aquests retrets continus
que fan al govern, a aquelles que glorifiquen o duen al nivell
d’excelAlència la gestió corrent del Govern, algunes les votarem
que sí i en d’altres ens hi abstendrem. S’insta el Govern, encara
que sigui instar a fer un pla de ciències que ja està presentat,
però a les que siguin de constatar una feina normaleta, ens hi
abstendrem.

No tenc temps a defensar el sí, el no o l’abstenció de les 76,
però en podem citar algunes que ens poden servir d’exemples.
El punt 16 diu: "el Parlament de les Illes Balears constata
que l’atur és el principal problema de les Illes Balears i que va
augmentar de forma alarmant durant l’anterior legislatura en
46.000 nous aturats" i continua "insta el Govern perquè treballi
...". I dels 41.000 que s’han creat aquests darrers devuit mesos
no en parla. Aquest retret al govern anterior, amb dades que no
són del tot correctes...
(Remor de veus)
En quatre anys 46.000 i en devuit mesos 41.000, sí, sí, facin
números...
(Remor de veus i petita cridòria)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor!
(Continua la remor de veus)
Per favor! Per favor!
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Facin els números i ho veuran.
Un altre exemple, un altre exemple, la 71 i que a més l’ha
mencionada la portaveu del Partit Popular que ha defensat les
esmenes del Partit Popular, "el Parlament constata la pèssima
gestió econòmica que es va fer des de la Conselleria d’Afers
Socials la passada legislatura i la falta de pagaments dels deutes
per part de l’anterior govern". Vostès la coneixen, no fa falta
que ho llegeixi tot per no perdre temps. A nosaltres no ens varen
fer ni un manifestació, ni una manifestació en quatre anys, ni
una!
(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:
Per favor! Per favor si són tan amables!
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Ni una manifestació! Hi havia factures pendents de
desembre de 2010 i de ...
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La número 42, l’auditoria del tren. Confiam que ja l’hagin
feta, perquè ja l’any 2011 ja ha acabat i vostès havien de fer una
auditoria, o no l’han feta? Confiam que ja l’hagi fet aquest
govern que gestiona tan bé. Ja hauria d’estar feta. Per tant,
presentin-la, nosaltres estam molt tranquils perquè estam segurs
que tal vegada hi haurà discrepàncies en les formes
administratives de fer qualque gestió...
(Remor de veus)

(Continua la remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor! A veure, si són tan amables, preg silenci,
preg silenci, per favor.
Sr. Martí, per favor!
Deixin parlar la Sra. Santiago, els agradi o no els agradi.
Però deixin-la parlar.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Hi ha factures de desembre de 2010 i després de 2011. Però
nosaltres vàrem partir el juny del 2011 i som pràcticament a
desembre de 2012. Per tant, duim devuit mesos i les
manifestacions les tenen ara.
Però d’alguna manera el motiu de les manifestacions de les
entitats és perquè vostès els han llevat l’esperança, perquè quan
el president puja en aquesta tribuna i diu de forma quasi
despectiva i de forma pejorativa que s’ha acabat la política de
subvencions, humilia aquestes entitats. Perquè aquestes entitats
fan feina amb dones prostitutes, lluiten contra la sida, donen
serveis a persones amb problemes de salut mental durant anys
a la nostra comunitat autònoma, amb governs del Partit Popular
i amb governs de progrés han sobreviscut gràcies a les
subvencions públiques. I quan el president aquí diu que això
s’ha acabat, els humilia perquè pareix que han gastat doblers
anant a Cabrera, quan donaven serveis, quan donen serveis!
(Alguns aplaudiments)
I el Sr. President aquí diu que això s’ha acabat. Què farà
ALAS ara, Sr. President, no lluitarà contra la sida? Què faran
totes les entitats que treballen amb dones prostitutes el vespre,
no els donaran subvenció? És per això que tenen
manifestacions, no perquè deguin dues o tres factures, i fan
feina per a això. Sap què els va dir un alt càrrec d’aquest govern
quan les entitats varen anar a demanar a veure què podien fer,
els va dir: “mercadets, loteria, calendaris de beneficència”.
Aquesta va ser la solució que va donar un alt càrrec d’aquest
govern a aquestes entitats que duen més de 20 anys.
(Remor de veus)
Hi votarem que no.

Sí, sí, sí, però les nostres auditories no acabaran al jutjat com
sí ho han fet les del Partit Popular. No, no, les nostres no, les del
Partit Popular hi han acabat.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor!
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Després de caràcter ideològic, la número 1. A la número 1
no li donarem suport, "el Parlament de les Illes Balears
manifesta la seva satisfacció per l’anunci del president del
Govern d’un Pla d’equilibri i financer, per tal de mantenir el
funcionament els hospitals General i Joan March". Nosaltres no
coneixem aquest pla, no el coneixem, com vol que li donem
suport? No ens l’ha lliurat. El conseller que constantment ens
diu que ens estén la mà, no ens ha donat aquest pla, no el
coneixem i no el podem aprovar. Vàrem conèixer un pla d’ibsalut 2020 i ja ningú de vostès no en parla d’aquest pla i es va
discutir a una comissió. D’aquest Pla ib-salut 2020 ja ningú no
en parla. I ara tenim un pla que no coneixem i amb aquesta
ocultació nosaltres no li podem donar suport.
La número 23. Si poguéssim votar tres vegades en contra
d’aquesta 23, creguin-me que ho faríem, "el Parlament de les
Illes dóna el seu total suport al Govern de les Illes Balears per
a la modificació de la Llei de funció pública que permet que el
títol acreditatiu de coneixement del català sigui un mèrit i no un
requisit". Cada vegada que vostès fan això es posen en
evidència davant el món, el món civilitzat. Qualsevol govern
defensa la seva llengua pròpia, manco aquest. I encara volen fer
esmenes pretenent que hi hagi... Impossible.
Propostes de futur, en votarem alguna perquè sobretot són
lleis i nosaltres pensam que és necessari que hi hagi lleis i
després quan arribi el contingut, veurem el contingut d’aquestes
lleis.
En definitiva, senyors del Partit Popular, si volen farem una
relació de les que votam: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20,
23, 24, 27, 28, 30, 33, 39, 41, 44, 42, 43, 46, 51, 53, 54, 56, 57,
58, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78 que no.
L’abstenció: 17, 34, 61, 3, 4, 5, 22, 25, 31 i 59 abstenció. Sí: 12,
14, 15, 21, 26, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55,
65, 66, 68, 76.
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I després li feim la proposta de modificació in voce de tres,
a veure si hi estan d’acord.
A la número 6 vostès posen "el Parlament de les Illes
Balears constata que la millor manera de generar confiança i
reactivar l’economia", si vostès lleven “la millor manera” i
diuen que "el Parlament de les Illes Balears constata una manera
de generar confiança i reactivar l’economia és pagar les
factures", la podem aprovar. No és la millor manera, n'és una.
Si la volen acceptar.
La 7, estam d’acord que "el Parlament de les Illes Balears
constati que l’actual sistema de finançament de les comunitats
autònomes aprovat pel president Rodríguez Zapatero és injust
per a les Illes Balears", però permetin-nos que dubtem de la
resta, que s’estigui fent. Per tant si vostès retiren les altres tres
línies, nosaltres aquí també el podríem aprovar, en cas contrari
ens abstindríem.

No, no, no, això ho deis vosaltres, pareix que amb una
vegada no basta; doncs, sembla que no, perquè vosaltres retrèieu
i nosaltres retraiem i anam així, però, això sí, el Govern en
aquestes esmenes havia de constatar el que es va trobar.
Els ciutadans han de conèixer la realitat, la realitat de com
estaven les coses, perquè condiciona les polítiques futures, fins
i tot la Sindicatura de Comptes ho corrobora, aquí tenim un
anunci de diari: “La Sindicatura censura el pacte per endossar
deute al PP i pel descontrol del dèficit”.
(Remor de veus)
Això és la Sindicatura de Comptes. Vos pareix que les
mesures que estam adoptant són bones de prendre? Què ens
agrada molt haver d’estrènyer les corretges? Idò jo vos ho diré,
...
(Remor de veus)

I després la 74 que diu "el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a continuar lluitant de forma decidida per fer
baixar les xifres de llistes d’espera". Si vostès lleven la paraula
“continuar” i queda "el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a lluitar de forma decidida per fer baixar les xifres de la
llista d’espera" ho aprovarem, perquè fins ara el que vostès han
tengut és una pujada espectacular de la llista d’espera, una
pujada espectacular de llista d’espera. Si això és lluitar contra
la llista d’espera, millor que no facin res.
Per tant, aquestes són les nostres propostes, a veure si és
possible fer qualque acord.

..., no, no són bones de prendre, és millor ésser inconscient com
vostès, donar subvencions, colAlocar gent, 3.500 persones els
darrers sis mesos, encara que el seu conseller d’Economia
recomanava reduir 700 persones anuals, però millor amagar-ho
dins un calaix i mirar cap un altre lloc. És més fàcil, és més
fàcil, senyors diputats, mirar cap un altre lloc que de vegades fer
el que toca.
L’empresa TRABLISA pagant personal i a més 2,7 milions
d’euros, sense tenir cap projecte. I moltes més coses: venga
comprar quadres, venga comprar flors, estudis...!

Gràcies.

(Remor de veus, petita cridòria i alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sap què és de mal de fer! I després què me’n direu?

EL SR. PRESIDENT:

(Remor de veus i cridòria)

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula la Sra. Vallès.
LA SRA. VALLÈS I RAMIS:
Gràcies, Sr. President. Senyors, no voleu que parlem de
l’herència passada, no ho voleu, però són 6 milions d’euros de
deute.

El Pla E, el Pla E? Sí, el Pla E, que deien que solucionaria,
que donaria feina, es va veure que no ha estat així; és a dir,
crearen una feina momentània, que després no ha servit per a
res. I és ver que els batles, quin ajuntament, quan li donen
doblers, no s’hi adhereix, quin ajuntament no s’hi adhereix? És
clar que sí.
(Remor de veus i petita cridòria)

(Remor de veus)
No, no, no, ... ja sé que vos agradaria que passàssim, que no
parlàssim d’això, però la millor, la millor, és a dir, la gent ha de
saber que quan el Partit Popular va arribar, que la feina que es
fa ara és a causa d’una situació que es va trobar; la gent no és
beneita, ...
(Remor de veus)

És a dir, tanmateix s’ho perdran. Clar, tots els ajuntaments
s’hi adheriran.
I és clar que inauguraren, inauguraren ells el Pla E igual que
vosaltres inauguràreu escoles que havia començat el Partit
Popular, és que això és evident, és evident!
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Hi estaven convidats tots els del PSOE, tots estaven
convidats a les inauguracions, hi podien anar quan volguessin.
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També parlen vostès de la corrupció, ens hauríem de mirar
tots dins cada casa, però bé, tots dins cada casa. Jo vos diré una
cosa, l’únic govern que ha actuat i ha demostrat amb
contundència, contra la corrupció, s’ha personat com a acusació
particular en tots els casos de corrupció i ho continuarà fent,
siguin quins siguin els partits afectats.
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Com a imputat. Ah, és que uns són imputats d’una manera
i uns imputats de l’altra? La presumpció d’innocència ha de
prevaler.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, preg silenci! Preg silenci!

(Remor de veus)
(Remor de veus)
No facin acusacions falses ni demagògiques.
Per favor! A veure, Sra. Vallès, continuï.
EL SR. PRESIDENT:
LA SRA. VALLÈS I RAMIS:
Per favor, per favor!
LA SRA. VALLÈS I RAMIS:
I qui ha pres les mesures més contundents a nivell intern ha
estat el Partit Popular i ha estat el president Bauzá.

Gràcies, Sr. President. Una altra barbaritat que hem sentit,
allò de l’atur.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Martí, per favor!

I vos diré una altra cosa, vosaltres heu dit que el codi ètic no
s’acompleix; jo no sé d’on heu tret això, el codi ètic
s’acompleix estrictament.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Nosaltres l’acomplim i en tenim, vosaltres no.
Després una altra cosa, el 30 de novembre del 2010, amb
registre de sortida 1.093, del ColAlegi d’Apotecaris, va arribar
un escrit que demanava que es donassin de baixa els dos
comptes que no corresponien a ‘la Caixa’, i no els varen donar
de baixa i n’hi havia tres. Si haguessin tengut aquest en
comptes, això no hagués succeït, i el novembre del 2010
governaven vostès, ...

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:
De l’any passat a enguany, Sra. Santiago, rectifiqui, han
augmentat en 200 persones en un any, no en 41.000, això ...
(Remor de veus)
... és d’octubre de l’any passat a octubre d’enguany, en 200
persones. Rectifiqui, per ...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Santiago, per favor.
LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

(Remor de veus)
... governaven els del pacte, com sempre, el paper amagat dins
un calaix.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, per favor!
LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

No. Jo no em vull allargar més, hi hauria molt per parlar,
però la veritat és que som conscients que no els agrada que
parlem del passat. Jo consider que en aquest primer debat
s’havia de fer, s’havia de fer per constatar la situació com ho
havíem trobat. Per això hem presentat aquestes propostes de
resolució, com no pot ser d’una altra manera constatant el que
havia passat, agraint la feina i constatant la feina feta per aquest
govern, per posar en ordre la comunitat i també instar-lo a fer
feina per assentar unes bases per garantir el futur de les Illes
Balears.

El paper amagat dins un calaix.
El complement dels metges és el que ha fet que dos alts
càrrecs del Servei de Salut del Sr. Thomàs hagin d’anar a
declarar al Jutjat dia 5 de desembre.

I ens agradaria, com bé va dir el nostre president a la seva
intervenció, que tots els grups estiguessin oberts al diàleg,
perquè amb el diàleg i el consens sortirem més aviat d’aquesta
situació. Moltes gràcies a tots.

(Remor de veus i petita cridòria)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Nosaltres hem arreglat el tema.

EL SR. PRESIDENT:

(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, farem un recés
de dos minuts, perquè hi ha moltes transaccions i juntament amb
l’oficial major podrem aclarir-ho i tenir unes votacions més
encertades.
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Per tant, els diferents portaveus, ...
Sr. Oficial Major, si és tan amable.

EL SR. PRESIDENT:
Molt bé. Moltes gràcies. Bé, idò, passarem a votar les
propostes de resolució, aquí tenim diferents blocs.

EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, si els sembla bé,...

I ara diré el primer bloc del Grup Parlamentari Socialista. El
primer bloc és: 3, 5, 6, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 34, 38, 41, 43 i 46.
Correcte? Això és el que jo tenc aquí.

Si són tan amables per favor.
Per tant, passam a votar. Votam.
Sr. Gómez!
24 vots a favor, 33 en contra i cap abstenció.
Passarem a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Socialista RGE núm. 9528/12.

Ara passam a votar el bloc, amb la transacció incorporada,
de l’1, 10, 16, 21, 37 i 45.

Sí, Sra. Font?
Passam a votar. Votam.
LA SRA. FONT I AGUILÓ:
Unanimitat, 57 vots a favor.
Sr. President, demano la paraula per deixar palès que la
coalició que represent no ha tingut ocasió d’explicar la nostra
intenció de vot a cap de les propostes de resolució presentades
avui. I algunes d’elles, sobretot les referides a l’illa de
Formentera, d’una explicació prèvia del sentit del nostre vot i
per la importància del debat, creim que així ho requeríem.
Per tant, vull deixar palès que pensam que en aquest moment
estam situats en un plànol d’inferioritat a la resta de diputats i
diputades en un debat d’aquesta importància.

Ara passam a votar el punt número 4.
Passam a votar. Votam.
19 a favor, 33 en contra i 5 abstencions.
Passam a votar els 2, 7, 8, 9, 11..., bé la resta, no importa
enumerar-les, totes les que queden.
Passam a votar. Votam.

EL SR. PRESIDENT:
24 a favor, 33 en contra i cap abstenció.
Molt bé Sra. Font. De totes formes quan dic que feim un
recés per a tots els grups, malgrat vostè no formi part de cap
grup parlamentari, crec que també ha de ser a la reunió amb els
portaveus. No he acudit per dir-li a vostè, però hi té tot el dret.

Ara passarem a votar, senyores i senyors, les propostes del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

Sí, Sra. Font.

Passam a votar el bloc 7 i 9.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Passam a votar. Votam.

No era exactament això el que volia dir jo. Jo el que vull dir
és que no he pogut explicar la intenció del vot de la coalició que
jo represent en un debat d’una importància crec que
suficientment rellevant.

Bé, assentiment. 57 vots a favor.
Ara votarem la número 1.
Passam a votar. Votam.

EL SR. PRESIDENT:
6 a favor, 51 en contra i cap abstenció.
Molt bé. L’he entesa perfectament, però, a més a més, a més
a més, tenia vostè...

I ara, senyores i senyors diputats, votarem la resta, tota la
resta del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:
Passam a votar. Votam.
Bé, jo crec que són situacions que es repeteixen
contínuament i m’agradaria, per favor, que s’hi posàs el màxim
esment.
Gràcies.

24 a favor, 33 en contra i cap abstenció.
Passam a votar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Popular.
Votam la número 59. Passam a votar. Votam.
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33 a favor, cap en contra i 24 abstencions.
Passam a votar la número 13. Passam a votar. Votam.
33 a favor, 24 en contra i cap abstenció.
Ara passam a votar les 12, 14, 26, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 45,
47, 48, 49, 50, 52, 55, 58, 65, 66 i 76.
Passam a votar. Votam.
57 vots a favor, unanimitat.
Passam a votar ara la número 43. Passam a votar. Votam.
51 vots a favor, 6 en contra i cap abstenció.
Passam ara a votar les 25, 38 i 61.
Passam a votar. Votam.
51 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions.
Ara passam a votar el bloc número 39, 56 i 74.
Passam a votar. Votam.
33 a favor, 24 en contra i cap abstenció.
Passam a votar ara la 21 i la 68.
Passam a votar. Votam.
38 a favor, 19 en contra i cap abstenció.
Ara passam a votar el bloc d’1, 2, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19,
20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 41, 42, 44, 46, 51, 53, 54, 57, 60,
62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78 i 74.
Passam a votar. Votam.
33 a favor, 24 en contra i cap abstenció.
Ara passam a votar la 15, la 3, la 4, la 5, la 17, 34, 6 i 7.
Passam a votar. Votam.
33 a favor, 19 en contra i 5 abstencions.
I ara passam a votar la darrera, que és la número 22.
Passam a votar. Votam.
33 a favor, cap en contra i 24 abstencions.
Senyores i senyors s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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•

Del Sr. Conseller d'Administracions Públiques, acompanyat
del secretari general; de les directores generals de Funció
Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis,
i de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques; dels gerents de
l'Escola Balear d'Administració Pública i de Gestió
d'Emergències de les Illes Balears; i de les caps de Gabinet
i de Premsa.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, en relació amb el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2013 (RGE núm. 8412/12).
En el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en relació amb el projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 71, de 7 de novembre
d'enguany, tengué lloc la compareixença del Sr. Director
general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
acompanyat del gerent de l'ens, del cap de comptabilitat, de la
directora d'IB3 Televisió, del director d'IB3 Ràdio i del director
d'informatius d'IB3 Televisió.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3717

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 9500/12, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, derivades del Debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 22 de
novembre de 2012).
RGE núm. 9528/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, derivades del Debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 22 de novembre de 2012).
RGE núm. 9532/12, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, derivades del Debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 22 de novembre de 2012).
Palma, a 22 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveu l'article 178 del Parlament de les
Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-lniciativaVerds -Entesa
i Més per Menorca presenta les següents propostes de resolució
com a conseqüència del darrer debat relatiu a l'orientació
política general del Govern:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar la sobirania fiscal de les Illes i a corregir el
desequilibri històric en el nostre finançament mitjançant la
negociació amb el Govern de l'Estat d'un concert econòmic
solidari que suposi entre d'altres un límit del 4% del PIB en
l'aportació de les Illes a l'Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir el dret a decidir de la ciutadania de les Illes
Balears en aquelles qüestions que l'afecten de manera directa,
mitjançant la convocatòria d'una consulta popular sobre les
retallades de drets socials i serveis públics.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redreçar la política turística per corregir de manera
urgent l'escurçament de la temporada, així com a regular el "tot
inclòs" amb l'objectiu de generar sinèrgies entre l'activitat
hotelera i altres sectors productius i de serveis. Així com a fer
efectiu, amb la major celeritat possible, el traspàs als consells
insulars de la competència en matèria de promoció.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que coordini amb el Ministeri de Treball l'actuació dels
serveis de la Inspecció de Treball perquè els inspectors puguin
actuar contra els abusos laborals i les situacions irregulars que
es produeixen sobretot a les grans empreses de les Illes.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta la Mesa del Parlament
que proposi una modificació del Reglament de la cambra perquè
les declaracions d'activitats, béns i rendes dels diputats i les
diputades autonòmics siguin públiques i estiguin penjades a la
web del Parlament. En concret, el Parlament de les Illes Balears
insta la Mesa del Parlament a lliurar la declaració d'activitats del
Sr. José Ramón Bauza a tots els grups de la cambra per poder
exercir les seves tasques de control.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prohibir
per llei la importació de residus a qualsevol de les nostres illes
i a promoure polítiques públiques de gestió dels residus
responsables amb el medi ambient i adients a la nostra condició
insular.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que exigeixi davant les instàncies de la UE que els tipus
d'interès dels préstecs procedents del Banc Central Europeu per
al sosteniment de les administracions públiques sigui de 1'1%,
independentment de la mediació de la banca privada.
8. El Parlament de les Illes Balears condemna la nova agressió
de l'Estat d'Israel contra el poble palestí, i insta el Govern de
l'Estat, la Unió Europea i la comunitat internacional a contribuir
a la resolució dialogada del conflicte i a revisar les relacions
amb Israel mentre aquest estat incompleixi les resolucions de
Nacions Unides i vulneri els drets humans.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Economia a suspendre de manera immediata els desnonaments
en execució de primers habitatges i a modificar la Llei
hipotecària amb l'objectiu de corregir el desequilibri existent en
benefici dels bancs i en detriment de les famílies.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar el traçat de tren fins a Artà en aplicació del
Pla Director de Transports de les Illes Balears i a exigir davant
el Ministeri de Foment el compliment del conveni ferroviari
amb les Illes.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restablir el diàleg amb els agents socials, així com els
diferents organismes estratègics de participació autonòmics,
com el Consell Econòmic i Social (CES) i el Consell de la
Joventut de les Illes Balears (CJIB).
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el menor temps possible, elabori i acordi amb
els consells insulars i ajuntaments de les Illes un calendari de
pagaments del deute que l'administració autonòmica té pendent
amb les esmentades institucions.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per la llengua i la cultura pròpies d'aquestes
illes, derogant la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i tornant a formar part
de l'Institut Ramon Llull, institució dedicada a la projecció
exterior de la llengua i cultura catalanes a través de la qual s'ha
promocionat i divulgat els creadors de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb l'Estat, amb caràcter d'urgència, una
modificació de l'obligació de servei públic entre illes que
estableixi una tarifa única i universal de 30 euros per trajecte.
15. El Parlament de les Illes Balears felicita les entitats i les
persones que s'han mobilitzat per expressar el seu rebuig al
tancament dels hospitals de Caubet i La Sang, així com a les
més de 80.000 persones signants en suport, que han aconseguit
que el Govern de les Illes Balears modifiqui el seu pla
d'equilibri econòmicofinancer, Així mateix, insta el Govern de
les Illes Balears a la paralització del pla de viabilitat anunciat
per a aquests hospitals i a la negociació amb els sindicats i
colAlectius d'afectats per a l'elaboració d'un nou pla.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de xoc per reduir el preocupant
augment de les llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques
i per a atenció especialitzada als hospitals de les Illes Balears.
17. El Parlament de les Illes Balears condemna tots els casos de
corrupció política i lamenta la imatge que, de l'exercici de la
gestió pública, transmeten les persones implicades en els
escàndols, en especial quan es mantenen en actiu durant les
investigacions judicials. Així mateix el Parlament de les Illes
Balears lamenta la imatge que han transmès diversos consellers
del Govern. En conseqüència, insta el Govern i els grups
polítics a una reacció contundent per restablir la confiança dels
ciutadans en les institucions en uns moments tan difícils.
18. El Parlament de les Illes Balears rebutja que cap dona no
formi part del Consell de Govern de les Illes Balears i manifesta
la seva preocupació pel menyspreu cap a les dones que això
significa, d'acord amb la voluntat del Parlament expressada,
entre d'altres, a l'article 52 de la Llei 12/2006, per a la dona,
aprovada amb els vots de PP i d'UM.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a la Llei 9/2005, de cooperació de
les Illes Balears que estableix que el 0,7% dels pressuposts
propis de la CAIB s'han de destinar a les polítiques i accions de
cooperació al desenvolupament.
20. El Parlament de les Illes Balears rebutja la reducció de la
quantia econòmica que el Govern de l'Estat destina en els
pressuposts generals de 2013 a l'aplicació de Llei de promoció
d'autonomia i atenció a la dependència i insta el Govern de les
Illes Balears que a la propera reunió del Consell Interterritorial
manifesti el seu rebuig i les conseqüències negatives que
aquesta decisió suposa per a les persones dependents de les
nostres illes i les seves famílies.
Palma, 22 de novembre de 2012.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveu l'article 178 del Parlament de les
Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista presenta les
següents propostes de resolució com a conseqüència del debat
general sobre l'acció política i de govern de 2012.
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1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
l'actuació política es fonamenti en el diàleg i la concertació
social, i en aquest sentit insta el Govern de les Illes Balears a fer
una política econòmica d'acord amb les necessitats dels
ciutadans, amb diàleg i consens, en defensa dels interessos
d'aquestes illes davant el Govern de l'Estat, i per tant a constituir
un grup de treball d'institucions, organitzacions i persones que
elaborin propostes de futur per a les Illes en els àmbits
econòmic, social i laboral.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar el Projecte de pressuposts de la comunitat de
les Illes Balears per a 2013 i el Pla econòmicofinancer de
reequilibri 2012-2014, i a presentar un nou pressupost i un nou
pla basats en una política fiscal progressiva, en polítiques de
reactivació econòmica i en el manteniment de l'estat del
benestar.
3. El Parlament de les Illes Balears reafirma la condició de
caràcter oficial de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, tal i com estableixen el nostre Estatut d'Autonomia i la
Constitució Espanyola i, per tant, insta el Govern de les Illes
Balears que reformi la Llei de funció pública per tal d'adaptar-la
a aquesta realitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que exigeixi del Govern de l'Estat el compliment
estricte de l'actual model de finançament de les comunitats
autònomes, de manera que situï les Illes Balears a la mitjana de
finançament de les comunitats autònomes i plantegi una
negociació per a la reducció progressiva del dèficit fiscal.
5. El Parlament de les Illes Balears considera d'extrema
urgència solucionar la problemàtica dels desnonaments, insta el
Govern d'Espanya a canviar la legislació en matèria hipotecària
per instaurar la dació en pagament i el lloguer social per unitats
de convivència amb situació objectiva de risc.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer real el seu compromís amb els ciutadans de les
nostres illes de lluita contra l'atur, amb tot un seguit de mesures:
• Habilitar els recursos econòmics que possibilitin acordar
mesures d'urgència per a l'accés al treball dels colAlectius
amb especials dificultats, joves i aturats de llarga durada
sense prestacions.
• Concertar amb els agents socials el Pla d'ocupació
2012-2016, amb l'objectiu d'establir les mesures necessàries
d'acció pública i privada que permetin assolir un compromís
públic de reducció de l'atur interanual i de l'atur dels joves
de les Illes Balears.
• Garantir l'existència del personal i dels mitjans necessaris
perquè el servei públic d'orientació pugui atendre com a
mínim el 60% dels treballadors en atur de les nostres Illes.
• Aportar 1'1,1% del PIB, en recursos propis destinats a
polítiques actives d'ocupació a les nostra comunitat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a concertar en el marc del Consell de l'economia social
i el treball autònom un pla de mesures que incideixin i
garanteixin la formació, els incentius fiscals i els instruments de
finançament per als projectes dels emprenedors i de l'economia
social.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar des de la concertació social i l'acord amb
ajuntaments i consells insulars, la reactivació del programa
d'Agents de Desenvolupament Local i elaborar un pla
extraordinari i urgent de contractació de treballadors en atur de
llarga durada que hagin esgotat les prestacions i tenguin
carregues familiars.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar el diàleg amb el sector comercial i a aturar
les mesures de liberalització comercial que duen a terme des del
Govern fins que hi hagi un acord.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a proposar, en compliment de Llei Orgànica 1/2007, de
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, les
inversions estatutàries que pertoquen a la nostra comunitat així
com a reclamar els 1.000 milions d'euros que deu l'Estat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a pactar el Pla de viabilitat dels hospitals General i Joan
March amb els sindicats sanitaris, sense l'acomiadament de
treballadors.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a excloure els pacients del copagament dels serveis
sanitaris en el moment d'utilitzar-los, i a no aplicar-lo ni sobre
els serveis d'atenció mèdica, ni sobre serveis hotelers ni sobre
medicaments i farmàcia i, de la mateixa manera, a retirar de la
taxa per l'emissió de la targeta sanitària individual, taxa que no
millora l'atenció sanitària i suposa un copagament per l'accés
per rebre atenció sanitària.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir la cartera de serveis i a mantenir el dret a la
protecció de la salut i a l'atenció sanitària a tots els ciutadans
espanyols i a tots els ciutadans estrangers que resideixen entre
nosaltres o ens visiten, tal i com estableix l'article 25.1 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears lamenta l'augment dels
temps de llistes d'espera per accedir a una intervenció
quirúrgica, a una consulta amb un especialista hospitalari o a
una prova complementària, i considera prioritari millorar els
temps d'espera per accedir-hi, per això insta la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social a iniciar amb urgència un pla de
xoc contra les llistes d'espera sanitàries.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cobrir amb recursos propis la baixada dels recursos
econòmics que provenen de l'Estat per a 2013 en matèria de
política social, recursos que inclouen programes de prestacions
bàsiques socials que gestionen ajuntaments i consells insulars,
les prestacions econòmiques que cobren els cuidadors de
persones amb dependència a l'entorn familiar així com a fer-se
càrrec íntegrament de la seva quota de la Seguretat Social, per
tal que els cuidadors puguin gaudir d'una pensió.

3720

BOPIB núm. 74 - 23 de novembre de 2012

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a transformar l'actual hospital de Can Misses a Eivissa,
el Verge del Toro a Menorca, i Son Dureta a Mallorca, en
centres sociosanitaris.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre mesures d'atenció a majors i dependents que
incloguin: la garantia de totes les prestacions previstes a la
Cartera Bàsica de Serveis Socials 2011-2014, la rehabilitació
dels equipaments residencials de titularitat pública amb la
finalitat d'augmentar el nombre de places actuals per a persones
amb dependència reconegudes que no poden accedir al recurs
per manca de places residencials, així com també a incrementar
un 60% la concertació de les places de residències geriàtriques
i sociosanitàries, així com les lligades a centres de dia amb
consells i ajuntaments, i l'obertura immediata de la residència de
Sant Antoni de Portmany.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l'aprovació d'un pla de suport al tercer sector
social 2013-2015 que millori els mecanismes per aconseguir un
compromís real i efectiu de tots els departaments implicats i que
creï un fons per a deutes de les administracions
públiques amb les entitats del tercer sector que donen atenció a
persones amb dependència o discapacitat.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar en un pacte per la lluita contra la pobresa,
amb la participació i el consens dels colAlegis professionals, els
grups parlamentaris, els agents econòmics i socials i les entitats,
amb la finalitat de:
• Crear un sistema públic i fiable d'indicadors socials a la
nostra
• comunitat que permeti conèixer les dades socials més
rellevants
• com, entre d'altres, l'evolució de l'índex de pobresa a les IB.
• Establir polítiques transversals, que permetin totes les
persones viure en dignitat i amb les necessitats més bàsiques
cobertes.
• Establir el salari social a la nostra comunitat per donar
cobertura bàsica a tants de ciutadans que viuen ja a la nostra
comunitat en una situació d'extrema pobresa.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar l'avantprojecte de llei de convivència i escolar
i autoritat del professorat, així com a retirar també el Decret de
tractament integral de llengües.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar des de la igualtat d'oportunitats per a tots els
joves, visquin on visquin, els nous estudis i les noves titulacions
dins el camp de la Formació Professional per tal de lluitar
contra l'abandonament prematur i el fracàs escolar.
22. El Parlament de les Illes Balears considera imprescindible
reforçar els plans d'acollida i de reforç per als estudiants amb
necessitats educatives derivades de condicions personals
específiques, per poder contribuir a un sistema d'ensenyament
realment inclusiu.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar impuls a la finalització de distints projectes de
caire educatiu a les distintes illes com són: nova seu de l'Escola
Oficial d'Idiomes d'Eivissa, licitació de l'ampliació de l'Institut
Ramis i Ramis de Maó, contractar les obres de construcció del

nou colAlegi d'Es Pratet i iniciar les obres del CEIP Son Macià
a Mallorca.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar-se al dia dels pagaments pendents als centres
docents, en particular de les dotacions de manteniment als
centres docents i dels serveis complementaris: beques de
menjadors, llibres, beques als estudiants i deutes de transport
escolar, en el termini d'un mes.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a respectar l'autonomia municipal i insular en l'aplicació
de la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei de
funció pública, i a respectar la decisió de cada institució d'exigir
el coneixement de la llengua catalana com a requisit en
cadascun dels llocs de treball que es consideri oportú.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a apostar decididament per la política cultural, aturant
les retallades indiscriminades en aquest sector i impulsant un
paquet de mesures que inclogui: el manteniment de la presència
de les Illes Balears dins l'Institut Ramon Llull, el suport a la
conversió de l'Espai Mallorca en un nou Espai Illes a Barcelona
i el suport a les indústries culturals.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre posició enfront del contingut del Projecte de
llei de costes aprovat pel Govern d'Espanya per tal que
compleixi amb el precepte constitucional de protecció efectiva
del litoral.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar els aspectes inconstitucionals de la Llei
7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació
urbanística sostenible, i de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
Turisme de les Illes Balears.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar el compliment del Conveni ferroviari amb el
Ministeri de Foment, així com a continuar les obres del tren de
Manacor fins Artà.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a ampliar
els límits de la zona de protecció del Parc Nacional
Marítimoterrestre de Cabrera.
31. El Parlament de les Illes Balears rebutja que es permeti la
importació de fems, encara que arribi sota el nom de
combustible, des de fora de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per ser incinerats a Mallorca.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir un govern paritari.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern de les Illes Balears que compleixi amb la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats, i a aplicar la Sentència del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears de 16 de novembre de 2007.
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34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que tots els seus consellers i alts càrrecs, exerceixin el
càrrec amb dignitat, humilitat, transparència i honradesa, tot
rebutjant la utilització de fons públics per activitats privades i
mantenint una actitud d'exemplaritat en la seva activitat.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir un permanent diàleg i consens amb els
treballadors públics de l'administració autonòmica i amb els
sindicats, en relació amb qualsevol proposta o decisió que
suposi una reducció de drets laborals o un acomiadament (ERO)
del personal al servei de les Illes Balears o de qualsevol de les
seves empreses públiques o del sector públic instrumental.
36. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar la delegació territorial del Govern a l'illa de
Formentera.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a personar-se en totes les causes judicials de casos de
corrupció en les quals s'investiga la comissió de presumptes
delictes de prevaricació i malbaratament de cabals públics, entre
d'altres, comesos per responsables polítics de l'administració
autonòmica, i a reclamar els diners presumptament malbaratats.
38. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a acordar
per unanimitat amb els consells insulars la llei de finançament
dels consells, garantint mentrestant tot el finançament aprovat
el 2010, l'existent a la secció 32 més la quantia de les bestretes
establerta a la Llei de pressuposts de 2010 i aprovant un pla de
pagaments del deute global amb els consells insulars.
39. El Parlament de les Illes Balears rebutja la forma en què el
Govern de les Illes Balears exerceix les competències
d'iniciativa legislativa i potestat reglamentària, abusant dels
decrets lleis i furtant la funció legislativa del Parlament.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar el diàleg amb els municipis, a complir amb
els seus compromisos econòmics i a mantenir el Fons de
Cooperació Local en els termes que estableix actualment la Llei
municipal i de règim local, en el sentit que cap municipi no
rebrà una quantitat inferior a la de l'any anterior, així com a
elaborar un pla de pagaments per fer front als deutes del Govern
amb els municipis.
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43. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a establir una programació
-tant a la ràdio com a la televisió- basada en la seva funció de
servei públic, en el rigor i la independència professionals, en la
defensa i la promoció -en totes i cadascuna de les emissions,
amb independència del seu contingut i format- de la llengua i la
cultura catalanes, pròpies de la nostra comunitat, i fonamentada
en el més absolut respecte a l'Estatut d'Autonomia i als principis
de la Llei reguladora de l'ens, sota els principis d'objectivitat,
pluralitat i independència política.
44. El Parlament constata la pèrdua de connectivitat aèria i
marítima de totes i cadascuna de les Illes Balears i insta el
Govern de les Illes Balears a exigir al Ministeri de Foment la
seva recuperació i a treballar -d'acord amb la ponència creada
per aquest parlament- per a l'aplicació efectiva del dret a una
connectivitat suficient, justa, eficient, estable i adequada quant
a preu, rutes, horaris, capacitats i freqüències a tots els ciutadans
de les Illes Balears, d'acord amb les possibilitats i el preu de
transport de què disposen la resta de ciutadans de l'Estat
Espanyol, fomentant així la competitivitat de la nostra
economia i la igualtat d'oportunitats.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, conjuntament amb cada consell insular, estructuri
productes turístics basats en la diferenciació de cada illa,
especialment amb els que es desenvolupen a la temporada baixa
i d'hivern com ara turisme cultural i patrimonial, gastronòmic,
de salut i d'esport i de natura, així com el turisme de creuers
adaptat a cada realitat insular, productes tots ells d'especial
incidència econòmica en els períodes de menor activitat
turística.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir la connectivitat dels ciutadans de Formentera
desenvolupant la Llei de transport marítim de les Illes Balears
a través del reglament previst que ha de permetre disposar d'un
transport amb Eivissa suficient i just en freqüències, horaris,
capacitat i preu.
Palma, 22 de novembre de 2012.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que elabori un calendari per fer efectiu el traspàs de les
competències pendents que l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears de 2007 atribueix als consells insulars, per tal que siguin
efectives durant aquesta legislatura, prioritzant el traspàs de
competències en matèria de turisme als consells insulars, tot
transferint els corresponents recursos humans, materials i
econòmics al Consell de Mallorca i al Consell de Formentera en
matèria d'ordenació turística així com la promoció turística als
consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar els organismes de participació i d'audiència
a la ciutadania que ha eliminat durant el darrer any, com són el
Consell de la Joventut de les Illes Balears, el Consell Econòmic
i Social, l'Oficina del Defensor del Pacient i les oficines
d'atenció a les víctimes del delicte.

C)
D'acord amb el que preveu l'article 178 del Parlament de les
Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular presenta les
següents propostes de resolució com a conseqüència del debat
sobre l'orientació política i de govern de l'any 2012.
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva satisfacció
per l'anunci del president del Govern d'un pla d'equilibri
financer per tal de mantenir en funcionament els hospitals
General i Joan March.
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2. El Parlament de les Illes Balears constata la nulAla actuació de
l'anterior govern en relació amb reclamar el finançament de
carreteres, i manifesta la seva satisfacció en relació amb el
compromís del Govern de l'Estat per tal d'abonar els 333
milions d'euros del Conveni de carreteres, reconegut a la
sentència del Tribunal Suprem.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern, dins
el marc de la Llei d'emprenedors i empreses, ha confeccionat
(febrer 2012) el Pla d'internacionalització en el qual hi han
participat 30 tècnics de la conselleria i 50 associacions i
institucions. S'ha fet de manera conjunta i amb els esforços del
Govern, les Cambres de Comerç (de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera) i l'ICEX (Instituto Español de Comercio
Exterior). El Pla recull els principals accions, programes i
serveis que les institucions indicades duran a terme durant l'any
2012.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que fruit de la Llei
d'emprenedors i empresa s'aposta pel finançament de les
empreses i dels emprenedors a través de la societat de garantia
recíproca ISBA. De fet, arran de l'impuls donat per la llei i
gràcies als avals d'ISBA s'han creat un 38% més d'empreses i
s'han iniciat un 80% més de projectes d'emprenedors respecte
del període anterior a la llei. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears constata que l'aportació de l'actual govern de les
Illes en el 2011 (5.800.000 euros) al fons d'ISBA representa un
75% del total de les aportacions efectuades en els darrers vuit
anys. A més, el Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
continuar fent feina, dins el marc de la Llei d'emprenedors, per
fomentar l'esperit emprenedor entre la gent jove.
5. El Parlament de les Illes Balears constata la feina
desenvolupada pel Govern de les Illes Balears quant a la
reducció d'empreses públiques i anima el Govern de les Illes
Balears a continuar amb les polítiques de reducció del sector
públic instrumental d'aquesta comunitat.
6. El Parlament de les Illes Balears constata que la millor
manera de generar confiança i reactivar l'economia és pagant les
factures als proveïdors, així mateix, el Parlament de les Illes
Balears constata que el mecanisme extraordinari de pagament
a proveïdors, que va suposar injectar més de 842 milions d'euros
a l'economia de Balears, va significar un important estímul
econòmic per a les nostres illes, que va permetre abonar un total
de 245.000 factures.
7. El Parlament de les Illes Balears constata que l'actual sistema
de finançament de les comunitats autònomes, aprovat pel
govern del president Rodríguez Zapatero, és injust i negatiu per
a les Illes Balears i dóna suport a totes les accions que s'estan
portant a terme per part del Govern de les Illes Balears
encaminades a la modificació de l'actual sistema de finançament
de les comunitats autònomes.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar a la senda del compliment del dèficit i la
racionalitat de la despesa pública, garantia de futur, tot
mantenint els serveis públics essencials. Així, el Parlament de
les Illes Balears constata el fracàs de les polítiques d'increment
de les despeses i d'increment exponencial de l'endeutament i del
dèficit, el final de la cultura de la subvenció i de
l'intervencionisme públic, i que aquestes polítiques han provocat
que dins els anys 2012 i 2013 s'hagi de dedicar més del 22% del
pressupost a amortització de deute i a pagament d'interessos.

Finalment, el Parlament de les Illes Balears constata que les
polítiques de racionalització i de millora en la productivitat
obrin una nova forma d'entendre la política econòmica que
traspassa el protagonisme de la reactivació econòmica a la
iniciativa privada.
9. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
discrepància i el seu rebuig pel fet que les partides destinades a
la construcció del Parc Bit de Menorca i el Pati de Sa Lluna, al
municipi d'Alaior, i del centre d'interpretació a S'Enclusa de
Ferreries, van ser gastades per pagar despesa corrent i de
personal.
10. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs rotund
del Pla de rehabilitació integral de la Platja de Palma de
l'anterior equip de govern, al qual es varen destinar més de 17
milions d'euros finalistes que no es varen traduir en cap millora
per als ciutadans, dels quals no ha quedat ni un euro per poder
invertir al dit àmbit, i insta el Govern de les Illes Balears a
auditar les partides que pel Govern d'Espanya foren destinades
al Consorci de la Platja de Palma de 2007 a 2011, i l'oportunitat
i la legalitat de les finalitats a què els esmentats cabals foren
destinats.
11. El Parlament de les Illes Balears constata que la
transparència és fonamental per al bon funcionament de
l'Administració i que, segons indica la Sindicatura de Comptes,
en 2010 el 90% de les empreses públiques es trobaven en
situació de legalitat adversa.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei que valori el sector
audiovisual com a sector estratègic a les nostres illes i fomenti
l'activitat empresarial en aquest sector.
13. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca que fa el
Govern de les Illes Balears perquè des de les institucions
europees es reconegui el fet insular de la nostra comunitat i, en
conseqüència, es rebin compensacions per palAliar els
desavantatges territorials.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a constituir un partit judicial a Formentera i a crear un jutjat de
primera instància a l'illa.
15. El Parlament de les Illes Balears constata l'avanç que suposa
la bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social dels
treballadors fixos discontinus per millorar una de les figures
contractuals més comunes en el nostre mercat de treball.
16. El Parlament de les Illes Balears constata que l'atur és el
principal problema de les Illes Balears i que va augmentar de
forma alarmant durant l'anterior legislatura en 46.000 nous
aturats, i insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant amb reformes legislatives i estructurals per facilitar la
creació d'ocupació per part de la iniciativa privada.
17. El Parlament de les Illes Balears constata que des de la
Direcció General de Treball i Salut Laboral s'ha treballat
intensament per lluitar contra la sinistralitat laboral a les Illes
Balears des de tots els fronts amb la colAlaboració d'empreses,
treballadors, agents socials, fundacions, mútues i inspecció de
treball; i que fruit d'aquest treball Balears ha liderat la caiguda
de l'índex de sinistralitat laboral en el segon trimestre de l'any,
amb una baixada del 26% respecte del mateix període de 2011.
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18. El Parlament de les Illes Balears constata que entre els anys
2008 i 2010 es varen deixar perdre 1.528.251,70 euros del fons
de foment de la contractació estable, cofinançat al 50% per la
Unió Europea, que va dirigit a la inserció laboral dels colAlectius
amb majors dificultats (joves, dones, aturats de llarga durada,
majors de 45 anys, persones sense formació ... ).
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears constata que el
passat dia 25 d'agost el Govern de les Illes Balears va aprovar
una nova convocatòria d'aquestes ajudes per un total de 800.000
euros.
19. El Parlament de les Illes Balears constata que la mala gestió
la passada legislatura dels fons socials europeus que rebé el
SOIB han dut al bloqueig per part de la Unió Europea de 38
milions d'euros per irregularitats com ara no realitzar les tasques
descrites als manuals operatius, manca d'informació i orientació
als usuaris, manca de comprovació de pagaments, no fer revisió
ni seguiment dels resultats de les auditories fetes pels
organismes europeus ... Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears constata l'esforç realitzat per tècnics i personal del
SOIB per tal d'anar revisant 1.528 expedients que es trobaven
sense fiscalitzar i que corresponien a 124.368.212 euros
pendents de liquidar d'ajudes a l'ocupació donades sense control
ni supervisió.
20. El Parlament de les Illes Balears constata que les polítiques
de maquillatge com ara el PLAN E per acabar amb l'atur son un
autèntic fracàs ja que el 96% dels treballadors van ser
acomiadats en acabar el projecte, es van finançar 32.000
projectes amb un cost de 13.000 milions d'euros i el 70% dels
expedients no varen acreditar necessitat pública d'inversió.
21. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears que presenti en seu parlamentaria el projecte de règim
jurídic per a la instalAlació, l'accés i l'exercici d'activitats a les
Illes Balears, que mitjançant els principis de bona fe i de
llibertat, aconsegueixi un nou règim més eficaç.
22. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu total suport al
Govern de les Illes Balears per la creació de la Central de
Contractació. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
dóna el seu total suport al Govern de les Illes Balears per les
mesures adoptades de simplificació administrativa com són el
I Pla de simplificació administrativa, i la tramitació del nou
Decret de simplificació documental, i l'insta que continuï amb
aquesta tasca. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata la necessitat de dur a terme polítiques d'estalvi i dóna
el seu suport al Govern de les Illes Balears per les mesures
adoptades com la centralització de la contractació de
l'electricitat de l'Administració pública de la CAIB, la
centralització del parc mòbil del Govern i la subhasta de béns de
titularitat pública, entre d'altres; i l'insta que continuï posant en
marxa mesures de racionalització.
23. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu total suport al
Govern de les Illes Balears per la modificació de la Llei de
funció pública, que permet que el títol acreditatiu de
coneixement del català sigui un mèrit i no un requisit.
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24. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la tramitació de la Llei de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, impulsada pel Govern
d'Espanya, i insta el Govern de les Illes Balears que adapti la
Llei de la bona administració i del bon govern al nou règim
normatiu.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que presenti el Projecte de llei de coordinació de
policies locals. Així mateix, el Parlament constata la gran tasca
que desenvolupa el policia tutor per combatre l'absentisme
escolar de menors a les nostres illes, i insta el Govern de les
Illes Balears que continuï impulsant aquesta figura policial.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar realitzant actuacions en el penya-segat del
port de Maó.
27. El Parlament de les Illes Balears rebutja la pèssima gestió de
l'ATB per part del govern del pacte que va generar un deute de
38 milions d'euros que va deixar greument afectats els comptes
de la Conselleria de Turisme.
28. El Parlament de les Illes Balears constata l'adequada política
de la Conselleria de Turisme en la millora de les condicions per
a la legalització de places turístiques, que ha fet possible
triplicar el nombre de places legalitzades en un sol any respecte
de les que varen ser legalitzades pel pacte al llarg de quatre
anys.
29.El Parlament de les Illes Balears rebutja la negligència del
govern del pacte per haver deixats impagats mes de 9,5 milions
d'euros a les companyies navilieres, la qual cosa va posar en
perill la subsistència de dites empreses, l'estabilitat laboral dels
seus treballadors i la connectivitat marítima entre illes i de
Balears amb la península.
30. El Parlament de les Illes Balears constata que la nova Llei
del turisme:
• És l'element fonamental per incentivar l'activitat econòmica
en
• general i la turística en particular.
• Incideix directament en la millora de l'entorn turístic i
mediambiental, la millora del producte, de la formació i de
la innovació.
• Que en nomès quatre mesos des de la seva aprovació ja ha
generat confiança i seguretat en empresaris i en el sector
turístic fins al punt que han estat presentats nombrosos
projectes de reformes d'allotjaments turístics per
incrementar la seva qualitat.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar
amb la seva política de foment de creuers de petita i mitjana
eslora, en el marc dels ports d'àmbit autonòmic com activitat
turística, per la seva gran capacitat de creixement i font
important de creació de riquesa i de llocs de feina.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar apostant per la celebració, en colAlaboració
amb el sector privat, d'esdeveniments esportius que suposin un
plus per al turisme, per a l'esport i que contribueixin a la
desestacionalització.
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33. El Parlament de les Illes Balears constata que l'aprovació del
Decret Llei de la Platja de Palma dóna un pas endavant per
prosseguir amb la revalorització integral de la Platja de Palma
a pesar de la greu crisi econòmica.

43. El Parlament de les Illes Balears constata la importància que
suposa la creació del comitè de coordinació aeroportuària per
avançar en la descentralització i la cogestió dels nostres
aeroports.

34. El Parlament de les Illes Balears reconeix la innovació en
matèria de turisme que ha suposat la creació de la Mesa de
Batlles pel Turisme, per la seva missió de coordinació, trobada,
formació, informació i impuls al municipalisme.

44. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
reformar la Llei de ports de les Illes Balears i la modificació del
seu reglament. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
dóna el seu suport al Govern de les Illes Balears en les mesures
de transport aeri i maritim presentades al Govern central.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar prioritat a les iniciatives generadores
d'ocupació, de desestacionalització, de qualitat, de diversificació
i de promoció de l'activitat turística d'aquesta comunitat.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar un pla d'actuacions encaminades a cercar
acords amb l'obertura de nous mercats turístics. Així mateix,
insta el Govern de les Illes Balears a especialitzar, diversificar
i enriquir l'oferta turística actual, impulsant una estratègia de
promoció que se centri en els productes turístics que ens
diferencien com a destinació i que ens ajudin a l'allargament de
la temporada turística.
37, El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar realitzant actuacions relacionades amb el
desenvolupament de l'esport adaptat i la incorporació a la
pràctica esportiva de les persones amb discapacitat.
38. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
les gestions dutes a terme pel Ministeri de Foment i el Govern
de les Illes Balears, amb participació del Consell de Menorca
per a la creació i posada en marxa de l'Obligació de Servei
Públic del trajecte Madrid-Menorca; reconeix la seva ràpida
aprovació i dotació pressupostària; i agraeix l'esforç que s'està
fent perquè els tràmits finalitzin el més prest possible per a la
seva entrada en funcionament.
39. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca realitzada
pel Govern central i el Govern de les Illes Balears per cercar
solucions, siguin l'OSP o altres, que també garanteixin la
connectivitat d'Eivissa a preus assequibles.
40. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
disposar d'una llei pròpia de la nostra comunitat autònoma en
matèria de mobilitat i transport terrestre.
41. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja la mala
gestió duta a terme la passada legislatura del conveni ferroviari.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears constata i rebutja
la mala gestió realitzada en la passada legislatura amb la
societat pública TRAM BADIA, SA.
42. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de les
Illes Balears que realitzi una auditoria, tècnica, econòmica i
jurídica de les obres dutes a terme la passada legislatura amb el
conveni ferroviari.

45. El Parlament de les Illes Balears constata la importància que
les principals institucions donin suport al projecte del corredor
ferroviari de la Mediterrània.
46. El Parlament de les Illes Balears constata que a la Comissió
Balear de Medi Ambient, quan va arribar el Partit Popular al
Govern, hi havia pendent de tramitació per part de la Comissió
777 projectes i que ara a l'actualitat hi ha 341 projectes
pendents, dels quals 225 són per falta de entrega de
documentació i altres per part del promotors.
47. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la redacció
del Pla d'energies renovables per a Menorca, illa pionera en
aquesta iniciativa, per tal que es pugui començar a aplicar
durant el 2013 i serveixi de base per a la resta de les illes de la
comunitat.
48. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport al
projecte de connexió de la dessaladora de Ciutadella per tal que
pugui subministrar aigua en xarxa a la resta de municipis de
Menorca i ajudar a resoldre el problema de clorurs i nitrats. Així
mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes per interconnectar la
dessaladora de Santa Eulàlia a Eivissa amb la resta de la xarxa
de l'illa.
49. El Parlament de les Illes Balears qualifica de "prioritari i
estratègic" aconseguir, per al sector agrícolaramader de la
comunitat, el reconeixement dels costs d'insularitat amb noves
fórmules de compensació i bonificació a la PAC 2014-2020; i
dóna suport a totes les actuacions dutes a terme pel Govern de
les Illes Balears per aconseguir aquest objectiu.
50. El Parlament de les Illes Balears insta a crear un pla de
actuació per tal de millorar l'estat dels nostres boscs i mantenir
i prevenir incendis a les èpoques estivals.
51. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment del
govern anterior a l'hora d'executar el projecte de les pluvials
d'Alaior i insta el Govern de les Illes Balears a reiniciar les
actuacions per solucionar l'evacuació de les pluvials d'aquest
municipi.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la instalAlació de fondejos ecològics per
tal de preservar les praderies de posidònia.
53. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per pagar les ajudes pendents als
agricultors i ramaders, ja que es varen trobar amb un deute de
10 milions d'euros d'ajudes pendents, algunes de 2008:
5.500.000 de fons propis de la comunitat, 3.800.000 del Pla de
Desenvolupament Rural i 1.800.000 de PROAGRO i
PROALFA.
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54. El Parlament de les Illes Balears constata que l'impagament
dels ajuts d'habitatge per part de l'anterior govern suposen un
greu condicionament per a la política d'habitatge que
desenvolupa l'actual govern. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears constata que durant l'anterior legislatura l'IBAVI
es va endeutar amb inversions inútils i innecessàries que
hipotequen les noves inversions.
55. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la iniciativa
del Govern de les Illes Balears per impulsar la primera Llei de
pesca autonòmica, amb els objectius de dotar el sector de la
pesca de Balears d'un marc normatiu que permeti la seva
ordenació i la regulaciò de l'activitat pesquera a les Illes Balears
en tot el seu procés, des de l'extracció fins a la comercialització.
56. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
que el Projecte de llei de protecció i ús sostenible del litoral i de
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, doni
un tractament diferenciat a l'illa de Formentera i possibiliti una
nova delimitació que serà més justa per als ciutadans d'aquesta
illa.
57. El Parlament de les Illes Balears constata l'important esforç
econòmic del Govern de les Illes Balears per dur a terme les
obres, les millores i el manteniment dels centres educatius de les
Illes Balears així com l'esforç per fer efectius els pagaments
pendents amb els centres docents que provenien de l'anterior
legislatura.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a palAliar el dèficit històric que pateix l'illa d'Eivissa en
matèria d'infraestructures educatives amb la priorització del
projecte del nou IES de Santa Eulàlia des Riu, del Nou CP de Sa
Joveria de Vila, i de l'ampliació del CP de Santa Gertrudis. Així
mateix, quant a infraestructures culturals a Eivissa, el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el
Govern central a obrir en breu el museu monogràfic de Puig
d'Es Molins d'Eivissa.
59. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
a Formentera s'ofereixi una oferta de Formació Professional,
d'acord amb la demanda existent però seguint els criteris
d'optimització de recursos disponibles del Govern de les Illes
Balears.
60. El Parlament de les Illes Balears constata que l'any 2011 el
govern del pacte d'esquerres només va fer efectives dues
mensualitats de les transferències amb la UIB i va deixar la
Universitat amb un greu problema de liquiditat. Contràriament,
la prioritat del govern actual ha estat pagar les despeses
nominatives a la Universitat de les Illes Balears.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un nou pla de ciència, tecnologia i
transferència del coneixement amb mesures concretes realistes
i mesurables.
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62. El Parlament de les Illes Balears constata que l'anterior
govern va esperar quatre anys per treure una convocatòria de
recerca que ha hagut d'executar el govern actual per tal de donar
suport a quaranta grups de recerca durant tres anys, ja que els
anys 2009, 2010 i 2011 no hi va haver cap convocatòria.
63. El Parlament de les Illes Balears constata la necessària
modificació sobre la normativa en matèria de convivència en els
centres escolars que després de més de 20 anys de legislació
sota un mateix model educatiu ha sofert una deterioració
progressiva.
64. El Parlament de les Illes Balears constata l'impuls que
suposa la llibertat d'elecció de primera llengua i insta el Govern
de les Illes Balears al seu desenvolupament mitjançant el decret
pel qual es regula el tractament integral de les llengües en els
centres docents no universitaris de les Illes Balears.
65. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
les activitats de formació del Centre de Referència Nacional en
Nàutica (Centre de la Mar) de Maó, i insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar les seves activitats.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
continuar amb la política de desplaçaments dels metges de
Mallorca, sempre que sigui possible per criteris mèdics, a les
illes d'Eivissa, de Menorca i de Formentera per tal de passar
consultes i evitar els desplaçaments dels usuaris de l'Ibsalut.
67. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la decisió del
Govern de les Illes Balears d'haver racionalitzat la despesa
sanitària amb una optimització dels recursos mitjançant mesures
com són la reducció de les estructures directives, la central de
compres, l'ús racional del medicament i l'ús racional
de les noves tecnologies dins l'àmbit sanitari públic.
68. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en la seva decisió de donar una solució
definitiva al pagament dels complements dels professionals
mèdics de les nostres illes.
69. El Parlament dels Illes Balears reconeix el paper de les
ONGD com a actors molt rellevants en la política de
cooperació, i insta el Govern a continuar mantenint el clima de
diàleg i consens amb les ONGD a través del Consell de
Cooperació i els altres òrgans de representació de les entitats.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar
fent les reformes i a adquirir els compromisos necessaris per fer
viable la sanitat, per millorar la qualitat del nostre sistema i des
de la responsabilitat, protegir i enfortir la societat del benestar.
71. El Parlament constata la pèssima gestió econòmica que es
va fer des de la Conselleria d'Afers socials la passada legislatura
i que la falta de pagament dels deutes per part de l'anterior
govern ha deixat al límit entitats socials amb anys d'història en
la nostra comunitat i també ha perjudicat enormement els
consells insulars i els ajuntaments amb deutes que encara
arrosseguen de la legislatura passada. Així mateix, el Parlament
de les Illes Balears constata que la gestió econòmica que es va
fer de la Conselleria d'Afers socials la passada legislatura, de
totes aquelles partides que havien d'arribar als ajuntaments, ha
deixat a molts en una situació de fallida total.
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72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar
treballant per preservar la Llei de dependència, per millorar la
qualitat i l'atenció a les persones dependents i a les seves
famílies, i per garantir sobretot la protecció a les persones que
presenten un grau de dependència molt més greu i dóna suport
a la decisió del Govern de les Illes Balears d'incrementar la
partida econòmica destinada a la dependència en el pressupost
de l'any 2013. Així, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a continuar prioritzant els colAlectius més vulnerables
com són les persones dependents i amb discapacitat, els menors
i les famílies, atenent, salvaguardant i protegint els seus drets,
malgrat la greu situació econòmica.
73. El Parlament de les Illes Balears constata que la nefasta
gestió sanitària dels passats quatre anys és responsable de
l'elevadíssim endeutament que supera el 800 milions i quasi ha
dut a la fallida del sistema sanitari.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar
lluitant de forma decidida per fer baixar les xifres de les llistes
d'espera amb mecanismes que millorin la gestió i no a costa de
continuar endeutant-se com era habitual a la passada legislatura.
75. El Parlament de les Illes Balears, atenent les dades actuals,
constata que les mesures dutes a terme pels actuals responsables
de l'Ibsalut han aconseguit contenir i reduir el dèficit de
l'esmentat organisme, i insta el Govern a continuar amb aquesta
política d'eficiència i bona gestió.
76. El Parlament de les Illes Balears agraeix a les entitats socials
les tasques que duen a terme complementant la feina de
l'executiu amb un servei excepcional a un cost molt reduït
atenent moltes persones.
77. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
l'adaptació de la normativa estatal realitzada pel Govern que
minimitza el seu impacte sobre les petites i mitjanes empreses
del sector del comerç, a més a més dóna suport a la posada en
marxa del Pla per a la millora estratègica i dinamització dels
petits i mitjans comerços dels municipis de les Illes Balears.
78. El Parlament de les Illes Balears constata que a l'anterior
legislatura el Govern de les Illes Balears no posà en marxa cap
mesura concreta per afavorir la inserció laboral dels joves i així
mateix insta el Govern de les Illes Balears a dissenyar un pla
d'ocupació juvenil per fer front a un dels problemes principals
de la nostra societat, l'atur juvenil. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fomentar
i implantar la formació professional dual afavorint les
pràctiques en empreses durant tot el període de formació per tal
de millorar les condicions d'ocupació dels joves.
Palma, 22 de novembre de 2012.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 9429/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
5737/11, relativa a urbanitzacions en el litoral. (Mesa de 21
de novembre de 2012).
Palma, a 21 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSMIV-Entesa i Més per Menorca presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 5737/11, relativa a urbanitzacions en
el litoral, la moció següent.
Urbanitzacions en el litoral
Primer. El Parlament de les Illes Balears confia en la prompta
demolició dels 68 apartaments ilAlegals executats a Ses Covetes
a l'empara de la llicència 59/92 de l'Ajuntament de Campos, i,
en tot cas, que sigui efectiva abans de dia 15 de maig de 2013,
tal i com ordena la interlocutòria de 13 de novembre de 2012
del Tribunal Superior de Justícia, Sala Contenciosa
Administrativa.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries perquè no
s'executin noves urbanitzacions en el litoral de les Illes Balears.
El Govern no consentirà, en cap cas, la transformació
urbanística d'espais actualment protegits, incloses les àrees
d'especial protecció classificades per la Llei d'espais naturals,
d'acord amb els seus annexos (Lleis 1/91, 1/00 i 4/08).
Tercera. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a protegir Ses Variades a l'illa d'Eivissa, respectant
la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears núm. 00719/2008, de 9 de desembre de 2008.
Quarta. El Parlament de les Illes Balears celebra la protecció
d'Es Trenc que va suposar la Llei 3/84, de 31 de març, i la de
L'Almudaina d'Andratx de la Llei 1/2000, de 19 de març, de
modificació de la Llei d'espais naturals, i considera molt
desafortunades les manifestacions del Sr. Conseller de Medi
Ambient de qualificar-ho com "capritxos" d'un grup
parlamentari.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a atendre el requeriment del Govern de l'Estat i a derogar
la disposició addicional primera de la Llei 7/2012, de 13 de
juny.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i al Consell de Mallorca a adoptar les mesures
escaients per no permetre la transformació urbanística d'uns
terrenys a Sa Ràpita on s'hi pretén un hotel i camp de golf a
l'altra banda de la carretera que fa de partió a l'ANEI i LIC d'Es
Trenc-Salobrar de Campos.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 27 de novembre de 2012, aprovà les
Resolucions derivades del Debat sobre l'orientació política
general del Govern.
Palma, a 4 de desembre de 2012
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que l'actuació política es fonamenti en el diàleg i la concertació
social, i en aquest sentit insta el Govern de les Illes Balears a fer
una política econòmica d'acord amb les necessitats dels
ciutadans, amb diàleg i consens, en defensa dels interessos
d'aquestes illes davant el Govern de l'Estat, i per tant a constituir
un grup de treball d'institucions, organitzacions i persones que
elaborin propostes de futur per a les Illes en els àmbits
econòmic, social i laboral.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar, en compliment de Llei Orgànica
1/2007, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
les inversions estatutàries que pertoquen a la nostra comunitat
així com a reclamar els 1.000 milions d'euros que deu l'Estat a
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transformar l'actual hospital de Can Misses a
Eivissa, el Verge del Toro a Menorca, i Son Dureta a Mallorca,
en centres sociosanitaris, sempre segons disponibilitat
pressupostària.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar des de la igualtat d'oportunitats per a
tots els joves, independentment del seu lloc de residència, els
nous estudis i les noves titulacions dins el camp de la Formació
Professional per tal de lluitar contra l'abandonament prematur
i el fracàs escolar.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar personant-se en totes les causes
judicials de casos de corrupció en les quals s'investiga la
comissió de presumptes delictes de prevaricació i
malbaratament de cabals públics, entre d'altres, comesos per
responsables polítics de l'administració autonòmica, i a reclamar
els diners presumptament malbaratats.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant, conjuntament amb cada
consell insular, en l’estructuració de productes turístics basats
en la diferenciació de cada illa, especialment amb els que es
desenvolupen a la temporada baixa i d'hivern com ara turisme
cultural i patrimonial, gastronòmic, de salut i d'esport i de
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natura, així com el turisme de creuers adaptat a cada realitat
insular, productes tots ells d'especial incidència econòmica en
els períodes de menor activitat turística.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que exigeixi davant les instàncies de la UE que els tipus
d'interès dels préstecs procedents del Banc Central Europeu per
al sosteniment de les administracions públiques sigui de l'1%,
independentment de la mediació de la banca privada.
8. El Parlament de les Illes Balears considera d’extrema
urgència solucionar la problemàtica dels desnonaments i insta
el Govern d’Espanya a continuar la modificació de la legislació
en matèria hipotecària per instaurar la dació en pagament.
9. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'anunci del president del Govern d'un pla
d'equilibri financer per tal de mantenir en funcionament els
hospitals General i Joan March.
10. El Parlament de les Illes Balears constata la nul•la
actuació de l'anterior govern en relació amb reclamar el
finançament de carreteres, i manifesta la seva satisfacció en
relació amb el compromís del Govern de l'Estat per tal d'abonar
els 333 milions d'euros del Conveni de carreteres, reconegut a
la sentència del Tribunal Suprem.
11. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern,
dins el marc de la Llei d'emprenedors i empreses, ha
confeccionat (febrer 2012) el Pla d'internacionalització en el
qual hi han participat 30 tècnics de la conselleria i 50
associacions i institucions. S'ha fet de manera conjunta i amb els
esforços del Govern, les Cambres de Comerç (de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera) i l'ICEX (Instituto Español de
Comercio Exterior). El Pla recull les principals accions,
programes i serveis que les institucions indicades duran a terme
durant l'any 2012.
12. El Parlament de les Illes Balears constata que fruit de la
Llei d'emprenedors i empresa s'aposta pel finançament de les
empreses i dels emprenedors a través de la societat de garantia
recíproca ISBA. De fet, arran de l'impuls donat per la llei i
gràcies als avals d'ISBA s'han creat un 38% més d'empreses i
s'han iniciat un 80% més de projectes d'emprenedors respecte
del període anterior a la llei. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears constata que l'aportació de l'actual govern de les
Illes en el 2011 (5.800.000 euros) al fons d'ISBA representa un
75% del total de les aportacions efectuades en els darrers vuit
anys. A més, el Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
continuar fent feina, dins el marc de la Llei d'emprenedors, per
fomentar l'esperit emprenedor entre la gent jove.
13. El Parlament de les Illes Balears constata la feina
desenvolupada pel Govern de les Illes Balears quant a la
reducció d'empreses públiques i anima el Govern de les Illes
Balears a continuar amb les polítiques de reducció del sector
públic instrumental d'aquesta comunitat.
14. El Parlament de les Illes Balears constata que la millor
manera de generar confiança i reactivar l'economia és pagant les
factures als proveïdors, així mateix, el Parlament de les Illes
Balears constata que el mecanisme extraordinari de pagament
a proveïdors, que va suposar injectar més de 842 milions d'euros
a l'economia de Balears, va significar un important estímul
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econòmic per a les nostres illes, que va permetre abonar un total
de 245.000 factures.
15. El Parlament de les Illes Balears constata que l'actual
sistema de finançament de les comunitats autònomes, aprovat
pel govern del president Rodríguez Zapatero, és injust i negatiu
per a les Illes Balears i dóna suport a totes les accions que
s'estan portant a terme per part del Govern de les Illes Balears
encaminades a la modificació de l'actual sistema de finançament
de les comunitats autònomes.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar a la senda del compliment del dèficit
i la racionalitat de la despesa pública, garantia de futur, tot
mantenint els serveis públics essencials. Així, el Parlament de
les Illes Balears constata el fracàs de les polítiques d'increment
de les despeses i d'increment exponencial de l'endeutament i del
dèficit, el final de la cultura de la subvenció i de
l'intervencionisme públic, i que aquestes polítiques han provocat
que dins els anys 2012 i 2013 s'hagi de dedicar més del 22% del
pressupost a amortització de deute i a pagament d'interessos.
Finalment, el Parlament de les Illes Balears constata que les
polítiques de racionalització i de millora en la productivitat
obrin una nova forma d'entendre la política econòmica que
traspassa el protagonisme de la reactivació econòmica a la
iniciativa privada.
17. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
discrepància i el seu rebuig pel fet que les partides destinades a
la construcció del Parc Bit de Menorca i el Pati de Sa Lluna, al
municipi d'Alaior, i del centre d'interpretació a S'Enclusa de
Ferreries, van ser gastades per pagar despesa corrent i de
personal.
18. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs
rotund del Pla de rehabilitació integral de la Platja de Palma de
l'anterior equip de govern, al qual es varen destinar més de 17
milions d'euros finalistes que no es varen traduir en cap millora
per als ciutadans, dels quals no ha quedat ni un euro per poder
invertir al dit àmbit, i insta el Govern de les Illes Balears a
auditar les partides que pel Govern d'Espanya foren destinades
al Consorci de la Platja de Palma de 2007 a 2011, i l'oportunitat
i la legalitat de les finalitats a què els esmentats cabals foren
destinats.
19. El Parlament de les Illes Balears constata que la
transparència és fonamental per al bon funcionament de
l'Administració i que, segons indica la Sindicatura de Comptes,
en 2010 el 90% de les empreses públiques es trobaven en
situació de legalitat adversa.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un projecte de llei que valori el sector
audiovisual com a sector estratègic a les nostres illes i fomenti
l'activitat empresarial en aquest sector.
21. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca que fa
el Govern de les Illes Balears perquè des de les institucions
europees es reconegui el fet insular de la nostra comunitat i, en
conseqüència, es rebin compensacions per pal•liar els
desavantatges territorials.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a constituir un partit judicial a Formentera i a crear un
jutjat de primera instància a l'illa.
23. El Parlament de les Illes Balears constata l'avanç que
suposa la bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat
Social dels treballadors fixos discontinus per millorar una de les
figures contractuals més comunes en el nostre mercat de treball.
24. El Parlament de les Illes Balears constata que l'atur és el
principal problema de les Illes Balears i que va augmentar de
forma alarmant durant l'anterior legislatura en 46.000 nous
aturats, i insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant amb reformes legislatives i estructurals per facilitar la
creació d'ocupació per part de la iniciativa privada.
25. El Parlament de les Illes Balears constata que des de la
Direcció General de Treball i Salut Laboral s'ha treballat
intensament per lluitar contra la sinistralitat laboral a les Illes
Balears des de tots els fronts amb la col•laboració d'empreses,
treballadors, agents socials, fundacions, mútues i inspecció de
treball; i que fruit d'aquest treball Balears ha liderat la caiguda
de l'índex de sinistralitat laboral en el segon trimestre de l'any,
amb una baixada del 26% respecte del mateix període de 2011.
26. El Parlament de les Illes Balears constata que entre els
anys 2008 i 2010 es varen deixar perdre 1.528.251,70 euros del
fons de foment de la contractació estable, cofinançat al 50% per
la Unió Europea, que va dirigit a la inserció laboral dels
col•lectius amb majors dificultats (joves, dones, aturats de llarga
durada, majors de 45 anys, persones sense formació ... ). Així
mateix, el Parlament de les Illes Balears constata que el passat
dia 25 d'agost el Govern de les Illes Balears va aprovar una
nova convocatòria d'aquestes ajudes per un total de 800.000
euros.
27. El Parlament de les Illes Balears constata que la mala
gestió la passada legislatura dels fons socials europeus que rebé
el SOIB ha dut al bloqueig per part de la Unió Europea de 38
milions d'euros per irregularitats com ara no realitzar les tasques
descrites als manuals operatius, manca d'informació i orientació
als usuaris, manca de comprovació de pagaments, no fer revisió
ni seguiment dels resultats de les auditories fetes pels
organismes europeus ... Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears constata l'esforç realitzat per tècnics i personal del
SOIB per tal d'anar revisant 1.528 expedients que es trobaven
sense fiscalitzar i que corresponien a 124.368.212 euros
pendents de liquidar d'ajudes a l'ocupació donades sense control
ni supervisió.
28. El Parlament de les Illes Balears constata que les
polítiques de maquillatge com ara el PLAN E per acabar amb
l'atur son un autèntic fracàs ja que el 96% dels treballadors van
ser acomiadats en acabar el projecte, es van finançar 32.000
projectes amb un cost de 13.000 milions d'euros i el 70% dels
expedients no varen acreditar necessitat pública d'inversió.
29. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears que presenti en seu parlamentaria el projecte de
règim jurídic per a la instalAlació, l'accés i l'exercici d'activitats
a les Illes Balears, que mitjançant els principis de bona fe i de
llibertat, aconsegueixi un nou règim més eficaç.
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30. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu total suport
al Govern de les Illes Balears per la creació de la Central de
Contractació. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
dóna el seu total suport al Govern de les Illes Balears per les
mesures adoptades de simplificació administrativa com són el
I Pla de simplificació administrativa, i la tramitació del nou
Decret de simplificació documental, i l'insta que continuï amb
aquesta tasca. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata la necessitat de dur a terme polítiques d'estalvi i dóna
el seu suport al Govern de les Illes Balears per les mesures
adoptades com la centralització de la contractació de
l'electricitat de l'Administració pública de la CAIB, la
centralització del parc mòbil del Govern i la subhasta de béns de
titularitat pública, entre d'altres; i l'insta que continuï posant en
marxa mesures de racionalització.
31. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu total suport
al Govern de les Illes Balears per la modificació de la Llei de
funció pública, que permet que el títol acreditatiu de
coneixement del català sigui un mèrit i no un requisit.
32. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la tramitació de la Llei de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, impulsada pel Govern
d'Espanya, i insta el Govern de les Illes Balears que adapti la
Llei de la bona administració i del bon govern al nou règim
normatiu.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que presenti el Projecte de llei de coordinació de
policies locals. Així mateix, el Parlament constata la gran tasca
que desenvolupa el policia tutor per combatre l'absentisme
escolar de menors a les nostres illes, i insta el Govern de les
Illes Balears que continuï impulsant aquesta figura policial.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant actuacions en el penya-segat
del port de Maó.
35. El Parlament de les Illes Balears rebutja la pèssima
gestió de l'ATB per part del govern del pacte que va generar un
deute de 38 milions d'euros que va deixar greument afectats els
comptes de la Conselleria de Turisme.
36. El Parlament de les Illes Balears constata l'adequada
política de la Conselleria de Turisme en la millora de les
condicions per a la legalització de places turístiques, que ha fet
possible triplicar el nombre de places legalitzades en un sol any
respecte de les que varen ser legalitzades pel pacte al llarg de
quatre anys.
37. El Parlament de les Illes Balears rebutja la negligència
del govern del pacte per haver deixats impagats mes de 9,5
milions d'euros a les companyies navilieres, la qual cosa va
posar en perill la subsistència de dites empreses, l'estabilitat
laboral dels seus treballadors i la connectivitat marítima entre
illes i de Balears amb la península.
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38. El Parlament de les Illes Balears constata que la nova
Llei del turisme:
• És l'element fonamental per incentivar l'activitat econòmica
en general i la turística en particular.
• Incideix directament en la millora de l'entorn turístic i
mediambiental, la millora del producte, de la formació i de
la innovació.
• Que en només quatre mesos des de la seva aprovació ja ha
generat confiança i seguretat en empresaris i en el sector
turístic fins al punt que han estat presentats nombrosos
projectes de reformes d'allotjaments turístics per
incrementar la seva qualitat.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar amb la seva política de foment de creuers de petita i
mitjana eslora, en el marc dels ports d'àmbit autonòmic com
activitat turística, per la seva gran capacitat de creixement i font
important de creació de riquesa i de llocs de feina.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar apostant per la celebració, en
colAlaboració amb el sector privat, d'esdeveniments esportius
que suposin un plus per al turisme, per a l'esport i que
contribueixin a la desestacionalització.
41. El Parlament de les Illes Balears constata que l'aprovació
del Decret Llei de la Platja de Palma dóna un pas endavant per
prosseguir amb la revalorització integral de la Platja de Palma
a pesar de la greu crisi econòmica.
42. El Parlament de les Illes Balears reconeix la innovació
en matèria de turisme que ha suposat la creació de la Mesa de
Batlles pel Turisme, per la seva missió de coordinació, trobada,
formació, informació i impuls al municipalisme.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar prioritat a les iniciatives generadores
d'ocupació, de desestacionalització, de qualitat, de diversificació
i de promoció de l'activitat turística d'aquesta comunitat.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar un pla d'actuacions encaminades a
cercar acords amb l'obertura de nous mercats turístics. Així
mateix, insta el Govern de les Illes Balears a especialitzar,
diversificar i enriquir l'oferta turística actual, impulsant una
estratègia de promoció que se centri en els productes turístics
que ens diferencien com a destinació i que ens ajudin a
l'allargament de la temporada turística.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant actuacions relacionades amb
el desenvolupament de l'esport adaptat i la incorporació a la
pràctica esportiva de les persones amb discapacitat.
46. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a les gestions dutes a terme pel Ministeri de Foment i el Govern
de les Illes Balears, amb participació del Consell de Menorca
per a la creació i posada en marxa de l'Obligació de Servei
Públic del trajecte Madrid-Menorca; reconeix la seva ràpida
aprovació i dotació pressupostària; i agraeix l'esforç que s'està
fent perquè els tràmits finalitzin el més prest possible per a la
seva entrada en funcionament.
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47. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca
realitzada pel Govern central i el Govern de les Illes Balears per
cercar solucions, siguin l'OSP o altres, que també garanteixin la
connectivitat d'Eivissa a preus assequibles.

58. El Parlament de les Illes Balears insta a crear un pla de
actuació per tal de millorar l'estat dels nostres boscs i el seu
manteniment i prevenir incendis a les èpoques estivals.

48. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de disposar d'una llei pròpia de la nostra comunitat autònoma en
matèria de mobilitat i transport terrestre.

59. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment
del govern anterior a l'hora d'executar el projecte de les pluvials
d'Alaior i insta el Govern de les Illes Balears a reiniciar les
actuacions per solucionar l'evacuació de les pluvials d'aquest
municipi.

49. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja la
mala gestió duta a terme la passada legislatura del conveni
ferroviari. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata i rebutja la mala gestió realitzada en la passada
legislatura amb la societat pública TRAM BADIA, SA.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la instal•lació de fondejos
ecològics per tal de preservar les praderies de posidònia.

50. El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern de
les Illes Balears que realitzi una auditoria, tècnica, econòmica
i jurídica de les obres dutes a terme la passada legislatura amb
el conveni ferroviari.
51. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que suposa la creació del comitè de coordinació aeroportuària
per avançar en la descentralització i la cogestió dels nostres
aeroports.
52. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de reformar la Llei de ports de les Illes Balears i la modificació
del seu reglament. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
dóna el seu suport al Govern de les Illes Balears en les mesures
de transport aeri i marítim presentades al Govern central.
53. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que les principals institucions donin suport al projecte del
corredor ferroviari de la Mediterrània.
54. El Parlament de les Illes Balears constata que a la
Comissió Balear de Medi Ambient, quan va arribar el Partit
Popular al Govern, hi havia pendents de tramitació per part de
la Comissió 777 projectes i que ara a l'actualitat hi ha 341
projectes pendents, dels quals 225 són per falta de entrega de
documentació i altres per part del promotors.
55. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
redacció del Pla d'energies renovables per a Menorca, illa
pionera en aquesta iniciativa, per tal que es pugui començar a
aplicar durant el 2013 i serveixi de base per a la resta de les illes
de la comunitat.
56. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
al projecte de connexió de la dessaladora de Ciutadella per tal
que pugui subministrar aigua en xarxa a la resta de municipis de
Menorca i ajudar a resoldre el problema de clorurs i nitrats. Així
mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes per interconnectar la
dessaladora de Santa Eulàlia a Eivissa amb la resta de la xarxa
de l'illa.
57. El Parlament de les Illes Balears qualifica de "prioritari
i estratègic" aconseguir, per al sector agrícolaramader de la
comunitat, el reconeixement dels costs d'insularitat amb noves
fórmules de compensació i bonificació a la PAC 2014-2020; i
dóna suport a totes les actuacions dutes a terme pel Govern de
les Illes Balears per aconseguir aquest objectiu.

61. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per pagar les ajudes pendents als
agricultors i ramaders, ja que es varen trobar amb un deute de
10 milions d'euros d'ajudes pendents, algunes de 2008:
5.500.000 de fons propis de la comunitat, 3.800.000 del Pla de
Desenvolupament Rural i 1.800.000 de PROAGRO i
PROALFA.
62. El Parlament de les Illes Balears constata que
l'impagament dels ajuts d'habitatge per part de l'anterior govern
suposen un greu condicionament per a la política d'habitatge que
desenvolupa l'actual govern. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears constata que durant l'anterior legislatura l'IBAVI
es va endeutar amb inversions inútils i innecessàries que
hipotequen les noves inversions.
63. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
iniciativa del Govern de les Illes Balears per impulsar la primera
Llei de pesca autonòmica, amb els objectius de dotar el sector
de la pesca de Balears d'un marc normatiu que permeti la seva
ordenació i la regulaciò de l'activitat pesquera a les Illes Balears
en tot el seu procés, des de l'extracció fins a la comercialització.
64. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que el Projecte de llei de protecció i ús sostenible del litoral i de
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, doni
un tractament diferenciat a l'illa de Formentera i possibiliti una
nova delimitació que serà més justa per als ciutadans d'aquesta
illa.
65. El Parlament de les Illes Balears constata l'important
esforç econòmic del Govern de les Illes Balears per dur a terme
les obres, les millores i el manteniment dels centres educatius de
les Illes Balears així com l'esforç per fer efectius els pagaments
pendents amb els centres docents que provenien de l'anterior
legislatura.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pal•liar el dèficit històric que pateix l'illa
d'Eivissa en matèria d'infraestructures educatives amb la
priorització del projecte del nou IES de Santa Eulàlia des Riu,
del Nou CP de Sa Joveria de Vila, i de l'ampliació del CP de
Santa Gertrudis. Així mateix, quant a infraestructures culturals
a Eivissa, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern central a obrir en breu el museu
monogràfic de Puig d'Es Molins d'Eivissa.
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67. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que a Formentera s'ofereixi una oferta de Formació
Professional, d'acord amb la demanda existent però seguint els
criteris d'optimització de recursos disponibles del Govern de les
Illes Balears.

77. El Parlament dels Illes Balears reconeix el paper de les
ONGD com a actors molt rellevants en la política de
cooperació, i insta el Govern a continuar mantenint el clima de
diàleg i consens amb les ONGD a través del Consell de
Cooperació i els altres òrgans de representació de les entitats.

68. El Parlament de les Illes Balears constata que l'any 2011
el govern del pacte d'esquerres només va fer efectives dues
mensualitats de les transferències amb la UIB i va deixar la
Universitat amb un greu problema de liquiditat. Contràriament,
la prioritat del govern actual ha estat pagar les despeses
nominatives a la Universitat de les Illes Balears.

78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar fent les reformes i a adquirir els compromisos
necessaris per fer viable la sanitat, per millorar la qualitat del
nostre sistema i des de la responsabilitat, protegir i enfortir la
societat del benestar.

69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un nou pla de ciència, tecnologia i
transferència del coneixement amb mesures concretes realistes
i mesurables.
70. El Parlament de les Illes Balears constata que l'anterior
govern va esperar quatre anys per treure una convocatòria de
recerca que ha hagut d'executar el govern actual per tal de donar
suport a quaranta grups de recerca durant tres anys, ja que els
anys 2009, 2010 i 2011 no hi va haver cap convocatòria.
71. El Parlament de les Illes Balears constata la necessària
modificació sobre la normativa en matèria de convivència en els
centres escolars que després de més de 20 anys de legislació
sota un mateix model educatiu ha sofert un deteriorament
progressiu.
72. El Parlament de les Illes Balears constata l'impuls que
suposa la llibertat d'elecció de primera llengua i insta el Govern
de les Illes Balears al seu desenvolupament mitjançant el decret
pel qual es regula el tractament integral de les llengües en els
centres docents no universitaris de les Illes Balears.
73. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de les activitats de formació del Centre de Referència Nacional
en Nàutica (Centre de la Mar) de Maó, i insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar les seves activitats.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a continuar amb la política de desplaçaments dels metges de
Mallorca, sempre que sigui possible per criteris mèdics, a les
illes d'Eivissa, de Menorca i de Formentera per tal de passar
consultes i evitar els desplaçaments dels usuaris de l'ib-salut.
75. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la decisió
del Govern de les Illes Balears d'haver racionalitzat la despesa
sanitària amb una optimització dels recursos mitjançant mesures
com són la reducció de les estructures directives, la central de
compres, l'ús racional del medicament i l'ús racional de les
noves tecnologies dins l'àmbit sanitari públic.
76. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la seva decisió de donar una solució
definitiva al pagament dels complements dels professionals
mèdics de les nostres illes.

79. El Parlament constata la pèssima gestió econòmica que
es va fer des de la Conselleria d'Afers socials la passada
legislatura i que la falta de pagament dels deutes per part de
l'anterior govern ha deixat al límit entitats socials amb anys
d'història en la nostra comunitat i també ha perjudicat
enormement els consells insulars i els ajuntaments amb deutes
que encara arrosseguen de la legislatura passada. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata que la gestió
econòmica que es va fer de la Conselleria d'Afers socials la
passada legislatura, de totes aquelles partides que havien
d'arribar als ajuntaments, ha deixat a molts en una situació de
fallida total.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar treballant per preservar la Llei de dependència, per
millorar la qualitat i l'atenció a les persones dependents i a les
seves famílies, i per garantir sobretot la protecció a les persones
que presenten un grau de dependència molt més greu i dóna
suport a la decisió del Govern de les Illes Balears d'incrementar
la partida econòmica destinada a la dependència en el
pressupost de l'any 2013. Així, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a continuar prioritzant els col•lectius més
vulnerables com són les persones dependents i amb discapacitat,
els menors i les famílies, atenent, salvaguardant i protegint els
seus drets, malgrat la greu situació econòmica.
81. El Parlament de les Illes Balears constata que la nefasta
gestió sanitària dels passats quatre anys és responsable de
l'elevadíssim endeutament que supera el 800 milions i quasi ha
dut a la fallida del sistema sanitari.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar lluitant de forma decidida per fer baixar les xifres de
les llistes d'espera amb mecanismes que millorin la gestió i no
a costa de continuar endeutant-se com era habitual a la passada
legislatura.
83. El Parlament de les Illes Balears, atenent les dades
actuals, constata que les mesures dutes a terme pels actuals
responsables de l'Ibsalut han aconseguit contenir i reduir el
dèficit de l'esmentat organisme, i insta el Govern a continuar
amb aquesta política d'eficiència i bona gestió.
84. El Parlament de les Illes Balears agraeix a les entitats
socials les tasques que duen a terme complementant la feina de
l'executiu amb un servei excepcional a un cost molt reduït
atenent moltes persones.
85. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a l'adaptació de la normativa estatal realitzada pel Govern que
minimitza el seu impacte sobre les petites i mitjanes empreses
del sector del comerç, a més a més dóna suport a la posada en

3824

BOPIB núm. 76 - 7 de desembre de 2012
Ordre de Publicació

marxa del Pla per a la millora estratègica i dinamització dels
petits i mitjans comerços dels municipis de les Illes Balears.
C)
86. El Parlament de les Illes Balears constata que a l'anterior
legislatura el Govern de les Illes Balears no posà en marxa cap
mesura concreta per afavorir la inserció laboral dels joves i així
mateix insta el Govern de les Illes Balears a dissenyar un pla
d'ocupació juvenil per fer front a un dels problemes principals
de la nostra societat, l'atur juvenil. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fomentar
i implantar la formació professional dual afavorint les
pràctiques en empreses durant tot el període de formació per tal
de millorar les condicions d'ocupació dels joves."

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9459/12, de l'Hble. Sra Margalida Font i Aguiló, diputada no
adscrita, relativa a llei d'ordenació del transport marítim les Illes
Balears. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la seu del Parlament,4 de desembre de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9464/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou IES de Santa
Eulàlia del Riu. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9450/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
Iberia. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9461/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mercat turístic rus a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9466/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Durán i Cladera,
del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a colAlaboració amb la UIB. (BOPIB núm. 74, de 23 de
novembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9475/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a clima de diàleg.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Proposta 4:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 27 de novembre de 2012, rebutjà les
Propostes de Resolució núm. 1 a 6, 8 i 10 a 20, RGE núm.
9500/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, derivades del Debat sobre l'orientació política general
del Govern. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

A)

La votació obtengué el resultat següent:

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 27 de novembre de 2012, rebutjà, en votació conjunta,
les esmenes a la totalitat de devolució RGE núm. 8506/12 i
9392/12, dels Grups Parlamentaris PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca i Socialista, respectivament al Projecte de llei RGE
núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013. (BOPIB núm.
71, de 7 de novembre de 2012).

Proposta 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Propostes 2 a 6, 8, i 10 a 20:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 27 de novembre de 2012, rebutjà les
Propostes de Resolució núm. 2 a 9, 11 a 15, 17 a 20, 22 a 36, 38
a 44 i 46, RGE núm. 9528/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivades del Debat sobre l'orientació política general del
Govern. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Propostes 2, 3, 5 a 9, 11 a 15, 17 a 20, 22 a 36, 38 a 44 i 46:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

A)
Aprovació de les quantitats globals dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les
quantitats dels pressuposts de les entitats públiques
empresarials, de les societats mercantils públiques, de les
fundacions del sector públic, de l'ib-salut i de l'Agència
Tributària de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 27 de novembre de 2012, aprovà per 33 vots a favor, 24
en contra i 1 abstenció, les quantitats globals següents:
•

Dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i dels seus organismes autònoms per a 2013, els
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LA SRA. PRESIDENTA:
Començam el debat sobre orientació de la política general
del Govern en el dia d’avui, i en aquesta primera sessió
començam amb la intervenció del president del Govern de les
Illes Balears, Sr. José Ramón Bauzá, sense limitació de temps.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Fa poc més
d’un any vaig comparèixer en aquest parlament per explicar
l’acció del Govern des de la meva presa de possessió el mes de
juny de l’any 2011. Ho vaig fer amb l’objectiu d’explicar-los
que les coses començaven a canviar, des de la prudència, ja que
era conscient que quedava molt de camí per recórrer, però
també amb la certesa, ratificada amb les dades, que les coses
estaven millor que abans.
Avui, senyores i senyors diputats, comparesc amb un
objectiu semblant: estam millor que el mes de novembre de
l’any 2012, i bastant millor que el mes de juny de l’any 2011, i
els puc assegurar que estarem millor en el futur, i no faig
referència a un futur llunyà, parl d’un futur pròxim, perquè el
canvi continua avançant. El canvi, la millora, continua creixent
sobre uns pilars forts i sans que el Govern ha posat en aquesta
primera meitat de legislatura.

públics per la vostra dedicació, i sobretot per la vostra feina.
Sou, sens dubte, un gran valor d’aquesta societat.
(Aplaudiments)
El darrer agraïment que vull fer en aquest inici de la meva
intervenció està relacionat amb un fet desafortunat que es va
produir l’estiu passat, un fet que ens va fer a tots molt de mal,
que ens va fer sentir impotents, però del qual també hem de
treure i aprendre qualque lectura positiva. Faig referència a
l’incendi que va afectar Andratx i Estellencs, i altres municipis
de la nostra Serra de Tramuntana. Enmig del drama i la
desgràcia que suposà i que suposa que es cremi la nostra terra,
una part de la Serra de Tramuntana, poguérem veure com tota
la societat s’uní en la lluita contra el foc. Mostres de solidaritat,
d’unió, de força davant l’adversitat, i moltes, moltes mostres
d’agraïment a totes les persones que es jugaren la vida
precisament per apagar el foc i defensar el que és de tots. Vull
donar les gràcies al personal de l’IBANAT, la primera línia de
la lluita contra el foc; admirable la valentia amb què defensau
la nostra terra, que és el nostre principal patrimoni. I també vull
donar les gràcies a tots els diferents cossos i forces de seguretat,
Protecció Civil, Unitat d’Emergència de l’Exèrcit, a totes les
administracions que hi han participat, i em deixaria qualcú. En
definitiva, a tots, a tots, perquè tots varen fer feina d’una forma
coordinada. De veres, moltes gràcies a tots.
(Aplaudiments)

Que les coses estiguin canviat a millor no té ni com a únic
ni com a més important actor el Govern. No seria cert afirmar
avui aquí davant tots vostès que el Govern és el responsable
únic del fet que les coses vagin millor. Els principals actors
d’aquest canvi són els ciutadans de les Illes Balears, tots i
cadascun d’ells, perquè amb el seu esforç han fet possible que
avui les Illes Balears liderin la recuperació econòmica
d’Espanya. Així que vull donar les gràcies a cada ciutadà de les
nostres illes. Hem demostrat una vegada més que sabem estar
units en els moments de dificultat, que sabem afrontar junts els
reptes, que quan tenim objectius comuns aconseguim els nostres
objectius sempre.
També vull dir a tots i a cadascun dels ciutadans de les Illes
que aquest govern continuarà fent feina per defensar els seus
interessos davant qui sigui i on sigui, perquè el seu esforç,
l’esforç que hem fet tots dia a dia, sigui valorat i respectat
justament.
Sé que habitualment els agraïments van al final, però abans
de començar el repàs de la gestió d’aquest govern segons les
diferents àrees de gestió vull fer dos agraïments més, perquè si
no els fes ara, al principi de la meva intervenció, que és quan
segurament tots vostès em seguiran amb més atenció, no seria
just i potser qualcú no escoltaria. Vull donar les gràcies als
empleats públics, a tots els que formen part de l’administració
pública, ja sigui autonòmica, insular o local, ja que ells han
hagut de suportar en primera persona moltes de les mesures que
ha estat necessari adoptar per ajustar la despesa i per
reorganitzar els serveis, d’acord amb els criteris de més eficàcia
i també de més eficiència. Totes les decisions preses en aquest
sentit han estat absolutament necessàries, les més fàcils i també
les més difícils, inevitables per la situació existent. Gràcies a
tots els funcionaris per la vostra comprensió, a tots els empleats

Quan un pensa en els valors que ens fan estar segurs que les
Balears sortiran de la crisi és inevitable pensar en els valors de
les persones que habitam aquí, persones que aquest estiu durant
l’incendi, sense que ningú no hagués demanat res, duien menjar
per al personal que estava fent feina en l’extinció; persones que
sense que ningú no hagués demanat res oferien ca seva per
allotjar qui s’havia vist obligat a abandonar-la; persones que
sense que ningú no hagués demanat res estaven disposades a
donar-ho tot. Reconec molts d’aquests valors en la nostra
societat, són valors que ens fan estar preparats per afrontar les
adversitats, són valors que ens uneixen, que ens fan a tots forts,
valors amb els quals és impossible no aconseguir els nostres
objectius, si els objectius són comuns; valors que qualsevol
societat triaria com a propis però que nosaltres, els illencs, els
tenim, perquè allò que som com a societat ho construïm també
tots cada dia.
És cert que tenc la intenció de comparèixer avui aquí per
donar un missatge d’optimisme. Alguns pensaran fins i tot que
tenc l’obligació d’avui ser optimista, que no tenc altra elecció,
però els puc assegurar que si no tengués la certesa de fer-ho no
ho faria. No venc aquí a donar uns missatges que demà o passat
demà no tenguin validesa, no vénc a vendre ilAlusions ni a
construir castells enlaire; no vénc, no, no vénc a fer retxes dins
l’aigua ni a fer volar coloms, comparesc per explicar
simplement realitats contrastables. Parlaré sempre de fets
contrastables.
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Vénc a demostrar des de postures realistes que aquest
govern està aconseguint els seus objectius; que proposàrem un
gran canvi, un canvi que va obtenir el suport de la majoria i que
aquest, aquest canvi, s’està produint, un gran canvi.
Cada vegada que dic que les coses estan canviant, que estan
millorant, també record que encara ens queda molta feina per
fer; que quan dic que les coses estan millorant no dic ni vull dir
que estigui ja tot fet; òbviament hi ha molt per fer, queda molt
per millorar. Pens en les moltes persones que necessiten que les
coses millorin, pens en totes elles. Vull dir a les persones que es
troben sense feina i a les seves famílies, que sofreixen
directament les conseqüències de la important crisi econòmica
que estam patint, que aquest govern fa feina, i no descansarà
fins que canviar aquesta situació. És un objectiu prioritari per a
tots nosaltres que aquestes persones arribin a reincorporar-se al
món laboral. Millorar les seves vides és la nostra prioritat. Vull
dir-los que estam en el camí correcte, que poden tenir
esperança. La feina ben feta dóna sempre els seus fruits i
continuarà donant-los.
No venguérem a solucionar les coses d’un dia per l’altre a
través d’un miracle, venguérem a solucionar les coses fent feina
i essent valents per afrontar molts importants i necessaris canvis
estructurals. L’única referència és l’interès general, amb un
projecte de vocació reformista, compromès amb la
transparència, amb la determinació ferma de regenerar la forma
de fer política, fins i tot preparats per prendre decisions tan
impopulars com necessàries, i per assumir també les seves
conseqüències, per descomptat unes conseqüències més fàcils
d'assumir per a algú que pensa en les pròximes generacions i no
pensa ni en els vots ni en les pròximes eleccions, per a algú que
no creu en la política de cara a la galeria, i sobretot molt menys
en la política a curt termini.
En ocasions, quan parlam de política, hi ha qui diferencia
entre unes àrees que afecten persones i altres àrees que pareix
que no afecten persones. No compartesc ni puc compartir
aquesta visió. No els vull plantejar en aquest debat parlar de
persones fent referència a sanitat o serveis socials; ni parlar
d'altres coses més abstractes referint-se a economia o hisenda.
No crec, francament, en aquesta divergència a l’hora de parlar
de persones. Tenc i crec que tot, absolutament tot allò que feim,
afecta les persones. Tan important és que la nostra sanitat
pública sigui bona, que ho és i molt, com que ens quadrin els
números per poder garantir la sanitat. Sense la gestió correcta i
responsable dels serveis públics novament hauríem de posar en
perill la sostenibilitat del sistema, i això, senyores i senyors, no
ha de tornar a passar.
Per evitar-ho hem pres moltes mesures. Hem afrontat moltes
reformes, perquè partíem d'un gran consens: les coses no podien
continuar igual, i no poden tornar a passar uns fets similars com
els que es visqueren i s’estan vivint durant aquesta situació de
crisi, i sobretot com hi hem arribat. El canvi era i és un encàrrec
de la majoria de la societat de les Illes Balears. Les pròximes
generacions no han de suportar una nova caiguda del sistema.
Des de la responsabilitat hem de fer tot el possible, des del
sentit comú, per assegurar que no tornarà a passar novament,
que no posarem en risc el manteniment del nostre sistema. És
una feina que hem de fer tots junts, sense excepció; a
Formentera, a Menorca, a Eivissa i a Mallorca. Tots, tots junts
sense excepcions, hem de construir el futur de la nostra terra.
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Abans d'entrar en matèria vull referir-me també a un tema
que em preocupa. Les meves conviccions democràtiques són
molt profundes. Per això sempre en la meva carrera política he
apostat pel diàleg i he estat disposat a doblegar-me a les
opinions d’altres quan ha estat necessari. Així ha passat en
aquesta legislatura en algunes ocasions. Però precisament la
meva profunda creença en els valors de la democràcia fa que no
pugui acceptar postures de força, davant les quals no em
doblegaré mai, perquè tenen com a finalitat impedir que aquest
govern compleixi amb els seus compromisos. Atempten contra
la democràcia, contra la decisió majoritària de la majoria
sobirana decidida a les urnes.
(Aplaudiments)
És feina de tothom sanejar l'esperit democràtic que respira
aquesta sala, i jo vull ser el primer en aquesta tasca. Per això
deman el mateix respecte a les nostres idees i als nostres
compromisos que tenim nosaltres a les idees i als compromisos
dels altres, ni més ni menys.
(Remor de veus)
No estarem d'acord en moltes coses, per ventura en molt
poques, però
estic convençut que sí estam d'acord en, com a mínim, una cosa,
que és que tots els que avui som presents aquí volem el millor
per a aquesta terra i per als seus ciutadans. Discrepem.
Discrepem tot el que faci falta i en els marges que ens dóna el
joc democràtic, però respectem, respectem els valors de la
democràcia, de les decisions de la majoria, tant de les decisions
preses per part del Govern com de les opinions que s’emeten per
part de l'oposició. Els puc assegurar sense cap risc d’equivocarme que els ciutadans ho agrairan. D'aquesta manera serem
millors servidors públics. Al cap i a la fi, és per això pel que
som aquí, per res més.
He dit abans que després dels agraïments i d'unes reflexions
que considerava oportunes iniciaria un repàs de l'acció d'aquest
govern d'acord amb les diferents àrees de gestió. Es tracta
d'explicar el que hem fet i què farem, i sobretot el perquè del
que feim i del que també farem.
Com saben vostès, el passat 2 de maig vaig anunciar una
remodelació del Govern. Un dels canvis va ser la creació de la
Conselleria de Família i Serveis Socials. La posada en marxa
està basada en la voluntat d'aquest govern de reforçar els serveis
que són més necessaris en la conjuntura actual.
A causa de la situació financera d'aquesta comunitat, el
primer pas va consistir a prendre les mesures restrictives
necessàries. Entre aquestes, adoptar una estructura organitzativa
que prioritzava l'optimització dels recursos, per la qual cosa
l'àrea de Benestar Social i Família es va integrar conjuntament
amb Salut. L'objectiu era clar: reduir el dèficit i afrontar els
pagaments, que per a nosaltres era el prioritari.
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Un d'aquests pagaments preferents, precisament, va ser el de
les entitats que atenen les persones amb discapacitat. Ja s'han
pagat més de 12 milions d'euros dels que estaven pendents. De
la mateixa manera que eren moments difícils per a tots els
ciutadans, també ho han estat per a aquestes entitats. Han hagut
de fer un esforç addicional impossible de quantificar per la
nostra societat, i a causa de la situació econòmica heretada, el
sector, en els moments de molta feina, ha hagut d'afegir una
trava com és viure una situació financera injusta.
Una vegada superats els problemes financers més greus, ha
arribat el moment de potenciar aquest àmbit social i donar-li un
àmbit, una àrea de gestió pròpia. Hem passat d'un pressupost de
107 milions d'euros l’any 2011, als 138,55 milions d’euros
aquest any 2014, un 30% més. És una dada que no ho diu tot. La
nostra política social no ha de ser millor únicament per
augmentar el pressupost que dedicam a aquesta àrea, però crec
que sí és un indicatiu clar del compromís i la sensibilitat
d'aquest govern amb els que necessiten més ajuda.
Hi ha qui per ventura va pensar quan començàrem la
legislatura que seria ver això que al Partit Popular no li agrada
la política social. N’hi havia, els ho puc assegurar, que ho deien.
Esper que aquest govern els hagi demostrat durant aquest temps
que hi pot haver partits amb la mateixa sensibilitat, però no amb
més. Poden comptar amb nosaltres. Poden confiar en la gestió
d'aquest govern, perquè si és cert que hem fet un esforç
important, no és menys cert que sabem que el vertader esforç és
el que han fet i el que estan fent molts de ciutadans de les
nostres illes. Per això estam i continuarem estant al seu costat.
Un dels grans projectes que té el Govern en aquesta matèria
és la creació del Consorci únic. L'objectiu és que aquest
organisme suposi una major i millor coordinació entre les
diferents administracions a fi d'aconseguir una millora en
l’eficàcia i en la prestació dels serveis. Es constituirà el conveni
d'adhesió per part del Govern i els consells. Els serveis socials
de les Balears continuaran essent públics. No es minvaran
competències a la resta d'administracions. No va en contra dels
treballadors ni pretén empitjorar les seves condicions laborals.
No s'augmentarà el nombre d'alts càrrecs. No hi haurà nous
copagaments o més tarifes. El consorci serà, especialment, fruit
del sentit comú. El que feim per separat les diferents
administracions, ho farem d’una manera conjunta amb els
beneficis que això comporta. I sobretot amb un gran benefici per
als ciutadans, ja que no hauran d’anar d’una finestreta a una
altra de les diferents administracions, amb el que suposa això en
estalvi de temps i d’esforç. Tot quedarà centrat en una figura
única: el Consorci.
Quant a dependència, tots sabem que la llei de l’any 2006 va
néixer amb un objectiu positiu i lloable, però que ha quedat
totalment desvirtuat. Malauradament no hi havia una
planificació real ni un finançament adequat. Les previsions
s'han superat de manera desmesurada. El juny de 2013, quan
encara falten dos anys per a l’aplicació completa de la llei, hi ha
una desviació de gairebé el 30% respecte de la previsió que es
va fer l’any 2007. Això mateix ha provocat que s'hagin generat
unes expectatives que no s'han pogut complir, i que siguem en
aquest cas les comunitats autònomes les que hem hagut de fer
un esforç pressupostari extraordinari i donar la cara davant el
ciutadà. I ho feim. Per a nòmina de dependència s'hauran
dedicat, fins a finals de l’any 2013, 41.000.000 euros, una xifra

rècord. Mai no s'havien destinat tants de recursos econòmics a
aquest concepte en aquesta comunitat. Respecte de l’any 2011
suposa un increment d’un 27,6%.
Per a aquest Govern les prestacions de dependència han estat
una prioritat perquè sabem que les persones dependents
requereixen d'aquest esforç de l'administració per garantir-los el
recurs o la prestació econòmica pertinent. N’és una prova que
actualment tenim en el sistema més beneficiaris de la Llei de
dependència que mai, amb un total de 10.512 persones. Només
al llarg d'aquests primers 11 mesos de l'any l'increment de
persones beneficiàries del sistema és del 12%, i el creixement
es produeix a totes les Illes.
De cara al futur l'objectiu marcat és potenciar els recursos de
dependència existents, coincidint amb les necessitats dels
ciutadans. En aquesta línia, s'ampliarà la cartera de serveis i
això permetrà reduir en un 13% la llista d'espera per optar a una
plaça en una residència. El Govern destinarà enguany més de 26
milions d'euros a les persones dependents de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera: places residencials i de centres
de dia mitjançant convenis amb els consells, els ajuntaments i
les mancomunitats. Això significarà un 15% més que l’any
2011. El Govern destina enguany un total de 16,2 milions
d'euros per a les persones amb discapacitat, concretament per al
manteniment de places diürnes i residencials mitjançant els
convenis amb els consells. Són 429 places per a persones amb
discapacitat a totes les Illes Balears finançades pel Govern, 300
a centres de dia i 129 a residències.
S'ha aconseguit reduir la llista d'espera per a les valoracions
de discapacitat a menys de la meitat de temps. En conseqüència,
s'ha reduït el temps d'accés a les prestacions que els corresponen
precisament per aquesta discapacitat esmentada. El mes de juny
de l’any 2011 la llista mitjana d'espera estava entre 7 i 9 mesos;
ara tan sols són 2 mesos. Feim feina també per incrementar les
places per a persones amb discapacitat a centres de dia,
residencials, centres ocupacionals i habitatges tutelats. Per a
això s'ha pressupostat un 24% més que l'any passat.
Així mateix, enguany hem triplicat el pressupost destinat a
garantir les prestacions bàsiques per a les persones. El 2013 s'ha
incrementat la dotació destinada a les rendes mínimes d'inserció
un 152%. Els ciutadans han pogut solAlicitar la Targeta Bàsica,
que permet accedir a articles de primera necessitat a les
persones amb rendes més baixes; la convocatòria d'enguany ha
estat dotada amb un import d'1,4 milions d'euros.
L'Estratègia d'inclusió social de les Illes Balears s'està
preparant juntament amb Càritas i la Creu Roja.
Desenvoluparem, en aquest cas, una sèrie de línies d'actuació
per reforçar les actuals, garantint que es cobreixin les necessitats
bàsiques i l'autèntica integració de les persones en situació
d'exclusió dins la societat.
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Donam suport a les entitats i institucions que fan feina en
l'àmbit de l'Atenció Primària, amb una gran i única convocatòria
de subvencions oberta per un valor de 2,5 milions d’euros, mig
milió més que l’any passat, i amb diverses línies per facilitar
l'important tasca que duen a terme amb les persones que hi han
d'acudir.
Però el suport a la família ha de seguir també uns patrons
estratègics. Per això els vull anunciar que presentarem el Pla
integral de suport a la família per ordenar els recursos existents,
veure quines línies d'ajuda són més necessàries i oferir els
recursos més adequats adaptats a la situació actual. L'objectiu
és que quedin cobertes les necessitats bàsiques de totes les
famílies.
Una de les àrees que es veurà més impulsada en aquest
darrer tram de legislatura és la dels menors. S'han fet millores
importants a pesar del dèficit de 900.000 euros que ens vàrem
trobar a la Fundació S'Estel. Hem finalitzat la reforma d'Es
Pinaret, que permet més places, i també els vull anunciar que
obrirem un nou centre educatiu per a internaments.
Estam desenvolupant també el IV Pla estratègic d'igualtat
amb un eix d'actuació principal: la lluita contra la violència de
gènere, la no-discriminació i la igualtat. En aquest sentit i en
aquest apartat vull fer un incís, ja que ahir es va celebrar el Dia
Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. Des
d’aquí el meu màxim refús i condemna a totes les formes de
violència que, en les seves múltiples manifestacions, atempten
contra la dona simplement pel fet de ser-ho. La violència és una
violació greu dels drets humans i la mostra més gran de
discriminació contra les dones. Hem de seguir lluitant per
involucrar tota la societat en la protecció i l'educació dels
menors i joves per prevenir conductes violentes i garantir el seu
benestar. L’Institut Balear de la Dona seguirà ajudant les dones
que necessiten atencions especials. Per primera vegada després
de cinc anys consecutius de davallada pressupostària, l'Institut
incrementa el 2014 el seu pressupost, concretament un 2,7%.
La millor política social que pot fer qualsevol govern és la
creació de llocs de feina. Així les persones poden desenvolupar
la seva llibertat i autonomia personal sense haver de dependre
de l'administració. És el que aquest equip de govern fa des del
primer moment. Els vull posar uns exemples clars d'aquesta
nova forma de gestionar les polítiques socials. Per exemple, les
clàusules socials en la contractació. És hora de reconèixer
l'excelAlent feina que fan les entitats socials. Es farà feina en la
implantació de clàusules socials en els procediments de
contractació que dugui a terme el Govern, sense oblidar l'estalvi
que suposa la feina conjunta entre entitats socials i sector públic.
Recentment hem iniciat la modificació de la Llei de serveis
socials. Ho hem fet a petició del tercer sector. Aquesta
modificació permetrà establir un règim de concert diferenciat en
el règim contractual que doni estabilitat i tranquilAlitat a les
persones a qui es presta aquest servei. Per exemple,
històricament els serveis dirigits a persones amb discapacitat
han estat prestats per entitats socials, però la redacció actual de
la llei aprovada per l’anterior pacte de progrés impedeix que
aquestes entitats tinguin accés a optar a prestar aquests serveis.
Per tant, la canviarem per donar resposta a aquesta demanda del
sector, una resposta elaborada conjuntament amb ells. S'ha
obtingut el consens de tots els grups parlamentaris per
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aconseguir dur a terme la modificació de la llei, cosa que vull
agrair a tots els grups parlamentaris perquè ens permetrà
avançar en la tramitació precisament en aquesta cambra.
En polítiques d'immigració aquest govern continua fent feina
per garantir la cohesió social amb mesures que millorin els
processos d'acollida, sobretot la integració social i laboral dels
immigrants, facilitant la igualtat d'oportunitats i l'accés als
serveis públics. Les Balears continuen essent la comunitat
autònoma amb més proporció de ciutadans estrangers, però en
els darrers anys les dades registren un canvi de tendència en la
població estrangera a les Illes. El nombre d'estrangers residents
es redueix després de molts d’anys de creixement. Ens trobam,
per tant, davant una nova realitat social i econòmica, i
actualment l’anomenada "segona generació del colAlectiu
immigrant" és la que requereix més atenció i resposta a les
demandes d'integració que es plantegen. Com a eix prioritari, i
entenent que són els portals d'entrada de qualsevol ciutadà i de
la població immigrada, signam convenis amb les entitats locals
per dur a terme projectes i actuacions en matèria d'integració en
aquest cas per un import d’1,3 milions euros. Aquestes
institucions coneixen millor que ningú la realitat dels seus
municipis; per això poden aplicar programes específics que
facilitin la integració social a cada un dels municipis de les
nostres illes.
És indubtable que la conjuntura econòmica ha afectat tots els
sectors. Les polítiques de cooperació no han estat una excepció.
No obstant això, hem prioritzat l'actuació directa de les
institucions i els actors de la cooperació en el desenvolupament
dels països del sud i en l'acció humanitària, per damunt d'altres
actuacions probablement necessàries però no prioritàries. Així
s'ha recollit en el Pla anual de Cooperació de 2013, que ha
marcat l'execució de les estratègies, els objectius i les actuacions
en matèria de cooperació al desenvolupament. Vull destacar
com a novetats principals del Pla de Cooperació la posada en
marxa d'una nova línia d'ajuda, un programa dirigit a
immigrants extracomunitaris que es troben en una situació
d'especial vulnerabilitat, que volen retornar voluntàriament al
seu país d'origen i no disposen de mitjans econòmics per fer-ho.
El Govern no pot donar l'esquena a aquesta situació, i davant la
solAlicitud de diferents colAlectius, com associacions
d'immigrants, entitats, consolats..., hem posat en marxa aquest
programa pilot dotat de 400.000 euros i que es gestionarà, en
aquest cas, a través d'un conveni amb la Creu Roja. També feim
feina en un pla pilot de codesenvolupament, basat en el retorn
voluntari, en aquest cas fonamentat en la capacitació
professional dels individus que permeti la seva integració en el
món laboral als seus països d'origen.
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Els vull parlar ara de sanitat, i el primer que vull dir és que
el nostre gran projecte, el projecte estrella en aquesta matèria
per a aquesta legislatura, és la sostenibilitat del sistema. Ni més
ni menys, la sostenibilitat d’un sistema que estava en risc.
(Alguns aplaudiments)
Segons el darrer baròmetre sanitari elaborat pel ministeri, els
ciutadans de les Illes Balears puntuen amb un 6,65 el
funcionament de la sanitat, una puntuació per damunt de la
mitjana nacional. Quant a l'Atenció Primària, el 92,12 dels
balears considera que l'atenció rebuda ha estat molt bona o
bona, novament per damunt de la mitjana nacional. Respecte de
l'atenció rebuda a la consulta de l'especialista, el 89,47%
considera que ha estat bona o molt bona, també per damunt de
la mitja nacional. No vull que ningú entengui que el que dic és
que això sigui mèrit d'aquest govern. És mèrit dels
professionals, dels professionals del nostre sistema sanitari, que
fan una tasca extraordinària, i de ningú més; professionals que
amb el seu indubtable esforç garanteixen la sostenibilitat del
sistema. I és fonamental, els ho puc assegurar, és fonamental
aconseguir aquesta sostenibilitat. Tenim una sanitat pública
extraordinària, és un servei bàsic en el nostre model social. Així
que les meves paraules únicament pretenen donar valor a la
feina d'aquests professionals i al seu esforç.
Seguesc amb dades que reiteren el que acab de dir. S'ha
reduït un 8,55 el nombre de pacients pendents d'una intervenció,
i un 13,32% la llista d'espera de consultes amb l'especialista. En
el primer semestre de l'any hem aconseguit aturar la tendència
a l'alça de les llistes d'espera, i reduir tant el nombre de persones
pendents d'una operació com de consultes amb l'especialista.
S'ha tret més rendiment a les sales d’operacions, cosa que ens
ha permès operar més persones amb el mateix nombre de sales
d’operacions i d’especialistes.
Ara s'ha fet una passa més en la gestió de les llistes d'espera
amb la derivació d'activitat de consultes, intervencions
quirúrgiques i estades hospitalàries. Des de la Conselleria de
Salut s'ha creat el marc jurídic per integrar els hospitals privats
sense ànim de lucre, com és el cas de Sant Joan de Déu i la Creu
Roja, a la xarxa hospitalària pública. La integració d'aquests
centres permetrà ampliar els serveis sanitaris públics i posar-los
a disposició de tots els ciutadans. S’ha de tenir en compte, a
més, que encara que en l'exercici de la sostenibilitat del sistema
al llarg d'aquest any s'ha fet una passa endavant en la posada en
marxa de nous serveis, també s’ha de donar rellevància
precisament a aquesta definició. Faig referència a la Unitat de
cures palAliatives pediàtriques, primera unitat d’aquestes
característiques que es crea a Balears i que se suma a les de
Madrid, Barcelona, València i Màlaga. I també a la d'urologia
pediàtrica de Son Espases; serà una unitat de referència a les
Illes i donarà assistència a tota la població pediàtrica, calculada
al voltant d’uns 170.000 nins.
El nou hospital de Can Misses, a Eivissa, es posarà en marxa
el juny de l'any que ve. És la major infraestructura sanitària
prevista en aquesta legislatura. El nou projecte incorpora
millores assistencials proposades pels mateixos serveis mèdics.
A diferència del projecte inicial, la nova modificació preveu un
espai de 500 metres quadrats destinat al servei de radioteràpia,
amb un búnquer inclòs, una reivindicació històrica que evitarà
haver de traslladar els pacients a l'Hospital Universitari Son

Espases i que començarà a funcionar el setembre de l’any 2014.
Aquest servei de radioteràpia oncològica també es posarà en
marxa a Menorca el desembre de l’any 2015, perquè, a
diferència d'Eivissa, s'ha d'iniciar la construcció del búnquer.
S'ha aconseguit reduir el cost de la concessió del nou
hospital de Can Misses en 33 milions d'euros, i és important que
faci una referència a aquest punt: una reducció de 33 milions
d’euros, que per exemple es pot comparar amb l'increment del
cost de la concessió de Son Espases en 280 milions d’euros en
l’anterior legislatura. Són simplement diferents formes de
gestionar.
(Aplaudiments)
La nostra forma de gestionar és la que ens ha duit a posar en
marxa la Central de compres, mai posada en marxa. Suposa que
a partir d'ara existeix una única política de compres, no una per
cada gerència, com passava fins a la data. Això suposarà un
estalvi aproximat de 7 milions en la compra centralitzada de
productes durant el primer any de funcionament, un altre
exemple d'eficàcia.
La implantació d'un nou model perquè el pacient sigui atès
en el recurs assistencial més adequat al seu procés mèdic suposa
també un impuls a l'atenció sociosanitària. Així, Son Llàtzer
gestiona els llits sociosanitaris de l'Hospital Joan March, i Son
Espases els de l'Hospital General i el Psiquiàtric. Això,
simplement això, la coordinació de la gestió, ha suposat en el
cas de l'Hospital Joan March s'hagi atès un 69% més de
pacients.
Un altre dels focus en què s'ha actuat amb especial dedicació
és la prevenció. Conscients que una actuació a temps és qüestió
de salut i és fonamental, s'ha posat en marxa per primera vegada
la prova ràpida de detecció del VIH a les farmàcies.
Vull acabar aquest apartat dedicat a salut mostrant-los la
meva enorme satisfacció per un fet que hem presentat
recentment, del qual els he parlat fa uns minuts. Em referesc a
la posada en marxa d'un servei de radiologia oncològica a
Eivissa i a Menorca. La satisfacció que vaig sentir en
anunciar-ho serà únicament superada per la satisfacció que
sentiré el dia que, primer a Eivissa, el desembre de l’any 2014,
i després a Menorca, un any després, es tractin els primers
pacients. I els vull demanar a tots, a totes les formacions
polítiques, un compromís amb aquest projecte. Si es mira això
amb ulls d'un economista ja els puc avançar que no sortiran els
comptes. Això s’ha de mirar amb ulls de justícia social. Vostès,
els mallorquins, s'imaginen que els mallorquins malalts de
càncer haguessin d'agafar un avió cap a Menorca o cap a Eivissa
per rebre el tractament que es necessita?
(Remor de veus)
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No ho podem imaginar; idò això és el que ha passat fins avui
a Menorca i a Eivissa.
(Més remor de veus i alguns aplaudiments)
Deman als partits de l’oposició compromís per assegurar el
servei, siguin quines siguin les circumstàncies, i és un
compromís de veure aquest assumpte com una qüestió de
justícia, perquè si es veu així els comptes sortiran i la política no
es farà.
Aquest govern continua apostant per l'esport. Continuam
donant suport als esportistes amb ajuts per als desplaçaments
entre les illes, als quals destinam 1.100.000 euros. Per ventura
pot parèixer poc, però em poden creure, és molt i és del millor
que podem fer en aquesta matèria. Volem acostar l'esport i els
nostres esportistes a tota la societat. Potenciam el Centre
d’Interpretació de l’Esport per donar a conèixer la riquesa de la
nostra cultura esportiva i vetllar per la correcta conservació,
catalogació i difusió del patrimoni esportiu de la nostra
comunitat.
A l'inici de la legislatura hi havia un gran consens sobre la
necessitat d'un gran canvi. Pareixia que tothom sabia que era
necessari aprimar l'administració, reduir la despesa pública, i
també que si volíem un futur millor havíem de canviar
l'educació. No importa que els recordi quina posició ocupa la
nostra comunitat en aquesta matèria. Ni el sistema d'immersió
era el culpable de tots els mals ni l'aplicació del tractament
integral de llengües solucionarà tots els problemes de cop. Però
tenim la convicció que un sistema que garanteixi que al final de
la formació els alumnes puguin dominar les nostres dues
llengües oficials i l'anglès, serà clarament millor per a tots
alumnes. Perquè no fa falta que els recordi que la gran majoria
d'aquests estudiants en acabar la seva formació aniran a un
mercat laboral cada vegada més exigent, més global i més
competitiu, en el qual no només el coneixement sinó del domini
de l'anglès serà absolutament imprescindible. Aquest canvi era
inajornable, no hi havia més remei, s’havia de començar sí o sí.
Des de la seva acceptació hauríem de centrar el debat en com
millorar el sistema, no en com impedir aquest sistema.
El tractament integral de llengües es va materialitzar a través
d'un decret que es va publicar l'abril de 2013, després de dos
anys de feina en els quals es va estudiar la seva viabilitat i es va
dissenyar el procés d'implantació i el seu contingut. El nou
sistema educatiu, basat en l'equilibri, equilibri de llengües, s'ha
implantat enguany al primer curs de segon cicle d'infantil, és a
dir, els 3 anys; a primer, tercer i cinquè de primària, i a primer
d'ESO. D’aquesta forma, la seva implantació es farà de forma
progressiva en els anys successius fins que es completi en tots
els cicles educatius.
La posada en marxa del projecte plurilingüe respon al
compromís amb l'excelAlència educativa, estructurant els
alumnes com a eix vertebrador del sistema educatiu. Els
alumnes són els vertaders protagonistes del sistema educatiu. És
una acció estratègica dins aquest nou ordre de prioritats
educatives. L'aprenentatge de les nostres dues llengües
cooficials, el castellà i el català propi de les Illes Balears, amb
les seves modalitats, així com una llengua estrangera, l'anglès,
suposarà un gran avanç per a tots els nostres alumnes.
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L'anglès s'ha convertit en llengua vehicular de comunicació
a escala mundial. La implantació d'aquest projecte és
irrenunciable, i ja fa molts d’anys que arribam tard. La
universalització de l'aprenentatge de l'anglès a les aules
consagra l'aposta per la igualtat d'oportunitats de tots els
alumnes, més enllà de la seva condició econòmica o social,
resultant una implantació progressiva que determina un equilibri
lingüístic demanant i demanat per una inqüestionable majoria de
la nostra societat.
Els resultats del sistema educatiu actual, a la vista de les
qualificacions obtengudes pels nostres alumnes a les proves
comparatives internacionals, els informes PISA, demostren que
la seva implantació als centres educatius ha estat un fracàs
absolut. Les nostres illes estan al cap d'Europa en termes de
fracàs escolar, amb un 39%, i d'abandonament escolar, amb un
36,70%. L'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu
elabora en aquests moments unes proves de nivell de
competència en comunicació lingüística als alumnes de primer,
tercer i cinquè de primària. Es comprovarà el nivell que tenen
els nins i s’analitzarà la situació de partida i l'efecte del canvi
d’aquest nou projecte educatiu que és el trilingüisme. La nostra
vocació és avaluar, hem d’avaluar com estan els nins per saber
fins on hem d’arribar. És l'única manera que els canvis puguin
donar els resultats positius.
Estic absolutament convençut que un futur amb garanties
per als nostres alumnes necessita altesa de mires i l'adopció de
decisions fermes en el present. La formació del professorat és
vital per desenvolupar un projecte tan important. Està en
funcionament el Pla de formació del professorat en llengües
estrangeres. Recull, com una de les seves quatre línies
prioritàries, l'ensenyament de i en llengües estrangeres. Aquest
pla oferirà a través de la xarxa dels sis centres de professors
existents una oferta formativa variada, de qualitat i funcional
per garantir que el professorat adquireixi la capacitat d'utilitzar
la llengua anglesa eficaçment, amb fluïdesa i amb precisió com
a mitjà de comunicació en situacions de la seva vida
professional, dins la seva aula i en el seu centre, i de la vida
quotidiana com a mitjà d'expressió personal.
A més, el Govern ha obert les matriculacions a les escoles
oficials d'idiomes per a totes les persones que necessitassin
impartir classes en una llengua estrangera, especialment
l’anglès. S'han eliminat les llistes d'espera, i s'han organitzat
diferents cursos en els centres de formació del professorat en
anglès per a aquells docents que necessitin impartir matèries
específiques en aquesta llengua. Per al curs que ve s'han
preparat uns cursos d'anglès gratuïts adreçats als professors de
centres públics i privats concertats i als inspectors educatius.
D'altra banda, els auxiliars de conversa donen reforç als
professors de llengua estrangera mitjançant activitats escolars
orals amb tots els alumnes, una feina que contribueix a millorar
i reforçar la seva comunicació en llengua estrangera, en anglès.
El nombre d'auxiliars de conversa ha augmentat
considerablement, ja que ha passat de 35 auxiliars de conversa
a un total de 124 auxiliars que faran feina des de l'octubre fins
al maig de 2014 amb alumnes de prop de 300 centres educatius.
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Quant a escolarització, la prioritat des de l'inici de
legislatura ha estat donar resposta a les necessitats històriques,
especialment pronunciades a Eivissa, amb la construcció de tres
centres nous, i en menor mesura a Mallorca, amb dos centres, i
també a Menorca. I una vegada resoltes aquestes necessitats, la
conselleria s'ha centrat en les necessitats de millora de centres
i en actuacions sobre temes de seguretat i supressió de barreres
arquitectòniques. La inversió total en infraestructures escolars
des de l'inici d'estiu fins a finals d'any és de 27,5 milions
d'euros.
Però l'educació va molt més enllà de les aules. Creim que és
fonamental apostar per la pràctica a empreses a través dels
programes de formació dual captant noves empreses que ajudin
els nostres alumnes a relacionar la formació amb la feina. Això
permet que els estudiants de formació professional puguin
exercir de forma simultània el seu procés formatiu i la seva
primera ocupació; no és res nou, s’implanta als països més
civilitzats i més emprenedors d’Europa. Això permet que els
estudiants -torn repetir- puguin apostar també per aquest nou
futur directe, i d'altra banda també apostam per la mobilitat del
professorat i per la colAlaboració dels centres educatius en
l’àmbit internacional a través de programes educatius de
cooperació internacional amb fons europeus.
Com veuen vostès, ens preocupa l'educació en tot el seu
procés. La colAlaboració del Govern amb la Universitat està
donant els seus fruits, des de les noves titulacions, entre les
quals vull destacar la doble titulació d'Administració i Direcció
d'Empreses i Dret, fins a l'esforç que feim per mantenir les
beques d'allotjament amb l'objectiu de fomentar la integració
dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears en la
vida acadèmica des del campus universitari; facilitant també
l'accés als estudis universitaris a persones amb dificultats
econòmiques i contribuint a superar les barreres de mobilitat
causades per la insularitat i la distància entre el domicili dels
alumnes i el campus universitari.
Vull parlar ara de cultura. Entenem que el foment de la
cultura, el suport als nostres artistes i la promoció de les nostres
arts, música i cultura popular és una tasca que no pot i no es pot
fonamentar en el desenvolupament exclusiu del concepte de la
subvenció. Davant la difícil conjuntura econòmica s'han hagut
de cercar alternatives que fessin possible el manteniment de
programes culturals; fins i tot la viabilitat d'una cosa tan
important per a tothom com la mateixa orquestra simfònica. No
obstant això, i gràcies en molts de casos a la colAlaboració
privada, hem pogut mantenir, desenvolupar i fins i tot crear
iniciatives per acostar la cultura a tothom. Com a exemple
m'agradaria citar simplement dos casos: les Converses Literàries
de Formentor o el programa d'activitats "Viu la Cultura".

Respecte dels àmbits relacionats amb la música, les arts
escèniques, la cultura popular i el sector audiovisual, es té per
objectiu la projecció exterior i es materialitza a través de la
participació en fires i festivals, i el suport en el desplaçament
dels artistes i creadors per exhibir la seva obra més enllà de la
nostra comunitat.
Quant a la promoció i difusió de les arts plàstiques, vull
destacar Sa Llonja: des de l'acabament de les obres de
restauració s'ha iniciat una sèrie d'actuacions que, d'una banda,
permeten recuperar l'edifici i, de l’altra, el seu ús com a escenari
per a exposicions relacionades amb les arts plàstiques, amb
noms d’alta talla i de referència mundial com és el cas de
Fabrizzio Plessi, Bernadí Roig o Toni Cragg.
Al llarg d'aquesta legislatura, conflueixen al calendari la
celebració de nombroses efemèrides relacionades amb
personatges cèlebres; bé oriünds de les Illes Balears -tercer
centenari del naixement de fra Juníper Serra, 700 aniversari de
la mort de Ramon Llull o el primer centenari del naixement de
Marià Villangómez-, o bé vinculats pel seu llegat a la nostra
terra, com és el primer centenari del naixement de l'Arxiduc
Lluís Salvador l’any 2015.
El Govern va anticipar el protagonisme que Juníper Serra
havia d’adquirir l’any 2013 a propòsit de la celebració del tercer
centenari del seu naixement, i va expressar el seu compromís
d'impulsar un esdeveniment commemoratiu per retre-li
homenatge i redescobrir el vertader valor de la seva figura i el
seu llegat històric i cultural. Ha significat un exercici de
responsabilitat institucional envers un dels nostres millors
ambaixadors dins l'escena nacional i internacional. L’Any
Juníper Serra ha permès establir les bases per desenvolupar un
nou producte turístic cultural, per intensificar les relacions
comercials amb els Estats Units, des del punt de vista de la
internacionalització, de la inversió estrangera, i per promoure la
nostra cultura pròpia.
I precisament com a eix vertebrador de la nostra cultura,
com a mitjà vertebrador i de cohesió d’aquesta cultura pròpia,
hem fet feina des del primer any de govern per cercar
alternatives que facin viable el manteniment de la televisió i de
la ràdio autonòmiques. I ho hem fet apostant per un model de
gestió directa d’IB3. Som conscients de la dificultat que planteja
mantenir aquest model de gestió. Això no obstant, creim que és
l'únic que garanteix la sostenibilitat de les empreses
audiovisuals de les nostres illes. El Govern continua amb el
compromís de mantenir un sector audiovisual a les Illes, cosa
que implica garantir la radiotelevisió autonòmica, fer-la
sostenible i solvent. És a dir, fer efectiu el dret dels ciutadans
d'aquestes illes a rebre una informació independent, verídica i
plural.
Els vull recordar les xifres amb què ens trobàrem en arribar
al Govern, perquè les xifres són realment alarmants. Dels 88,3
milions pressupostats l’any 2010, realment es varen gastar no
88,3 sinó 96 milions d'euros. Enguany complirem els
pressuposts assignats de tan sols 30 milions d'euros, i malgrat la
reducció del pressupost, tan sols una tercera part, les audiències
han pujat, una mostra més de l'excelAlent gestió que es du a
terme.
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Seguint en aquesta matèria vull fer referència a la Llei
audiovisual de les Illes Balears. Es tracta d’una llei consensuada
amb el sector audiovisual que suposarà, sens dubte, una
impagable promoció turística que ajudarà a la reactivació
econòmica i a la desestacionalització, i com a conseqüència,
també, a la creació de nous projectes empresarials i a la
generació de llocs de feina. També canviam les polítiques de
desenvolupament amb vista a créixer en el nostre propi mercat
i també a l'exterior.
Ara em toca parlar d’Europa, això de què tothom parla però
ningú no sap la importància del fet.
(Remor de veus)
En primer lloc vull destacar la importància clau que tenen en
aquests moments les negociacions que es duen a terme sobre el
marc financer de la Unió Europea per al període 2014-2020, en
què es determinarà el repartiment dels fons europeus, i en les
quals, com tots vostès saben, tots, i aquestes illes, ens jugam
molt.
D’ençà que l'octubre de 2011 la Comissió Europea va
presentar les seves propostes legislatives sobre la política de
cohesió duim a terme una intensa tasca de negociació, tant
davant les institucions europees com davant el Govern
d'Espanya per acostar les nostres propostes. Feim feina
activament per defensar el reconeixement d'un tractament
específic i d'uns instruments financers determinants per a les
Illes, i perquè contribueixin a palAliar els desavantatges i els
costs addicionals derivats del fet insular. No solAlicitam cap
tipus ni tractament de privilegi, però sí un tracte just i específic
per a les regions insulars, que afavoreixi suprimir les disparitats
regionals i els obstacles al desenvolupament derivats de les
seves limitacions geogràfiques naturals permanents i
estructurals. La nostra finalitat és assegurar un desenvolupament
equiparable al de la resta de territoris europeus i reforçar la
competitivitat de l'economia local i regional.
En aquest context, i amb vista a reforçar la nostra posició i
capacitat d'influència a escala europea, acabam d’assumir la
presidència de la Delegació Espanyola en el Comitè de les
Regions. Estic convençut que es tracta d'una plataforma idònia
per obtenir les aliances i els suports necessaris per a la defensa
dels nostres interessos davant les institucions europees. El
nostre objectiu és aconseguir que BrusselAles ens tracti d’una
manera específica, un tractament específic i compensador,
semblant a la resta de regions ultraperifèriques.
I per a la nostra comunitat tenia una rellevància especial
canviar la política agrària i la tramitació dels ajuts europeus.
Ara, els nostres agricultors i ramaders veuen com el pagament
d’aquests ajuts compromesos, tant els directes d'Europa com els
cofinançats, es perceben de manera regular i es gestionen amb
celeritat. De fet, ja és el segon any que som una de les primeres
comunitats autònomes d’Espanya a tramitar els pagaments.
Enrere queda l'ostracisme a què es va relegar el sector per part
de l'anterior executiu.
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Però no només és el nostre deure agilitar aquestes
tramitacions; hem d'aconseguir augmentar el finançament de la
política agrària comuna. La necessitat de veure compensats els
inconvenients que té la insularitat per al sector agroalimentari
és un fet fonamental per garantir el nostre camp i les nostres
explotacions agràries. Però canviar les polítiques de suport al
sector no només implica demanar ajuda, perquè aquí queda molt
per fer. Hi feim feina, ordenant la normativa per simplificar-la
o adaptant-la al dinamisme amb què evoluciona la nostra
indústria agrària i pesquera. D'aquesta manera, l'aprovació de la
primera llei de pesca permetrà regular l'activitat en tot el seu
procés, i aquesta llei de pesca es veurà complementada també
per una futura llei agrària. L'objectiu de totes dues és aconseguir
un important impuls a tot el sector. Aquestes dues lleis, la Llei
de pesca i la Llei agrària, seran realitat l’any que ve.
(Alguns aplaudiments)
I també es fan passes relatives, rellevants i necessàries per
a la regulació sobre l'ordenació del territori. Per primera vegada
en la seva història les Illes Balears disposaran d’una regulació
integral de la normativa urbanística. La Llei de l'ordenació i ús
del sòl, en plena tramitació parlamentària, substituirà una
dotzena de normes disperses i permetrà tenir un marc clar de
referència, una llei que cerca el màxim consens. Des de l'inici
del procés d'elaboració d'aquest projecte de llei s'hi han
involucrat la societat civil, les administracions públiques i els
diferents partits perquè aportin les seves propostes per tal de
solucionar problemes que s'arrosseguen des de fa molts d’anys,
dècades. Volem la simplificació i la racionalització del
planejament, de la gestió i de la disciplina urbanística. És una
llei que prioritza les actuacions de regeneració urbana, en
detriment d'aquelles altres que pretenen la transformació de sòl
rústic en urbà. Aquesta llei no suposa ni una passa enrere en la
protecció del sòl rústic.
I si parlam d'ordenació i planejament, ha estat prioritari per
a aquest govern analitzar en profunditat la gestió del nostre
recurs més bàsic: l'aigua. És necessari aconseguir l'equilibri
entre el bon estat ecològic i la satisfacció de la demanda. El mes
d'agost passat, el Consell de Ministres va aprovar el nou Pla
hidrològic de les Illes Balears, en substitució del vigent des de
l’any 2001, és a dir, des de fa 12 anys. Va rebre un gran suport
tant al Consell Balear de l'Aigua com al Consell Nacional de
l'Aigua. És més proteccionista que el pla anterior. Desenvolupa
una important estratègia en matèria d'inversions hidràuliques
fins a l'any 2027.
I respecte d'aquestes inversions vull ressaltar el gran esforç
que es fa a pesar de la delicada situació econòmica en la qual
ens trobam. Enguany, s'hauran licitat 15 milions d'euros, tant en
obres per a depuració i dessalatge com en la millora de la xarxa
de sanejament de diferents municipis. Per a l'any que ve,
l'esmena als Pressuposts Generals de l'Estat per a actuacions en
matèria de depuració per un import de 74 milions d’euros ens
permetrà fer-nos càrrec de la construcció de noves depuradores,
necessàries per garantir el tractament de les aigües residuals.
Realitzar inversions com les que els he esmentat, que realment
són necessàries, no hagués estat possibles si no tenguéssim la
credibilitat que demostra el fet de gestionar amb eficiència i
d’haver apostat per la sostenibilitat en altres àrees.
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Un exemple d'això és la forma com hem canviat les
polítiques de transport. Amb menys pressupost, Serveis
Ferroviaris de Mallorca i el Consorci de Transports traslladen
ara més viatgers amb tren i amb autobús que l’any 2010, amb
menys pressupost. Avui, el tren i el transport per carretera estan
garantits, i ens hem enfrontat amb realisme a la zona degradada
del projecte del pacte Manacor-Artà amb una via verda que serà
realitat l'estiu que ve, un itinerari de 28 quilòmetres integrat al
paisatge. Un itinerari de 28 quilòmetres integrat en el paisatge,
una aposta pel turisme actiu, que repercutirà, ben segur,
positivament en la dinamització econòmica i social de la
comarca del Llevant.
A més, els anuncii també que el sector del transport tendrà
la seva pròpia normativa autonòmica l'any que ve.
(Aplaudiments)
Fa uns quants dies, el Consell Balear de Transports va
informar favorablement sobre l'esborrany i es tenen en compte
les aportacions del sector. A més de regular el transport de
viatgers en les diferents modalitats, incidirà d’una manera
especial en la planificació de les infraestructures per garantir
que les de certa envergadura estiguin perfectament justificades
partint dels paràmetres de demanda, de cost i, sobretot el més
important, de manteniment del servei.
Quant a política d'habitatge, els canvis són també evidents,
el nostre objectiu ha estat i és facilitar el lloguer dels pisos
lliures gestionats per l'IBAVI als colAlectius amb menys
recursos. Parlam de 200 famílies que han pogut beneficiar-se de
lloguers a 150 euros. I també parlam de les 306 famílies que
s'han beneficiat de la interrupció de la interposició de demandes
per falta de pagament.
Canviam la forma d'entendre la protecció del nostre
patrimoni natural. Fomentam l'ús públic dels nostres espais
naturals i finques públiques com a millor garantia de la seva
conservació, perquè només des del coneixement del nostre
patrimoni i de les seves meravelles serà possible impulsar una
vertadera consciència de respecte i cura del nostre entorn
natural. A més de fer feina en matèria de sensibilització, per
part nostra, feim els deures, i l’any que ve s'aprovaran els
primers plans de gestió on es recullen les mesures de
conservació dels espais protegits per la Unió Europea per un
període de sis anys.
A Formentera, la reforma de la Llei de costes ha tengut en
compte l'especial configuració de l'illa, una reivindicació
històrica. I hem dedicat un interès especial a trobar solucions
per a la conservació de la posidònia.

I també, també vull parlar especialment dels nostres boscs,
ocupen un 45% del nostre territori. Per millorar la gestió d'una
cosa tan important per a tothom, abans d'acabar l'any aprovarem
el Pla forestal de les Illes Balears, un pla mai no aprovat i
absolutament necessari, sobretot per a les illes de Menorca,
Mallorca i Eivissa.
(Alguns aplaudiments)
Un pla forestal que vendrà acompanyat pel IV Pla de lluita
contra incendis forestals. El Pla forestal pretén ser el document
de referència de la política forestal a les Illes Balears.
Actualment, la nostra comunitat autònoma és l’única que no
disposa d’un pla d’aquestes característiques. Els objectius
principals són clars: d’una banda, equilibrar les múltiples
funcions dels boscs amb la satisfacció de les diferents demandes
ambientals, econòmiques i socials; i d’una altra banda,
proporcionar el marc territorial i estructural necessari per
aconseguir una activitat forestal competitiva. I, finalment,
facilitar processos viables cap a nous models d’economia verda.
Quant a la gestió forestal, és evident que enguany no ha estat
un any fàcil per mor de l'incendi que va afectar la nostra
estimada Serra de Tramuntana, un incendi que des del primer
moment va ser qualificat pels tècnics com "fora de capacitat
d'extinció", per les condicions climàtiques i orogràfiques. Un
incendi que en estimació superava més de 5.000 hectàrees, i
que, gràcies al major operatiu coordinat mai a les Illes Balears
en un esdeveniment així, va tenir un balanç final de 2.335
hectàrees. L'excelAlent coordinació entre totes les
administracions en la gestió de l'emergència va ser un exemple
de professionalitat, que s’ha d'esmentar. Actuar ràpidament
davant el desastre natural ens fa superar-nos i sobretot fa
destacar la feina d’un gran equip per aconseguir-ho.
Després de dos anys de govern i havent arribat a l’equador
de la legislatura, ens queda molt de camí per fer, però les
coordenades han canviat, per això hem creat dues conselleries
per gestionar polítiques socials i d’impuls econòmic.
Som capdavanters en l'aplicació de moltes de les reformes
que es duen a terme per part de l'Estat. Ens enfrontàvem a reduir
la despesa desmesurada d'una administració que havia anat
creixent sense cap tipus de control, un esforç titànic en totes les
àrees, i amb celeritat en la reducció d'empreses públiques. És
una realitat que actualment hi ha 113 empreses públiques
menys, cosa que ha suposat un estalvi anual de 352 milions
d'euros.
(Aplaudiments)
Fent la mateixa feina.

D'altra banda, fem feina en l'ordenació, l'ús i la gestió dels
recursos naturals de la Serra de Tramuntana, de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera i de Cabrera, a través de la modificació
dels respectius PORN.
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Hem aconseguit ajustar la despesa i mantenir els serveis
essencials amb un pla estratègic de funció pública, basat en la
reestructuració dels recursos humans i al mateix temps s'ha fet
un esforç per a la millora estructural de les condicions laborals.
Com a exemple, els recordaré realitats que varen ser promeses
durant molts d’anys i que totes quedaren simplement en això, en
promeses. I ara puc afirmar amb satisfacció que encapçalam des
de les Balears, a tota Espanya, totes les reformes en matèria
administrativa que s’han fet i que eren necessàries: la realització
de la primera auditoria de recursos humans, la primera a tota
Espanya; el Decret de teletreball; la firma del quint conveni
colAlectiu; la tramitació del Decret d'horaris especials; el de
mobilitat interadministrativa o el concurs de trasllats, que s'ha
convocat per primera vegada en quatre anys perquè els
funcionaris puguin promocionar-se o simplement canviar de lloc
de feina.
A més, canviam d'una vegada l'embolic administratiu amb
què es trobava el ciutadà, gestionant amb l’únic objectiu de la
simplificació administrativa, fer les coses més fàcils per a la
burocràcia administrativa als nostres ciutadans. El Decret de
simplificació documental servirà perquè tots els ciutadans facin
els seus tràmits directament des de ca seva.
La Llei d'activitats possibilitarà que el 90% de les activitats
es puguin iniciar presentant, simplement, una declaració
responsable. De la mateixa manera, la firma d’un conveni entre
el Govern, els consells insulars i l'Ajuntament de Palma evitarà
que els ciutadans hagin de presentar la mateixa documentació
a totes les finestretes per tres vegades contínues.
(Aplaudiments)
La reforma de l’administració no es pot limitar als òrgans
del Govern. Totes les institucions públiques s’hi han d’implicar.
He convidat els grups de l'oposició -i avui torn a
convidar-los- perquè ens asseguem i analitzem en profunditat
una proposta seriosa i realista, que inclou la reducció del
nombre de diputats al Parlament i el canvi del sistema de
retribucions actual per un sistema de dietes.
(Aplaudiments)
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Els parlaré de la Llei de símbols, una llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears per regular una
matèria que no ho estava. L'objectiu, molt senzill: aclarir l'ús de
símbols oficials i com es poden utilitzar en els immobles o
mobles afectats pels sectors públics. La seva finalitat és evitar
confusions als ciutadans i, el més important, respectar els seus
drets constitucionals, perquè els edificis públics han de
representar l'interès general amb objectivitat i no han de recollir
ni acollir mostres polítiques que representen just una part de la
societat, i no poden utilitzar-se com a plataforma de
manifestació de cap ideologia política.
(Aplaudiments)
Hem canviat també la gestió dels recursos, cercant l'equilibri
financer i la consolidació fiscal. Com he dit en moltes ocasions,
i ho torn a repetir perquè consider que és molt important, no
podem, no hem d'oblidar d'on venim, de quin és el nostre punt
de partida. Quan aquest govern va iniciar el seu camí va tancar
l'any 2011 amb un dèficit del 4,19%, una xifra que gairebé
quadruplicava el màxim permès per l'Estat. En només un any,
el dèficit es va reduir fins a l'1,8% del Producte Interior Brut,
situant-nos en nivells de l'any 2006, abans de començar aquesta
crisi.
El dèficit de 2012 va posar de manifest l'important esforç
colAlectiu duit a terme per l'administració i, especialment, pels
ciutadans per equilibrar els comptes públics; un esforç que s'ha
traduït en el major ajust econòmic de la història de la nostra
comunitat autònoma. Tots sabem que aquests resultats no
s'haurien aconseguit sense prendre mesures dures i dràstiques,
però també s’ha de reconèixer que s'ha aconseguit duent a terme
una gestió més eficient. Una estructura sobredimensionada i no
coordinada havia anat provocant una despesa irracional i
desmesurada. Per això, l'eficiència i l'eficàcia eren criteris
d'aplicació obligada i immediata a l'administració pública.
Complir el dèficit significa complir els compromisos de
pagament d'aquest govern; significa no conduir al tancament
centenars d'empreses; complir el dèficit significa no sentenciar
a l'atur milers de treballadors; complir el dèficit significa més
confiança en els mercats; complir el dèficit significa un menor
tipus d'interès, i això es tradueix en un major estalvi per als
ciutadans. I així podria continuar enumerant moltes altres
conseqüències positives precisament del compliment del dèficit.

Els torn a convocar perquè parlem d’aquest tema.
Senyors diputats, es pot fer la mateixa feina amb menys
persones a aquesta cambra, ja no depèn d’aquest govern reduir
el nombre de diputats i el canvi del sistema.
(Remor de veus)
Sumant les dues reformes proposades l'estalvi aconseguit
per legislatura seria de quasi 12 milions d'euros, i això, senyors,
no és per riure, o almenys a mi no em fa riure.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Efectivament, són canvis de mentalitat, ens hi vam
comprometre, una altra manera de gestionar, com també ho és
la nostra aposta per la llibertat, i per això els parlaré respecte de
les institucions i del patrimoni de tots.

Per a aquest any 2013 el Consell de Política Fiscal i
Financera va atendre les dues grans reclamacions del Govern de
les Illes Balears: establir un dèficit asimètric i inferior al que es
va assolir l'exercici anterior. D'aquesta manera, les Illes Balears
tendrà un objectiu de dèficit per a aquest any de l'1,47%. I els
vull assegurar i anunciar que enguany, aquestes Illes Balears, el
2013, compliran l'objectiu de dèficit.
(Alguns aplaudiments)
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El Govern sempre ha defensat que tenir un major objectiu de
dèficit no és cap alegria, perquè més dèficit significa més
endeutament, però és necessari mentre no es reformi un sistema
de finançament que, recordem-ho, és injust amb les nostres
Illes. Per això, el Govern ha reclamat, reclama i reclamarà un
sistema que, com a mínim, situï les Illes Balears anualment a la
mitjana de finançament per habitant. Amb el sistema actual som
la segona comunitat autònoma que més aporta, però en els
lliuraments a compte estam en la tretzena posició en els
ingressos per transferir en l'exercici corrent, i només dos anys
després que s'equilibri el sistema. Aquest injust desequilibri ens
obliga a acceptar un marge de dèficit més gran mentre es
procedeix a aquesta reforma.
Per solucionar-ho, una cosa per la qual lluitarem fins que
faci falta, el Govern entén que la reforma del sistema de
finançament s'ha de basar en diversos aspectes: el primer,
aprofundir en la cessió de capacitat normativa a les comunitats
autònomes i donar més seguretat als seus ingressos, sense que
depenguin de lliuraments a compte o futures liquidacions que no
s'ajusten als cicles de les economies autonòmiques. El sistema
actual, com sempre he dit, és massa complex i poc transparent.
D'altra banda, procedir a una major descentralització dels
ingressos que es correlacioni amb el fet que les autonomies són
les que gestionen les grans competències de l'estat del benestar.
A més, s’han de determinar de forma correcta els costs
uniformes de la prestació dels serveis públics essencials. És
veritat que el Fons de garantia dels serveis públics essencials
permet un anivellament parcial entre les comunitats, preservant
el principi d'ordinalitat, però la introducció del Fons de
suficiència ho trastoca novament tot i provoca un greu perjudici
per a les nostres illes. De fet, es pot recordar que el sistema
actual no cobreix, ni de bon tros, la despesa de les Illes Balears
en sanitat, educació i serveis socials, que era això el que
precisament pretenia. Tot això s'ha d'emmarcar en un esforç de
solidaritat que tots estam disposats a fer.
El Govern de les Illes Balears, per tant, té molt clar que vol
continuar essent solidari amb la resta de comunitats autònomes,
però considera just que es modifiqui el sistema de finançament
actual per no continuar essent una de les regions més
perjudicades de tot l’Estat. En aquest sentit, el Govern considera
molt positiu que el debat sobre la reforma del sistema ja sigui i
estigui avui en dia damunt la taula. Al llarg de 2014 es
concretaran les modificacions necessàries gràcies al profund
estudi de totes les dades necessàries, com les balances fiscals,
que es publicaran el mes de desembre, o la reforma fiscal per a
tot l'Estat, que està previst que es presenti el primer trimestre de
l’any que ve.
Aquest govern va assumir també, com a un dels seus primers
compromisos, aturar el deute comercial que tenia amb els seus
proveïdors, xifrat en més de 1.600 milions d'euros, pendents de
pagament als nostres proveïdors. S’havia de posar fi a la
situació d'anys d'impagaments que llastrava la continuïtat i el
creixement de les empreses, que són els vertaders motors del
creixement econòmic de les nostres illes. La primera actuació
era baixar el dèficit de 1.116 milions, i en un any es va reduir
passant de 1.116 milions d’euros tan sols a 476 milions d’euros,
la qual cosa va suposar 645 milions menys d'endeutament.

És fer trampa agafar les xifres del Banc d'Espanya només
referides a deute bancari i amagar els 1.600 milions d'euros que
es devien a proveïdors i institucions de la nostra comunitat, això
és fer trampa. Amb la quantitat esmentada el deute real a 30 de
juny de 2011 era realment de 6.032 milions d'euros. Perquè,
senyores i senyors, tot suma, el que devem als bancs, però el
que devem a les empreses a les quals no volien pagar, tot suma.
(Aplaudiments)
En el període 2007-2011 l'increment del deute de les Illes
Balears va ser del 253%, vàrem passar de 1.798 milions a 4.560
milions, el deute més gran, l’increment més gran de la història
amb menys temps. Això -recordem-ho- sense comptar la
motxilla dels proveïdors, mentre que des del 30 de juny de 2011
el deute només s'ha incrementat en els dèficits incorreguts més,
òbviament, el pagament dels 900 milions d’euros que s’havien
de pagar als proveïdors.
I és que un dels motius pels quals s'ha incrementat el deute
és que el Govern ha transformat el deute comercial que tenia
amb els proveïdors en deute financer. Hem de pagar, no només
podem computar -torn a repetir- el deute financer, el deute amb
els bancs, també hem de sumar el deute comercial, el deute amb
les empreses. Idò aquest govern ha fet una unificació
transformant el deute comercial en deute financer. Aquesta
passa era imprescindible, absolutament necessari per posar fi als
impagaments del Govern als proveïdors, que -torn repetirsuperaven els més de 1.600 milions d'euros. Aquests proveïdors
no podien continuar suportant el finançament de les polítiques
públiques a costa simplement de no cobrar.
Més dèficit significa més endeutament, i mentre es liquidin
els pressuposts de la comunitat amb dèficit, l'endeutament
continuarà pujant. L'única manera de reduir l'endeutament és
equilibrar els comptes, i això és el que demostra i fa aquest
govern. S’ha de recordar que fins ara s'han pagat més de 900
milions d'euros a través dels dos plans de pagament a proveïdors
ja implantats. Hi ha el tercer en marxa, amb el mateix objectiu
que els anteriors, que és aturar l'alta morositat de l'administració
pública amb els ciutadans i les empreses. Els pressuposts de la
comunitat autònoma per a 2014 destinen el 25% del total de la
despesa al deute públic, amb un creixement del 21% com a
conseqüència de la necessitat de donar resposta, a més, als 200
milions d’euros d'amortització dels bons patriòtics emesos l’any
2011 per part de l’anterior pacte de govern. És d'una
irresponsabilitat extrema demanar que no es pagui el deute.
(Aplaudiments)
Demanar que no es pagui als bancs, però el més
irresponsable és que aquest pagament és per pagar aquests
ciutadans que varen optar a comprar bons patriòtics que
l’anterior govern va posar a la seva disposició, i ara hi ha qualcú
que no vol que paguem els ciutadans i que no anem als bancs
per pagar els ciutadans.
(Aplaudiments)
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El Govern no comparteix la política d'inversions que preveu
el projecte de pressuposts generals de l'Estat i que deixava de
nou les Illes Balears a la cua de les inversions estatals, amb 74
milions d'euros, el 0,8% total de la inversió territorialitzada per
a l’any 2014. Formular un projecte comú per a Espanya
significa pensar en totes les parts del país, en totes, a l'hora de
planificar inversions. Per això aquest govern ha negociat i
continua fent-ho amb el Govern espanyol per rectificar les
lamentables xifres d'inversió previstes. En aquest sentit,
l'esmena presentada pel Partit Popular suposarà una inversió
afegida de 74 milions d'euros per a obres hidràuliques. Amb
aquesta esmena, les Balears es colAlocaran a 74 euros de la
mitjana estatal en inversió territorialitzada, més a prop que mai
en la història de les Illes Balears, més a prop que mai de la
mitjana d’inversions territorialitzades.
Voldria destacar i deixar clar que les inversions estatals a la
nostra comunitat baixen en menor mesura que en el conjunt
d'Espanya, un 5,7%, davant el 7,1% de la mitjana.
(Remor de veus)
I que augmenta la participació de les Illes en relació amb el
total, passam del 0,7% al 0,8%. Però també és cert que la
comunitat autònoma continua essent tractada injustament,
enfora de la mitjana d'inversions, i no deixaré de repetir-ho i de
dir-ho mai.
Ara bé, s’han de recordar algunes xifres: l’any 2008, l'1,1%
de la inversió territorialitzada va correspondre a les Illes
Balears, el 2008, 1,1; el 2009, l'1,2%; el 2010, el 0,9%; el 2011,
amb el govern del Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, va ser de
l'1,1%, amb 211 milions per davall la mitjana, els pitjors
pressuposts de la història de les Illes Balears, i no ho dic jo, ho
diuen les dades. L’any 2012 la inversió territorialitzada va ser
de l'1,1%. Aquest any 2013, amb 168 milions d'euros, s’ha
elevat 1,5 milions d’euros. I aquestes són les xifres que no es
diuen, però aquestes són les vertaderes realitats de les xifres que
afecten les Illes Balears.
(Aplaudiments)
El projecte de pressuposts generals de l'Estat per a l’any
2014 recull, a més, un increment a la partida per a les
bonificacions del transport aeri. I consignen, en un apartat
diferent del d'inversions, recursos per donar resposta als antics
convenis de carreteres pendents de pagament. Així, inclouen els
90,3 milions d'euros corresponents al conveni de carreteres de
l'any 1998, un deute del Govern central amb les Illes Balears
que aquest govern, aquest govern ha aconseguit que es pagui.
Una injecció de doblers que pertanyia als ciutadans de les Illes
Balears i que ha generat tants dubtes i tantes crítiques per part
de l'oposició, idò són aquí, 90,3 milions d’euros són aquí, s'han
aconseguit i una vegada més aquest govern ha demostrat que es
dedica a fer molta feina i a parlar i fer poques coses que no
s’han de fer.
(Aplaudiments)
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Quant al projecte de pressuposts generals de la comunitat
per a 2014, aquests pressuposts tenen per objectiu consolidar el
creixement econòmic de les Illes Balears, mantenint el procés
de reformes estructurals i reforçant els serveis públics essencials
que formen part i defineixen l'estat del benestar. Són, per
primera vegada a la història, per primera vegada a la història,
pressuposts consolidats, ja que inclouen l'Ibsalut i l'Agència
Tributària de les Illes Balears. El pressupost per a l’any 2014
arriba als 3.875.069,60 euros, amb un increment del 7,7%
respecte de l'any passat, que permetrà, en un escenari de
recuperació econòmica, complir els compromisos en matèria de
dèficit, l’1% del PIB i deute, i al mateix temps fa un èmfasi
especial en els serveis socials i en les inversions que donen un
valor afegit als principals sectors productius de les Illes Balears,
com és el cas de la depuració o el dessalatge d'aigües o també
les energies renovables.
En aquest sentit s’ha de destacar, d'una banda, que el 80%
de la despesa no financera es destina a sanitat, educació i serveis
socials i que la Conselleria de Família i Serveis Socials
experimenta una pujada del 7,24%. Així mateix, s’ha de
subratllar que la partida d'inversions reals puja un 9,26%, i que
la promoció econòmica suposa un 13% del total del pressupost
d’aquestes illes.
S'ha parlat molt de les inversions estatutàries. Aquest
govern, a diferència de l'executiu del pacte, el qual va ignorar el
problema, desenvolupa una intensa activitat de gestió per
resoldre, mitjançant una solució planificada en el temps i
ajustada a les limitacions pressupostàries del moment actual,
l'execució de les actuacions previstes en el marc dels convenis
d'inversions estatutàries en colAlaboració amb l'Estat.
(Remor de veus)
Així com també amb les diferents institucions executores
dels projectes. L'objectiu final d'això és arribar a acords perquè
la comunitat autònoma no es vegi obligada a retornar, a tornar
un sol euro a l'Estat dels fons transferits i no executats ni en
temps ni forma, aquelles famoses inversions silencioses, que
intentam justificar per no tornar a l’Estat el que qualcú es va
gastar i després va dir que ni ho veia.
(Aplaudiments)
D'una banda, justificar a l'Estat les quantitats ja executades,
les ja executades fins al moment, devers 100 milions d'euros,
sense esperar a l'acabament del termini establert per a la seva
justificació. I, de l’altra, negociar la firma d'addendes als
convenis de colAlaboració en matèria d'inversions estatutàries
per prorrogar els terminis d'execució, de justificació i de
vigència; reprogramar les actuacions objecte de finançament i
redistribuir el crèdit establert entre les actuacions per facilitar la
justificació de la despesa. És a dir, aquest govern fa feina per
justificar tot allò que es pugui justificar i no haver de tornar a
l’Estat -torn a repetir- el que es va gastar i que no hi ha manera
ni tan sols de justificar amb projectes executats.
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Els vull dir també, en l'àmbit de la reforma de
l'administració a la qual faig referència, que era necessària, era
molt necessària, ja ho era l’any 2007, quan ja tocava per llei i no
es va fer, però avui encara ho és més, aprovar la nova Llei de
finançament de consells, sobre cinc grans coordenades: una,
respondre a dèficits estructurals de finançament dels consells
amb un marc normatiu igualment estructural que asseguri el
finançament de les competències que exerceixen. A aquest
efecte s'ha incrementat el compromís pressupostari en un 19%
passant de 184 milions d'euros a 212 milions.
Segon, eliminar els convenis de finançament de les grans
competències pròpies dels Consells de manera que el
finançament de les competències esmentades no depengui de la
voluntat d’una conselleria d’un govern de torn, sense necessitat
de justificació de l'exercici de les competències que puguin tenir
d’acord amb l’autonomia dels mateixos consells.
Tercer, que la llei doni estabilitat als ingressos en funció de
les variables de repartiment objectives i pugui permetre als
consells participar en els increments d'ingressos que pugui tenir
també la pròpia comunitat.
Quart, que es garanteixi el principi de suficiència de mínims
que preveu l'Estatut i la possibilitat d'evolució dinàmica
d’aquest model.
I quint, que les esmentades variables objectives de
repartiment siguin revisades cada quatre anys perquè no
succeeixi el que ha passat en aquesta ocasió i així es pugui
adaptar el finançament al cicle econòmic de cada moment.
En aquest sentit els vull anunciar que convocarem els
pròxims dies el Consell Financer Insular per tal d’aprovar, en el
si de l'òrgan esmentat, la Llei de finançament de consells
insulars a l’efecte d'iniciar la seva tramitació.

empreses de nova creació, per esmentar tan sols alguns
exemples. L'objectiu d'aquesta deducció és facilitar que les
empreses de nova creació es puguin finançar mitjançant la
participació de les persones que hi inverteixin. Amb aquest
mateix objectiu hem centrat els nostres esforços a aconseguir
bonificacions de la Seguretat Social per a empreses dedicades
a activitats turístiques que contractin fixos discontinus avançant
en la desestacionalització de l'economia de les Illes. Ha tengut
efectes francament positius sobre la contractació i ens impulsa
a continuar fent feina amb l'administració central per aconseguir
que es mantengui, i fins i tot intentam que s'ampliï als mesos de
febrer i novembre, és a dir, als extrems de la temporada
turística.
Un altre dels nostres eixos bàsics per implantar polítiques de
colAlaboració amb les empreses per al seu desenvolupament és
el Pla d'internacionalització, posat en marxa durant l’any 2012
en colAlaboració amb l'ICEX i també amb les cambres de
comerç. El principal objectiu d’aquest pla és fomentar aquesta
internacionalització de la nostra economia i donar suport a les
empreses que vulguin fer una feina, una projecció a la seva
acció exterior.
Enguany hem fet dos viatges oficials, en aquest sentit: un al
Marroc, i un altre a Sud-Amèrica, concretament a Xile i a
Uruguai, als quals ens han acompanyat nombrosos empresaris
de la nostra comunitat. Es tracta d'una passa més en la
colAlaboració publicoprivada per la qual hem apostat des del
principi, des del començament de la legislatura. És
imprescindible per continuar liderant la recuperació econòmica
d’Espanya obrir camí als nostres empresaris perquè millorin la
seva presència en altres mercats, mercats estrangers. Els hem
d'ajudar a aconseguir-ho, a trobar totes les garanties, l’estabilitat
i la colAlaboració necessàries perquè puguin fer-ho. Les
empreses participants en els dos viatges han estat principalment
dedicades al sector d'infraestructures, serveis turístics,
tecnològics i de consultoria de l'àmbit turístic.

(Aplaudiments)
Després de l'enorme esforç fet en termes d'equilibri financer,
enguany hem apostat, mitjançant una reestructuració de
l'organització del Govern, per la gestió de les polítiques de
foment de l'ocupació. Així, el Govern va crear la Conselleria
d’Economia i Competitivitat, que ha recollit el testimoni de les
activitats iniciades i està desenvolupant intensament l'estratègia
d'impuls a la reactivació econòmica.
Aquest govern és molt a prop del petit comerç, ofereix
facilitats de finançament, colAlabora estretament amb la societat
de garantia recíproca ISBA per bonificar diferents línies de
finançament dirigides a petites i mitjanes empreses i a
emprenedors. Les dades són absolutament significatives: fins al
31 de juliol ISBA ha permès la creació de 557 llocs de feina, el
doble que l'any passat, i la creació de més de 100 empreses; a
més de permetre el manteniment de gairebé 26.000 llocs de
feina a través de les empreses avalades precisament per la
Societat Recíproca, amb l’aval també del Govern.
S'han creat, a més, nombrosos beneficis fiscals per afavorir
la creació d'empreses: beneficis fiscals en l'Impost sobre
successions i donacions, sobre transmissions patrimonials
oneroses, documents notarials, sobre la renda de les persones
físiques i deducció de 1.800 i per la realització d'inversions en

D'altra banda, amb el Pla de dinamització del petit i mitjà
comerç pretenem incentivar el comerç de proximitat, fer-lo més
competitiu i implantar el model comercial més adequat per a
cadascun dels municipis. I hem tengut en compte el caràcter
turístic de la nostra comunitat i l'esforç per la
desestacionalització declarant noves zones de gran afluència
turística, demanades pels mateixos municipis, la qual cosa
permet la flexibilització d'horaris comercials en els seus
municipis.
I, de nou, els parlaré de canvis en diferents normatives. No
són capritxos, capritxos d’un govern a cop de decret, són,
senzillament, aplicació del sentit comú per dotar la nostra
comunitat de més seguretat jurídica en diversos àmbits, en els
quals les normes estaven desfasades, o, simplement, no existien.
Hi havia una demanda absolutament necessària i imperiosa per
part de la invasió privada perquè aquests canvis es produïssin.
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Elaboram una nova llei de comerç que s'inspira en més
simplificació administrativa; també, una nova llei de joc com a
marc de referència i un suport legal a la normativa existent,
modificant també la Llei de cooperatives. I els anuncii que ja
feim feina també en el nou Decret d'artesania per regular les
normes existents en aquesta matèria que ve des de l'any 1985,
és a dir, des de fa 28 anys, i que derivarà posteriorment en una
llei d'artesania, que definirà i emmarcarà d'una vegada aquesta
activitat en el segle XXI, amb una clara distinció entre el
vessant del sector productiu i l'artesania no professional.
I és d’un gran interès per a aquest govern, hi té molt
d'interès, aclarir la normativa existent, i si em permeten,
m’aturaré un moment en la futura llei d'ordenació del sector
miner. Serà una llei que permetrà la recuperació del territori
afectat per les pedreres obertes, abandonades fins ara, i de les
futures. Volem consensuar-la al màxim, i s'han recollit
propostes de millora de tot tipus. Ha de quedar clar que aquesta
llei d’ordenació del sector miner no permetrà l'obertura de
noves pedreres en zones protegides. Les Balears es convertiran
amb la futura llei en una de les primeres comunitats autònomes
que regula les mines pròpies, així com també pedreres, salines,
brolladors i instalAlacions geotèrmiques. Entre les novetats,
també vull destacar que serà obligatòria, obligatòria la
restauració de totes les excavacions.
I també d'altra banda, estam desenvolupant una estratègia en
matèria d'energia que implica incentivar les polítiques d'estalvi
energètic, amb la contractació coordinada del subministrament
i l'aposta per inversions productives en el marc de les energies
renovables. Els avanç que el pròxim dia 4 de desembre es
presentarà el Pla d'energies renovables, una eina bàsica per
establir el marc de creixement i desenvolupament en el camp,
precisament, de les energies renovables; cercarà el màxim
consens amb els diferents grups polítics i representants de la
societat. Aquest pla, aquest pla d’energies renovables és
absolutament fonamental i prioritari. Les energies renovables
suposen una línia econòmica de futur que reduirà el cost
energètic per a les empreses i també protegirà el nostre medi
ambient. S’ha de recordar que la nostra estructura geogràfica
pateix un sobrecost de generació energètica, que es reduirà amb
aquest pla, el qual comportarà la futura modificació de Pla
director d'energia.
(Aplaudiments)
Aquest pla es veurà complementat pels beneficis del règim
especial per a les energies renovables per a les Illes Balears. El
Govern central redactà una la Llei, la 1/2012, per la qual totes
les tarifes renovables quedaren suspeses per a noves
instalAlacions, les Balears en seran una excepció i això suposarà
que les renovables puguin ser rendibles aquí, en el nostre
arxipèlag, afavorirà la implantació de noves inversions, per tant,
a les nostres illes.
En resum, no tan sols es potenciaran les energies netes, sinó
que també es promourà un sector aturat a les Illes i es generaran
noves inversions d'activitat econòmica. En matèria
d'infraestructures energètiques, la inversió prevista per part de
l'Estat ascendeix a 1.088 milions d'euros. L'objectiu és que les
Illes deixin de ser un sistema elèctric aïllat i s'integrin en el
sistema energètic peninsular. Així s’aconseguirà el doble
objectiu de garantir la seguretat del subministrament i també, el
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més important, rebaixar els costs de producció. Un sistema
aïllat, com és el nostre, produeix l’electricitat molt més cara i a
més mediambientalment de forma ineficient.
Enguany s'inicia l'execució de la interconnexió elèctrica
Mallorca-Eivissa i la programació prevista per a 2014 inclou
una nova connexió Mallorca-Península i noves connexions
Eivissa-Formentera, Mallorca-Menorca i Mallorca-Eivissa, i la
interconnexió d'una de les zones més crítiques: Eivissa amb
Sant Antoni de Portmany. A més, estam desenvolupant la xarxa
de transport i distribució de gas natural i impulsam també la
modernització de la central de generació tèrmica a l'illa de
Formentera, a efecte de garantir el seu subministrament.
Com els comentava abans, la creació de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat només fa mig any responia a
l'objectiu de desenvolupar les accions de foment de l'ocupació
d’una forma molt més directa. I la primera tasca que ens
plantejàrem va ser la confecció d'un Pla d'ocupació per definir
un diagnòstic, actuacions, terminis i recursos.
Idò bé, amb l'objectiu d'aconseguir el màxim consens ja hem
presentat l'esborrany de la nostra estratègia d'actuació, és un
esborrany obert i per això els primers a ser convocats han estat
els sindicats, les patronals i les representacions polítiques. De
fet, la Mesa sectorial i social tripartida és un òrgan fonamental
per desenvolupar eficientment i eficaçment aquest pla
d'ocupació. Els vull recordar que es va constituir fa un any i està
formada pel Govern, les patronals i els sindicats. S'erigeix com
l'òrgan central de participació institucional en l'àmbit de
l'administració econòmica i laboral; encara que també hem
potenciat altres òrgans de consulta com el Fòrum Balears
Competitiva, un laboratori d'idees en la recerca de solucions
conjuntes entre la societat civil i el Govern, dirigides a
aconseguir una competitivitat més alta en l'economia de les Illes
Balears.
El Pla d'ocupació persegueix, com no podia ser d’una altra
manera, el manteniment de llocs de feina i la creació d'ocupació.
A través de l'execució de reformes estructurals de creixement,
l'objectiu és la millora de l'ocupació i l'augment de la generació,
qualitat i estabilitat de l'ocupació. La promoció de la igualtat
d'oportunitats, el foment de l'esperit emprenedor, la generació
d'ocupació en àrees i sectors específics i la facilitació del
finançament d'emprenedors i empresaris són altres objectius
també d’aquest projecte, projecte clau en el qual són necessàries
la implicació i la participació de tots. Inclou un total de 208
accions i està dirigit especialment a joves, majors de 45 anys,
dones, persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.
Parteix d'una dotació econòmica inicial de 500 milions d'euros.
Una gran part de les seves accions es desenvoluparan des del
Servei d'Ocupació del Govern, el SOIB, que apostarà per la
formació dels aturats. I hem canviat, també, la forma d'entendre
la gestió política des de departaments estancs, si el nostre
objectiu és la creació d'ocupació, que ho és, el pla d'acció que
desenvolupam no s'entendria tampoc sense una aposta ferma per
la ciència, per la innovació i també per la tecnologia i
l'emprenedoria.
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Totes les dades que he mencionat fins ara són una realitat
que deixa clar -torn repetir- que qualque cosa canvia i canvia
per a bé i, com no pot ser d’una manera, he de fer referència al
motor de la nostra economia: el turisme. Com he manifestat al
principi de la meva intervenció, som conscients que les causes
d'aquest inici de recuperació obeeixen a múltiples factors, però
precisament en matèria turística creim que la gestió
desenvolupada aquests dos darrers anys des de l'administració
pot haver influït notablement a través de polítiques diferents i
adaptades al moment en què avui ens trobam. L'exemple més
clar ha estat l'aposta pels canvis normatius en l'ordenació, la
planificació, la promoció, el foment, la disciplina i la qualitat en
la prestació dels serveis turístics a través de la nova Llei general
turística.

Hem prioritzat la racionalització de la despesa,
paradoxalment ens trobam que les ingents quantitats destinades
a promoció d'èpoques passades no es tradueixen en un
increment de l'arribada de turistes, no és així. Així, el pla d'acció
promocional de l’any 2013 s'ha duit a terme amb una inversió
pública total de 2,7 milions d'euros, amb un preu mitjà per acció
d’un 68,3% inferior, quasi un 70% inferior a l’any 2011.

Només els indicaré algunes dades econòmiques des de la
seva aprovació, poques, però importants: s'han presentat més de
170 projectes de reforma, amb una previsió d'inversió de més de
200 milions d'euros i la generació directa de més de 3.500 llocs
de feina.

I també en l'àmbit municipal vull fer una menció especial
del que significa el Consorci de borsa de places. En dos anys
s'han regularitzat un total de 3.579 places, que suposaran uns
ingressos de més de 16 milions d'euros, que s'hauran d’invertir
obligatòriament en zones turístiques madures i generaran, en
aquest cas, més de 400 llocs de feina. Una dada clau: el 2009
es varen regularitzar 76 places; el 2009, 76 places; el 2013,
enguany, 1.526 places.

(Aplaudiments)
S'han solAlicitat més de 2.000 nous habitatges de vacances a
Mallorca. Des de 1984 fins a 2012 es van donar d'alta
aproximadament 5.500, ara, en un sol any s’han donat d’alta
4.000 nous habitatges, la qual cosa pot suposar un potencial de
12.500.000 noves pernoctacions i la creació directa de més 500
llocs de feina. L'augment de categoria d'establiments turístics s'han tramitat més de 200 augments de categoria- suposarà la
creació de 500 nous llocs de feina i una inversió de més de 50
milions d’euros. El 43% del total de les inversions en les
compravendes d'hotels que s'han produït a tota Espanya, el 43%
s’ha produït aquest darrer any a les nostres Illes.
I l'altre exemple en els canvis de normativa ha estat el
Decret llei de mesures urgents de caràcter turístic i d'impuls de
les zones turístiques madures, precisament per impulsar de
forma urgent l'activitat econòmica, la diversificació de l'oferta
turística i el foment de la qualitat. Canviar la gestió sempre
suposa canviar els plans, com és el cas també de la reforma de
la Platja de Palma. Tots sabem que el pla anterior apostava per
grans obres públiques i les expropiacions, ara apostam per
facilitar la inversió privada i la reconversió, és una gran
diferència. El Pla de modernització i qualitat impulsarà millores
per part de tot tipus d'establiments i oferta complementària. I els
parl de plans concrets, amb terminis concrets i inversions reals.
Respecte del Palau de Congressos, vull dir que és una
infraestructura amb la qual estam compromesos des del principi,
perquè és necessari per a un segment turístic molt important i
per això cercarem i trobarem la manera de finalitzar-lo.
El Pla integral de turisme és un altre exemple de canvi de
plantejament de la promoció turística que s’havia de realitzar.
La planificació s'anticipa i es consensua amb el sector privat i
amb les comissions insulars, que coneixen millor que ningú la
promoció de les seves illes. I el més important, els resultats són
analitzats en finalitzar cadascun per programar aquelles accions
que es considerin més eficients i eficaces per a la consecució
dels objectius prevists.

(Aplaudiments)
I una qüestió que tampoc no és menor, l'estalvi de la despesa
de la presència de les Illes Balears s’ha reduït en més d’un 70%.
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
Una altra realitat és ja el traspàs de les competències en
matèria de promoció turística als consells insulars de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera. Així es torna a complir el compromís
adquirit en la tercera sessió de la Conferència de Presidents i
cada illa tendrà la possibilitat de gestionar, planificar i executar
la seva pròpia promoció.
(Alguns aplaudiments)
Permetin-me ara parlar-los d'un eix vital per al nostre mercat
turístic: la connectivitat. Sense tenir gairebé competències,
perquè gairebé no tenim competències, no defallim en el nostre
objectiu de fer sentir la nostra posició, ja que consideram que és
un dels pilars perquè el motor de la nostra economia no s’aturi.
Es constata que la temporada turística és cada vegada millor.
Enguany, el 2013, els registres de passatgers als tres aeroports
han batut rècords històrics. Si bé l'augment de l'estacionalitat als
tres aeroports fa que hàgim d'enfocar els nostres esforços als
quatre mesos de temporada baixa.
Hem posat en marxa un pla per recuperar el turista nacional
i millorar la connectivitat amb altres destinacions nacionals.
Però són moltes més les mesures en les quals feim feina per
impulsar i millorar la connectivitat aèria, com millorar l'OSP
insular, i un exemple d'això va ser la posada en marxa en temps
rècord de l'OSP Menorca-Madrid, amb la qual cosa es va
respondre a una històrica reivindicació dels menorquins.
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Les nostres reivindicacions en la gestió aeroportuària van
donant resultats, encara que -torn a repetir- ens queda en aquesta
matèria molt per fer. Per primera vegada s'ha modificat la Llei
estatal de seguretat aèria per incloure conceptes molt importants
per a nosaltres, com són el de passatger en connexió o el
d'aeroport estacional. Per primera vegada s'ha aconseguit que en
el marc de les taxes aeroportuàries s'incloguin el que hem
denominat bonificacions per als mesos vall, les bonificacions de
noves rutes i les bonificacions i l'augment de descompte per als
passatgers en connexió. Així i tot, el Govern considera que és
el moment de fer una passa més i incloure en els pressuposts
generals de l'Estat l'augment de les bonificacions per a
temporada baixa d'un 50% per a Eivissa i Menorca, en atenció
a la doble insularitat que pateixen, i d'un 30% per a Palma, i així
ho hem solAlicitat.
En diferents ocasions, el Govern ha manifestat la seva
aposta per la cogestió aeroportuària amb la creació de l'Autoritat
Aeroportuària de Balears, organisme que permetria la
coparticipació tant de les institucions de les Illes Balears com
dels agents socials i econòmics en la presa de decisions. Una
petita passa en aquesta direcció ha estat la creació del Comitè de
coordinació. Convé recordar que en els quatre anys anteriors el
Comitè Regional de Coordinació Aeroportuària de Balears no
es va convocar ni tan sols una vegada en quatre anys. Els
mateixos objectius que ens guien per millorar la coordinació en
la gestió aeroportuària i la connectivitat ens marquen la ruta
també en les polítiques de transport marítim i connectivitat
marítima.
Hem aconseguit una reivindicació històrica per al sector
nàutic balear: l'eliminació de l'impost de matriculació d’iots
destinats al xàrter amb eslores superiors a 15 metres.

4681

Tampoc no s’ha d’oblidar la feina que es fa perquè tant
Ciutadella com Sant Antoni siguin classificats com a ports
Schengen, i podrien arribar a ser els primers ports autonòmics
a tota Espanya, precisament, que tenguessin aquesta
qualificació.
Senyores i senyors diputats, disculpin si m'he allargat més
del que feia comptes, aquest debat es fa una vegada a l'any i
crec que era oportú entrar en segons quins detalls per analitzar
l'estat real de la nostra comunitat. He intentat exposar-los amb
dades i fets que les coses van millor, que hi ha motius per a
l'optimisme, que aquest govern fa moltes coses bé. No ho fa tot
malament, com segurament escoltarem a la represa del debat, si
ho estiguéssim fent tot malament, moltes de les coses que
passen, senzillament no passarien.
(Remor de veus)
I les dades que jo he donat no les donaria.
(Aplaudiments)
Així que els deman que pugin a aquesta estrada a aportar
solucions, a debatre i a defensar els seus punts de vista, però no
a continuar amb el no a tot.
Des de l'oposició es pot aportar molt més que un no a tot, els
ho assegur. I si se senten responsables, almenys en part, de les
dificultats que tots vivim, raó de més per fer un esforç major per
construir i ser part de la solució que volem tots. Sé que ens
queda molt per fer i tenim la determinació, els ho puc assegurar,
de fer-ho; ens esforçarem encara més per escoltar la societat, a
explicar les nostres decisions, a fer que se sàpiguen els perquès
de tot el que feim, perquè tot té una explicació.

(Aplaudiments)
L’eliminació d’aquest impost, sens dubte, a part de ser
absolutament demanat per part del sector, farà més competitives
les Illes Balears en aquest segment de negoci tan competitiu.
D'altra banda, i amb l'objectiu de ser referent per la qualitat
dels nostres ports els anuncii que feim feina en la modificació
de la Llei de ports, cosa que significarà la substitució dels plans
directors de cadascun per un Pla general director de tots els
ports autonòmics.

Però permetin-me que, per acabar, sabent que hi ha molt per
fer, torni llançar un missatge d'optimisme, perquè el fet que
quedi molt per fer no ens ha d'impedir veure que hi ha moltes
coses que de ver han millorat. Estam canviant les coses, les
estam millorant i ho estam fent entre tots. Ara anam,
definitivament, pel bon camí, i no ho feim tot sols, perquè a una
tasca tan important hi hem d’empènyer tots, i la ciutadania de
les Illes Balears, amb els seus esforços, sacrifici i dedicació,
estan i ens fan estar a l’alçada dels millors.
Moltes gràcies a tots.

Hem apostat també per la promoció del turisme de creuers.
Enguany els ports de les Balears varen ser la segona destinació
dels passatgers de creuers de tota Espanya fins a l’agost, amb
quasi un milió de passatgers. Als cinc ports de les Illes varen
recalar entre gener i agost 435 vaixells. Respecte de l'any passat
el nombre de creuers s'ha incrementat a les Illes un 11%, i s’ha
passat de 645 a 319 vaixells que han fet escala a tots els ports,
en els ports del Govern l'any passat hi va haver 13 escales i
enguany es preveu que siguin 15. Amb les dades anteriors,
actualment les Illes Balears se situen darrere Barcelona en
volum de creuers i passatge; i Palma, com a quart port de
creuers de la Mediterrània darrere Barcelona, Civitavechia i
Venècia.
(Alguns aplaudiments)

(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Se suspèn la sessió fins a les cinc i quart, en què hauran
transcorregut quatre hores. Fins avui horabaixa.
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LA SRA. PRESIDENTA:
(Inici d'intervenció no enregistrat)
... Ara la intervenció del Grup Parlamentari Socialista per un
temps de trenta minuts. Té la paraula la Sra. Francina
Armengol.

Ho ha dit aquest matí. El poble de les illes va actuar unit, des
de la solidaritat contra al major incendi que hem patit en
decennis a la Serra de Tramuntana. Una lliçó de la gent, i per
això li deman què ofereix vostè a la societat d’aquesta
comunitat per treballar des de la unió, des de l’orgull del que
som, què està fent per la nostra gent i per aquestes quatre illes
que conformen la nostra comunitat? En què ha aconseguit posar
d’acord a tots els illencs, en dos anys i mig?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Presidenta. Diputades i diputats, ciutadans i ciutadanes que
assisteixen...
(Se senten veus de fons que diuen: “no sent el micro”, “el
micro”...)
Presidenta... -ara, molt bé-, presidenta, diputats i diputades
-deia-, ciutadans i ciutadanes que assisteixen a aquest debat i
que el segueixen a través dels mitjans de comunicació. President
del govern, després del seu discurs en el que ha narrat l’acció
administrativa dels seus consellers absolutament al marge de la
realitat, tenc l’honor de pujar en aquesta tribuna per compartir
el que viuen moltes famílies, el que viu la nostra societat. I el
que viu la majoria de la societat és un calvari. Pitjor que fa un
any, molt pitjor.
I per això, en primer lloc, com moltes persones que també
es demanen el mateix, jo li deman que expliqui a la ciutadania
que està fent vostè, la primera figura de Balears, vostè
personalment, per les nostres illes, per la gent que cerca feina,
per la sanitat i l’educació, pels treballadors i la classe mitjana.
Jo li deman que expliqui a la ciutadania el futur que vol per
aquestes illes si el que ens proposa és renunciar a fer escoles, a
fer hospitals, a les inversions estatutàries, al règim especial de
les Illes Balears. Quin país vol, president, si vostè el desfà, si el
fa a bocinets?

Des de la seva elecció com a president de les Illes Balears
han passat dos anys i mig. En els pobles, a les ciutats, arreu de
les quatre illes, el sentiment del país és que vostè no ha complit
l’expectativa per la qual va ser votat, la del president que
resoldria la crisi, i ho faria des del diàleg. El sentiment és que
vostè no és el president al costat de les persones sense feina que
va dir que seria. Ni el dels acords i els pactes que va prometre.
Ni el que havia de regenerar la vida política. President Bauzá,
vostè no és el president que va prometre a la ciutadania que
seria. Ha mentit, i avui és un home aïllat de la societat, del país,
del dolor i del patiment infringit durant gairebé 900 dies de
retallades.
Fa mesos que el president no visita una escola pública a les
illes, fa mesos que participa a més actes públics a fora que a
casa nostra, que esquiva actes institucionals com el de l’inici de
curs universitari. I això deixa un gust d’un president que ja ha
fet tot el que havia de fer. Més pròxim al passat que al present,
amb majoria parlamentària, sí; però incapaç de guanyar-se la
majoria social. Una ombra del president que va dir que seria,
que demostra la seva debilitat amb la incapacitat d’arribar als
pactes d’estat que va anunciar.
Un president autoritari, pare de normatives que imposen
enlloc d’acordar, com la Llei de símbols, el Decret del TIL o la
Llei de funció pública, totes amb un rebuig social i amb data de
caducitat, l’any 2015.
(Aplaudiments)

Què està fent, president, a part de dividir aquesta terra i la
seva gent? Perquè, president, vostè ha parlat dues hores i no ha
dit ni una paraula de la històrica manifestació de 100.000
persones, ni de la vaga de docents, ni de la manifestacions de
defensa de la cosa públic, ni de la mobilització contra la
LOMCE. No ha dit ni una paraula dels imposts verds que vostè
va haver de retirar fa uns mesos, ni de la pujada d’imposts. No
ha dit ni una paraula de les famílies que viuen en el llindar de la
pobresa, ni de les 106.000 persones que no tenen feina amb les
que vostè es va fer fotos en campanya electoral. Ni una paraula
als joves, al futur de la nostra terra, Sr. President.
Hem perdut una oportunitat de país, per cercar consensos,
per dialogar, però vostè ha decidit que no té temps per un
conflicte sense precedents. I això ens fa pensar que vostè no ha
dedicat ni un minut a aquest conflicte, ni als problemes de la
gent.
President, amb els seus silencis, en legítim demanar-se si
vostè s’ocupa dels problemes reals dels illencs.

Havia de ser la legislatura de la recuperació econòmica,
president, i som al final d’un dels períodes més conflictius
-socialment i institucionalment parlant- dels trenta anys
d’autonomia, que celebram aquest any en el pitjor moment del
nostre autogovern i del que vostè no n’ha fet ni una mínima
referència.
Havia de ser la legislatura del diàleg, del consens, i per això
va fer un gest amb el canvi de govern del mes de maig. Un
govern nou de trinca, de set a nou consellers, amb dos objectius:
diàleg i impuls a l’economia. Amb el canvi de govern van caure
els tres imposts verds. Però en això va quedar el canvi. Perquè
en sis mesos no hi ha hagut cap altre canvi, ni en diàleg social,
ni en impuls econòmic.
I jo li vull dir, president, que hi ha altres maneres de
governar. Allò difícil en majoria absoluta és governar per
tothom. I els illencs han de saber que hi ha altres formes de fer.
Primer, amb diàleg, des de la força de la gent, dels agents
socials, de les forces vives d’aquesta comunitat, que té moltes
potencialitats. Som una gran comunitat quan treballam junts,
quan sumam. Però el Govern és el que ha de liderar, president.
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I li vull dir que ara és un moment per prendre nota, engrescador,
perquè la ciutadania està mostrant el camí d’una comunitat
autònoma que cerqui el consens, el diàleg, la pau social.
Segon, amb la concertació. Sí, president. Falta posar a tots
els agents socials i econòmics per trobar solucions polítiques pel
futur del país. I aquest matí no n’hem vista cap.
Tercer. Sense sacrificar ningú, sense deixar ningú pel camí.
Volem una comunitat sostenible, certament, però l’hem de
construir des de la cohesió social, no des de la precarietat. I
darrer, mirant el futur, president. I el futur passa per un gran
pacte social.
I jo més tard li faré propostes per concertar un gran canvi de
model per aquesta comunitat, propostes polítiques de futur, en
positiu, no actes administratius.
Sempre hem dit que de la crisi en sortirem, la clau és saber
com. I la seva recepta és clara, utilitzar la crisi econòmica per
crear una societat de la precarietat social, econòmica i laboral,
dinamitant la cohesió social i empobrint les famílies, retallant
drets socials, laborals i llibertats.
Quan es treuen conclusions dels gairebé dos anys i mig de
govern, tots hem entès que el PP no tenia la clau per acabar amb
els problemes dels ciutadans. Ha succeït el contrari. La seva
gestió, a Madrid i a Balears, ha agreujat les dificultats i n’ha
afegit de noves. I s’ha fet també evident que hi ha dues
polítiques antagòniques per plantar cara a aquesta gran
depressió que en el conjunt d’Espanya ha provocat gairebé 6
milions d’aturats.
I ho han fet, senyors del Partit Popular, escudant-se en
programes electorals que han resultat ser paper banyat,
construïts des de la mentida. Ens va mentir el Partit Popular a
Madrid quan van assegurar que les pensions no baixarien. Ens
van mentir a Balears quan es va dir que l’educació seria objecte
d’un gran consens i d’acords d’estat. Ens van mentir amb la
promesa de baixar l’IVA turístic. I quan les mentides han sortit
a la llum, ha estat l’hora de l’autoritarisme, de la censura prèvia.
La ràdio televisió pública IB3 s’ha convertit en l’eina del
govern dirigida per un exsenador del PP, han imposat un delegat
del govern a Formentera, òrgans reconeguts a l’Estatut com el
Consell Econòmic i Social i de consulta com el de la Joventut
han estat eliminats.
S’han dictat 24 decrets lleis fent servir aquesta sala a cada
ple com un espai de filibusterisme polític, no hi ha diàleg
institucional amb les forces polítiques i la concertació social ha
desaparegut. I ara sabem que el Govern es dedica a fer una
purga ideològica dels funcionaris. Un govern que fins i tot fa
lleis com la de símbols per controlar l’ordre públic a les escoles,
una norma més pròpia del fanatisme ideològic de qui ens
dirigeix que d’una societat democràtica.
Fanatisme ideològic, per una banda, i per altra banda un
retorn a les polítiques que ens van dur fins aquesta crisi. Perquè
aquest és un dels elements que distingeixen també el seu
executiu. Vostè defensa l’austeritat per superar la crisi, però al
mateix temps torna al model del passat.
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El del ciment no és el model del futur, i vostès l’han tornat
a convertir en una de les seves prioritats. Amb la Llei Company,
que permet incorporar urbanitzacions que havíem protegit, com
Muleta; amb una llei del Sòl que legalitza obres executades en
rústic i un decret llei de Platja de Palma que permet urbanitzar
Ses Fontanelles; amb la llei de costes estatal que posa en perill
la urbanització de zones com Sa Canova a Artà o Ses Feixes
d'Eivissa; fins i tot han fet trampes per poder construir un hotel
a Sa Ràpita.
Aquest és el balanç de dos anys: precarietat i desigualtat,
mentida i autoritarisme. I és que des del mes de juny i del
novembre de 2011, les nostres vides han canviat a pitjor. I ho
dic a contracor, perquè m’agradaria poder compartir amb el
president que hem fet esforços junts per sortir, com diu el PP,
del túnel. Però no és així, el que està succeint és que a la nostra
societat les desigualtats s’accentuen. Vivim en la societat de la
precarietat, on neixen conceptes com els dels treballadors
pobres: treballen, però no poden arribar a final de mes. És cert
que l’atur baixa, però la precarietat puja perquè la crisi ha
atomitzat el treball, que es fracciona, s’escurça i es paga pitjor.
La societat, especialment la classe mitjana i la classe
treballadora, perd poder adquisitiu. Un ciutadà, guanyi molt o
guanyi poc, sofreix més pressió fiscal, paga més imposts,
directes i indirectes. Ha pujat l’IVA, l’electricitat, l’IBI, i amb
el cèntim sanitari pagam la benzina més cara d’Espanya.
Molts de treballadors tenen feina, president, però no poden
viure perquè els costs salarials han baixat. El mes passat, un de
cada dos contractes es va fer per menys de tres mesos i 2 de
cada 10 contractes han estat inferiors a set dies aquest estiu. La
reforma laboral de 2012 del Sr. Rajoy ha enviat a milers de
treballadors al carrer sense drets o els ha reconvertit en
autònoms per seguir treballant per a les mateixes empreses, de
forma externalitzada. En un moment d’excelAlent conjuntura
turística, la temporada s’ha escurçat, amortitzant llocs de treball,
rebaixant salaris tot i fer més hores de feina. I amb les reformes
de Rajoy, les prestacions són més baixes, les condicions més
dures, els drets més escassos.
El Partit Popular en el Congrés dels Diputats acaba
d’aprovar la reforma de les pensions, que suposa una pèrdua de
poder adquisitiu per als pensionistes, que a més són els que
estan pagant una gran part de les retallades a la sanitat de les
illes. Més de 10 milions d’euros ha recaptat el Govern amb el
copagament sanitari. Els majors, i més si estan malalts, són els
grans perdedors.
El futur és l’educació, i si hi ha un pilar que no haurien
d’haver tocat sense consens, és aquest. La crisi ha estat el
camuflatge idoni, l’excusa d’un atac a la igualtat d’oportunitats,
a l’autonomia dels centres, a la qualitat de l’ensenyament, als
docents, a la llengua pròpia. President, tothom està a favor de
combatre el fracàs escolar, a favor de fer reformes, de millorar
la qualitat, de combatre amb recursos un dels problemes més
grans que tenim. Per això hem invertit en escoles. Sabem quin
és el diagnòstic i les mesures que s’han d’aplicar
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I sempre hem estat a favor d’augmentar les competències
lingüístiques. Tot pare i mare i tot docent està a favor que els
seus fills aprenguin l’anglès, i per això vam ser pioners en la
introducció d’una tercera llengua en el primer pacte de progrés
i per això vàrem eixamplar les seccions europees fins a 200
centres.
(Aplaudiments)
En el sector educatiu, el primer és el diàleg, el consens, els
acords. I cap mesura d’aquest govern en matèria educativa no
s’ha fet amb el suport dels sectors implicats. I sense consens és
impossible construir autopistes de l’educació. Sense consens, el
TIL només es pot derogar.
President, en el pitjor moment, s’han pres les pitjors
decisions, I s’ha fet en el sector més important per un país, el
sector que construeix ciutadans i ciutadanes crítics i lliures. Si
volia disminuir el fracàs escolar, no podia retallar més de mil
professionals. No ho podia fer disminuint els programes i
activitats de suports als infants amb necessitats i dificultats. No
havia d'augmentar les ràtios, reduir les beques escolars i
menysprear els docents.
Si l’educació s’ha convertit en l’escenari d’una guerra
ideològica, una guerra més silenciosa té lloc a la sanitat,
motivada per un model de cobertura privada mentre es retallen
a la pública recursos, inversions i personal. L’objectiu és
simple: convertir la salut en un producte de mercat, no en un
servei públic. Ja ens ho va dir el conseller d’Hisenda la setmana
passada.
Les conseqüències les pateixen els malalts, els usuaris de la
Sanitat han vist empitjorar el serveis, i l'Hospital d’Inca n'és una
prova. Les retallades pressupostàries han posat per davall de la
mitjana per càpita de l’Estat, a poc més de 1.000 euros per
habitant, han acomiadant més de 1.200 treballadors sanitaris, i
les llistes d’espera, digui el que digui el president, han passat de
51 dies a més de 108 dies d'espera, 100.000 persones estan en
llistes d’espera president, 100.000 persones.
Decrets com el 16/2012, que és un canvi de model en la
nostra sanitat, eliminen la protecció a l’atenció universal i ha
generat l’exclusió de 20.000 persones a les quals han retirat la
targeta sanitària. Les seves decisions condicionen l’atenció
sanitària. La mort d’Alpha Pam sempre, sempre ens ho
recordarà.
S’ha obert la porta a la gestió privada d’un dret fonamental,
el dret a la salut. Mirin el recent cas de la radioteràpia d’Eivissa,
el Govern ha anunciat la seva implantació, però la deixarà en
mans privades, com ho vol fer a Menorca. Tot per satisfer els
responsables de la seva explotació, que necessiten quadrar
comptes, fer diners, no oferir un servei públic. I, Sr. President,
m’agradaria que em contestàs, és cert que igual que succeeix
amb la radioteràpia han estat negociant la privatització dels
hospitals d'Inca i de Manacor?

President, avui ens anuncia un pla de família mentre exclou
10.000 persones en dependència moderada i en tenim 5.000 que
esperen per una ajuda. I en dos anys i mig no han concertat cap
plaça nova per discapacitats. Quines són les seves prioritats, Sr.
President?
Els que governen han empitjorat l’estat del país i han obligat
fins i tot a milers de joves a partir fora de les nostres fronteres.
Perdem talent, el millor de la nostra història. I els que queden
tenen el consol de les taxes universitàries més cares. Fins a un
150% per segones i terceres matrícules. L’objectiu, excloure,
negar la igualtat d’oportunitats als que no poden pagar, per
tornar a la societat de classes, a una societat on l’Estat deixa de
ser la clau per corregir el desequilibri social i les desigualtats.
Una crisi que també ha passat factura als ciutadans pel fet de
viure a un territori insular. Un dels gran problemes és ser un
ciutadà global a les nostres illes. Es quasi més fàcil i més barat
comprar per Internet un vol a Nova York que anar a Barcelona
des de Menorca o Eivissa per viatjar, per estudiar, per fer
negocis, per atraure més turistes, per crear ocupació, i ja no
diguem de Formentera.
La crisi, la fallida de companyies, la competència de l’AVE
han convertit altres destinacions més accessibles en preu,
mentre que les nostres illes han perdut competitivitat
precisament per la baixada de freqüències i la pujada dels
bitllets fins a un 30%. Això ens resta competitivitat global i
afecta la vida de les persones, i ho hem de corregir
conjuntament.
La crisi i les polítiques del PP ens han llevat connectivitat,
però sobretot ens han fet menys competitius. I això té encara
menys sentit quan comptam amb una joia de la corona en
matèria d’infraestructures aèries -els aeroports de les illes- que
ni poden ser privatitzats, ni retornen els beneficis suficients als
ciutadans pel que generen al llarg de l’any. President, estam
davant una de les preocupacions més importants dels sectors
claus de la indústria i dels serveis de Balears, i vostè no n’ha dit
una paraula. Li deman un front comú per evitar la privatització
dels nostres aeroports.
Hem perdut competitivitat, i han deixat de fer polítiques pel
90% del teixit comercial i industrial de les Balears, que són un
dels vertebradors de la nostra economia. Aquest govern s’ha
aliat amb les grans superfícies comercials, ha liberalitzat el
sector i ha deixat de banda en el pitjor moment als que
necessitaven més suport. Miri el cas de Palma, 2.000 comerços
han tancat en els darrers anys. A Menorca s’han perdut 700
llocs de feina lligats a la indústria en els darrers anys. I aquest
matí ens anuncia una llei de comerç sense consens. Per fer què,
Sr. President?
Senyores i senyors diputats, aquest balanç del que avui és la
nostra comunitat després de dos anys i mig de retallades és fruït
de les polítiques del Partit Popular, una comunitat que sofreix,
però resisteix gràcies a la seva gent, gràcies al seu turisme, als
seus empresaris, als seus treballadors. Som un gran país, però
l’hem de construir mirant el futur, no des de les retallades.
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El futur passa pel creixement i la inversió, no per la
precarietat, i els socialistes tenim un model basat en l’economia
social del mercat, a on l’Estat redistribueixi, corregeixi, iguali,
permeti a tothom jugar amb les mateixes cartes. Sabem què és
la factura d’una crisi, també hem governant, però mai no la
gestionaríem com vostès. Mai. Li vull dir, president, hi ha
marge per construir un altre país, sense el cinisme d’haver de
donar les gràcies a persones a les que vostè ha acomiadat i posat
en el carrer.
(Aplaudiments)
Les polítiques del Partit Popular sacrifiquen persones, i és
cert que nosaltres hem demanat sacrificis, però mai, mai no
estarem a favor de sacrificar persones. Com he dit amb les
meves primeres paraules, qui hagi escoltat el president Bauzá ha
escoltat un discurs que qualsevol família de les illes trobarà
molt poc ajustat a la seva realitat diària.
El president ha parlat de la recuperació després dels
sacrificis als quals jo m’he referit fa uns minuts. Estic
convençuda que la resposta de qualsevol família és que no la
veu. A quina recuperació és refereix, president? Avui una llar de
Balears és probable que tengui almenys un dels seus membres
a l’atur. Si tenen un familiar major, sabran que estan pagant pels
medicaments uns 30 euros de mitja mensual, gairebé un 5% de
la seva pensió, sempre i quan els passin a retirar. Avui sabem
que un de cada cinc pensionistes no retira tots els seus
medicaments perquè no els pot pagar.
Si és un fill el que està a l’atur -un de cada dos aturats és
jove-, és molt probable que sigui un interí, un treballador de la
construcció, una persona del sector serveis o una persona que ha
treballat per empreses que han hagut de tancar, com Orizonia.
Amb probabilitat, abans de perdre la seva feina, li van rebaixar
el sou, va haver de treballar més hores, el van passar a autònom,
i avui compta els dies que li manquen per acabar la prestació
d’atur. I sap per què els compta? Perquè quan pensa en què
passarà quan acabi l’atur, tremola. Perquè fa temps que no sap
el que vol dir la paraula "feina", perquè sent que està vivint més
a prop d’un procés d’exclusió social que d'un procés de
reinserció laboral.
President, l’hem sentit parlar aquest matí de la recuperació
de les xifres, dels indicadors, de les expectatives, dels mercats.
Hi ha indicadors macroeconòmics que van millor. I jo me
n’alegr, Sr. Bauzá, però aquesta millora no s’ha traslladat a les
famílies. La realitat no és la d’un suposat creixement, és la de
persones que guanyen menys que fa un any, que tenen menys
recursos per al més important de les seves vides, els seus fills,
joves que puguin millorar, anar a la universitat, trobar una feina
millor que la seva, que pugin gaudir d’un futur digne.
La realitat de moltes d’aquestes famílies, de molts de joves,
de moltes persones de més de 55 anys, no és la de les xifres
d’aquest matí, no és el deute públic o el dèficit; és d’una realitat
que mostra que un 40% de famílies no pot anar de vacances ni
una setmana a l’any; que hi ha 25.600 famílies sense una sola
persona que treballi; que és molt probable que sigui una de les
famílies que estan en el 20% de les que tenen moltes dificultats
per arribar a finals de mes.
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El final del túnel hi ha poques famílies que el vegin. El
president és un dels únics. Dels únics que ho veuen. I li he de
dir, president, perquè en un moment de crisi, en un moment de
manca de treball, vostè en compatibilitza dos, que, per cert, li
donen molt bon rendiment. Per això ens parla de recuperació,
perquè vostè no sap el que viu la gent.
Amb les seves retallades, vostè i el seu partit han posat en
perill el futur, les esperances i el benestar de milers de famílies
que avui estan pitjor. Cada vegada que surt una enquesta com la
de l’INE, cada vegada que UNICEF o la Xarxa d’Inclusió
Social publiquen dades que demostren que la distribució de la
riquesa cada vegada és més desigual, això, la nostra societat, no
s’ho pot permetre, perquè una societat desigual, és una societat
abocada al fracàs colAlectiu.
M’indigna que en nom de la recuperació del Partit Popular
moltes persones hagin perdut la seva feina, que hi hagi nins que
no tenen ni un dinar com toca al dia. M’indigna com els
treballadors del sector turístic fan més hores però perden
prestacions durant l’hivern per la reducció de la temporada.
M’indigna que puguem rescatar els bancs i no les persones que
segueixen perdent els seus habitatges per no poder pagar la
hipoteca. I m’indigna que els treballadors de Cemex de Lloseta
no tenguin altre remei que acceptar una rebaixa del 25% en els
seus salaris per evitar el tancament.
Li he de dir, president, que se'm romp el cor amb el que està
fent a l’educació pública, i amb el que faran amb la LOMCE;
amb el que han fet amb les seves retallades. Els infants, els més
fràgils, no mereixen ser moneda de canvi de la seva política de
retallades.
Senyors del Partit Popular, no es pot parlar de recuperació
quan una família, una sola, veu que el seu fill amb necessitats
especials deixa de tenir el suport escolar que havia tengut fins
ara en nom de la reducció del dèficit.
(Aplaudiments)
Dos anys després, saben què demostren els governants del
Partit Popular? Insensibilitat amb la gent. Fa més de dos anys
que governen i no vivim millor. I si comparam les xifres en
relació amb el 2011, ni en creació d’ocupació, ni en creixement
econòmic, ni en deute, ni en inversió vostès no han millorat els
indicadors. Ho han fet amb el dèficit, cert, però a canvi no han
millorat el benestar de les persones.
Senyores i senyors, en trenta anys d’autonomia mai no
havíem viscut un conflicte social de la magnitud del que vivim
des del principi de la legislatura. I això es tradueix avui en
rebuig. I el símbol del rebuig és el TIL, l’ADN d’aquest govern,
el d’un govern autoritari que imposa sense escoltar i
criminalitza qui no pensa com ell; un ADN en la manera de
governar que mai no s’havia viscut, de gran tensió social.
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El govern actual ha actuat de forma contrària a allò que
sembla obvi, i és que en temps de crisis s’ha de cercar la suma,
el consens, la pau social. Balears té avui un conflicte social que
no existia el 2011, que ens resta energia i recursos per combatre
la crisi. Vist amb perspectiva, el país ha perdut el pas que hem
marcat junts aquests darrers trenta anys, i el Govern ha perdut
el lideratge institucional, polític, econòmic i social.
Quan un president d’una comunitat asfixia voluntàriament
la cultura, el seu partit aplica un IVA cultural del 21% o fa
guerres contra l'Orquestra Simfònica o ignora acadèmiques com
Carme Riera; quan un president margina sectors com el cinema
i l’audiovisual, o menysprea artistes com Toni Catany, és que
no ha entès el país, no el lidera ni el pot representar. I no el
lidera perquè en dos anys aquest govern no ha estat capaç de
proposar ni un conveni en matèria d’inversions estatutàries. Més
de 800 milions han deixat d’arribar a Balears que haguessin
pogut ser eines potents per inversions en medi ambient, en
tecnologia, en infraestructures per a la comunitat autònoma.
I aquest matí hem viscut un nou capítol de renuncia del
nostre autogovern. El president ha renunciat públicament als
2.800 milions d’euros que es van acordar la legislatura passada.
I ens haurà d’explicar, president, per què, per què, perquè zero
euros en inversions estatutàries i a la cua d’inversions per
habitant, 66 euros per càpita en el 2014 són molt mals resultats,
Sr. President, són molt mal gestors, però sobretot són mals
polítics.
Senyores i senyors, el rebuig a les polítiques avui és una
nova forma de lideratge social. I aquest lideratge des dels
moviments socials, des de la mobilització colAlectiva, vol
clarament un canvi. I el vol perquè sent que el govern ha tocat
la columna vertebral del país, des de la llengua a l’educació, des
de la sanitat al finançament, i que no ha demanat opinió, cap
consens ni acords amb ningú. La societat eivissenca,
menorquina, formenterenca i mallorquina ha recordat que els
canvis de model i de societat s’apliquen sempre i quan les facem
tots junts, no des de la imposició.
En aquests mesos, la societat civil ha donat una lliçó a la
política, als polítics. Ha romput amb el discurs de la crisi i de
l’austeritat, creant una ilAlusió colAlectiva, demostrant que hi ha
alternatives a les retallades de drets i llibertats, en sanitat i
educació, en polítiques socials i dependència. Els socialistes
n'hem pres nota. A la gent li importa la política, i ha decidit
defensar el que és de tots, i ho ha fet de forma majoritària. No
està disposada a acceptar imposicions, que no hi hagi diàleg. Els
que exercim la política hem d’estar a l’alçada, entendre com
s’exerceix el govern en el segle XXI.
Deman al Govern responsabilitat arribats al tram final de la
legislatura. No menyspreïn el que vivim, no és normal. No és
normal reduir al no-res el marc institucional que garanteix la
Constitució i l’Estatut. No és normal no escoltar a ningú. No és
normal en dos anys posar a tothom en contra.

Els partits i els governs, quan deixen de ser la veu de la
societat, deixen de tenir sentit, perquè o són la veu de la societat
o no són res. Els ciutadans voten cada quatre anys i ens
fiscalitzen a diari, i quan ho troben necessari, surten al carrer,
amb tanta o més visibilitat que les accions del mateix govern.
Quan això succeeix, un president ha de respondre, ha de donar
la cara, no pot mirar cap a una altra banda, no es pot convertir
en un passatger en trànsit que deixa la maleta dels problemes a
Balears.
Senyors del PP, a Balears hi ha hagut un punt d’inflexió, un
crac social i institucional, que demana canvis a la seva manera
de fer, de defensar Balears, de dialogar amb la societat a la que
representen, un desig de canvi amb un horitzó, el 2015.
Senyores i senyors diputats, president, una gran majoria de
la nostra societat se sent més identificada amb el color verd i
amb el que representa que amb la rebaixa del dèficit. I això és
un signe cabdal de que la societat té més esperança en les seves
possibilitats que en els indicadors dels mercats, perquè diu al
Govern que per molt que retallin, el futur és seu. I, sobretot, que
el batallaran perquè sigui el més paregut al que han somniat.
Els socialistes som conscients de la demanda que existeix en
la nostra societat dos anys després de govern del Partit Popular,
aquí i a Madrid. I volem respondre a la gent amb una proposta
clara, de país i de futur. Des del primer dia, els socialistes hem
fet oposició a aquestes polítiques de retallades i d’austeritat que
no han duit la recuperació, sinó més depressió social.
Sr. President, hi havia marge per fer altres polítiques. Els
hem proposat defensar a Espanya una reforma constitucional
que ens faci avançar cap a un estat federal, un estat que permeti
a les Illes Balears el lloc que li pertoca en finançament, en
competències, en autogovern. Ens han dit que no. Els hem
proposat una reforma fiscal profunda fent pagar als que més
tenen i als que més contaminen, i ens han votat en contra. Els
hem proposat la demanda conjunta de millores en inversions per
part del Govern d'Espanya i ens han dit que no. Els hem
proposat treballar conjuntament per presentar a les Corts
Generals un nou règim especial que compensi els desavantatges
de la insularitat i ens han votat en contra. Amb tot això hi havia
marge per mantenir les polítiques socials, per fer inversions, per
posar en marxa el Pla d’ocupació i de pobresa que els hem
demanat des del principi. Propostes que són un contracte amb
la ciutadania per reactivar l’economia, mantenir el benestar,
garantir els drets socials i les nostres llibertats. I que vostès han
rebutjat.
Són mesures que segueixen vigents, i que seguesc oferint
avui al govern. Faci com quan ha rectificat en diverses ocasions,
com en el cas dels imposts verds, el tancament d’hospitals,
l’impost del patrimoni o amb l'anunci ahir que reobriran dues
oficines d'atenció a les víctimes que vostès tancaren, obri-les
totes de nou, Sr. President, les dones víctimes de la violència de
gènere li ho agrairan.
(Aplaudiments)
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President, fa més de dos anys que fem propostes. Demostri
que el partit del no no és el seu. Demostri el que diu amb fets,
no només amb paraules.
Nosaltres som un partit que defensa el que reconeix l’Estatut
i la Constitució, des dels nostres valors, les arrels en les quals
creim, que són les d’un model de societat en la qual la igualtat
d’oportunitats és la base pel progrés d’un país. Per preservar
aquest camí que hem escrit junts en els darrers trenta anys hem
anat presentant propostes concretes. Ara és el moment de fer
una passa més.
President, li propòs anar una passa més enllà en el model de
comunitat autònoma, de benestar i per a les nostres properes
generacions. President, li propòs blindar els pilars del benestar
i del futur d’aquesta comunitat, blindar de les retallades
l’educació, la sanitat i les polítiques socials.
(Aplaudiments)
El futur passa per la cohesió social i pel coneixement. I la
proposta dels socialistes és que per retallar el nostre futur es
necessiti una majoria qualificada, que calgui un consens
majoritari de la societat. Per això treballarem en una llei que
desenvolupi el corpus de drets socials que recull l’Estatut de
2007 en els articles16 i següents, on es recull el dret a la salut,
a l’educació, a la dependència i el dret al treball i a l’ocupació.
I si volem preservar els pilars del benestar, també hem de fer
un pacte de comunitat per fer de la recerca, la investigació i la
innovació un dels eixos del creixement de la nostra comunitat.
Aquestes són dues propostes de present i de futur. L’oferim
a tots els grups de la cambra, i fa part d’un paquet d’iniciatives
que hem anat presentant en aquests dos darrers anys.
Senyores i senyors diputats, la política és una eina al servei
de la societat i del progrés. Aquests mesos he parlat amb
centenars de persones que volen canviar les coses, que han sortit
als carrers, que s’han mobilitzat de forma històrica a Balears. I
per això el meu partit, el meu grup parlamentari es posa al seu
servei, al d’una ciutadania exemplar, que ha sortit al carrer per
dir "basta" en diverses ocasions, però especialment el passat 29
de setembre.
El lideratge social és a fora, a la societat, i compartit, a les
xarxes. Els socialistes hem entès aquest canvi.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Ens posam al servei del desig de canvi des dels valors de la
llibertat i la democràcia, de la recerca de la igualtat i de la
cohesió social, al servei del nostre país. Al servei d'un país com
hi estigué un escriptor que morí molt jove, Bartomeu
Rosselló-Pòrcel, del qual enguany hem celebrat el centenari del
seu naixement. Escriví un magnífic poema d’enyorança i orgull
de la nostra terra: "Tota la meva vida es lliga a tu, com en la nit
les flames a la fosca", deia el poeta.
Jo també me’n sent orgullosa, del nostre poble. M’agradaria
que vostè, Sr. President, prengui les seves decisions des del
respecte a la nostra història, a la nostra identitat i al futur que
volem construir junts.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Temps ara, si no vol intervenir el president, per al Grup
Parlamentari MÉS. Té la paraula el Sr. Gabriel Barceló, per un
temps de trenta minuts.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Sr. Bauzá, avui matí ens ha dit que anam per bon camí, i és
cert que un dia o l’altre sortirem d’aquesta crisi, però avui la
realitat ens diu que tenim un país amb greus dificultats socials
i econòmiques. I fins i tot els titulars dels diaris d’aquestes
darreres setmanes li lleven la raó, Sr. Bauzá.
La setmana passada firmàvem un pacte balear per a la
infància tots els grups presents en aquesta sala, bé idò, un 11%
d’infants de Balears viu en la pobresa, una de cada cinc famílies
no arriben a final de mes, en plena temporada turística hem
tengut més de 105.000 persones a l’atur, 78.000 de les quals
sense cap prestació, un país que veu com els seus joves han
d’emigrar per trobar feina, només l’any passat 3.500 joves varen
partir, quatre famílies desnonades de casa seva cada dia.
Les seves polítiques d’austeritat han provocat prescindir de
milers de professionals formats i preparats, aquests a qui vostè,
per cert, avui matí ha agraït la seva feina. Els agraeix la feina,
però n’ha tret 1.200 professionals a sanitat, 400 a serveis socials
i 1.000 a educació. Tenim el pressupost de sanitat i de serveis
socials per habitant més baix de totes les comunitats autònomes,
destinam a educació només un 2,8% del producte interior brut,
lluny de la mitjana espanyola, que és del 4,7, o de la mitjana
europea, que és del 5,3%.

Ha d'anar acabant, Sra. Armengol.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Vaig acabant, Sra. Presidenta.
Hem entès el canvi que s’ha produït a les nostres illes. I per
això el partit que represent vol oferir una alternativa, un paquet
de propostes per al futur, vol estar al servei del canvi, al servei
d'una societat que vol viure millor en el seu municipi, a la seva
ciutat, a cada una de les illes de la nostra comunitat autònoma.

Les pensions a Balears estan un 10% per sota de la mitjana
espanyola i la renda dels ciutadans de Balears no ha deixat de
baixar des de l’any 2000.
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I tot això succeeix amb un sistema de finançament que
enfonsa les Illes Balears, sigui amb Aznar, sigui amb Zapatero,
sigui amb Rajoy. Cada any l’aportació que feim els ciutadans de
Balears és equivalent a un 14% del nostre producte interior brut.
La xifra acumulada des de l’any 1986 és d’un 364% del nostre
producte interior brut.
A més, l’Estat no compleix amb els compromisos adquirits
amb les Illes Balears, en un moment de crisi i de política de
retallades l’Estat ens deu més de 1.500 milions d’euros en
inversions estatutàries i en convenis.
I davant això, Sr. Bauzá, en lloc d’exigir al Govern espanyol
que ens tracti justament va a Madrid a fer capades. Vostè posa
la seva carrera política i els seus interessos personals dins el
Partit Popular per davant de les necessitats dels ciutadans de
Balears, perquè la prioritat del president Bauzá és José Ramón
Bauzá.
I ho hem vist molt clarament amb els pressuposts del
Govern de Rajoy per a 2014, uns comptes que novament
discriminen les Illes Balears i en els quals per segon any
consecutiu només ha aconseguit introduir una esmena que no
compromet cap quantitat a l’Estat. L’any passat per les
carreteres, digui el que digui, els 90 milions d’euros no han
arribat a dia d’avui; i enguany per les depuradores, 74 milions
d’euros, que ja el mateix Partit Popular de Canàries li ha dit ben
clar que no tenen consignació econòmica. I li han aplaudit, per
aquestes miserables inversions l’han aplaudit, Sr. Bauzá.
Davant aquesta situació social i econòmica, què necessitaria
el país?, què hauríem de tenir? Hauríem de tenir un president
conscienciat dels problemes de la ciutadania, un president que
cercàs el consens, que lluitàs contra la fractura social, un
president que volgués ser el president de tothom, un president
que no fos submís amb el Govern central, que prioritzi a la seva
agenda allò que afecta els ciutadans de Balears, un president que
escolti, que no es converteixi en un ilAluminat com aquells
dirigents que es creuen en la possessió absoluta de la veritat i
que acaben convertint una majoria absoluta en una dictadura
absoluta.
Què més necessitaria el país? Un president que posàs les
bases per a un model econòmic més just, que governàs per a tots
els sectors econòmics, i no només per a uns pocs, que assumís
les dificultats de les famílies i de les empreses.
Tenim tot això que necessitam? És evident que no. El que
tenim és un president que ha passat de tenir una còmoda majoria
electoral a perdre la majoria social. El que tenim és un president
que va prometre llibertat i confiança i que ha donat repressió i
mentides. Sr. Bauzá, vostè prometé baixades d’imposts,
prometé autopistes de l’educació, prometé seguretat jurídica,
prometé regeneració política, prometé lluitar contra l’atur, se’n
recorda del que va dir? Jo en seré el responsable. Se’n recorda?
Prometé grans pactes d’estat en educació, en turisme, en
economia, en gestió del territori. Què se n’ha fet, de totes
aquelles promeses?
Li recordaré les seves frases textuals sobre educació quan
era candidat, va dir: “promouré un pacte per l’educació, vull una
educació on la figura del professor sigui reconeguda”, escolti
bé, escolti bé, “la llengua no és el debat de l’educació, intentaré

arribar al màxim d’acords possibles amb la resta de formacions
polítiques encara que alguns dels meus em critiquin”.
Vostè ha enganat tothom, els seus votants i tots els ciutadans
i ciutadanes d’aquest país. Aquest candidat, que es fotografiava
amb una parella d’aturats a casa seva a Llucmajor, per fer-se
responsable de la seva situació, ha donat lloc a un president
egoista, insensible, desubicat, ilAluminat. La promesa de
seguretat jurídica s’ha traduït en un president que és capaç de
burlar en només dues hores una resolució judicial que anava
contra les seves polítiques, aquesta és la seguretat jurídica que
ha ofert als ciutadans.
La promesa de grans pactes socials ha acabat en un
enfrontament educatiu sense precedents a les Illes Balears, amb
manifestacions multitudinàries contra les seves polítiques com
la que es va viure a les quatre illes el passat 29 de setembre;
100.000 persones, Sr. Bauzá, 100.000 persones que per a vostè
no existeixen perquè avui matí ni tan sols les ha esmentat;
100.000 persones que segons vostè hi anaren manipulades, què
passa?, que tot aquell que no pensa com el Sr. José Ramón
Bauzá està manipulat?
No insulti la intelAligència dels ciutadans, per favor, i
sobretot, li ha costat dos mesos pair aquesta manifestació?, i ha
hagut d’anar a Madrid a donar la seva versió d’aquesta
manifestació?, reflexioni-hi.
Prometé normatives educatives que serien fruit del consens
perquè no canviassin en l’alternativa política i en lloc d’això el
que fa és imposar el seu decret de trilingüisme en contra de
l’opinió de tots els professionals de l’educació, la Universitat,
l’Assemblea de docents, els sindicats, els directors, en contra
dels estudiants, en contra dels pares i mares.
Prometé també regeneració política. Avui matí ha bravejat
de les seves profundes conviccions democràtiques i que aposta
pel diàleg, quin cinisme!, quin cinisme, Sr. Bauzá!
Prometé regeneració política, però no escolta els ciutadans
perquè pensa que els vots de 2011 li donen cera del corpus per
fer i desfer el que vulgui. La seva proposta de regeneració
política s’ha convertit en normatives com la Llei de símbols que
van contra la llibertat d’expressió, contra l’autonomia dels
centres escolars i contra la llibertat de càtedra.
La seva proposta de regeneració política és tenir un consell
de direcció de la radiotelevisió pública, és a dir la radiotelevisió
de tots, en mans exclusivament de consellers del Partit Popular,
una mostra del seu respecte cap a la pluralitat, Sr. Bauzá, és que
ni a Canal 9 passava això, ni a Canal 9 passava això!
La seva promesa de regeneració política ha estat mirar cap
a una altra banda quan li han demanat que tornàs els doblers
dels finançament ilAlegal del seu partit, fins que no ha pogut
seguir amagant-se perquè una sentència del Tribunal Suprem
l’ha obligat a tornar aquests doblers que s’havien estafat als
ciutadans de les Illes Balears. El seu partit, aquí i a Madrid, ha
manejat doblers negres, Sr. Bauzá, i no ha estat vostè qui ha
posat ordre, han hagut de ser els jutges.
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A més d’incompliments, el president ens ha ofert retallades,
l’alumne més avantatjat de les retallades imposades per la
Troika i per Rajoy, un president que en lloc de solucionar els
problemes dels ciutadans s’ha estimat més fer punts davant
Rajoy i retallar en benestar social, en sanitat, en educació i no
parl per parlar, li’n posaré exemples concrets.
En benestar social, matèria de la qual ha parlat molt avui
matí, després de vint-i-set mesos encara no han pogut assumir
el nombre de persones beneficiàries de dependència que hi
havia el 2011, el març del 2011 hi havia 10.502 persones
beneficiàries, 10.502, l’octubre del 2013 n’hi ha 10.471, és a
dir, que ni han substituït tan sols les baixes que es produeixen.
No eren vostès que prometeren que farien més amb manco? Ni
una sola nova plaça per a persones amb discapacitat, ni una sola
nova plaça per a persones majors. No eren vostès que havien de
fer més amb manco?
Avui matí ha bravejat amb la targeta bàsica per a aquells els
pensionistes que tenen les pensions més baixes, bé, sap que a
dia d’avui no han pagat la targeta de 2013?, de què braveja?
Ha anunciat un nou centre per a menors amb mesures
judicials, però per ara l’únic que han fet és tancar un centre que
ja estava funcionant integrat en un barri de Palma.
I en sanitat, què han fet en sanitat? Un jove mort per
tuberculosi a casa seva, tot sol, sense atenció específica, el Sr.
Alpha Pam, per no tenir accés a la targeta sanitària, i vostè i el
conseller estaven assabentats del que passava perquè així els ho
havien advertit diverses entitats socials i ningú, ningú no ha
assumit cap tipus de responsabilitat política a hores d’ara per
aquesta mort.
Han retirat 16.000 targetes sanitàries a ciutadans i ciutadanes
que conviuen amb nosaltres i avui matí ha tengut el cinisme de
dir que volen facilitar l’accés dels immigrants a tots els serveis
públics. A qui vol enganar, Sr. Bauzá?
Hi ha més de 100.000 persones esperant una intervenció
quirúrgica o una visita d’especialista i per primera vegada es
privatitza un servei sanitari, el de la radioteràpia, a l’hospital
d’Eivissa, una empresa privada obtindrà beneficis econòmics de
la necessitat de rebre radioteràpia dels ciutadans malalts de
càncer d’Eivissa, beneficis a canvi de salut. D’això, n’està
orgullós, Sr. President? O està orgullós també de no voler donar
resposta al tema de la residència per a malalts de Menorca,
Eivissa i Formentera?, perquè per molt que hagi dit avui matí,
hi continuarà havent malalts de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera que s’hauran de desplaçar a Mallorca, per molt que
digui el contrari avui matí. O està orgullós que el 40% de les
dones que utilitzaven anticonceptius finançats per l’Ibsalut
s’hagin quedat sense finançament?
Però el que sí ens ha fet veure moltes vegades el president
és que sí que hi ha doblers per allò que interessa al Partit
Popular, no hi ha doblers per cobrir el professorat de baixa, però
hi ha doblers per a concerts educatius amb l’OPUS, no hi ha
doblers per garantir que tots els ciutadans i les ciutadanes
tenguin atenció sanitària, però sí que hi ha doblers per
subvencionar la Fundació Kovacs.
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I què més ens ha ofert, Sr. Bauzá?, les seves polítiques
contra el mallorquí, l’eivissenc i el menorquí, la seva fòbia al
català, llengua pròpia d’aquest país.
Sr. Bauzá, una vegada li vaig dir que vostè estava segrestat
pel sector més radical del seu partit, em vaig equivocar, vostè
encapçala el sector més radical del seu partit i, el que és pitjor,
no ha dubtat a crear una fractura social per motius partidistes,
perquè, Sr. Bauzá, les seves obsessions ideològiques li fan
perdre de vista quins són els vertaders problemes d’aquest país,
que no són els llaços a les escoles o no és que el castellà estigui
en perill en aquest país, no.
Les mares que no poden pagar els llibres dels seus fills, els
nins i les nines que arriben a escolar sense berenar, la gent que
no té feina, la gent que no té cap prestació, la gent que està
perdent casa seva, els empresaris i autònoms que han de tancar
i sobretot els que ho han perdut tot, els que han caigut en la
pobresa que són un de cada quatre ciutadans de Balears que
estan en risc de pobresa, Sr. President; són, tots aquests que he
esmentat ara són, precisament, aquelles persones de les quals
avui matí no ha dit ni una sola paraula, curiós, ni una sola
paraula d’aquells que són els vertaders problemes que hi ha en
aquesta terra, perquè vostè mentrestant, Sr. President, l’únic que
ha fet durant aquests mesos és obsessionar-se en dues coses: el
dèficit i contra la nostra llengua.
Va prometre una gestió eficaç i el que ens ha donat ha estat
un fracàs de gestió. Diu que el transport aeri va millor que mai,
la realitat és que mai a Menorca i a Eivissa no hi havia hagut tan
males connexions, mai, i aquest hivern serà dels pitjors en
connexió dels darrers quinze anys en aquesta terra, Sr. Bauzá.
Ha dit que es compromet amb el nostre teixit empresarial de
micro, petites i mitjanes empreses, però jo quan parl amb els
representants de les patronals el que em diuen és que vostè serà
el responsable de la desaparició de centenars de petites
empreses, això és el que em diuen a mi.
Vostè va dir una vegada que s’ha de deixar que sigui el
mercat el que es reguli per si mateix, però si resulta que són les
grans empreses les que escriuen les lleis, les seves lleis
liberalitzadores, el mercat no s’està regulant a si mateix, són els
grans operadors que a través de vostès estan regulant el mercat.
I avui matí ens anuncia una reforma de la llei de comerç, que
no sabem amb qui l’ha pactat perquè ningú no en sap res, per
tant, la pregunta és: aquesta reforma és per defensar les nostres
competències en comerç?, és per defensar el nostre teixit de
petita i mitjana empresa?, jo dic que no, jo dic que és per lliurarse definitivament de les polítiques liberalitzadores del Govern
Rajoy, aquesta és la seva nova llei de comerç que anuncien.
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Avui matí ha dit que estàvem millor que el 2012, que
estàvem millor que el 2011, potser algunes xifres
macroeconòmiques li donin la raó, i n’estam d’estar contents,
que hi hagi alguna xifra macroeconòmica que millori, però, sap
realment el que tenim?, ho sap, Sr. Bauzá?, sap que la taxa de
risc de pobresa durant la seva gestió s’ha incrementat en un
5,7%?, durant la seva gestió, Sr. Bauzá.
Sap que tenim 26.000 famílies amb tots els seus membres en
atur? Sap que tenim més precarietat? Sap que el 90% dels
contractes fets aquest 2013 són temporals, Sr. Bauzá?, que el
20% d’aquests contractes són de menys d’una setmana? Sap que
tenim manco drets laborals i que hi ha més abusos laborals? Sap
que aquest estiu hem tengut treballadors contractats per deu
hores que n’han acabat fent quaranta?
La política econòmica del Partit Popular, la seva política
econòmica, la política econòmica del Sr. Rajoy ens està
convertint en un país de mà d’obra barata, aviat semblarem el
Vietnam d’Europa, amb tot el respecte cap a Vietnam, amb
feines precàries i mal pagades i amb pitjors condicions de vida.
Som la primera generació que no tenim la garantia que els
nostres fills i filles visquin millor que nosaltres, segurament
viuran pitjor, de continuar així com anam.
Tot en conjunt, el que jo he comentat, crec que és el major
frau electoral que hi hagi hagut mai, Sr. Bauzá: incompliments,
retallades, fracàs de gestió, falta de projecte propi de país.
Pensi una mica, Sr. Bauzá, què es recordarà d’aquesta
legislatura?, què deixa a les futures generacions? Jo li ho diré:
l’execució d’uns plans prevists fora d’aquí que l’únic que
provoquen és més pobresa, precarietat laboral, privatització dels
serveis públics; i vostè n’ha estat l’eina entusiasta per executar
aquests plans. I el pitjor de tot és que tot això ho ha fet amb
autoritarisme, ha governat a cop de decret llei, ha promogut
llistes negres, llistes de treballadors a empreses públiques com
les que hem tengut coneixement darrerament, a l’IDI, llistes
d’alumnes, llistes de professors a les escoles, obrint expedients
disciplinaris als directors d’instituts de Maó pel simple fet
d’haver fet cas al Consell Escolar, amb multes a aquells que
anaven a protestar contra les seves polítiques, amb detencions
d’estudiants, per cert encara no he sentit la Sra. Camps demanar
disculpes per haver acusat en aquest plenari a uns estudiants de
destrosses a un institut que la consellera s’havia inventat, se les
va inventar perquè no hi va haver aquestes destrosses a l’institut
i encara no l’he sentida demanar disculpes davant aquests
estudiants.
El que ha fet, Sr. Bauzá, és incentivar els seus sectors més
radicals a fer denúncies al més pur estil del macarthisme i ho fet
amb extremisme, prioritzant les seves obsessions ideològiques,
per damunt del consens provocant una guerra educativa mai
vista, i ho ha fet amb mentides, ha incomplit totes les seves
promeses perquè la seva prioritat mai no han estat els ciutadans,
la prioritat del president Bauzá és José Ramón Bauzá.
Què podem esperar d’un president que menysprea la nostra
cultura i els nostres creadors? Què podem esperar d’un president
que paga amb els doblers de tots els ciutadans les seves
querelles particulars? Què podem esperar d’un president que
quan era batlle cobrava dedicació exclusiva sense posar un
apotecari substitut a la seva apotecaria, tal com l’obligava la

legislació farmacèutica? Què podem esperar d’un president que
menteix a la seva declaració de béns? Què podem esperar d’un
president que la legislació l’obliga a triar entre els seus negocis
o la presidència, i no ho fa, no tria?, després de tot, no li convé
gens triar perquè administra una de les apotecaries de les Illes
Balears que més factura en el seu propi govern.
Què podem esperar d’un president que s’amaga?, un
president que ja no va allà on es pugui trobar gent del carrer, un
president que pot anar a fiestas de blanco, però que no va als
pobles perquè no el xiulin; un president que visita escoles a
l’estranger, però no visita les escoles de les Illes Balears; un
president que quan pot fuig d’aquest parlament, però té temps
per anar a festes a Madrid. La setmana passada ni tan sols va ser
present a la votació dels seus pressuposts, una de les votacions
més importants de l’any.
No s’amagui, Sr. President, passegi pels carrers i escolti la
gent, perquè un president ilAluminat i amagat, envoltat
d’assessors inútils no és bo per al país, i això és el que ara
tenim.
Miri, des del grup MÉS no ens conformam amb la situació
que vostès ens volen deixar i per això no deixarem de fer
propostes per avançar en democràcia, en participació, en
transparència, en benestar social, per un model econòmic
diferent que no estigui al servei dels de sempre. Però abans de
les propostes li faré primer una pregunta: vostè, Sr. President,
confiaria a algú la gestió de la seva farmàcia si hi sabés que de
gestionar apotecaries sap el mateix que qualsevol client seu?...,
idò deixa la gestió de la Conselleria d’Educació a la Sra. Camps,
això és un clar indicador del que podem esperar de vostè en el
tema educatiu.
Així que la primera proposta que li faig és que canviï l’equip
de la conselleria i a continuació li proposam que retiri el decret
del trilingüisme i que negociï amb la comunitat educativa, que
reforci les seccions europees i que recuperi el decret de mínims
aprovat pel Partit Popular, com a base a partir de la qual
millorar l’ensenyament de l’anglès i per aplicar models d’èxit
no imposats.
Escolti els docents, als quals avui matí per cert els ha agraït
la feina, també són treballadors públics, se’n recorda?
Tots estam d’acord a millorar l’ensenyament de l’anglès,
vostè no ha inventat res en això, tots pensam que aquest ha de
ser un dels objectius importants de la millora de l’educació en
aquest país, però s’ha de fer de manera consensuada amb els
directors, amb els docents, amb els pares i les mares, s’ha de fer
amb un sistema fonamentat en criteris pedagògics i no en
criteris partidistes i dotat de recursos adequats i suficients, però
l’ensenyament de l’anglès no ha de ser ni l’objectiu únic ni ha
de ser l’excusa per arraconar la nostra llengua.
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La lluita contra el fracàs escolar ha de ser l’objectiu
absolutament prioritari en l’àmbit de l’educació i vostès que
estan fent per lluitar contra el fracàs escolar?, res, al contrari,
estan maltractant i menyspreant la comunitat educativa.
La seva promesa com a candidat era arribar a un gran pacte
per l’educació, idò compleixi la seva paraula, pacti el model, no
dic ja amb l’oposició, no dic amb nosaltres, pacti’l amb la
comunitat educativa, no basi la seva proposta educativa a atacar
l’ensenyament en la llengua pròpia, basi la seva proposta
educativa a millorar la qualitat de l’educació dels nostres fills i
filles. Compleixi la seva paraula, Sr. Bauzá.
Una altra proposta, Sr. Bauzá, inverteixi les prioritats, anem
cap a una prosperitat compartida, no pot ser que la conselleria
del deute, sí, la conselleria del deute, sigui la principal
conselleria d’aquest govern, sobretot quan aquí podríem tenir
recursos suficients, però se’n van, se’n van i no tornen i ho sap
i no hi fan res, només es lamenten, el diputat Sr. David Abril li
deia la política del kleenex, que avui matí l’ha tornat a fer:
pressuposts injusts, ens maltracten... els recursos hi són, Sr.
Bauzá.
No pot ser que un de cada quatre euros s’hagin de destinar
als bancs i mentrestant retallin les partides per a polítiques
d’ocupació. En aquest govern li importen més els bancs que els
aturats. La paraula “aturats” per cert avui matí no l’ha dita ni
una sola vegada, Sr. Bauzá, ni una sola vegada.
A la fi, això sí, a la fi ens han presentat un pla d’ocupació,
per cert, avui matí n’ha parlat quan duia una hora i un quart,
pensava que el prioritzaria un poquet abans en el seu discurs,
però un pla d’ocupació que aposta pel seu model de sempre, el
del totxo, quan el llegim veim les mesures del totxo o en tot cas
un model que oferirà feines amb poc de sort de quatre mesos i
mal pagades a algun hotel, a alguna gran superfície comercial
o a un casino, això és el que ofereix el seu pla d’ocupació.
Aquest govern ha demostrat la seva submissió i la seva
renúncia, la submissió a Madrid i al Partit Popular de Madrid i
la renúncia a fer política i a treballar per sortir de la crisi i a
generar prosperitat compartida.
Hem de donar respostes per lluitar contra la crisi econòmica
social amb propostes que tenguin com a prioritat els interessos
de les persones i no dels mercats financers o de les grans
corporacions per fomentar un model econòmic propi, arrelat i
centrat en aquest país que en el temps que aporta progrés i
benestar, promogui la justícia social, un model sostenible,
compatible amb la defensa del territori i del medi ambient, un
model que no vulgui urbanitzar espais protegits. Vostè ha dit
avui matí “ni una passa enrere en protecció del territori”, Ses
Fontanelles, Sa Ràpita, Canyamel, Muleta, El Molinar, ...
podem continuar.
Un model alternatiu al creixement del totxo que va provocar
un bum immobiliari i que torna ser la proposta del Partit
Popular, un model alternatiu a les polítiques neoliberals que ens
enfonsen encara més i que tenen com a única recepta les
retallades indiscriminades i el desmantellament de l’estat del
benestar. Receptes aquestes que tenen uns responsables, que
tenen uns responsables d’aquesta crisi, són els grans poders
financers i econòmics i la seva cobdícia ilAlimitada, poders que
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a l’Estat espanyol sempre han estat protegits per governants
com vostè; poders que sempre han prioritzat els seus interessos
econòmics per sobre del benestar de la gent.
Ja ho deia Franklin Roosevelt: “els enemics de la pau són els
monopolis empresarials i financers, l’especulació, la banca
insensible, els antagonismes de classe, el sectarisme”. Curiós,
justament els seus amics, Sr. Bauzá. I per això cal invertir les
prioritats.
Una altra proposta. Una altra proposta si volem avançar en
democràcia, el dret de decidir. Els ciutadans i les ciutadanes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, venguem d’on
venguem, hagin nascut on hagin nascut, hem de poder prendre
les decisions sobre tot allò que ens afecta. Hem de poder decidir
quina part dels nostres imposts es destina a la solidaritat amb la
resta de pobles de l’Estat i del món i quina part es dedica a
finançar la nostra sanitat pública, el nostre sistema educatiu, els
serveis socials, ... Hem de poder decidir si volem utilitzar els
nostres doblers per rescatar els bancs o per rescatar persones.
Hem de tenir el dret a decidir si volem continuar dins un estat
que ens ignora cada any en el pressupost general de l’Estat o si
volem fer els nostres propis pressuposts generals. Hem de tenir
dret a decidir si volem continuar amb una monarquia
desprestigiada i anacrònica o si volem elegir democràticament
el cap d’Estat. S’ha de poder decidir tot i tot s’ha de poder
decidir des d’aquí.
Comptar amb els mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenters vol dir comptar amb tothom, perquè la democràcia
només funciona bé quan els poders públics compten amb els
ciutadans i les ciutadanes. Afirmar el dret dels pobles de
Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera a decidir el nostre
futur colAlectiu és la nostra manera de reclamar més democràcia,
més participació i més capacitat de decisió per a les persones. El
país necessita un model econòmic propi, un projecte de país
propi i una estratègia política pròpia per fer possible el futur. El
país necessita confiança, ambició i compromís. I estic
convençut que el país se’n sortirà, perquè tenim gent
innovadora, gent amb ganes, gent emprenedora, gent preparada,
sempre ens n’hem sortit. Tenim empresaris, treballadors,
professionals decidits a tirar cap endavant perquè siguem
capaços entre tots de construir un futur millor.
Ara bé, tot això no ens ho donarà vostè, Sr. Bauzá, tancat en
la seva guàrdia de corbs, en el búnquer del Consolat i
obsessionat a fer callar qualsevol veu que discrepi del
pensament únic dictat des de la dreta, l’únic que ens està donant
són polítiques per eliminar tot allò que ens configura com a
poble, qualsevol espai de participació ha estat eliminat, el
Consell Econòmic i Social, el Consell de la Joventut, lleven
competències als consells escolars, els molesta el Consell
Consultiu, ... han estat a punt de fer desaparèixer l’Orquestra
Simfònica. Tot allò que ens configura com a poble els molesta.
Però, a més, a vostè no li interessa la democràcia, només li
interessa el poder. El sistema democràtic només és el mitjà per
aconseguir el poder, perquè l’única prioritat del president Bauzá
és José Ramón Bauzá.
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I, Sr. Bauzá, si vostè menysprea el país que governa, si
menysprea la democràcia i si no li interessa el benestar de la
majoria, no mereix ocupar ni un minut més la Presidència del
Govern.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Mabel Cabrer, per un temps de trenta minuts.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
President del Govern de les Illes Balears, avui el Grup
Parlamentari Popular, a qui tenc l’honor de representar, està
orgullós de vostè i del seu govern. Està orgullós d’escoltar un
president que en la pitjor situació econòmica, social i política,
a qui mai no s’havien enfrontant les nostres illes, puja aquí a
donar comptes de realitats, de fets, d’assumptes que agradaran
més o manco, però que s’havien d’afrontar, de mesures, de
rigor, de valentia, de moments difícils, però sobretot, estam
orgullosos de veure com tot això ha valgut i val la pena, perquè
s’està transformant la realitat, el motor de l’economia torna
funcionar, les llibertats de les persones es respecten i els
ciutadans, senyores i senyors diputats, estan avui molt millor
que fa dos anys.
Expressions com reformes valentes i constants, visió de
futur, política a llarg termini, generacions futures, ens han elegit
per canviar les coses, ens sumam en el canvi o ens sumam a la
competitivitat, etc., totes aquestes expressions. Sr. President.
són afirmacions seves. Creu fermament en elles, sense
hipocresia, ni dobles discursos i cada dia que passa es confirma
que no s’han quedat en paraules, sinó que les ha materialitzat en
fets.
Per això, vostè i el seu govern són el govern que major favor
han fet a la nostra societat. No hi són de pas, ni d’encalentidors
de cap cadira, no hi són per no complir un programa de govern,
no hi són per dir una cosa i fer la contrària, no hi són per
enganar ningú. I per això és molt injust que els portaveus que
m’han precedit pugin aquí avui en aquesta tribuna i no només
no siguin capaços de reconèixer aquestes reformes estructurals
que ells quan varen seure a la seva cadira no varen voler
afrontar, que no siguin capaços de reconèixer aquesta
recuperació econòmica, que fins i tot el Sr. Rubalcaba reconeix,
sinó que a més, treguin foc per la boca, només cerquin
desqualificacions personals perquè no tenen arguments i no
donin cap explicació ni cap justificació que han estat l’oposició
del no a tot, de l’oportunisme...
(Alguns aplaudiments)

...de la demagògia. Han estat l’oposició de l’agitació social i de
l’engany ciutadà. I sobretot és l’oposició responsable d’haver
causat el major mal econòmic de tota la nostra història.
Mentre ens deien no a tot, mentre ens posaven la línia
vermella a tot, vostè governava i governa. No podia perdre
temps i avui, en només la meitat del camí recorregut, ningú
dubta que s’està governant amb rigor i intensitat. Si haguéssim
fet cas de les prediccions dels "pitonissos", Sra. Armengol i Sr.
Barceló, avui els ciutadans de les Illes Balears estarien pitjor,
molt pitjor de com estaven amb ells, perquè no hauríem reduït
el dèficit públic, no hauríem reestructurat l’administració, no
hauríem reduït les empreses públiques, no haurien pogut pagar
als proveïdors, no hauríem incentivat la iniciativa privada, no
hauríem aprovat la Llei de turisme, no hauríem apostat per la
lliure elecció de llengua, ni tampoc per l’ensenyament públic en
anglès. No hauríem fet res, absolutament res...
(Alguns aplaudiments)
...discutir com feien ells, el que per a ells era diàleg, per a
nosaltres el diàleg és una altra cosa, dialogar no són discussions
eternes ni manca de presa de decisions. I l’exemple més clar el
tenim quan hem necessitat el seu suport, perquè necessitàvem
una majoria de dos terços per a la possible reducció política
d’aquest parlament, perquè és possible estalviar 12 milions
d’euros, ni hi són, ni se’ls troba, ni es presenten a una reunió
convocada per vostè, pel President. El planten i surten fugint
espantats. Vostè els ha tornat convidar, què faran? S’asseuran
amb el president per estalviar 12 milions d’euros d’aquest
parlament?
Per tot això, senyores i senyors diputats, el Grup Popular vol
fer avui un discurs en positiu i ni estar a la defensiva de res,
perquè crec que s’han de defensar molt més els altres que
nosaltres. Avui, dos anys i mig després, tenim uns comptes
públics sanejats, els indicadors econòmics tornen ser positius,
Balears lidera la recuperació econòmica. El perill dels serveis
públics essencials, la sanitat, serveis socials i l’educació han
deixat d’estar en perill. Hem girat pàgina del drama allà on ens
havia conduït l’esquerra, un drama que pareixia una missió
impossible i que mai no hem d’oblidar per no tornar a repetirho.
Aquests serveis públics bàsics han estat el pilar d’un model
que s’ha complementat en la seva reestructuració i que s’està
retroalimentant en la seva recuperació. Avui podem parlar ja de
solucions, o en via de solucions dels problemes heretats.
Solucions és allò que vàrem prometre i solucions és allò que ja
oferim. Hem capgirat la situació econòmica, hem sortir de la
UCI, hem abandonat el pessimisme, la inseguretat jurídica i la
manca de credibilitat, ningú no ens intervé, hi ha estabilitat
macroeconòmica. Hem abandonat la crisi.
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I del primer que vull parlar és de l’atur, de les persones, de
la gent del carrer, del camí que hem recorregut. Balears du un
any seguit, dotze mesos consecutius reduint les llistes de l’atur
i du sis mesos consecutius generant ocupació neta. Abans
només se’n destruïa, ara se’n crea. Dades positives de l’EPA,
una EPA a què han fet referència, però no han dit que és un 13%
millor que les dades de 2012 i dades positives del Govern. Som
la millor comunitat autònoma de tot Espanya en dades
intermensuals, interanuals, en afiliacions, una feina intensa,
imparable de la qual ens queda molt per fer, efectivament, no
podem oblidar els colAlectius en risc, majors de 45 anys, els
joves i els aturats de llarga durada. El Pla d’ocupació de les Illes
Balears s’acaba de presentar, 208 actuacions, un compromís del
president, a qui volem felicitar, com també al seu govern.
Tots recordam els darrers quatre anys, durant la passada
legislatura, Balears va duplicar el seu nombre d’aturats de tota
la seva història. De 37.243 vàrem passar a 83.264, varen
augmentar en 46.021 aturats més, persones. D’aquí partíem, en
dos anys i mig la xifra davalla, ens situam a nivell de 2009.
L’atur davalla, senyores i senyors diputats. És molt curiós quan
agafam una gràfica de l’atur, com sempre hi ha un punt
d’inflexió, quan passam d’un govern socialista a un govern del
Partit Popular. I el mateix passa a les dades positives de
creixement, de nou el punt d’inflexió és quan passam d’un
govern d’esquerres a un govern del Partit Popular. Quina
casualitat! De nou els "pitonissos" de l’esquerra es tornaven
equivocar, perquè ens deien que engreixaríem les llistes de
l’atur si reduíem el dèficit, etc. Es varen equivocar, l’atur
davalla. Aquest era el greu problema de destrucció social de què
tant parlen avui. Aquí hi havia la ruptura social i no en l’anglès,
senyores i senyors diputats.
I també és curiós, quan una repassa el Diari de Sessions, veu
com la portaveu socialista cada mes demanava en aquest plenari
al president per les xifres de l’atur. Ho feia l’octubre de 2011,
el novembre de 2011, el febrer de 2012, el març, l’abril i així
fins arribar a setembre de 2012 que va ser la darrera pregunta de
la Sra. Armengol sobre l’atur. No ho han tornat fer, quina
coincidència!...
(Alguns aplaudiments)
Justament quan començam a davallar mes a mes durant un
any seguit, deixam de parlar de l’atur i canvien de tema, parlen
del TIL, perquè han de canviar de tema. És un bon símptoma de
normalitat econòmica. Feia un any que no en parlaven, avui
evidentment no els ha quedat més remei, només faltaria! Però,
senyores i senyors diputats, anam bé, reconeixen que davalla
això sí, però ho critiquen tot, diuen que anam malament. Idò jo
els dic que quan una persona deixa d’estar a l’atur, passa a
contribuir al sistema, passa a contribuir als serveis essencials, a
generar riquesa per repartir riquesa. És un principi bàsic
econòmic que moltes vegades s’oblida en aquest parlament. Un
canvi de tendència esperat des de fa set anys i del que en sentim
molt orgullosos i el volem felicitar, Sr. President.
Però avui el Grup Popular està doblement orgullós, perquè
després de dos anys i mig molt difícils, de veure com pagàvem
les prestacions socials, el forat de 800 milions d’euros en
sanitat, els 50 milions d’euros pendents en educació, en beques,
en menjador escolar, en transport escolar, avui s’ha reconduït
amb l’esforç de tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes
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Balears. Pareixia impossible controlar aquest caos i avui podem
dir que tenim garantida la supervivència de l’estat del benestar.
I ha estat possible perquè per al Partit Popular ha estat la
prioritat. Ha estat el motor i la base per dir basta, per dir prou,
per dir aquí hi ha una línia vermella. Va ser l’esquerra la que va
traspassar la línia vermella de l’estat del benestar i ha estat el
Partit Popular qui està garantint el seu futur. Uns parlen i els
altres feim.
Per això, lliçons sobre desprotegits, emigrants, pobresa,
pensionistes, malalts, ... lliçons no, no ens va bé, senyores i
senyors diputats. Vostès varen ser els que varen generar pobresa
i atur i nosaltres els que ho afrontam. Per això segons quins
discursos a nosaltres no ens va bé, perquè qui ha hagut de posar
ordre som nosaltres, qui ha hagut de prioritzar, reestructurar alt
càrrecs, reduir empreses públiques, gastar menys en fires
turístiques, en subvencions, en inversions, en habitatge, en
transport, en cultura, en moltíssimes coses importants, però que
no podíem gastar, som nosaltres. Hem hagut de prioritzar per
mantenir els serveis públics essencials. I ho hem aconseguit
malgrat vostès. Si una cosa positiva té haver recorregut aquest
camí tan espinós és que quan les coses se solucionen, l’esquerra
mai no podrà dir “jo hi vaig colAlaborar, jo vaig estar a l’alçada
de les circumstàncies i hi vaig contribuir”. No, ningú mai no els
recordarà com una oposició colAlaboradora en un moment de
greu crisi. No han sabut distingir, i en això jo crec que s’han
equivocat. Han estat en contra intentant treure’n profit a curt
termini. I jo crec que això els passarà factura.
I dins els serveis públics essencials, jo vull començar per
l’educació. Jo som una ferma defensora de l’ensenyament en
anglès, del trilingüisme, i vostès no ho són. Ho diuen, però no
hi creuen i jo ho vull explicar. El primer que va fer el Govern
del Sr. Antich quan va arribar, va ser derogar el Decret de
trilingüisme que ja havia aprovat el Partit Popular, un
trilingüisme que ni tan sols era obligatori, el varen derogar.
Varen apostar per la immersió en català, varen aprovar un decret
de l’ensenyament, el Decret 67/2008, per imposar com a llengua
vehicular només el català. I el Tribunal Superior de Justícia el
va anulAlar perquè anava contra la Llei de normalització
lingüística, que dóna la llibertat d’elecció de llengua vehicular
a l’ensenyament. Vostès varen rompre els consensos de la Llei
de normalització lingüística, no nosaltres. El mateix que la
necessitat del requisit per accedir a la funció pública i que
impedia a molts bons professionals venir a fer feina a les Illes
Balears. Vostès varen dir que anava contra la Constitució,
contra l’Estatut d’Autonomia. Varen anar al Tribunal
Constitucional i han perdut, han fracassat. Dues sentències
sobre llengua que han perdut. Són vostès que defensen un model
lingüístic que no és el del consens de la Llei de normalització
lingüística...
(Aplaudiments)
Són vostès! Vostès només volen el català! El Partit
Socialista que també es diu espanyol, fa un discurs nacionalista
obsessiu que no podem entendre. Però ara pareix que hi
comença a haver divisió interna i no m’estranya perquè han
generat una alarma social i ara els diuen que se centrin, que se
centrin en la realitat social d’aquesta terra.
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Nosaltres des del Partit Popular defensam el bilingüisme des
del respecte, la llibertat i la tolerància. Volem que els nostres
nins i nines sàpiguen la nostra llengua amb les modalitats
insulars i el castellà i a partir d’aquí un trilingüisme, una tercera
llengua, que la propera generació que ara comença primària
sàpiga anglès, volem anglès per a tots. Vostès no hi creuen, però
per al Partit Popular és fonamental, és bàsic i és un error
generacional no fer-ho...
(Aplaudiments)
Vostès cerquen mil excuses, criden fins i tot a la
insubmissió. Crec sincerament que és desproporcionat allò que
han causat, quan només parlam de dues hores més en anglès a
6, 8 i 10 anys. És un missatge tremend en una comunitat
turística. És un error. Nosaltres respectam les idees contràries,
respectam les manifestacions, respectam tots els docents, els
que han fet vaga i els que no han fet vaga. Hem viscut moltes
manifestacions en aquesta terra per a coses necessàries que
s’han fet i que ara tothom s'adona que s’havien de fer, però el
Partit Popular té un compromís clar amb els ciutadans i amb el
seu programa electoral. I respectam totes les manifestacions,
escoltant tots els ciutadans, també hem d’escoltar la decisió
majoritària dels ciutadans de les Illes Balears. És un deure
electoral del qual ens examinam cada quatre anys.
Senyores i senyors diputats, segurament no ho feim tot bé,
però jo sí sé que les dues millors herències que deixarà aquest
govern serà la millor política social que pot fer un govern, que
són generar feina i apostar per una educació pública de qualitat
i trilingüe.
La portaveu socialista sol ser molt dramàtica, de tot fa un
drama, ja la coneixem, però quan li passi aquest moment
s’adonarà de l’important que era fer aquesta passa. També era
un drama reduir el dèficit públic, tancar empreses públiques, era
un drama llevar subvencions, era un drama donar llicències per
a inversions. Tot era un drama i no ho ha estat, senyores i
senyors diputats.
Però vull avançar en el debat i continuar amb els serveis
públics essencials que garanteix un govern del Partit Popular.
Vull fer referència als serveis socials i a la sanitat, els altres dos
pilars de l’estat del benestar.
Els serveis socials han rebut un impuls molt important en
matèria pressupostària, la legislatura passada disminuïa fins
arribar a 94 milions d’euros i en canvi el 2012 va ser de 123
milions, el 2013 a 135 i 138 per al 2014, un augment d’un 7%.
Més de 12.000 milions d’euros a nivell nacional del Pla de
pagament a proveïdors han anat a serveis socials i a sanitat. I
hem liquidat a Balears el deute de 12 milions d’euros que ens
vàrem trobar amb les entitats del tercer sector. La dependència
s’està gestionant amb més recursos i més eficàcia que mai. I
mensualment s’augmenta el nombre de beneficiaris i es redueix
la llista d’espera, destinant aquest any 2013 la xifra més alta en
dependència que mai s’hi ha destinat, 41 milions d’euros.
També hem millorat la situació de pobresa i exclusió social
triplicant el pressupost del Pla de prestacions bàsiques i
augmentant la renda mínima d’inserció un 152%.

Milloram també la sanitat, sense cap dubte una àrea
fonamental. La salut de tots, no de l’esquerra, de tots els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, on els números
vermells de 800 milions d’euros encenien l’alarma de tota la
comunitat autònoma, el gran forat descontrolat de la sanitat.
(Alguns aplaudiments)
Hem pogut evitar el tancament dels hospitals. Es presta una
assistència sanitària amb molt bons professionals que han estat
a l’altura de les circumstàncies difícils. Les mesures de
reordenació d’hores, de copagaments farmacèutics, on a més per
primera vegada els aturats no paguen pels medicaments,
mesures com el cèntim sanitari, etc., han aconseguit reduir el
dèficit i assegurar el sistema, que era l’objectiu. Amb un
pressupost de 1.194 milions d’euros per a l’any que ve, un 2,2%
més, la sanitat representa el 45% de totes les conselleries. S’està
fent feina per reduir les llistes d’espera amb convenis amb Sant
Joan de Déu, Creu Roja o la Policlínica, una bona notícia. El
pressupost per a l’any que ve mostra l’evidència, que després
dels ajustaments tenim garantit un servei sanitari que ja està
apostant per nous serveis, donant solució a problemes històrics
com és la implantació de la radioteràpia a Eivissa i Formentera
corregint un defecte del projecte inicial socialista de Can
Misses, que no la preveia, com també la radioteràpia a l’illa de
Menorca.
(Alguns aplaudiments)
El temps, a més, ha demostrat com l’atenció als emigrants
irregulars es presta en tots els casos urgents i legalment prevists,
i així es reconeix per la justícia, on la Fiscalia acaba d’acusar la
maliciosa utilització política de la mort del Sr. Alpha Pam!
Quina vergonya, senyores i senyors diputats!, quina vergonya!
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I l’èxit..., l’èxit de la nostra supervivència i millora de tots
aquest serveis va consistir en tres mesures econòmiques
fonamentals: el control del dèficit, l’equilibri pressupostari i el
pagament a proveïdors. L’esforç titànic per controlar el dèficit
desbocat que ens duia a la fallida, que impedia pagar els
proveïdors, que impedia el crèdit als inversors, que generava
més atur i que feia més dèbils els desprotegits, ha donat
resultats. Hem estalviat 634 milions d’euros, vàrem passar d’un
desviament de 800 milions d’euros a un de 86 milions d’euros,
deu vegades menys.
Ara, quan l’administració fa una ordre de pagament a un
proveïdor, paga, no com vostès, on eren ordres de pagament que
només eren un paper que no servia de res perquè no es pagava.
S’arruïnava l’empresari, 1.104 milions d’euros varen deixar
sense pagar. Nosaltres duim tres mecanismes extraordinaris de
pagament a proveïdors que suposa que a nivell de totes les
Balears hem pagat 386.175 factures per valor de 1.250 milions
d’euros, que efectivament ha suposat passar d’un deute
comercial a un deute bancari, però que és deute del passat. És
que s’ha de dir la veritat. És deute del passat, que és el que s’ha
pagat amb aquests mecanismes dels proveïdors.
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I, per cert, tot aquest èxit en el sanejament dels comptes
públics va merèixer un article d’opinió de l'exconseller Manera,
el guru econòmic de l’esquerra, on deia que era una victòria
pírrica, el dèficit “del pirro”, va dir. Idò aquest guru va ser
responsable del major desastre econòmic dels nostres comptes
públics. Efectivament, jo crec que si li haguessin fet cas -vostès
diuen que varen gestionar la crisi d’una altra maneraefectivament si li haguessin fet cas avui haurien tancat les
escoles públiques, la sanitat i els serveis socials! Avui haurien
tancat.
(Aplaudiments)
Jo me’n record quan vostès ens deien que controlar tant el
dèficit implicaria no activar l’economia. Novament els
"pitonissos" de l’esquerra es varen tornar a equivocar. Ens deien
que havíem d’augmentar el dèficit i ara critiquen el deute; però
sap què significa dèficit?, significa deute. Jo crec que han de
canviar de gurus econòmics que almanco, els principis bàsics
econòmics, els els ensenyin. Ser campió del dèficit és ser
campió del deute, i això era el que érem abans. És que cada dia
diuen una cosa contrària a allò que deien fa un any. El seu
discurs no és coherent i està ple de contradiccions, perquè
funcionen a cop de titular.
I era previsible que avui se centràs molta part de la
intervenció en les inversions de l’Estat: que si l’Estat ens pagàs
el que ens deu faríem moltes coses; que si el Sr. Bauzá, el
president, no s’imposa davant Madrid; i el PP no vol fugir ni
fugirà d’aquest debat. El president no és precisament dels que
callen. El vàrem sentir l’any passat i es va corregir via esmena,
una esmena que vostès deien que era fum, l’esmena de
carreteres, i que els doblers hi són. I l’hem sentit enguany que
s’està tornant corregir novament amb el vot en contra socialista
en el Congrés dels Diputats.
Ara, el drama que novament ens fan no es va fer quan l’any
2011, els pitjors pressuposts de l’Estat, el Sr. Zapatero ens
congelava les inversions estatutàries. Ni quan amb el teòric
conveni del tren es varen gastar 200 milions d’euros en la
partida pressupostària perquè no hi havia cap conveni real amb
Madrid. O el famós conveni de carreteres, els 333 milions
d’euros, que una sentència ens retornava el que ens havia llevat
injustament la Sra. Magdalena Álvarez, famosa ara pels ERO
d’Andalusia, una sentència que varen ficar a un calaix, la varen
ocultar als seus socis de govern. Estan tan acomplexats amb
aquesta sentència, se senten tan culpables que fins i tot són
capaços de dir i de mentir descaradament en aquest parlament
dient que ells reclamaven judicialment aquests doblers quan
varen ser coautors del major càstig que l’Estat ha fet als
ciutadans de les Illes Balears.
(Alguns aplaudiments)
Perquè se’ns varen llevar els doblers de carreteres quan
s’estaven fent totes les carreteres. Ens varen deixar ofegats,
varen desequilibrar el pressupost de la nostra comunitat
autònoma, ens varen llevar un ingrés molt important i no els va
preocupar gens ni mica.
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I també, per ser seriós, hem d’explicar els 400 milions
d’euros anuals en inversions estatutàries, que mai no ha rebut
aquesta comunitat autònoma. En vàrem rebre 298 en tres anys,
i més de la meitat, 150, en lloc de fer les inversions
compromeses es varen gastar en despesa corrent, i ara no tenim
ni els doblers ni les inversions, i ho hem d’arreglar davant
Madrid per no haver de retornar els doblers.
Per tant, per tot això, vostès aquí no vénen verges ni purs ni
amb la consciència tranquilAla, i per tant han d’entonar el mea
culpa, i no es preocupi que nosaltres, i el president el primer,
també entonam el mea culpa. Però no han de fer veure el que no
és veritat, el que no va passar a l’anterior govern, que també
governaven els nacionalistes, Sr. Barceló, governaven vostès, i
mai no varen plantar cara a Madrid, mai no varen posar cap plet
ni mai no varen aconseguir que ens pagassin el que ens
corresponia, amb la qual cosa no ens venguin motos ni tampoc
no facin el conte de la lletera.
I del finançament autonòmic, idò mirin, és curiós, l’actual
sistema només el defensen les comunitats autònomes que s’han
vist clarament beneficiades i la portaveu socialista. Ningú més
a Balears, perquè continuam per davall de la mitjana, som
aportadors al fons de suficiència i enguany suposa que estam
179 euros per càpita per davall de la mitjana, amb la qual cosa,
Sr. President, el felicitam per haver anunciat i concretat la seva
reivindicació en matèria de finançament autonòmic.
Ara bé, el que no entenem és que quan Madrid ens fa cas en
temes importants, idò l’oposició s’hi oposi. No puc entendre que
un problema històric a Formentera, la seva delimitació, on jo
me’n record que tot el PSOE, la Sra. de la Vega, el president
Zapatero, tothom anava a Formentera a prometre la delimitació,
i quan s’aprova la Llei de costes voten en contra en el Congrés
de Diputats. Idò nosaltres estam molt satisfets, com també ho
estan els ciutadans de Formentera, el mateix que amb la
declaració de servei públic de Menorca amb la península, que es
va fer en temps rècord; la bonificació de taxes aeroportuàries,
la bonificació de fixos discontinus o la inversió de 1.088 milions
d’euros en infraestructures energètiques; o haver aconseguit un
dèficit asimètric mentre negociam el nou model de finançament.
Em consta que la feina de les diferents conselleries amb
l’Estat és intensa i intentam solucionar tots els problemes
heretats, perquè a part de tot el que tenim pendent també tenim
pendent de justificar quasi 20 milions d’euros rebuts del
Ministeri d’Habitatge, que novament a la legislatura passada es
varen gastar en despesa corrent. La veritat, Sr. Conseller, és que
en política d’habitatge el gir que s’ha donat ha estat també molt
seriós i rigorós. Vàrem trobar 20 milions d’euros d’ajudes
concedides sense pagar de gent que teòricament tenia una ajuda
per a un habitatge i ningú no la hi pagava -això és jugar amb la
gent-, i a nosaltres ens ha tocat tancar línies d’ajuda perquè
havíem de fer front a aquests 20 milions d’euros que estaven
compromesos amb les persones.
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També ens hem trobat un Institut Balear de l’Habitatge que
en quatre anys es va endeutar el triple de tota la seva legislatura,
de 40 milions d’euros a 120 milions d’euros. I la veritat és que
amb el Pla de lloguer que ha aprovat aquest govern 2013
l’aturada dels desnonaments que es feien l’anterior legislatura
-es varen fer 62 desnonaments l’anterior legislatura i nosaltres,
el Partit Popular, ho hem aturat- jo crec que el Partit Popular i
el Govern estan fent una política social en matèria d’habitatge
amb molt d’encert i molta prudència.
I vull acabar la part final de la meva intervenció centrant-me
en els sectors econòmics, en l’impuls a l’economia. Tota
l’activitat normativa d’aquesta legislatura s’ha centrat en
l’impuls a l’economia: reducció de tràmits, agilitació, seguretat
jurídica, regulació de nous productes, han marcat lleis com la
important Llei del turisme, que ha suposat l’impuls per a
enguany de 175 reformes, 200 milions d’euros d’inversió i
3.500 llocs de feina -parlam d’augment de categoria, parlam de
projectes ambiciosos a Magaluf, a Canyamel, a Platja de Palma,
etc.-; la Llei d’emprenedors, la Llei de pesca, la Llei
d’activitats, la Llei del sector audiovisual, Decret Llei de zones
turístiques madures, Llei de mesures urgents en matèria
d’indústria i energia, Llei de coordinació de policia local, Llei
d’ordenació de l’activitat comercial, Projecte de llei del sòl, la
propera llei de finançament dels consells insulars que vostè avui
matí ha anunciat; més de 40 normes, moltes per via d’urgència,
per decret llei, perquè així ho necessitava l’economia, com el
temps ha demostrat.
També a nivell europeu i d’insularitat l’activitat desplegada
ha estat molt important i eficaç, i així la nostra agricultura i
ramaderia s’ha vist beneficiada en ajudes i tràmits. S’han
liquidat els 50 milions d’euros d’ajudes pendents de l’anterior
legislatura, i aquest mes mateix d’octubre s’han pagat 11,5
milions d’euros a un total de 7.000 agricultors. Som la primera
comunitat autònoma a tramitar i abonar les ajudes de la PAC, i
els nous fons que es negocien han de reconèixer la nostra
insularitat. El nostre sector comercial també està obtenint uns
bons indicadors econòmics amb un increment d’un 10%
interanual i amb una liberalització que hem apostat perquè sigui
amb els mínims que estableix la normativa estatal per tal
d’ocasionar el menor impacte possible apostant pel petit comerç
com a motor dinamitzador dels municipis; el mateix que amb la
indústria, on l’aprovació del Pla d’internacionalització compta
amb 350 empreses beneficiades.
El turisme és sense cap dubte el nostre gran motor
econòmic, i el seu comportament aquesta darrera temporada ha
estat extraordinari. La temporada que ve es presenta encara
millor: s’anuncia que per ventura s’avançarà al mes de febrer;
s’estan tancant acords amb els mercats anglès, alemany i nòrdic
per cinc anys; s’instalAlen empreses britàniques com Low Cost
Travel a Balears amb 100 llocs de feina i 500 milions d’euros de
facturació; s’han legalitzat 3.500 places amb una recaptació de
16 milions d’euros que s’invertiran en zones madures, i estan en
marxa 200 pujades de categoria. Totes aquestes bones
perspectives i el nou marc legal impulsat pel Govern, novament
amb l’oposició d’aquest parlament, suposa una inversió en
construcció de 200 milions d’euros, un sector, el de la
construcció, que per primera vegada remunta des de l’any 2007
amb un creixement d’un 4,7%. Això sí, tenim pendent una
política aeroportuària que és bàsica per poder desestacionalitzar,

de la mateixa manera que el turisme de creuer ha tengut un
comportament fantàstic.
Tots els indicadors econòmics de Balears són positius i van
en ascens, en creixement econòmic, en autònoms, en creació
d’empreses, en augment d’exportacions, en augment de despesa
turística, en el petit comerç, en turistes internacionals, en
descens dels impagaments. Després de llargs anys de caiguda
ens hem recuperat i tornam a remuntar, a recuperar els
lideratges que no hauríem d’haver perdut mai.
I acab, senyores i senyors diputats. Diu l’oposició, Sr.
President, que vostè és prepotent, autoritari, li diuen d’extrema
dreta, fanàtic, ilAluminat, que governa d’esquena a la societat, i
queden tan amples. Diuen que ha romput consensos i que només
encerta quan rectifica. Ells, Sr. President, varen seure a la
bancada blava durant quatre anys, i per a ells fer immersió
catalana era el més democràtic; aturar projectes empresarials
amb totes les llicències concedides sota excusa mediambiental
era encara més democràtic; deixar de pagar als proveïdors, al
petit comerç, era superdemocràtic; generar 40.000 aturats i
augmentar la pobresa era un exercici de democràcia; i arruïnar
els comptes públics era una decisió hiperdemocràtica. Era, això
sí, una democràcia en minoria, no tenien la majoria
parlamentària.
La major crisi institucional i econòmica de la nostra història
va ser el govern de l’anterior legislatura d’esquerres, perquè a
la crisi econòmica sumaven una crisi institucional alarmant. No
tenien majoria, perdien les votacions en el Parlament i no
podien, i no volien convocar eleccions.
Diuen que vostè és un president absent. Idò la legislatura
passada no hi havia president, era inexistent per als ciutadans
perquè només estava dedicat a apagar els seus focs.
(Alguns aplaudiments)
I, Sr. President, ens donen lliçons de democràcia,
d’estabilitat i d’economia, de pobres i de rics, de classe mitjana,
dels aturats, dels que pateixen, ells que ni encertaven ni
rectificaven. Ens donen lliçons de llibertat d’expressió criticant
que una llei reguli que els edificis públics són de tots i que no
s’hi poden penjar símbols partidistes, i resulta que el PSM a
Porreres va presentar ahir una moció, escoltin bé, per crear una
taxa i fer pagar als ciutadans que aquest Nadal vulguin penjar un
Pare Noel a les façanes!
(Remor de veus)
A les façanes privades!
(Alguns aplaudiments)
Sí, sí. Aquí és, Sr. Barceló. La bandera catalana s’ha de
posar pertot; els llaços, també. Es posen la bandera de fulard,
fan un circ, però a Porreres els nins no podran penjar Pare Noel
perquè han de pagar una taxa! Miri...
(Petit aldarull)
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...jo els recoman la lectura de l’exposició de motius de la moció
perquè és digna de l’Espanya cañí, d’una paròdia nacional.
Considera que penjar un Pare Noel a les façanes és un atemptat
estètic, que és una situació indigna i degradant, i perquè no es
converteixi en una veritable plaga s’ha d’imposar una taxa
municipal. Quina hipocresia i quin provincianisme!
(Continua l’aldarull)
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La veritat és que
he de dir als dos portaveus que acaben d’intervenir que són
vostès...
(Remor de veus. Se senten veus de fons que diuen: "als
tres")

I després li diuen fanàtic i ilAluminat!
Sr. President, vostè ha demostrat que el que importa és
l’interès general. Si viure d’esquena a la societat implica un
govern seriós que ha estat capaç de treure aquesta comunitat
autònoma del pou en què ens varen deixar, m’estim més aquest
govern que està centrat en les persones i que ha fet de Balears
el motor d’Espanya.
El temps ho posa tot al seu lloc. Aquest grup sempre ha estat
al seu costat i els moments molt difícils. Fent exercicis de debat
intern i de colAlaboració crec que els diputats de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa del seu grup han demostrat que coneixen
perfectament que el camí s’ha de recórrer, que sólo se hace
camino al andar, i que nosaltres som aquí per córrer la marató
que els ciutadans, en moments de molta crisi i molta incertesa,
varen confiar en un programa, en unes sigles i en unes persones
que estan demostrant que aquesta carrera de fons la guanyarem
tots i totes les ciutadanes de les Illes Balears.
I vull acabar amb una reflexió final. Estic orgullosa de ser de
les Illes Balears, de ser mallorquina. Mai no he tengut cap
complex d’inferioritat de pertànyer a les Illes Balears. La nostra
comunitat autònoma no depèn de la comunitat autònoma de
Catalunya. Tenim una llengua comuna, és ver, de la mateixa
manera que compartim el castellà amb altres territoris i països.
Nosaltres som balears, orgullosos de la nostra gent
emprenedora, orgullosos de tornar a ser el motor econòmic
d’Espanya i orgullosos de tenir una administració sanejada. Per
cert, la catalana no n’està gens, de sanejada. El model d’aquest
govern, d’aquest grup parlamentari del Partit Popular, és no
tolerar imposicions de ningú; no volem ser colònia de ningú i
estar orgullosos de ser ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears. Tenim una història, tenim una cultura i tenim una
idiosincràsia pròpia que hem de fomentar. Com deia un dels
nostres illencs més universals, fra Juníper Serra, sempre
endavant, mai enrere.

Als dos de l’oposició. Veig que estan atents. Està molt bé
que estiguin atents.
...els he de dir que són molt previsibles. Segurament, no sé
per què, pens que ho tenien tot escrit abans del meu discurs
d’avui matí. No sé per què ho pens. I entre adoptar un discurs i
adaptar-lo al que jo he dit avui matí i simplement venir vostès
i dir el que ja tenien preparat, segurament des d’ahir, han optat
per allò segon.
Definitivament no vénen vostès aquí a aportar idees ni a
millorar-les; simplement vénen una altra vegada a dir que no a
tot, de moltes formes i de moltes maneres, però sempre no a tot.
Jo els vull dir que continuaré esforçant-me per traslladar-los,
a vostès i a tothom, a qui faci falta, que les coses realment van
a millor. Però torn repetir: tot el que jo he dit avui matí, tot,
absolutament tot, i el que comentaré ara, tot és contrastable, no
és subjectiu, està publicat, ho podem comprovar vostès i no està
manipulat.
És curiós que quan de veritat les coses anaven malament,
comprovables, contrastables amb dades, vostès deien que anava
bé, deien que anava bé i deien que estaven a la Champions
League, que hi havia brotes verdes i, fins i tot, en aquesta sala
es va dir que la barca era marinera. Ara, que tenim dades
contrastables, objectives, no interpretables, que milloren la
realitat del que era aquesta ciutat, aquestes illes fa dos anys,
vostès diuen que tot és molt pitjor, és curiós, amb dades
contrastables. Això realment significa estar allunyat de la
realitat.
I de veritat, de veritat els ho dic, si tot allò que han proposat
avui ho haguessin fet en el seu moment, quan vostès
governaven, no estaríem en aquesta situació de crisi i no
hauríem d’haver pres tantes decisions difícils amb tot el que
això significa i representa per a tots els ciutadans.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Entraré a contestar d’una manera conjunta les intervencions
tant de la portaveu del Partit Socialista com la del portaveu del
Grup MÉS.

LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció ara del president del Govern, Sr. José Ramón
Bauzá, sense limitació de temps.

Pel que fa referència a la manifestació, el Govern i aquest
president respecta el dret de tots els ciutadans a manifestar-se,
... jesús...
(Algunes rialles)
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... i és clar, i és clar que escolta i per suposat li preocupa que
mils de persones surtin al carrer, però aquest fet, el fet que hi
hagi una manifestació, que torn a repetir, respectam, faltaria
més, no implica que aquesta decisió de sortir al carrer canviï els
compromisos adoptats majoritàriament i legítimament per un
govern fruit del resultat de les urnes. No s’han de canviar.
Miri, nosaltres ens vàrem presentar a unes eleccions amb un
programa clar, absolutament nítid, i la immensa majoria de la
societat va dir que volien una altra cosa, i nosaltres apostam per
una educació en llibertat d’elecció i no apostar per un model
d’imposició i d’immersió. Jo el respect profundament, però no
el puc compartir. Jo simplement deman que igualment que
nosaltres respectam i podem no compartir les seves propostes,
vostès respectin i comparteixin o no, però respectin les nostres
propostes.
(Alguns aplaudiments)
I simplement ho feim perquè nosaltres pensam que és el
millor per als nostres infants, tenir una capacitació lingüística
per igual en les nostres dues llengües oficials i un tercer idioma,
una llengua estrangera, en aquest cas l’anglès. És la nostra
proposta.
Però bé, hi ha una altra alternativa d’aquí a un any i mig,
torna a haver-hi unes eleccions, vostès es presenten, Sra.
Armengol, vostè dirà que retira el TIL, el trilingüisme, el
Tractament Integrat de Llengües, tal com ha dit en aquesta sala
vostè torna al moviment, a la immersió lingüística, es presenta
a unes eleccions, guanya les eleccions i aplica el seu programa.
Ara, si nosaltres ens presentam a unes eleccions i guanya el
nostre programa, el normal és que es pugui aplicar.
Per tant, jo simplement dic una cosa, els resultats són clars,
cada vegada que les polítiques, en aquest cas, del pacte de
progrés s’han aplicat els resultats són evidents. La societat ha
triat, deixem la societat que triï i si surt el seu model des
d’aquesta bancada el respectarem, el respectarem, cosa que
també va passar l’anterior legislatura. Simplement jo deman el
que vostès, fins a la data, no han demostrat respecte cap a la
decisió majoritària avalada a les urnes i que fa, precisament, que
aquest govern amb legitimitat pugui aplicar els seus
compromisos electorals.
(Alguns aplaudiments)
Miri, també vull comentar, amb relació a la vaga de docents,
que la vaga de docents es va convocar dia 16 de setembre de
forma indefinida, es varen tenir onze reunions amb els sindicats
i amb els comitès de vaga, es varen fer inicialment una sèrie de
sessions per part de la conselleria, que era la part delegada i
representada per part d’aquest govern per negociar aquesta vaga
i finalment, desgraciadament, no es va arribar a cap tipus
d’acord. Hem passat a aquesta situació, però, torn a repetir, rere
tot això, rere aquesta vaga hi havia una qüestió política, no ho
hem d’obviar, diguin-ho tranquilAlament igual que ho varen dir
a l’Assemblea de Docents, amb manifestació al Diario de
Mallorca dia 5 de novembre on deien, “no aplicarem el TIL i
mantindrem el català”; o tal com va sortir publicat en El País
dia 5 de desembre, “l’escola balear anirà a la vaga precisament
pel conflicte del català”. Ho diguin clarament, és una vaga
política, no passa res, però nosaltres defensarem els nostres

compromisos amb els nostres ciutadans aplicant el nostre
programa electoral.
(Alguns aplaudiments)
L’esperit del tractament integrat de llengües és molt senzill,
domini de les tres llengües bàsiques, dues que són les nostres
llengües oficials i un tercer idioma que és l’anglès, i
precisament ho feim amb un únic objectiu, millorar la
capacitació lingüística i evitar que Balears, tal com he dit avui
matí, segueixi liderant, en aquest cas, l’índex d’abandonament
i de fracàs escolar. I això simplement implica l’aplicació de
dues hores més d’anglès a la setmana, simplement això, i farà
possible que persones que avui en dia no són, no tenen capacitat
econòmica per pagar-se unes classes d’anglès, per anar a un
colAlegi privat o un colAlegi concertat ho puguin fer d’una
manera universal. No implica simplement que tothom, tots els
nins independentment de la seva condició econòmica familiar,
puguin tenir les mateixes condicions.
També he de dir que, en aquest cas, els professors, els
professors que estan preparats perquè durant l’anterior etapa,
que ara vostès critiquen, vostès deien que els professors amb un
B2 no estaven preparats, curiosament a l’anterior etapa,
l’anterior legislatura, només exigien el nivell B1, ara nosaltres
exigim el nivell B2 i curiosament estan menys preparats els
professors. És una incongruència. I també els he de dir que per
fer aquests cursos a les escoles es necessiten 570 professors que
imparteixin les seves matèries en anglès, i que tenim 3.875
professors preparats i formats precisament perquè puguin
impartir les matèries en anglès.
També vull comentar el tema de les beques. Miri, el tema de
les beques per primera vegada, i en aquest cas és una notícia que
va donar la consellera fa un parell de setmanes, hem equiparat
les beques de desplaçament dels nostres estudiants amb els
estudiants de les Illes Canàries. D’aquesta manera els nostres
universitaris que han d’estudiar fora de casa seva passen de
rebre 442 euros per traslladar-se a rebre en aquest cas 888 o 937
euros en funció de si és una insularitat simple o doble. Per tant,
en beques, també en aquest cas, també hem millorat.
I diuen que no hem fet res per l’educació, doncs, miri, no fer
res per l’educació deu ser la creació del Centre de Formació i
Pràctica de l’Institut Balear per la Joventut. I no fer res per la
joventut deu ser l’organització d’activitats en anglès per a joves
i impartició de tallers i conferències gratuïtes per a aquest sector
que, a més, és un sector important per al nostre futur, i no fer res
per l’educació supòs que serà la posada en marxa i el foment
d’activitats sobre navegació segura en internet, ús conscient
d’internet i noves tecnologies.
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A més, mantenim totes les iniciatives encaminades a
facilitar l’accés al mercat laboral dels joves, la gestió del
Programa Euro Summers Jobs, la gestió de convenis de micro
crèdits entre l’Institut de la Joventut i el micro banc, el
desenvolupament del Programa Art Jove. Supòs que tot això
deu ser no fer res per l’educació. També es duen a terme altres
serveis i iniciatives precisament per ajudar els joves a
emancipar-se, a sortir de casa seva, precisament a ajudar a
arribar el més aviat possible i d’una manera econòmica a un
lloguer.
Parlen de cultura i critiquen la cultura i, curiosament, parlen
de l’Orquestra Simfònica. És curiós, perquè l’Orquestra
Simfònica quan vostès governaven ni tan sols pagaven a la
Seguretat Social, no pagaven ni a la Seguretat Social, varen
demanar l’ajornament a la Seguretat Social i es va denegar i ni
així varen pagar. I si els preocupa tant l’Orquestra Simfònica no
sé per què varen deixar un deute de 2.167.712,22 euros
precisament sense pagar. Si es preocupaven realment haguessin
pagat i avui no tendríem aquest problema, problema que, com
tots, aquest govern ha solucionat.
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i ha baixat el nombre de persones pendents de rebre precisament
una prestació de dependència. És aquesta la realitat, no hi ha
més misteris, en dades són 4.430 persones pendents de rebre una
prestació de dependència, des de desembre de 2010 no s’havia
arribat a una xifra tan baixa. I tampoc des de llavors no se
superava el percentatge del 70% que suposen ja els beneficiaris
de la prestació. I tampoc mai no s’havia disminuït el 30% de
percentatge d’aquelles persones pendents de prestació.
Però com que diuen que una imatge val més que mil
paraules, els vull mostrar la gràfica de les persones beneficiàries
en prestació i persones pendents de rebre la prestació. Com
veuen vostès, els anys 2011, 2012, 13 fins a novembre, les
xifres s’incrementaven, precisament, precisament, però mirin
vostès, curiosament les persones pendents de prestació
baixaven. Per tant, per tant...
(Se sent una veu de fons inintelAligible)
Escolti, Sra. Santiago, les xifres són les que són per molt que
a vostè no li agradi, aquestes són les que són, no són dades
meves, són les dades de la realitat.

(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
Si deixen sense pagar, algú tendrà la culpa.
Família. Família i Serveis Socials. Mirin, és curiós que
qüestionin, precisament, la forma de gestionar aquesta àrea. Jo
no dic que vostès no tenguin la màxima preocupació per
gestionar els serveis socials d’aquesta comunitat, però els puc
assegurar que no tenen més intenció i sobretot més compromís
i sensibilitat que el Partit Popular, igual pot ser, més segur que
no.

I miri, miri les xifres de les persones beneficiàries en
prestació, tampoc no ho dic jo, el que passa és que tal vegada
vostè té unes altres xifres perquè no està ben informada. Gener
de 2011, 10.014 persones; gener de 2012, 10.199 persones;
gener de 2013, 9.369; i novembre de 2013, 10.512 persones
beneficiàries de la prestació. Aquestes són les dades, aquestes
són les dades.
(Alguns aplaudiments)

Mirin, la Llei de dependència tenia un objectiu interessant,
positiu i lloable, el problema és que com tantes altres coses com
aquestes no estava dotada, no hi havia un pla econòmic
precisament per dotar la dependència en matèria econòmica. I
per això, precisament, a dia d’avui som nosaltres, les comunitats
autònomes, les que més esforç hem de fer per adaptar-nos a
aquesta llei. Avui tenim en el sistema més persones beneficiades
per la Llei de dependència que mai, un total de 10.512 persones,
i només al llarg d’aquests primers onze mesos de l’any,
l’increment de persones beneficiàries del sistema ha estat del
12%.
També vull dir que vàrem ampliar la cartera de serveis de
dependència amb la d’atenció domiciliària i amb la de
teleassistència. Jo els vull dir que quan vostès governaven no
varen crear ni un sol servei, en quatre anys ni un sol servei.
Només es varen conformar i limitar a donar els doblers de la
nòmina, a usar o a emprar, en aquest cas, els centres creats en la
legislatura anterior a vostès.
També intentarem, en aquest cas, invertir la tendència
actual, també heretada, en la qual la prestació econòmica suposa
el 70% de les prestacions i recursos, quan això, segons diu la
normativa, hauria de ser només en casos excepcionals. I encara
així, arribarem al rècord del pressupost dedicat a nòmina
precisament de dependència, 41 milions d’euros.
I parlant de llistes d’espera de dependència, des del mes de
gener de l’any 2011 s’ha incrementat el nombre de beneficiaris

Per tant, per tant, torn a repetir, vostè per molt que vulgui no
pot manipular les dades, són les dades, són les que són. Jo no
dic que vostès no estiguin sensibilitzats en aquest cas amb els
serveis socials, però li puc assegurar que vostè per molt que
vulgui no està més sensibilitzat que aquest equip de Govern.
(Alguns aplaudiments)
I també és important parlar de places de discapacitat i de
dependència. Aquests dos primers anys no s’han creat places, sí,
i no s’han creat, però sí s’han finançat totes les que varen vostès
crear i que no varen pagar, sobretot al cost real corresponent.
S’ha fet un estudi precisament per conèixer quin és el cost real
de cada una de les places i, clar, és molt fàcil crear convenis de
places en dependència quan la quantitat econòmica no es mira.
Ara, quan s’analitza el cost real de la plaça, quan es posa al
pressupost el cost real i quan es paguen és normal que no es
creïn places perquè l’important és pagar les places creades, no
crear més places per no pagar-les. Aquesta és la gran diferència.
(Alguns aplaudiments)
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Un exemple, la Fundació de la Dependència es va trobar
l’any 2011, quan aquest govern va arribar, amb les residències
de Pollença i Sant Joan en funcionament, amb les residències
amb funcionament i ni una sola plaça pressupostada, de totes les
residències, ni de plaça assistencial ni del personal de la
residència. Les residències obertes, en aquest cas la residència
de Pollença i la de Sant Joan, obertes en funcionament i sense
un cèntim d’euro pressupostat.
El pressupost de l’any 2014 ja ha previst un augment de
places per a discapacitats, però dotades a cost real, no com feien
vostès. Un increment d’un 24% per tal d’arribar, en aquest cas,
al 3,8 milions d’euros. I s’ha fixat també el cost real per a les
places que hi havia i d’aquesta manera també incrementarem el
seu nombre.
És curiós que es comentin els centres d’Eivissa o de
Menorca. Comentaré el cas d’Eivissa perquè crec que mereix
una menció especial. La situació financera que es va trobar
aquest govern no ha permès fins ara obrir la residència de Sant
Antoni ni procedir a l’obertura completa de la residència de Can
Raspalls a Sant Jordi. El que nosaltres no farem és obrir centres
que no podem mantenir perquè el primer perjudicat és l’usuari,
la persona que ha de rebre aquesta assistència que després
finalment per aquestes qüestions curioses quan governa el pacte
de progrés no es poden pagar. Per a 2014 hi ha previst un
increment de places de dependència i de discapacitat també a
Eivissa, és un exemple -torn repetir- de la seva forma de
gestionar.
I pel que fa a la privatització de residències, doncs miri, la
residència d’Eivissa funciona amb un model de gestió pública
directa per part de l’administració a través del consorci i en
canvi a Mallorca tenim un altre sistema. L’important no és el
model de gestió, l’important és que es pagui la gestió
independentment de quin sigui el model.
(Alguns aplaudiments)
Crec que val la pena també comentar amb detall alguns dels
aspectes que s’han alAludit en matèria de sanitat, en matèria de
salut. El primer semestre de l’any hem aconseguit trencar la
tendència a l’alça de les llistes d’espera i reduir tant el nombre
de persones pendents d’una operació com de consultes
d’especialistes. En concret -torn repetir- s’ha baixat un 8,55%
la llista d’espera quirúrgica, és a dir, 1.517 persones, pacients
menys, i un 13,32 la llista de consultes, en aquest cas 7.526
pacients malalts menys.
Aquest descens d’aproximadament 9.000 persones és el
resultat d’un pla d’actuació que es va posar en marxa aquest
mes d’octubre i que del que es tracta o el que intenta és
racionalitzar amb eficiència tots els nostres recursos mantenint
sempre la seguretat d’assistència al pacient i sobretot, el més
important, la qualitat de la seva assistència.
Evidentment, queda molta feina a fer, jo no ho negaré, però
està clar també que el canvi de tendència s’ha produït, i s’ha fet
gràcies a la colAlaboració i al compromís -torn repetir i agrair-,
al compromís de tots els professionals sanitaris, treure més
rendiments als quiròfans, tenir més intervencions quirúrgiques,
operar més persones amb el mateix nombre de quiròfans, amb
el mateix nombre d’especialistes i sobretot sense pagar

peonades. Crec que l’esforç mereix també el reconeixement a
tots els professionals sanitaris.
(Alguns aplaudiments)
I aquest govern també ha fet una passa més per tal de reduir
les llistes d’espera, en aquest cas amb la signatura d’un
contracte amb la Policlínica Miramar per un import de 6,5
milions d’euros destinat als processos de cirurgia més lleus. En
cap cas no es tracta d’una privatització, això s’ha fet en altres
ocasions també per part de la gestió del pacte de progrés, i
nosaltres no ho hem qüestionat. L’important és que els malalts
estiguin atesos amb la millor assistència sanitària, amb la millor
qualitat i que les llistes d’espera, en aquest cas, minvin. No
passa res, el pacte va derivar malalts a clíniques privades per 27
milions d’euros, nosaltres ho compartim, ho faríem igual i el
que hem de fer és aquell que fa les coses ben fetes reconèixer i
si fa bé, per què no hem de continuar amb el mateix sistema? Jo
crec que això no costa res sinó que tot el contrari.
I també hem de dir que el servei de salut està a punt de
signar i ha signat convenis singulars, per una part, amb la Creu
Roja i, per una altra banda, amb Sant Joan de Déu, precisament,
tal com he dit avui matí, perquè estiguin integrats a la xarxa
sanitària, es pugui donar una major assistència, en aquest cas, a
l’usuari, als malalts i que les llistes d’espera baixin el més aviat
possible.
Està previst que els hospitals derivin cada any prop de
30.000 consultes amb especialistes, entorn de les 3.600
intervencions quirúrgiques, 12.000 estades hospitalàries i 40
places d’hospital de dia.
Pel que s’ha dit també d’una privatització de la sanitat,
doncs miri, el pròxim any els pressuposts del Servei de Salut
tenen 134 milions d’euros per a concerts i derivacions, 40 més
que en aquest exercici, i l’augment principalment d’aquest
import va destinat a l’increment de pagament a la
concessionària nova de Can Misses, perquè és un hospital que
s’ha d’obrir nou, a més del pagament de la concessionària de
Son Espases, el conveni singular amb la Creu Roja, amb Sant
Joan de Déu i també amb la Policlínica Miramar.
Em vull detenir uns minuts per reflexionar amb l’ús que s’ha
fet en aquesta cambra, no avui, sinó en altres ocasions, de la
mort d’un malalt, el Sr. Alpha Pam, també nosaltres ens hem
solidaritzat amb la seva família i a tots ens hagués agradat que
no hagués passat, però miri, els he de dir que el Sr. Alpha Pam
va ser atès per la sanitat pública i en cap moment no se li va
negar l’assistència sanitària i està provat que va ser atès en tots
els nivells assistencials, quan va acudir a l’atenció primària, al
centre de salut de Can Picafort, i a l’atenció especialitzada, a
l’Hospital Comarcal d’Inca. I així ho han reconegut, no aquest
govern, sinó els mateixos familiars del Sr. Alpha Pam davant el
jutge, els mateixos familiars del Sr. Alpha Pam davant el jutge.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 107 / 26 de novembre del 2013

Però qualcú, fins i tot aquí, va negar i nega encara que va
rebre assistència sanitària. I el més trist i el més lamentable és
que es pugui emprar la mort del Sr. Alpha Pam per als propis
beneficis dubtosos fins i tot per manipular la realitat. Aquest
govern va encarregar una investigació interna, va esclarir els
fets i conforme amb aquesta investigació va prendre decisions;
ara, torn a repetir, en cap moment al Sr. Alpha Pam no se li va
denegar l’assistència.
El més curiós del tema és que fan un ús polític de la situació
i jo crec que sense tan sols consensuar-ho amb la seva família.
I ho dic pel següent: a part de les manifestacions, crec que
absolutament aclaridores i contundents del fiscal, que ha dit el
que realment hi ha darrere tot això, avui surt en el diari una
notícia que diu: “El padre de Alpha Pam coincide con el fiscal
y exculpa al Govern”, no és aquest partit ni aquest govern qui
ho diu, ho diu la família del Sr. Alpha Pam.
(Aplaudiments)
Perquè mirin quin ús han fet vostès de la mort d’aquest
senyor, que fins i tot la família, perquè l’ús polític l’han fet
vostès, no aquest govern ni aquest partit, encara que ara no els
vagi bé, diu l’advocada de la família que rebutja, “rechaza que
la querella instada por la Asociación de Derechos Humanos de
Mallorca, Asociación de Senegaleses de Mallorca y los
sindicatos Comisiones y UGT tenga recorrido en el Juzgado de
Instrucción número 2". I és, en aquest cas, la mateixa família la
que diu que coincideix amb el fiscal i exculpa el Govern.
Creuen vostès que la societat creu que realment vostès estan
més preocupats pel Sr. Alpha Pam que la seva família? Ah,
perquè crec que avui ja se’ls ha vist el que realment volien, en
aquest cas la manipulació de la mort del Sr. Alpha Pam que
mereix tots els nostres respectes.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Això dic jo, això dic jo, ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Thomàs, deixi intervenir, Sr. Thomàs.
(Continua la remor de veus)
Senyors diputats, deixin intervenir.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Però crec que val la pena, senyores i senyors diputats, que
inverteixi un poc de temps a parlar de la radioteràpia, perquè
crec que val la pena.
Eivissa i Menorca comptaran pròximament amb un servei
d’oncologia radioteràpica, a diferència del pacte, aquest govern
ha fet una feina constant, prudent, silenciosa i sobretot ha donat
cabuda a una reivindicació històrica tant per a l’illa d’Eivissa i
Formentera, òbviament, com per a Menorca.
L’anterior conseller va tancar les portes al fet que el nou Can
Misses tingués radioteràpia i si no fos per aquest govern Eivissa
i Formentera i Menorca no tendrien servei de radioteràpia.
(Remor de veus)
I els ho dic, i no ho dic jo, els llegiré manifestacions textuals
de qui va ser conseller en aquell moment, Diari d’Eivissa, 4 de
setembre de l’any 2008: “Thomàs diu que l’hospital no inclou
radioteràpia perquè els professionals no la varen demanar.”

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
(Remor de veus)
Però ho torn repetir, no s’enfadin amb mi, ho haurien de
consultar amb la família.

A nosaltres tampoc no ens la varen demanar, ens l’han
demanada els malalts, no els professionals, els malalts.

(Remor de veus)
(Alguns aplaudiments)
I una altra cosa important que crec que mereix també
invertir un poc de temps, sobretot quan no agrada, ...
(Remor de veus i se sent una veu de fons que diu: “quina
vergonya!”)
Això dic jo, quina vergonya!
(Remor de veus i petita cridòria)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Thomàs.

I diu textualment: “Nosaltres vàrem fer el pla funcional
consensuat amb els professionals de l’hospital, en principi
aquest servei no està demanat pels professionals, així que en
aquests moments tècnicament i científicament no es justifica, no
es considera que sigui un servei que hagi de funcionar a
Eivissa”. Tot això -i després diu, afegeix el diari: “malgrat les
manifestacions el mes de juliol del cap d’Oncologia de
l’hospital Can Misses, Rafael Morales, qui es va mostrar a favor
d’implantar a Eivissa radioteràpia, tractament que considera que
a dia d’avui ja seria necessari.”
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També, el mateix 23 de setembre de 2008, Diari d’Eivissa:
“Thomàs assegura que l’hospital tendrà els serveis adequats
però no confirma la radioteràpia”. El conseller balear de Salut
no va esclarir ahir, amb la seva visita a l’hospital Can Misses si
Eivissa tendrà a un futur un servei de radioteràpia, i diu: “No
obstant això, és sensible davant la petició dels eivissencs, que
han recollit 40.000 signatures per demanar al Govern que els
malalts de càncer no hagin de sortir de l’illa per tractar-se”.
7 d’octubre del 2008: “Thomàs diu que estudiarà crear un
servei de radioteràpia en el nou hospital”, Diari d’Eivissa. “El
conseller Thomàs ha respost que una unitat de radioteràpia és un
servei altament qualificat i difícil de crear i ha reiterat el
compromís de la conselleria, que és la construcció del nou
hospital, amb l’estudi de nous serveis que poden ser implantats
hi haurà possiblement el de la radioteràpia”.
I finalment, finalment, Diari d’Eivissa, 24 de desembre del
2008: “Tarrés afirma no entender la postura del conseller
sobre la radioterapia.”
(Remor de veus)
Diu: “El president del consell insular, Xico Tarrés, va
assegurar ahir que no comprèn la postura del conseller de Salut
en relació amb la implantació del servei de radioteràpia a
Eivissa”. Llegesc, entre cometes: “No entenc per què la postura
del conseller és tan dura sobre això, en el que potser ell no hi
creu, però bé, hi ha un acord polític que està per sobre d’ell”.
Paraules textuals, en aquest cas, del president del consell.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
No són manifestacions de cap persona d’aquest executiu, de
cap persona d’aquest govern, de cap persona del Partit Popular,
simplement, ...
(Remor de veus)
... simplement, hi ha una diferència...,
(Remor de veus i petita cridòria)
... hi ha una gran diferència, hi ha una gran diferència, i jo sé
que ara, clar, això és molt fàcil, hi ha una gran diferència, no hi
havia voluntat política i qualsevol excusa era bona per no
aplicar la radioteràpia a Eivissa i Formentera i a Menorca.
(Alguns aplaudiments)
Perquè els puc assegurar que, com he dit avui matí, els
números no em surten, però no s’ha de mirar això per una
qüestió econòmica, numèrica, i torn repetir, els mallorquins,
qualque mallorquí s’imagina anar a Menorca o a Eivissa a rebre
una sessió de radioteràpia? És que ens hem de posar al seu lloc.
(Remor de veus)
Per tant, per tant, no és demagògia, és voluntat política, hi
ha una clara diferència.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

És un fet, com tot el que he dit i el que diré, és de justícia
social, Eivissa tendrà el desembre de 2014 unitat de radioteràpia
i Menorca l’any 2015 unitat i servei de radioteràpia oncològica.
(Alguns aplaudiments)
Vull fer referència també, perquè s’ha alAludit a
l’acomiadament d’empleats públics, com tots vostès saben no
som davant un debat jurídic definitivament resolt.
(Remor de veus)
Ara en parlarem, d’això. El procés de reestructuració es du
a terme una vegada examinat, s’ha actuat en cada cas tenint en
compte les circumstàncies concretes i molt particulars que hi
havia a cada cas, optant en funció de cada empresa i cada cas
per una amortització o per un acomiadament a cada un dels
casos, en funció precisament del que es creia més oportú, i de
cap manera no obeeix a l’arbitrarietat, sinó a l’estudi específic
de cada supòsit.
I per què dic això? La reestructuració del sector públic és
una de les coses més difícils però que també millor ha fet aquest
govern i ho va fer la primera meitat de legislatura i s’ha fet
tenint en compte el criteri de funcionalitat i sobretot mantenint
tot allò que era necessari en funció de l’eficàcia i de l’eficiència.
Els puc assegurar que si qualcú no hagués respectat aquests
criteris, aquest govern i aquest president prendrien les mesures
necessàries, perquè nosaltres gestionam els interessos generals.
I per què ho dic? Perquè avui, curiosament, un sindicat,
Comissions Obreres, ha emès, en aquest cas de les famoses
llistes negres que diu qualcú a l’oposició, ha emès un comunicat
de premsa i diu, comunicat de premsa en referència amb la
situació de l’Institut d’Innovació Empresarial, IDI, Comissions
Obreres, llegesc textualment: “En relació amb això, hem de
puntualitzar que en cap cas no s’ha produït cap tipus de
discriminació a l’hora de l’elaboració de la relació de llocs de
treball. La confecció d’aquesta relació de llocs de treball ha
estat un procés fet exclusivament amb criteris professionals
entre l’empresa i els representants dels treballadors. Els delegats
sindicals no haguéssim admès que aquest fet fos de cap altra
manera”. Comunicat de premsa, Comissions Obreres, en relació
amb el que qualcú qüestiona.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
No m’ho diguin a mi, no ho diguin a aquest govern,
consultin a veure si és cert el que diuen els sindicats, en aquest
cas Comissions, avui matí, amb un comunicat específic,
precisament per a aquest cas de l’Institut d’Innovació
Empresarial. Com canvien les coses.
També vull fer referència a decrets lleis. Hi ha dos factors
que m’agradaria esclarir precisament en relació amb
l’elaboració, redacció i aprovació de decrets lleis: el primer és
recordar-los la situació d’emergència que hem viscut, d’aquí la
necessitat de prendre decisions ràpides, cosa per la qual està
preparat el decret llei. Segona, que aquesta oposició que tenim
en aquest cas està sempre obstinada en el no a tot. I afegiré un
tercer factor, que el decret llei no l’ha inventat aquest govern, és
una eina que facilita la Constitució per a situacions específiques
com la que vivim.
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Per tant, Sra. Armengol, vostè ha dit que s’han emprat els
decrets lleis filibusterament, ho he anotat textualment, per tant
hauria de mirar la Constitució perquè, segons vostè, aquesta
eina de la Constitució és una eina filibustera, jo no ho hauria dit
mai.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
El que passa és que, clar, el tema de la Constitució és molt
enfora per a alguns.
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I és curiosament ara, amb un govern del Partit Popular, quan
l’octubre de 2012, es creen, en aquest cas hi ha 227 persones
també aturades, però l’octubre de 2013 hi ha un descens, és a
dir, baixa l’atur en 4.465 persones. I crec que això es veurà
també molt clar amb xifres que són contrastables, torn a repetir,
que són a disposició de tothom, que no són manipulables i que
estan publicades, aquesta és l’evolució real de l’atur, de quan
governa el pacte d’esquerres, el pacte de progrés i de quan
governa el Partit Popular.
(Alguns aplaudiments)

Vull també invertir un poc de temps a explicar una cosa que
realment és important, una cosa que per a nosaltres és un dels
objectius bàsics, que és, precisament, la regeneració econòmica,
la reactivació, la recuperació econòmica i la generació de llocs
de feina. Les Illes Balears és l’única comunitat autònoma de
tota Espanya que fa dotze mesos consecutius que baixa les seves
xifres d’atur, és l’única comunitat autònoma de tota Espanya
que durant sis mesos consecutius genera ocupació neta i és
l’única comunitat autònoma a tota Espanya que fins i tot ara
afilia noves persones a la Seguretat Social.
El mes d’octubre d’aquest any les xifres registren 82.486
persones aturades, 4.665 persones menys que el mateix mes de
l’any anterior, i en aquest mes d’octubre també hi ha a Balears
menys aturats que el mateix mes que l’any 2010. Des de 1998,
és a dir, des de fa quinze anys no es donava una caiguda d’atur
tan forta en el mes d’octubre, en termes absoluts. Des de l’any
2007, amb l’inici del pacte de progrés, l’atur no havia deixat de
créixer, essent l’any 2009 l’any en el qual es va produir un
augment més important precisament de l’atur en terme absoluts.
Ara, des de fa mesos, aquesta tendència està trencada, hi ha un
canvi de tendència consolidat del qual fa mesos que nosaltres en
parlam.
El descens interanual de l’atur és del 5,37%, el més
important de tota Espanya. I som l’única comunitat autònoma,
torn repetir, que crea aquesta ocupació neta, a l’octubre hi ha
3.818 nous afiliats a la Seguretat Social, un increment del 0,9%.
I també crec que és important que vegem les xifres d’atur,
perquè la realitat és la que és i totes les dades que empr ara són
contrastables, són objectives, estan publicades i qui tengui
interès a veure-les ho pot fer. Aquesta és l’evolució de l’atur
registrat a les Illes Balears des de l’any 2007, aquesta és
l’evolució de les xifres d’atur, aquesta és la realitat. Aquesta
realitat diu que l’any 2007, quan el pacte de progrés entrà a
governar, hi havia 3.396 persones a l’atur. Aquesta xifra diu que
l’any 2008, primer any del pacte, es va incrementar l’atur en
19.882 persones; el segon any, el 2009, es va incrementar en
24.701 persones; l’any 2010 es va incrementar en 3.078
persones; i l’any 2011 en 2.163 persones. Crec que és
absolutament contrastable i definitori que quan va governar i
governava el pacte de progrés les xifres d’atur no és que es
varen incrementar, és que es varen disparar astronòmicament,
aquesta és la realitat.

Aquestes són les xifres. És la realitat.
Nombre de llars amb tots els seus membres a l’atur, el tercer
trimestre de l’any 2007 el nombre de llars amb els seus
membres a l’atur era de 4.200; l’any 2010, tan sols tres anys
després d’haver arribat al govern el partit, en aquest cas el pacte
d’esquerres, va passar de 4.200 llars amb tots els seus membres
a l’atur, a 31.200 llars amb tots els seus membres a l’atur. En
aquest cas, el tercer trimestre de l’any 2013, el nombre de llars
amb tots els seus membres a l’atur ha baixat a 26.500. Una xifra
elevada que hem d’assumir, a la qual no renunciam, però que,
torn repetir, marca clarament i sense cap tipus de qüestió, un
canvi de tendència.
Pel que fa al comerç, els vull dir que hi ha diàleg entre el
Govern i el sector del comerç per fer feina junts i de fet es fa
feina amb aquest sector per tal de fer feina amb programes que
millorin la seva competitivitat, hi ha un Pla de dinamització
específic per al petit i mitjà comerç als municipis i hi ha un Pla
de potenciació del comerç electrònic. I la nova llei s’adaptarà a
la normativa bàsica que hi ha a Espanya i també intenta en
aquest cas ser consensuada amb tots els sectors. I aquest pla, a
més a més, té un resultat molt satisfactori a nivell municipal, hi
ha tres municipis on s’ha aplicat, Felanitx, Santa Eulària i Maó,
a tres illes i es comença també a Montuïri. Hi ha molta
demanda, de fet, hi ha onze municipis que han solAlicitat la seva
incorporació a aquest pla.
S’ha fet referència també al finançament d’aquesta
comunitat, vostès ja ho saben i ho tornaré repetir totes les
vegades que faci falta, el Govern de les Illes Balears ha demanat
a tots els fòrums on ha estat present al Govern central un tracte
just i sobretot una reforma en el sistema del finançament, de fet,
fins i tot, amb una altra comunitat autònoma, la comunitat de
Madrid que som les úniques dues comunitats autònomes en tot
Espanya que són aportadores netes al finançament estatal, ho
hem comentat. Balears va ser una de les comunitats que
precisament va solAlicitar per a aquest any que es modificàs
l’objectiu de dèficit quant al criteri d’aquest dèficit. Pensàvem
que havia de ser un criteri asimètric i sobretot que no s’hauria
d’incrementar cada any perquè si no tot l’esforç que haurien fet
tots els ciutadans durant tot aquest temps no tendria cap sentit,
sinó tot el contrari.
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I diuen després que la seva influència en el Govern de
l’Estat va ser molt beneficiosa per a les nostres illes; em deman
de quina influència parlen vostès, si varen prometre que el
sistema de 2009 pactat amb el Sr. Zapatero situaria les Illes
Balears en la mitjana del finançament, ho varen dir vostès, i
això no ha ocorregut mai, mai no ha estat Balears en la mitjana
del finançament. I aquest govern, torn repetir, aquest govern no
cessarà mai de reivindicar el que és just per a les nostres illes,
independentment del color polític que tengui responsabilitats de
govern en aquest cas a l’Estat.
El Govern de les Illes Balears no comparteix la política
d’inversions que es preveu a nivell del projecte general de
pressuposts de l’Estat i per això s’ha negociat, per tal de
modificar aquesta partida pressupostària, s’ha pogut incloure i
aprovar una esmena que permetrà tenir 74 milions més en
matèria en aquest cas d’inversions en infraestructures
hidràuliques per tal que quedi així reflectit. I això queda reflectit
al cos de l’esmena perquè aquesta xifra apareix a la justificació
de l’esmena, cosa que crec que vostès no han llegit.
Aquesta esmena faria que Balears estigués més prop que mai
de la mitjana d’inversió territorialitzada per habitant a la
història, mai no havia estat tan prop Balears de la mitjana
nacional i torn repetir, no són dades meves, no són dades
d’aquest govern, no són dades del Partit Popular, sinó que són
dades que estan publicades i són les que són. És molt millor que
l’any 2011, quan vàrem tenir els pitjors pressuposts de la
història, amb 1,1%, torn repetir, d’inversió territorialitzada, 211
milions menys per baix de la mitjana de la territorialització per
habitant, 211, ara només 74. Ens agradaria igual o per damunt,
però no es pot, en aquest cas, negar la realitat. Inclou també,
gràcies, a les gestions que ha fet aquest govern, el 90,3 milions
d’euros corresponents al conveni de carreteres de l’any 98, el
qual vostès en aquest cas varen amagar, igual que altres
sentències, al calaix.
Vull fer quatre comentaris també en relació amb les
manifestacions basades en com havia d’arribar aquest sistema
de finançament. Declaracions del Sr. Antich el dia 8 de gener de
l’any 2009: “Antich constata el compromís de Zapatero perquè
Balears sigui la comunitat autònoma que més millori amb el nou
sistema de finançament”; “el president Francesc Antich ha
constatat el compromís del president l’executiu central, José
Luís Rodríguez Zapatero, que ha reconegut que Balears tendrà
una atenció especial i que en ser la comunitat autònoma pitjor
finançada serà la que més millorarà el seu sistema nou de
finançament”.
Vaja! 12 de gener del 2009: “Armengol diu que Zapatero
manté que Balears ha de ser la més beneficiada amb el nou
govern”. Declaracions a Europa Press després d’assistir a la
Comissió Executiva Federal del PSOE: “la Sra. Armengol ha dit
i ha recalcat que el nou model serà molt més just i solidari entre
totes les comunitats i ha assegurat que el president del Govern
ha fet molt bé la seva feina, orientada a dissenyar les bases del
nou model, les coses han canviat molt i estic molt satisfeta, a
l’espera que s’aclareixin els nombres, -va agregar Armengol-,
qui a més va expressar la seva plena confiança que Zapatero
configuri un bon model per a l’arxipèlag perquè sempre ha
complert el que ha dit i perquè així ho ha expressat el president
Antich”.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
28 de juliol del 2009, es tracta de la intervenció del president
Antich sobre el nou sistema de finançament autonòmic amb el
sistema de finançament aprovat dia 15 de juliol del 2009, i
llegesc textualment: “Avui, per tant, comparesc davant aquesta
cambra amb satisfacció, perquè hem aconseguit aquest objectiu,
perquè els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears rebran el
mateix tracte que el conjunt de la ciutadania espanyola. No
havíem rebut mai el mateix que la mitjana de la resta de
ciutadans espanyols, el nou model de finançament posa fi
explícitament a la greu injustícia que les Balears han patit els
darrers vuit anys com a finançament autonòmic.” Idò, igual que
a la realitat.
28 de juliol de 2009, el mateix extracte, “aquesta darrera
qüestió va ser la primera situació que solucionàrem en el sentit
que ara rebrem una mitjana de 400 milions d’euros anuals, 400
milions d’euros no només posats sobre els pressuposts de
l’Estat, sinó que s’han de fer efectivament gastats i la part que
no es gasti passi... passa a..., perdó, passa a l’any posterior”. El
darrer govern del Sr. Zapatero i la vicepresidenta econòmica va
eliminar les inversions estatutàries.
28 de juliol de 2009, a la mateixa intervenció, “aquest
sistema garanteix arribar a la mitjana de finançament” i podria
seguir, però realment és tot el mateix.
(Remor de veus)
Podem constatar, sí podem continuar,... hem arribat, tal com
s’ha dit, per part de l’anterior president i de la Sra. Armengol
amb satisfacció a tenir la mitjana d’inversions estatals amb
aquest nou sistema de finançament.
(Alguns aplaudiments)
Però, també crec que és important parlar de dèficit i parlar
de deute perquè també s’ha comentat, molt per damunt, és clar,
només el que ha interessat per part de les persones de l’oposició
que han intervingut. Sempre, ineludiblement, sempre que hi ha
dèficit hi ha deute, no és qüestionable, és així de clar.
Vostès s’imaginen quin deute hagués tengut aquesta
comunitat si encara hagués governat el pacte d’esquerres,
gastant cada any 1.000 milions d’euros que no es tenien? Vostès
s’ho imaginen?
L’única quantitat que és pròpia d’aquest govern, del dèficit,
l’única és el dèficit permès per l’administració més el
finançament del pagament als proveïdors al qual hem hagut
d’anar perquè no teníem capital suficient i els bancs ens han
hagut de deixar doblers per pagar tot el que el pacte d’esquerres
es va gastar i ni tan sols es va plantejar pagar. Mentre per una
banda cada any es gastaven 1.000 milions d’euros, aquest
govern no només té el dèficit de pagar el deute que generen els
interessos bancaris més el que està aprovat per part de l’Estat.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 107 / 26 de novembre del 2013

És aquest l’engany que jo he dit, no és bo que només posem
unes dades, les dades del deute bancari són unes, però també
s’ha de computar el deute comercial, perquè és el que hem de
pagar als nostres proveïdors, aquí es produeix un augment de
deute. I miri, aquest augment de deute és el que ha fet que el
60% del deute històric generat en aquesta comunitat s’hagi
generat els darrers quatre anys del pacte d’esquerres, del pacte
de progrés, el 60% de tot el deute històric d’aquesta comunitat
es va generar tan sols en quatre anys i avui fins i tot es posa en
dubte i es diu que no hem de pagar.
Miri, però, és curiós que fins i tot el Sr. Barceló ha dit “la
conselleria del deute”, no, la conselleria del deute no, la
conselleria que ha de pagar el deute, és diferent.
(Alguns aplaudiments)
I la conselleria que ha de pagar el deute, perquè s’ha menjat
una paraula, la conselleria de pagar deutes, aquesta conselleria
ha de pagar els deutes que vostès varen deixar.
(Alguns aplaudiments)
Si aquest govern no s’hagués trobat tants de mils de factures
i tants de mils de milions d’euros per pagar, no seria la
conselleria del deute, com diu el Sr. Barceló, sinó que seria una
conselleria que invertiria aquests doblers a fer més coses per als
ciutadans i no estaríem en aquesta situació de crisi.
Miri, vull també comentar la realitat, la realitat del que és el
dèficit, el dèficit que es va trobar aquest govern quan va arribar
era del 4,13%, ja ho hem dit avui matí, i s’ha fet un gran esforç,
no només per part d’aquest govern, sinó per part de tots els
ciutadans de les Illes precisament amb aquestes reformes
absolutament necessàries, difícils, complicades per tal d’ajustarnos a la xifra del deute i aquesta és la realitat, torn repetir, no
són xifres meves, estan publicades a qualsevol mitjà de
comunicació, qualsevol institut o entitat o ministeri, les poden
trobar, aquesta és la realitat: el deute de quan governava el Partit
Popular, el deute de quan governava el pacte d’esquerres i com
ha baixat el deute quan ha tornat a governar el Partit Popular.
Aquesta és la realitat.
(Alguns aplaudiments)
Perdó, deute no, dèficit, dèficit, dèficit, que després es
transforma en deute. Però també és important perquè l’any que
ve no estarem aquí, a l’1,8, l’any que ve estarem a l’1,47, mirinho bé, a l’1,47, aquesta és la gran diferència.
(Alguns aplaudiments)
I amb aquest compromís del qual he parlat avui matí, que
complirem l’objectiu de dèficit, avui es fa una valoració
precisament sobre l’objectiu de dèficit publicada per part del
Ministeri d’Hisenda. “El ministerio ha hecho publico hoy los
datos de déficit de todas las comunidades autónomas que
demuestran, una vez más -i no és una publicació nostra, sinó del
ministeri- que Balears es la comunidad autónoma que lidera la
recuperación económica de nuestro país. Así se ha puesto de
manifiesto que Baleares es la única comunidad autónoma que
presenta equilibrio presupuestario, es decir, la única
comunidad autónoma que en el mes de septiembre no ha
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incurrido en déficit, ha gastado todo aquello que ha
ingresado”.
És la realitat, aquesta és la realitat, i no són dades d’aquest
govern, són dades contrastables, no interpretables, no
manipulables en aquest cas per part del ministeri.
I vull fer referència, finalment, a un tema que s’ha comentat
dels imposts. No tenguin cap tipus de dubtes que si aquestes
illes tenguessin un sistema de finançament just, equitatiu,
simplement amb la mitjana de les inversions estatals a totes les
comunitats autonòmiques per igual, ni més ni menys, si no
tenguéssim aquest deute tan important, generat com a
conseqüència del dèficit, aquest govern ja hauria baixat els
imposts, des del primer dia. El que passa és que hem de fer un
acte de responsabilitat, no podem deixar de pagar aquelles
factures que qualcú va generar, no podem deixar de mirar les
persones que necessiten cobrar, no direm que no hem de pagar
els bancs, clar, vostès no han de pagar els bancs perquè ja no
governen, som nosaltres que hem de pagar els bancs, per tant
hem de ser seriosos, hem de ser responsables i hem de fer
qualque cosa que és bàsica, pagar el que es contracta i el que es
deu, així de simple, així de senzill, però així de responsable.
(Alguns aplaudiments)
I vull acabar la meva intervenció en matèria de dèficit, deute
i economia amb unes manifestacions del dia 22 de novembre del
2009, Carles Manera, entre d’altres, deia: “Entenc les
reivindicacions d’Eivissa, però som a un moment difícil negociaven el tema dels pagaments, que hem solucionat, el
sistema ..., cosa que no es va ni tan sols pensar a la Llei de
finançament de consells, però diu, i acab amb aquesta frase que
jo crec que ho diu tot: “Afirma que la sortida de la crisi no
arribarà fins l’últim trimestre de l’any 2010.” Doncs no va ser
així, no va ser així.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Per tant, la gestió, la forma de gestionar i la forma de gastar
els doblers i els recursos òbviament no és la mateixa.
Continuu parlant de territori, el pacte va protegir amb la Llei
4/2008, una sèrie de zones que ja tenien dotació de serveis i
això, com molt bé sap el conseller, pot implicar que tots els
ciutadans haguem de pagar 700 milions d’euros, 700 milions
d’euros que es podrien dedicar a altres coses, perquè això
simplement es diu inseguretat jurídica.
El Partit Popular no ha desprotegit res del que el pacte va
protegir, a més a més fins i tot compleix sentències, i va
acomplir una sentència, la de Ses Covetes, que el pacte també,
a nivell municipal, a Campos, va tenir amagada per tal que
ningú no ho sapigués, una sentència on governaven vostès,
precisament.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Sí, sí, la va tenir amagada, la va tenir amagada.
(Continuen els aplaudiments i la remor de veus)
Per tant, aquesta llei, aquesta llei...,
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Alorda, silenci. Sr. Alorda, silenci.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
No, no surtin, no surtin, no surtin amb això; qui ha demolit
Ses Covetes? Qui ha acatat la sentència? Qui no l’havia
amagada a un calaix?...

Quant a la legalització d’urbanitzacions ilAlegals, es tracta
d’assentaments ilAlegals que formen una trama urbana, que es
troben molt edificats i on, per si no ho saben, viuen moltes
persones, centenars de persones. Tenen l’aparença, les
característiques d’una urbanització, però no, no ho són, no són
legals, i per ser-ho han d’incorporar aquesta legalitat a través
dels seus plans urbanístics i el propietari, òbviament, ha de
pagar les càrregues municipals i les infraccions que òbviament
li pertoquin.
En aquest sentit, aquest avantprojecte de la llei del sòl
preveu que es podran regularitzar tots els nuclis urbans que ja
tenen els carrers, alguns serveis bàsics i trama urbana
consolidada, perquè ho torn repetir, hem de donar solució a
qualque cosa que existeix, que no es pot esborrar, que hem
d’arreglar i que vostès, quan governaren, en dues ocasions, no
varen fer res.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(Més remor de veus i més aplaudiments)
No, amb això, amb això, amb això no ens donaran lliçons...,
(Més remor de veus)
... amb això ni amb res, a malbaratar sí, tal vegada a
malbaratar sí que ens donaran lliçons, amb això no ens donaran
lliçons, no, amb això no.
Miri, Balears és l’única comunitat autònoma que no té llei
del sòl i ara tendrà, a la fi, una regulació específica, evitarà les
interpretacions, eliminarà molta normativa farragosa i sobretot
permetrà ...
(Se sent una veu de fons inintelAligible)

I pel que fa referència a la legalització d’habitatges en sòl
rústic, es tracta d’edificis fets ilAlegalment, en què ja no es pot
fer res perquè ha prescrit la possibilitat de sancionar o d’ordenar
la demolició, és a dir que hi són, però és que són així, les
sentències diuen que han prescrit, doncs prescriu, no hi podem
fer res.
(Remor de veus)
Són edificis que de fet serien edificis ja amnistiats i que es
troben en una situació alAlegal i no es poden demolir, no es
poden demolir. Per tant, el Govern donarà tres anys als
propietaris per tal que, una vegada que passin per tot el tràmit
oportú, urbanístic, de planejament de cada un dels consells,
hauran de pagar una sanció en funció de les obres realitzades, un
15% el primer any, un 20% el segon any o un 25 el tercer any.

... permetrà, permetrà, ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Alorda, silenci. Sr. Alorda, silenci.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
... permetrà complir la disciplina, fer una gestió més fàcil als
veïnats, sobretot per a les petites obres. I no es tracta ni
d’urbanitzar ni de consumir més territori, sinó simplement
regular el que s’ha fet malament durant tots aquests anys i evitar
que es repeteixi, perquè mirar cap a una altra banda no arregla
res. Posar-se davant i donar una solució és el que fa un govern
responsable, aquesta és la diferència.
(Alguns aplaudiments)

I també els vull dir que el Partit Popular ha presentat una
esmena per incloure també aquells habitatges que s’han
construït a partir d’una llicència i que feia un magatzem agrícola
o una caseta, les famoses casetas de aperos.
(Remor de veus)
I no hi ha més ni major amnistia que mirar, torn a repetir,
cap a una altra banda, per no afrontar la situació, i això és el que
varen fer vostès durant vuit anys, criticar molt la gestió però no
prendre ni una sola decisió.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
S’ha comentat també la Llei de símbols, la Llei de símbols;
la veritat és que, francament, els ho dic francament, no acab
d’entendre el problema, no entenc el problema que vostès tenen
amb aquesta llei.
(Remor de veus)
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Miri, perquè l’objectiu no és que es faci ideologia en els
espais públics, jo entendria que vostès es queixassin si el que es
pretengués fos que el Partit Popular posàs símbols del Partit
Popular a les façanes dels edificis públics, ...

feren sostenible. Any 2011, dels 46,4 milions pressupostats per
gestionar la televisió pública, varen gastar 61 milions d’euros,
61 milions d’euros, i després fins i tot varen arribar a més de 90
milions d’euros.

(Remor de veus)

Clar, si gestionam així...

... però que vostès es queixin simplement, simplement...

(Remor de veus)

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

... que vostès es queixin, que vostès es queixin,...

Silenci!

No, això a nosaltres (...), altres coses.
Però mirin, que vostès es queixin simplement perquè
vulguem complir la normativa, perquè no es faci ideologia, que
no es faci política als edificis públics, de ver que no ho entenc.
Mirin, i vostès diuen que no és constitucional.
(Remor de veus)
No, no, ho diuen vostès...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci!
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
No, vostès saben precisament què ha fet aquest govern per
complir amb els criteris del Consell Consultiu. Mirin, torn
repetir, el que han de fer és el de sempre, el que no els agrada
als jutjats, el que no els agrada als tribunals, el que no m’agrada
deu ser ilAlegal i com que ho fa el Partit Popular és el pitjor de
tot. Això és el que passa.
(Aplaudiments)
Però supòs que serà tan constitucional com quan vostès
varen anar a la porta del Tribunal Constitucional a fer-se la foto,
per dir que quan nosaltres complíem la Constitució perquè el
que fèiem eliminar el criteri de requisit del català per ser un
mèrit i vostès i 50 senadors varen anar a la porta del Tribunal
Constitucional, per dir que complir la Constitució era
inconstitucional, ni va ser admès a tràmit. Poden anar una altra
vegada a fer-se la foto al Tribunal Constitucional!
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
...no fa falta mirar el model de gestió, no és necessari mirar
el model de gestió, simplement tiram els doblers i que venguin
els altres i que paguin. Idò mirin, senyors de l’oposició,
gestionam amb menys d’una tercera part de tot el que vostès
varen gastar, amb menys d’una tercera part, amb menys d’una
tercera part.
(Remor de veus)
I precisament tenim els índexs d’audiència més elevats que
mai no ha tengut aquesta radio i televisió autonòmica, mai no
havia tengut una radio i televisió autonòmica més audiència, per
molt que remenin vostès, per molt que remenin, mai no havia
tengut i mai no havien gastat tant vostès i nosaltres gestionar
amb tan poc.
(Alguns aplaudiments)
Una audiència de 853.000 persones a Balears que han vist en
algun moment l’emissió de la cadena. I és la quarta televisió
més vista, la quarta cadena més vista de totes les que hi ha
possibles per veure, de les 30 que hi ha a l’àmbit audiovisual. Jo
crec que les coses són com són, és la realitat. Són xifres, torn
repetir, totes les xifres que jo estic emprant són les xifres
publicades, contrastables, no manipulades i reals, per molt que
moguin vostès el capet.
I finalment també vull parlar de la privatització d’AENA.
Sempre hem estat clars en aquest sentit i crec que amb algú hem
estat clars, en concret amb el Grup MÉS. Amb el PSOE és
difícil, perquè un dia va cap una banda, un altre dia cap una altra
i no sabem realment què diuen...
(Alguns aplaudiments)

(Aplaudiments)
I qüestionen també la gestió de la ràdio i la televisió
públiques, on precisament hi ha tres models per gestionar una
ràdio i televisió, hi ha el model indirecte, el model de la gestió
públicoprivada o el model de la gestió directa. Nosaltres hem
optat pel model de la gestió directa perquè creim que és el
model que més s’ajusta i que garanteix la sostenibilitat no
només de la ràdio i televisió, sinó també de les productores amb
les quals també hem pactat, hem acordat, amb un acord
absolutament consensuat la Llei audiovisual. I mirin, el
compromís és mantenir, mantenir i fer sostenible la ràdio i
televisió autonòmiques, fer sostenible una cosa que vostès no

..., però amb el Grup MÉS sí que ho tenim clar, coincidim
amb això, amb el PSOE és complicat, torn repetir, un dia cap
una banda, un altre cap una altra i és difícil. Però tenim clar,
tenim clar que AENA ha de tenir una cogestió, una cogestió
donant entrada als representants de les diferents institucions
públiques i també donant entrada als representants empresarials,
que són els que coneixen la realitat per tal de fomentar,
impulsar, incrementar l’activitat aeroportuària en els nostres tres
aeroports i sempre defensarem aquest model, cap altre no en
defensarem. Per tant, estic content que en això estiguem
d’acord.
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I amb les taxes aeroportuàries, per primera vegada a la
història, s’ha aconseguit en el marc de les taxes aeroportuàries
que estiguin incloses les bonificacions -torn repetir- per als
denominats mesos vall, les bonificacions de les noves rutes i les
bonificacions per als passatgers amb connexió. Això significa
en els pressuposts generals bonificacions per als passatgers amb
connexió un 20%, 20% de bonificacions en rutes en temporada
baixa i 50% i 25% en funció de l’any, bonificació de noves
rutes.

(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció en torn de rèplica del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Francina Armengol, per un temps
de deu minuts.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

El pressupost general de l’Estat també augmenta en un
11,8% la partida destinada a la bonificació del descompte de
resident tant per al transport aeri com per al transport marítim.
També el sistema segueix plenament consolidat en benefici dels
ciutadans de les Illes i és la feina que està fent aquest govern.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern,
l’he escoltat tres hores llargues i avorrides avui en el Parlament
de les Illes Balears, ...

Senyores i senyors diputats -torn repetir-, he parlat en tot
moment de dades reals, com avui matí, contrastables, que són
a la seva disposició, que si no les troben publicades nosaltres els
podem facilitar on s’han publicat, el mitjà, l’entitat, el ministeri,
on estan publicades perquè són públiques, no són manipulables,
simplement estan posades damunt la taula perquè vostès
coneguin la realitat, una realitat -torn repetir- que curiosament
quan les coses amb dades reals anaven malament, vostès deien
que anaven bé, curiosament. I quan ara nosaltres deim que estan
canviant, però no perquè ens ho inventem, sinó perquè són
dades publicades, absolutament contrastables, reals, ara que, i
no ho diu aquest govern ni aquesta bancada del Partit Popular,
ho diuen les entitats, el ministeri, els mitjans de comunicació,
quan les coses reals milloren, vostès diuen que anam pitjor.

... ha dit una sola idea de futur, una sola? Ha fet una sola
proposta de com sortir-ne?

Mirin, per molt que vostès insisteixin, la realitat és la que és
i repetir mils i mils de vegades una mentida, mai no es
transforma ni en una milAlèsima part d’una veritat. Sí que els
vull dir que crida l’atenció la facilitat que tenen vostès, com
sempre, no m’ha sorprès, que acudeixin als temes personals, és
el normal quan no hi ha discurs, quan no hi ha arguments, quan
no hi ha idees, atacar el president.
(Aplaudiments)
Jo crec que això deu ser de les coses que no han sorprès
ningú. Des del principi de legislatura, des del minut 1 no hi ha
idees, no a tot i atacar la imatge del president. Torn repetir, no
és res que ens sorprengui. La seva estratègia no ha canviat en
res en aquests dos anys i mig. En qualsevol dels casos, senyores
i senyors diputats, aquest govern continuarà fent feina, assumint
els seus compromisos, assumint els seus reptes, assumint el seu
programa electoral, mirant sempre endavant i no evitant cap
tipus de problema per molt difícil que sembli. Com va dir
Juníper Serra i també ha comentat la portaveu del Partit
Popular: sempre endavant. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

(Petita cridòria)
Ha parlat de qualque projecte que pugui ilAlusionar la
ciutadania d’aquesta comunitat autònoma?
(Petita cridòria)
Ha proposat res, Sr. President? Per no fer, no ha estat capaç
ni de contestar el que li havíem plantejat des de l’oposició. Clar,
com que la rèplica la du escrita amb ordinador, Sr. President,
després improvisar és molt complicat per a aquelles persones
que no tenen ni idea del que passa a les Illes Balears, improvisar
una resposta a vostè se li fa impossible.
(Remor de veus)
Sr. President, du el retrovisor posat, fa dos anys i mig que és
president d’aquesta comunitat autònoma, dos anys i mig! Ja està
bé de parlar del passat, a vostè li encanta la legislatura anterior
i per què no ens parla, de la de Matas? I per què no ens explica
que fan els membres del Partit Popular a la presó? I per què no
ens explica aquella època fantàstica on una carretera, una
autopista d’Eivissa que havia de costar 8,5 milions en pagam
540? I la que té al darrera n’és responsable! Ja està bé,
president, ja està bé!
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Però jo no perdré el temps amb el passat, a mi m’interessa
el present i el futur de la nostra comunitat autònoma, sobre la
qual jo he parlat avui matí i avui capvespre, sobre la que jo he
fet propostes, sobre la que he dibuixat una realitat que a vostè
no li interessa, però és la realitat social d’aquesta comunitat
autònoma, desgraciadament, Sr. President, 106.000 persones a
l’atur a les Illes Balears que no mereixen ni una frase per part
del primer responsable d’aquesta comunitat autònoma. Això és
vostè, avui s’ha dibuixat, s’ha retratat, Sr. President, del que és
i del que significa per a aquestes Illes Balears.
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El seu govern -li ho repetesc- ha duit a aquesta comunitat
autònoma, per les seves decisions polítiques, més precarietat,
més desigualtat, més mentides com mai no havíem viscut en
aquesta comunitat autònoma i autoritarisme com mai no s’havia
viscut en aquesta comunitat autònoma...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
La realitat social, 106.000 aturats. Miri, Sr. President, li ho
he explicat, hi ha molts, desgraciadament moltíssims de
ciutadans que desgraciadament no tenen feina i els que la tenen,
la tenen en pitjors condicions, i d’això vostè no en parla. Per
què no ens explica què fa perquè no augmenti la contractació a
temps parcial com està succeint a les Illes Balears? S’ha adonat
que els contractes indefinits han baixat un 8,9% i els contractes
temporals creixen un 18,13%? Sr. President, se n’ha adonat que
4 de cada 10 contractes són a temps parcial i no a temps
complet? Se n’ha adonat que 1 de cada 2 contractes ja només
tenen una durada de 3 mesos i a l’estiu tots eren, quasi 2 de cada
10, menors de 7 dies? Se n’ha adonat, Sr. President, que la gent
que només cotitza aquest temps no té dret a prestacions els
mesos d’hivern? Se n’ha adonat que aquest hivern serà duríssim
perquè molta gent no tendrà cap prestació econòmica i vostè no
té pressupostada cap ajuda per a aquests ciutadans i ciutadanes?
Se n’adona d’aquesta realitat? Li interessen aquests problemes
de la ciutadania de les Illes Balears?
I el seu gran absent, Sr. President, els joves d’aquesta
comunitat autònoma. Se n’adona que fugen de casa nostra
perquè aquí no tenen futur, perquè no tenen present ni tenen
futur? Se n’adona que els que volen estudiar, n’hi molts
d’aquests que, perquè vostès els ha apujat les taxes
universitàries, no poden fer-ho? Sap vostè que hi ha famílies
que tenen dos fills i han d’elegir quin dels dos pot estudiar?
Vostè creu que això és lògic en el segle XXI? Se n’ha adonat,
Sr. President, que des que vostè governa, en un any, en un any
4.000 joves han perdut la seva feina? Vostè això no ho troba
preocupant? Jo d’això en faria una reflexió i faria qualque
proposta.
Sr. President, les seves propostes de reactivació econòmica
eren, avui no n’ha parlat gaire, però els famosos..., les
declaracions d’interès autonòmic, aquells projectes que ens
havien de dur feina a balquena a les Illes Balears. Bé, en va
donar un a Magaluf. Què ha proposat ara després de dos anys,
l’empresa? Han proposat als treballadors passar a fer feina de 9
a 6 mesos, al final se’n pacten 7, però anam a la reducció de
temporada. Què significa això? Que dels 24 mesos només en fan
feina 12, cobren 4 mesos d’atur i 8 mesos sense cap prestació.
Aquesta és la recuperació econòmica del Sr. Bauzá, aquesta és
la recuperació econòmica del Sr. Bauzá.
(Alguns aplaudiments)
Sr. President, passem al que ha fet vostè, que és el que
interessa als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma i el que
preveu fer. Hem parlat de la situació econòmica real, ni suport
als aturats, ni suport a què trobin feina, ni suport al petit
comerciant, ni suport a la indústria, ni suport al teixit econòmic
de les Illes Balears, o sigui, no tenim recuperació econòmica. I
en drets socials què ens ha fet, Sr. President?
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Parlem d’educació, que vostè s’ha estès..., . a la fi ha parlat
de les manifestacions, però no ha parlat del que és greu, vostè
ha destrossat l’educació pública de les Illes Balears. Qui ha fet
les retallades? Qui ha eliminat 1.000 professors? Qui ha
eliminat els programes de suport? Qui ha llevat els programes
dels nins que tenen necessitats especials? Miri, mentre hi hagi
una mare com aquesta, que avui surt a un mitjà de comunicació
d’Eivissa, que diu que el seu fill no ha pogut començar l’escola
encara ara, Sr. President, ho miri, que això li interessa més que
el que li pugui dir el Sr. Gómez...
(Remor de veus)
... això li interessa, el que diu aquesta mare, que el seu fill no
ha pogut començar l’escola ara, el mes de novembre perquè té
necessitats especials i vostès no li han posat l’AT que necessita
a l’escola. Aquesta és la realitat de l’educació pública de les
Illes Balears gràcies a la seva nefasta gestió, la seva i de la seva
consellera.
I ja està bé de mentir, Sr. President de les Illes Balears, el
fracàs escolar a les Illes Balears, que és un problema greu,
nosaltres quan vàrem governar estava al 42,1%, l’època
fantàstica època del Sr. Matas i del Partit Popular, el vàrem
deixar en un 35,7%. Per tant, la legislatura que més ha disminuït
el fracàs escolar és quan ha governat aquest grup parlamentari
i el pacte de progrés a les Illes Balears.
(Alguns aplaudiments)
I la seva obsessió de la imposició del TIL, després parla de
llibertat, bé, parlem de què és llibertat; llibertat és elegir, no és
veritat? Quin model hi havia a les Illes Balears? Immersió
lingüística, Sr. President, estudiï-s’ho, no n’hi ha haguda mai!
No hi ha cap normativa a les Illes Balears...
(Remor de veus)
... no hi ha cap normativa, treguin-me-la!
(Remor de veus)
No hi ha cap normativa a les Illes Balears d’immersió
lingüística, hi havia un decret de mínims aprovat en una
legislatura del Partit Popular i a partir d’aquí, llibertat, llibertat
a cada centre per decidir com feien el seu projecte lingüístic,
llibertat als pares i mares, als docents, a l’administració i al
consell escolar.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
La llibertat que vostès han llevat als ciutadans d’aquesta
terra, perquè imposar un decret llei contra tota la comunitat
educativa, és llevar la llibertat als pares, a les mares, als docents,
als alumnes i a tota la comunitat educativa.
(Alguns aplaudiments)
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I a vostè li pot semblar que 100.000 ciutadans al carrer no
són res, a mi em sembla que dóna esperança a aquesta
ciutadania. Ho tornaré dir avui, jo me’n sent orgullosa, de gent
que ha sortit al carrer, ha perdut el seu sou, però ha defensat
l’educació pública de les Illes Balears.
(Alguns aplaudiments)
Sanitat. La seva proposta és: no farem res aquesta
legislatura. Ho han entès bé senyors diputats? No farem cap
escola nova, no farem cap nou centre de salut, no farem cap
plaça de residència, no farem res perquè som uns inútils.
Aquesta és la realitat, Sr. President, no n’hi ha d’altra. Aquesta
és la realitat.
Sanitat. La llista d’espera, Sr. President, ha pujat de 51 a 108
dies d’espera per a una intervenció quirúrgica a les Illes Balears,
això és el que hi ha, això és el que hi ha. Però és que, a més,
tothom ho sap, hi ha 100.000 persones en llista d’espera a la
sanitat pública, tothom sap que està esperant molt més del que
havia esperat mai en aquesta comunitat autònoma per poder ser
atès.

(Alguns aplaudiments i aldarull)
Ja està bé! Com que em queda molt poc temps, perquè jo
només tenc deu minuts i vostè tres hores per a no dir res, Sr.
President, vegem com han gestionat el pressupost públic.
(Remor de veus)
Vostè que ha parlat aquí de què són tan bons gestors, bé, idò,
el que tendrà el deute més alt de les Illes Balears, l’històric, serà
vostè, Sr. President, l’hi vàrem deixar en 4.560 milions d’euros;
no som jo que ho dic, no som jo que ho dic, eh? Plan
económico financiero fet pel seu govern, eh? La previsió de
deute pel seu govern feta i presentada a Madrid per a l’any 2014
és un deute de 7.000 milions a les Illes Balears, 7.000, Sr.
President.
(Remor de veus)
7.000. Per fer què? Per no fer cap escola, per no fer cap
centre de salut, per no fer cap plaça residencial.
(Més remor de veus)

La radioteràpia, Sr. President, no faci demagògia, vostè aquí
quantes vegades ha votat en contra de la radioteràpia a Eivissa?
Ja està bé! Ja està bé! Sí, Sr. President! Sí, Sr. President!
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I el que no li consentiré, el que no li consentirà el meu grup
després d’haver fet el que vostès han fet a la sanitat pública, és
que vengui aquí a fer demagògia amb la mort d’una persona. Jo
no havia sentit res tan vergonyós en la meva vida, tan ...
(Remor de veus i petita cridòria)
... no havia sentit res tan vergonyós en la meva vida com el
que he vist avui capvespre. Desgraciadament Alpha Pam no hi
és per poder explicar la por que tenia al cos perquè li
demanaven els papers que no podia tenir, la por que tenia en el
cos perquè no podia pagar el que vostès li demanaven per
l’atenció sanitària, la por que tenia en el cos perquè estan
perseguint els immigrants ilAlegals a les Illes Balears!
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
La por que té al cos una persona a qui no garanteixen el dret
a la salut pública...
(Continua la remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:

Saben què passa? Saben què passa? No, no, tampoc no
paguen, tampoc no paguen. Tampoc no paguen. Saben què
passa?, que han constrenyit l’economia i no hi ha ingressos.
Això és el que passa, senyors del Partit Popular, això és el que
passa, que han constrenyit tant l’economia que ningú no pot
consumir res perquè ho han destrossat tot. Aquesta és la realitat.
No puc parlar del pagament a proveïdors perquè no tenc
temps...
(Alguns aplaudiments)
...però tot això que tenim en aquesta comunitat autònoma per
decisions polítiques seves, Sr. President de les Illes Balears, és
culpa del fet que hem tengut un president que efectivament s’ha
preocupat molt d’ell mateix, de protegir-se ell, de (...) els seus
propis negocis, de protegir-se. Vostè està molt protegit, sí, Sr.
President, ha utilitzat tots els mitjans públics per poder-ho fer,
però s’ha oblidat de defensar les Illes Balears, i vivim dos anys
i mig que vostè ha deixat de defensar els interessos d’aquesta
terra, i vostè ens ha posat a la cua d’Espanya, i vostè no ha
defensat les inversions estatutàries.
Miri, Sr. President, aquí hi ha el document que diu clarament
l’acord de la passada legislatura dels 2.800 milions d’euros que
havien d’arribar durant els set anys que marca l’Estatut
d’Autonomia, firmat pel secretari d’Estat d’Hisenda, amb data
claríssima de setembre del 2007; 2.800 milions d’euros, Sr.
Marí, que ha de defensar, ha de defensar!

Senyors diputats, silenci!
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, és una vergonya el
que ha fet avui capvespre. I s’ha oblidat de dir el més important,
a Alpha Pam el varen atendre els metges de Can Picafort perquè
varen fer objecció a la seva llei del Partit Popular! Ja està bé!
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No podem perdre aquesta quantitat econòmica a les Illes
Balears, i des que vostès governen la realitat és traumàtica, des
que vostès governen no han aconseguit..., ja no que hagin sabut
negociar, que no en saben, no han aconseguit presentar un sol
projecte, perquè com ha quedat clar no tenen una sola idea, per
tant no saben fer un sol projecte per demanar les inversions de
l’Estat a les Illes Balears, perquè la seva resposta diu claríssim:
“El Govern no té constància que s’hagin presentat propostes de
convenis a Madrid”. Si són vostès que no els han presentat, per
tant no els podem cobrar perquè no fan la feina.
I a més que no cobram les inversions estatutàries, a més
d’això, ara em diuen que l’excusa és perquè el que va arribar el
pacte ho va gastar en despesa corrent. Ja li ho vaig dir l’altre dia
al Sr. Marí; miri, la Sra. Salom -li explic el cas com ha d’anar-,
el consell desvia 10 milions d’obres i carreteres del ministeri de
Madrid per pagar despesa corrent; jo no la critic, però això vol
dir que no renuncia als doblers de Madrid. Per tant jo li deman,
Sr. President, que no renunciï a les inversions estatutàries.
Negociï-les políticament, i si no pot dugui-ho al tribunal perquè
ho guanyarem, perquè és en defensa dels interessos de la
ciutadania de les Illes Balears, perquè així ho marca l’Estatut
d’Autonomia i així ho marca la nostra norma orgànica. Per tant,
per favor, president, defensi els interessos de les Illes Balears;
igual que li deman la defensa de les inversions estatutàries li
deman, Sr. President, que no consenti aquests pressuposts
generals de l’Estat del 2014.
Em torna a dir vostè que tenim 74 milions. Bé, vostè m’ha
mostrat gràfiques, diverses. Bé, governs del Partit Socialista...
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Acab, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, les seves
decisions han estat dramàtiques per a les Illes Balears,
dramàtiques. No ha complit amb les expectatives, no ha estat el
president que havia de negociar i havia d’arreglar la crisi
econòmica i havia d’aconseguir doblers des de Madrid. Vostè
és un president aïllat del món, de la realitat, de la societat. Vostè
no parla amb ningú, vostè no ha parlat amb la comunitat
educativa, vostè no ha parlat amb els metges, vostè no parla
amb la gent del carrer. Vostè va tot el dia de viatges per fora;
dimarts o dimecres ja se’n torna anar a BrusselAles, no és vera?,
això és el que li agrada, viatjar a costa dels doblers públics. Mai
no havíem tengut un president...
(Remor de veus)
Mai no havíem tengut..., escoltin bé...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Armengol, ha d’acabar.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Sí, acab, Sra. Presidenta. Perdoni’m, però és que el president
ha parlat molt... Mai no havíem tengut...
LA SRA. PRESIDENTA:
Ha d’acabar.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Armengol, ha d’anar acabant.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
...governs... Acab, Sra. Presidenta. Governs del Partit
Popular, el que arribava a les Illes Balears, el que arriba des que
hi ha els senyors Rajoy i Bauzá, que és nefast per a les Illes
Balears, nefast per a les Illes Balears.
(Remor de veus)
Els 74 milions d’euros no hi són. Distingeixi entre els
desitjos i les realitats.
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, silenci, per favor.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. L’any passat ens va dir que
tendríem 90 milions. Cada any em conta el mateix; fa un any,
d’això, eh? Ara acabam el 2013, ara resultat que els 90 milions
són als pressuposts del 2014 i quan els hàgim negociat els
cobrarem. Amb allò dels 74 milions, exactament igual, Sr.
President. Hem perdut un any, i la nostra terra dos anys i mig
amb la seva presidència del govern.

Mai no havíem tengut un president a les Illes Balears que
viatjàs tant i que aconseguís tan poc per a aquesta comunitat
autònoma; i li afegesc que mai no havíem tengut un president
tan prepotent, tan autoritari, tan poc proper a la ciutadania
d’aquesta comunitat autònoma, que no es mereix això.
Acab, Sra. Presidenta...
LA SRA. PRESIDENTA:
Acabi ja.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Acab, Sra. Presidenta. Miri, jo li he fet propostes de futur
per a aquesta comunitat autònoma, durant dos anys i mig li hem
anat fent propostes. Avui li he tornat fer tota una sèrie de
propostes. M’agradaria, Sr. President, que em contestàs a les
propostes que li he fet com a Grup Parlamentari Socialista. Què
li pareix que blindem els drets socials d’aquesta comunitat
autònoma? Què li pareix que apostem per la recerca, el
desenvolupament i la innovació, que des que vostè governa han
caigut en aquesta comunitat autònoma? Què li pareix que
intentem millorar el finançament de les Illes Balears?
Contesti’m perquè crec que és molt important.
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I acab, ara sí. Sr. President, no sigui un covard, no pugi ara
a aquesta tribuna i em tregui temes que jo ja no podré contestar,
i sobretot, president, dediqui’s...

Resulta que no és vera i jo em vull explicar, i a posta deman
la paraula per alAlusions.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, per favor. Em demana alAlusions...
Sra. Armengol, acabi.
(Remor de veus)
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Perdonin. Jo no hi era. Què és exactament el que li ha dit?
...dediqui’s...
LA SRA. SALOM I COLL:
LA SRA. PRESIDENTA:
Però ja.
(Remor de veus i petita cridòria)
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Sí, és la darrera frase. Dediqui’s a parlar dels ciutadans i les
ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma i de les seves
problemàtiques. Ara que, després d’haver-lo vist l’altre dissabte
a La Sexta dient les mentides que va dir, qualsevol cosa m’esper
de vostè.
Moltes gràcies.

La Sra. Armengol ha dit, ha tret un titular de premsa on deia:
“La Sra. Salom ha desviat 10 milions d’euros de carreteres cap
a despesa corrent”, i això és fals. Jo des que som presidenta del
Consell Insular de Mallorca...
LA SRA. PRESIDENTA:
Li don la paraula. Digui.
(Remor de veus)
LA SRA. SALOM I COLL:
...tots els doblers que han arribat per a carreteres s’han gastat
en carreteres, i això va a missa, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)
(Continua la remor de veus i alguns aplaudiments)
LA SRA. SALOM I COLL:
(Petita cridòria)
Sra. Presidenta, volia demanar la paraula per alAlusions.
EL SR. THOMÀS I MULET:
(Remor de veus)
La Sra. Armengol ha dit: “Na Maria Salom ha dit...”, i el que
ha dit és fals, i ho volia desmentir per alAlusions.

Sra. Presidenta, en aplicació de l’article 76.1, per alAlusions
del president.
(Cridòria)

(Petita cridòria)
LA SRA. PRESIDENTA:
Ha dit el meu nom i el meu llinatge.
Sr. Thomàs... Sr. Thomàs...
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. THOMÀS I MULET:
A veure, silenci, per favor! Silenci, silenci. Senyors diputats,
silenci. Senyors diputats, silenci perquè no sent res.
No puc decidir perquè no hi sent. Per favor, tenguin una
mica de silenci, és que no sé què em demanen.
Un segon, per favor. Sra. Salom...

El Sr. President ha mencionat aquesta persona literalment...
LA SRA. PRESIDENTA:
Una cosa és la intervenció... Sr. Thomàs, Sr. Thomàs, una
cosa és una lectura d’una notícia, que és el que jo he sentit, una
lectura de diari, que aquí es fa cada dia...

LA SRA. SALOM I COLL:
(Continua la remor de veus)
Article 71, article 71. La Sra. Armengol des de la tribuna ha
dit: “Na Maria Salom ha desviat 10 milions d’euros del consell
insular cap a...”

...i l’altra és una inexactitud, una inexactitud.
No té la paraula. No té la paraula.

(Petita cridòria)
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que no hi hagi cobertes les necessitats educatives especials de
les escoles, Sr. Bauzá.

No té la paraula.
(Remor de veus i aldarull)
No té la paraula. No té la paraula.
Sr. Thomàs, no té la paraula.
Senyor..., no té la paraula perquè no li toquen alAlusions. Són
inexactituds. Ha llegit un retall de diari, Sr. Thomàs, i passa
cada dos per tres en aquesta cambra. No és el mateix que una
inexactitud. Sr. Thomàs, hem de continuar el debat. Gràcies.
Torn ara, torn ara de rèplica del Grup Parlamentari MÉS. Té
la paraula el Sr. Gabriel Barceló per un temps de deu minuts.
(Continua la remor de veus)

Això sí, vostès ens diuen que estan molt preocupats pels
alumnes; durant la vaga a la Sra. Camps la vàrem sentir no sé
quantes vegades que no podien perdre els alumnes classes per
mor de les vagues. Idò substitueixin els professors que estan de
baixa, si els alumnes no poden perdre classes; no ho fan, però,
perquè les seves polítiques de retallades ho impedeixen.
Ha dit que hi ha ajudes per a emancipació dels joves? Miri,
és que justament aquests dies ha sortit en els diaris que només
tres de cada deu joves es poden emancipar, Sr. Bauzá, només
tres de cada deu joves es poden emancipar, Sr. Bauzá. Per cert,
ja que li agrada dir dades, les dades que vostè ha dit, Consejo de
la Juventud de España: en los últimos seis meses -estam parlant
de 2013, Sr. Bauzá- en los últimos seis meses la tasa de
emancipación de las personas de menos de 30 años en Illes
Balears ha experimentado un retroceso, dades oficials, Sr.
Bauzá.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Sr. Bauzá, es veu que viatja molt, perquè, producte del jet
lag permanent en què viu, ha parlat molt de l’anterior govern i
poc o res del present i del futur.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I es veu que no escolta, Sr. Bauzá, es veu que no escolta,
perquè al llarg de la meva intervenció he fet molta referència a
la seva intervenció d’avui matí, però tenia la rèplica escrita i
havia de dir que nosaltres dúiem la nostra intervenció escrita.
No ens escolta com no escolta els ciutadans i les ciutadanes,
i això és més delicat. 100.000 persones varen sortir al carrer;
vostè ha dit com a mínim avui que és respectable, ja hem
millorat un poquet, però que no canviaran el programa del
Govern per aquestes 100.000 persones. No, no el canviaran; no
canviaran la universitat, l’Assemblea de docents, els pares i les
mares, tothom. No, no el canviaran. Però el seu programa deia
moltes coses, parlava de consens, parlava que els canvis
s’havien de consensuar perquè no hi hagués problemes amb
l’alternança política. On és aquesta part del seu programa?
Diu que la societat va triar, que el 2011 va triar. Però és que
llavors ha continuat triant, la societat. Quan va sortir el seu
decret de lliure elecció de llengua va triar, i va triar
ensenyament en la llengua pròpia de les Illes Balears en un
90%, Sr. Bauzá; els pares i les mares varen triar, i la segona
vegada, novament a través dels consells escolars, varen tornar
a triar, perquè varen acceptar tots els projectes lingüístics del
seu primer TIL, molts a través de l’article 20, varen tornar a
triar. Però és igual, aquestes dues vegades que han triat no val,
el que importa és el que diu el Sr. José Ramón Bauzá.
I diu que hi havia una vaga per motius polítics. Sí, motius
polítics contra la seva política, contra la seva política, Sr. Bauzá,
una política que ens ha duit a tenir 1.000 professors manco;
destinam a personal d’educació 61 milions manco que el 2010,
61 milions de reducció de personal, Sr. Bauzá. Una política que
ha fet que hagi baixat el pressupost d’educació de 861 milions
que es varen gastar el 2010 a 741 el 2014. Una política que ha
fet que no hi hagi ajudes per a menjador. Una política que ha fet

Parlant de dades oficials, la Sra. Consellera d’Afers Socials,
que s’ha posat tan nerviosa, dades oficials que he donat jo sobre
les persones que tenen dependència ateses en dependència: març
de 2011, 10.502; octubre de 2013, 10.471. No cobreixen ni les
baixes, dades oficials del Ministeri de Serveis Socials, Sr.
Bauzá. O el que es destinava a dependència el 2010, dades
oficials de la web de la CAIB: 40,3 milions, 40,3 milions. Bé,
ha dit que no es va fer res, que no es va fer res durant el pacte de
progrés; 620 places en persones majors, 600 places per a
discapacitats. La realitat és que el seu pressupost de benestar
social ha passat que es gastaven 150 milions el 2010 a 144..., a
135 milions per a l’any que ve, el seu pressupost.
Salut. Bé, allò cert és que els concerts sanitaris amb entitats
privades pugen. Baixa, en canvi, el capítol 1 de personal. Tenen
128 llits tancats de mitjana anual als hospitals públics. I ja si
que..., jo la veritat és que allò del Sr. Alpha Pam... Em sap molt
de greu haver de parlar del Sr. Alpha Pam perquè no és aquí.
(Remor de veus)
S’imagina que algú proper seu morís de tuberculosi a
Mallorca? S’ho imagina? Segur que mouria cel i terra, segur. Jo
almanco ho faria, Sr. Bauzá, jo ho faria. Deixi la família del Sr.
Alpha Pam tranquilAla, deixi la família tranquilAla...
(Més remor de veus)
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...una família que no coneix el nostre sistema sanitari. Miri,
Sr. Bauzá, els Metges del Món li varen denunciar aquesta
situació, el varen advertir. Amnistia Internacional li ha entregat
61.168 firmes exigint atenció mèdica per als immigrants. No
som nosaltres que li ho estam dient, li ho està dient Amnistia
Internacional, li ho està dient Metges del Món, Sr. Bauzá. Ah,
i per cert avui ja ha rectificat, ja se n’ha adonat que era un escrit
del fiscal, perquè l’altre dia ens parlava que aquí hi havia una
sentència amb el Sr. Alpha Pam. Sí, li ho vaig escoltar, una
sentència. No, la justícia no ha dictaminat res, no ha dictaminat
res; ha fet el fiscal una proposta d’arxiu, per cert, de la denúncia
que havien posat les ONG, una denúncia que vostès diuen que
està polititzada, perquè la denúncia que ha posat el Grup MÉS
continua als jutjats, eh?, hi continua.
Miri, Sr. Bauzá, ha parlat de diàleg amb el sector del
comerç. Però com pot dir que estan dialogant amb el sector de
comerç si ells tot el dia estan dient que estan..., en aquests
moments el comerç s’està morint gràcies a totes les seves
actuacions?, les actuacions prèvies del Sr. Aguiló i les que ara
continua fent el seu govern. Una pregunta: què farà amb la
petició de zona turística de gran afluència de Marratxí?
Contestin, què faran?, perquè aquesta pot ser la punyalada
definitiva al teixit comercial de petit i mitjà comerç de Palma,
la punyalada definitiva. Sap les conseqüències que tendrà
damunt Palma de pressió si Marratxí té aquesta zona de gran
afluència turística?
Finançament. Bé, ja hem vist els gestos del Govern cap a les
Illes Balears amb les inversions dels pressuposts generals de
l’Estat. El finançament actual qui va denunciar que no
arribaríem a la mitjana anual vàrem ser nosaltres, qui ho va
denunciar i, per cert, vàrem proposar la fórmula, en el Senat i en
el Congrés, vàrem proposar la fórmula perquè s’igualàs a la
mitjana el finançament autonòmic. Per cert, sap qui hi va votar
en contra? Pot replicar, si vol, la Sra. Presidenta li donarà
rèplica. Sap qui hi va votar en contra? La Sra. Maria Salom, que
somriu. La Sra. Maria Salom va votar contra una esmena
pactada aquí a Balears amb el Cercle Econòmic i Financer...

Parlant de deute, m’ha retret aquesta paraula meva de la
conselleria del deute. Bé, idò sí, efectivament, per pagar el
deute, de moltes coses; recordi: metro, Palma Arena, Palau de
Congressos, IB3 d’en Matas... Recordi-ho. Però és que, del
deute, vostès també en poden parlar; en poden parlar en el País
Valencià; en poden parlar a l’Ajuntament de Llucmajor, que
avui matí he vist el batle per aquí; podem parlar del deute de
l’Ajuntament de Marratxí que vostè gestionava, de la seva
eficaç gestió, i que ara en aquests moments la Sindicatura de
Comptes l’ha deixada ben reblanida, aquesta gestió.
Miri, vostè va prometre que només es gastaria allò que tenia.
Ha continuat criticant l’excessiu endeutament del govern
anterior, però allò cert és que en els tres exercicis pressupostaris
que vostè ha presentat ha incrementat l’endeutament al màxim
que ha pogut, 355 milions d’increment per al 2012, 188 milions
d’increment per al 2013, 378 milions per al 2014; arribam ja als
6.000 milions d’endeutament. Evidentment està clar que vostè
ha dit “i si no fos pel que tengués abans”, “si no fos per aquell
endeutament”, “si no fos per..., hagués baixat els imposts”. Miri,
hi ha un banc del “si no fos”, hi ha un banc del “si no fos”. Però
vostè no deia que el programa és un catecisme irrenunciable?,
no ho diu? Segons per a què, segons per a què.
Per cert, tant de que braveja del tema de proveïdors, dada
oficial, que tant li agraden, Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, dades del primer semestre de 2013:
ens situa a la cua en pagament a proveïdors; la seva gestió,
2013, ministeri, dades oficials, ens situa a la cua en pagament a
proveïdors.
Ah! Per cert, per cert, no és gràcies a vostès que s’han tomat
Ses Covetes, l’esbucament de Ses Covetes no ha estat gràcies a
vostès, ha estat gràcies a una lluita judicial durant vint anys que
va mantenir gent del GOB i gent del PSM que varen aconseguir
al final guanyar a un ajuntament del Partit Popular que es va
negar contínuament i que va fer tot el possible perquè no hi
hagués, perquè no es pogués esbucar Ses Covetes.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(Remor de veus)
...per igualar-nos a la mitjana. El Partit Popular hi va votar
en contra, el Partit Popular de les Illes Balears.
Miri, som els darrers en fons de la Unió Europea, som els
darrers en inversions dels pressuposts generals de l’Estat, som
els darrers en finançament autonòmic. Si tenguéssim un
pressupost com el d’Extremadura, amb un finançament com el
d’Extremadura, disposaríem de 1.200 milions més per a
educació, per a salut i per a serveis socials, de 1.200 milions
més! És a Madrid, governi qui governi, que ho consenten; ja li
ho he dit avui matí, Rajoy, Zapatero, és igual, és igual, Aznar,
qui hagi estat.
(Remor de veus)
Per cert, nosaltres no ens conformam a arribar a la mitjana,
eh?, no ens conformam. Després de 30 anys d’espoli fiscal no
ens conformam. La mitjana simplement seria arribar a una
justícia mínima, però no compensaria tot el dèficit històric que
tenim durant anys.

Fins el darrer dia ho va intentar l’ajuntament del Partit
Popular, fins i tot gastant doblers dels ciutadans i ciutadanes.
Per tant, cadascú que tengui el que tengui.
Llei de símbols, no entén el problema. Aquest símbol
denuncia la violència de gènere, és una política denunciar la
violència de gènere, o no és una política denunciar la violència
de gènere? És un símbol polític, per a mi és un símbol polític,
però ara s’haurà d’autoritzar. Si algú, tal dia com avui, vol a
l’escola posar aquest símbol s’haurà d’autoritzar perquè el Partit
Popular no vol que aquest símbol aparegui a la façana.
Diu, jo entendria el problema si el que volguéssim -ha ditsi el que volguéssim és posar símbols del Partit Popular. És que
els he veig capaços, eh!, els veig ben capaços, els veig ben
capaços.
(Remor de veus)
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Mirin, diran el que voldran, però aquesta és una normativa
contra la llibertat d’expressió, els ha molestat tant, tant, veure a
les façanes de qualque institut o de qualque escola de les Illes
Balears un símbol que representa l’estima a la nostra llengua, ni
més ni pus, polític, per descomptat, tot és política, un símbol
que representa l’estima a la nostra llengua, una llengua que ens
uneix a tots, en teoria, perquè vostès veig que no hi estan molt
d’acord. Aquesta és la realitat del que hi ha rere la Llei de
símbols.
Vaig acabant. El PP fa una gestió tan directa d’IB3 que la
dirigeix des del partit, primer la va dirigir el Sr. Gómez, cas
únic en el món democràtic europeu i occidental, un membre del
Govern dirigint directament la televisió. I llavors, el canvien i
posen un exsenador del Partit Popular. I un consell de direcció
íntegrament del Partit Popular, que jo li he denunciat i no m’ha
contestat. M’ha parlat de tota l’herència rebuda i tota... en
podem parlar de deutes d’IB3 dels temps de Matas de com es va
concebre, un consell de direcció íntegrament del Partit Popular.
Ni a Canal 9 passava això.
És possible, com diu el Partit Popular, que hi hagi, o que
estiguem sortint de la UCI, n’hem d’estar contents si és així,
hem d’estar contents de qualsevol recuperació, però el problema
és que cronifiquen la societat amb precarietat, amb sous baixos,
amb més pobresa, amb joventut que se n’ha d’anar, amb milers
de famílies sense cap recurs econòmic.
L’altre dia hi havia un pare que em deia, tenc un fill de 28
anys que no ha pogut fer feina mai, a la seva edat jo tenia dos
fills i mitja hipoteca pagada. Ha canviat la cosa, Sr. Bauzá.
Vostè no s’adona.
Aquesta és la sortida que es visualitza, precarietat i pobresa,
més pobresa.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Torn ara de rèplica del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Mabel Cabrer, per un temps de deu minuts.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. He
escoltat les rèpliques d’avui horabaixa i la veritat és que era tot
molt previsible, eren molt previsibles les desqualificacions
personals, era molt previsible el no a tot, era molt previsible la
manca d’aportacions sòlides i viables, eren previsibles les xifres
manipulades, les mentides, i ho vàrem viure amb el recurs de
carreteres, era previsible cercar problemes a tot, fer un drama a
tot, era previsible que fossin el Robin Hood dels pobres, aquells
pobres als quals varen deixar sense pressupost i que varen
duplicar, i era previsible la seva amnèsia.
Però hi ha una cosa, senyores i senyors diputats, que no era
previsible avui per a ells, i el que no era previsible per a ells és
que estiguessin davant un govern que amb dos anys i mig ha
estat capaç de fer les reformes que ells no varen voler fer, que
hi hagués un govern que aguantàs mentre ells empenyien els
colAlectius contra el Govern i que aquest govern hagi canviat la
tendència econòmica i hagi reduït durant dotze mesos
consecutius la llista de l’atur. Això no era previsible.
Mirin, quan jo preparava aquest debat mirava el debat de
l’any anterior i realment, realment aquell debat era difícil, en
aquell debat totes les xifres macroeconòmiques eren dolentes
per a les Illes Balears, estàvem en ple moment d’ajustos i
reformes i ara no, la situació en aquest debat és molt diferent i
gràcies a la feina d’aquest president i d’aquest govern, i per això
el volem felicitar.
(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Barceló, ha d’acabar.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Vaig acabant. Ens diuen que sortim de la recessió, que va tot
molt bé, bé, idò, ningú no se’n tem, perquè si és així, l’IVA
cultural pot tornar al 4%, ja que ha acabat la recessió; si és així
els mestres i els treballadors públics poden cobrar el cent per
cent de les baixes, ja que estam sortint de la recessió; es poden
contractar metges perquè les llistes d’espera disminueixin de
bon de veres, perquè efectivament sortim del pou.
Mirin, si ens en sortim serà fruit d’aquesta terra i del treball
dels illencs, serà fruit de la feina d’empresaris, de treballadors,
de gent que creu en el país, no gràcies a vostès. Einstein deia:
“Existeix una força motriu més poderosa que l’electricitat i
l’energia atòmica, la voluntat”. Idò, serà la voluntat d’aquest
poble la que ens farà sortir d’aquesta crisi.

I per això, han de dir que han de canviar de terç i han de dir
que el Govern és autoritari, que és un ilAluminat, que és fanàtic,
han de dir que vivim d’esquenes a la realitat, fan un melodrama,
fan un melodrama del tipus Lo que el viento se llevó, és que jo
crec que ni Escarlata O’Hara representa com la Sra. Armengol
el drama, el drama i escenifica el drama que se’m romp l’ànima,
que m’indigna...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
... tot aquest melodrama que no feia quan ella governava.
Idò, no, senyores i senyors diputats, a aquest govern no li han
deixat marge per al diàleg, qualsevol problema s’ha
magnificat...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, senyors diputats, silenci.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies.
... qualsevol problema s’ha usat com a arma política.
(Alguns aplaudiments)

4716

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 107 / 26 de novembre del 2013

Mirin, tenim un exemple, el Pla d’ocupació de les Illes
Balears. Ells varen fer un Pla d’ocupació l’any 2009, en ple
procés de duplicació de l’atur, i, sap què va fer el Partit Popular
en aquesta cambra? Va felicitar el Govern per presentar un pla
d’ocupació. Saben què han fet amb el Pla d’ocupació que acaba
de presentar el Govern? Ni se l’han mirat i ja diuen que no.
Aquesta és la diferència.
(Alguns aplaudiments)
I dir mentides, dir mentides i manipular l’opinió pública, i
avui ho han tornat a fer amb la mort del Sr. Alpha Pam. La mort
del Sr. Alpha Pam que nosaltres hem volgut deixar clara la
manipulació política, el que varen armar i el que varen enganyar
als ciutadans de les Illes Balears. I jo vull llegir el que diu el
fiscal fa deu dies, dia 12 de novembre de l’any 2013, el que diu
un fiscal de les Illes Balears d’aquesta utilització política, diu
textualment: “En sus más de veintidós años de ejercicio
profesional el fiscal que suscribe jamás había asistido a una
maliciosa utilización tan evidente de la acción penal para lejos
de descubrir la verdad satisfacer otro tipo de pretensiones
políticas.”
(Remor de veus)
Diu textualment: “que el fallecido Sr. Pam sí recibió
asistencia, primero en el PAC de Can Picafort y
posteriormente en el Hospital Comarcal de Inca y el propio
escrito de la representación procesal del padre del fallecido,
aparte de sorprender al escrito de la querella en una
clamorosa mentira, recuerda que dicha persona recibió
asistencia médica”. Saben el que varen dir, les mentides, el que
varen manipular l’opinió pública, és una vergonya, senyores i
senyors diputats, una vergonya!

I això sí, hem passat la sanitat, la Llei de funció pública i ara
toca el trilingüisme, el TIL, i fan el drama del trilingüisme. I jo
els dic que dir que derogaran el TIL és un error. Jo coincidesc
mil per mil amb la Sra. Aina Calvo que és un error el missatge
de dir que derogaran el TIL. Si vostès qualque dia tornen a
governar, que esper que no, facin modificacions, però no donin
aquest missatge tan tremend de derogar el TIL.
Que, per cert, una altra mentida que ha dit avui la Sra.
Armengol, que no hi va haver immersió catalana aquí, si varen
fer un decret, el Decret 67/2008, el Sr. Antich, la Sra. Galmés,
on deien que la llengua vehicular de l’ensenyament era el català.
I es va anar al Tribunal Superior de Justícia i hi ha una
sentència, la número 886, de 22 de novembre de 2011, que
deroga el Decret 67/2008 per la immersió catalana, perquè va
contra la Llei de normalització lingüística. Però com pot dir que
no feien immersió catalana si ho hagut d’anulAlar precisament el
Tribunal Superior de Justícia!
(Alguns aplaudiments)
I parlant del TIL, parlant del TIL, podem recordar també que
el Tribunal Superior de Justícia diu que és molt important el
trilingüisme i imposar el trilingüisme en l’administració pública.
Jo record que vaig assistir a un debat al Club Diario de Mallorca
on participava la meva portaveu adjunta i vaig escoltar per les
meves orelles com un sindicalista, senyores i senyors diputats,
deia que no importava que els nostres nins aprenguessin anglès
perquè avui en dia amb un mòbil basta, amb un mòbil
tradueixes a l’anglès i ja saps parlar anglès. És que em posava
la pell de gallina sentir això, quan molts de pares, entre ells jo,
feim molt d’esforç perquè els nostres nins puguin aprendre
anglès.
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I després amb la Llei de funció pública, la Llei de l’accés a
la funció pública, saben què ens deia la Sra. Armengol en el
passat debat de l’estat de l’autonomia? Ho dic textualment, deia:
“per això hem anat al Tribunal Constitucional, perquè vostè va
en contra de l’Estatut d’Autonomia i de la pròpia Constitució
Espanyola, aquesta és la realitat, per la seva obsessió de
persecució a la llengua pròpia d’aquesta comunitat autònoma”.
I, què ha passat? Doncs, que el Tribunal Constitucional li ha dit
que ells deien la mentida, que nosaltres anàvem bé, que allò
nostre estava bé, per la qual cosa...
(Alguns aplaudiments)
... que deixin de sentenciar avui perquè tot el que
sentenciaren fa un any els tribunals després els diuen que no
tenen raó, que qui tenia raó era aquest govern. I avui fan
sentències i de nou ho veurem en el futur com s’han equivocat.
La realitat és que l’oposició, Sr. President, no vol diàleg, no
vol diàleg perquè està avesada que una minoria s’imposi davant
d’una majoria. Jo record que a la mateixa conferència del
PSOE, que es va celebrar fa quinze dies, ells mateixos deien que
eren más rojos que nunca, ells es posen etiquetes d’extrema
esquerra, per tant a nosaltres que no ens posin cap etiqueta
perquè ells ja se les posen.

Molta gent, molta gent no s’ho pot permetre i vostès estan
al costat de la gent que no pot pagar classes particulars
d’anglès? Vostès estan en el costat? Vostès són uns hipòcrites
perquè hi ha aquí molts de pares i mares que paguen classes
particulars d’anglès. Aquesta és la realitat, i el que volem és que
hi hagi un canvi dins l’ensenyament públic perquè avui en dia,
avui en dia, a l’ensenyament públic no s’aprèn l’anglès i per
això hem de fer un canvi, per això fa un canvi aquest govern,
amb molts de problemes, entre ells vostès que són màquines de
generar problemes i màquines per alarmar. Vostès criden a la
insubmissió, vostès no respecten les facultats de la presidenta
del Parlament, vostès planten al president de les Illes Balears
quan els convoca a una reunió.
Per cert, tant que parlen de dialogar, el president els ha dit
si volen asseure’s per reduir 12 milions a aquest parlament, i no
han contestat, no han contestat les ofertes que els ha fet el
president per poder estalviar 12 milions d’euros a aquest
parlament.
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Això, senyores i senyors diputats, és ser autoritari, imposar
les minories sobre les majories, en canvi el Partit Popular
respecta la llibertat i la igualtat de tots i per això volem que en
els edificis públics, amb la Llei de símbols, tothom se senti
representat, que no hi hagi cap ideologia política.
I ens parla, Sr. Barceló, de llibertat d’expressió? I a Porreres,
què passa? Quina llibertat d’expressió tendran els nins i les
nines de Porreres que hauran de pagar per penjar un Pare Noel,
això és el que vostès proposen? Aquesta llibertat d’expressió tan
esperpèntica i tan grotesca és el que vostès ens proposen.
(Alguns aplaudiments)
El problema és la concepció de la política que vostès tenien,
que era una concepció de governar aferrats a la cadira, de no
convocar eleccions anticipades i de perdre totes les votacions,
i la gent demanava, convoquin eleccions. I vostès, que tant
parlen d’escoltar, no escoltaven, estaven de pedra.
Això sí, aquesta legislatura, el PSM, de 59 diputats que hi
ha, amb cinc, amb cinc, ens diuen que ens presenten una moció
de censura, quan ni tan sols tenen els diputats suficients per
registrar una moció de censura en aquest parlament. I en canvi,
la legislatura passada s’aferraven a la cadira i perdien totes les
votacions en aquest parlament.
I ens diuen autoritaris perquè clar, jo ho entenc, com que
sempre governen en minoria no estan avesats a complir un
programa electoral, perquè no tenen programa electoral, perquè
han de mesclar molts de programes, renuncien als seus i
nosaltres, el més democràtic és guanyar, tenir la majoria i
complir un programa, i com que no estan avesats perquè no
tenen aquesta cultura democràtica diuen que som autoritaris.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Per això a nosaltres, i a mi, em fa molta por que tornin a
governar perquè ja sabem, ja sabem, vostès ja no són aquells
portaveus verges que mai no han assegut a la cadira, han
assegut, han empitjorat les coses i ara ens reclamen coses que
vostès no varen fer ni a Madrid, ni reclamar ni posar cap plet.
I ens parlen de Matas, jo crec que no ha de venir aquí la Sra.
Armengol de Caperucita Roja quan ella anava amb na Munar,
la seva sòcia de Govern, a Madrid a veure la Sra. Magdalena
Álvarez, famosa pels ERE d’Andalusia. Per tant, jo crec que
hem de recordar que vostès governaven amb Unió Mallorquina
i no ens han de venir aquí a fer de Heidi ni de Caperucita Roja.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Sr. President, judicialitzar, judicialitzar...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, silenci, silenci.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
... judicialitzar la vida política sí que són experts i no s’ha de
sorprendre, Sr. President, no s’ha de sorprendre que vulguin
judicialitzar i fer una cacera política contra la seva persona,
perquè hi estam avesats. Això sí, vostè és l’únic polític que ha
publicat tots els seu béns, tots els seus registres, totes les seves
declaracions...
(Remor de veus)
... cap altre portaveu ho ha fet. I jo record que el Sr. Barceló
en el debat passat ens deia que el PSM no necessitava cap codi
ètic, que no hi havia de perdre el temps amb cap codi ètic. Llei
de Murphy, Sr. Barceló, o què ha passat? Perquè jo crec que
també s’hauran de posar a fer un codi ètic, senyores i senyors
diputats.
Mirin, allò de les classes socials, allò dels pobres, allò dels
rics, això, de veres que em fa ràbia, em fa ràbia que vostès per
titulars polítics, per anar contra titular facin de Robin Hood
d’aquestes persones, quan no les varen defensar quan tocava,
quan ens varen deixar el doble d’aturats que té aquesta terra, per
la qual cosa els dic, no facin aquesta defensa de Robin Hood
quan varen tenir la seva oportunitat i qui defensa avui en dia
l’estat del benestar, la sostenibilitat del servei públic és el Partit
Popular.
Perquè, efectivament, hi ha dos models contraposats, jo crec
que això està clar, hi ha el seu i el nostre. El seu jo crec que ho
va definir molt bé el Sr. Solbes a les seves memòries, ho va dir
fa uns dies, va dir que el seu model era amagar la crisi i no
prendre decisions perquè hi havia eleccions. El nostre ha hagut
de ser el que explicàs als ciutadans el que passava i el que donàs
la cara per ells, senyores i senyors diputats, i hem governat per
a la gent, per a les persones i per al futur i hem governat i no
hem improvisat, perquè reduir 26 milions d’alts càrrecs no és
improvisar, reduir 113 empreses públiques no és improvisar...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, silenci.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
... reduir 800 milions d’euros de dèficit no és improvisar, ni
reduir dotze mesos les llistes de l’atur, ni reduir 1.000 milions
de deute a proveïdors, ni créixer un 0,3% és improvisar o
créixer un 10% en autònoms o créixer un 7% en despesa
turística o créixer un 7% el pressupost de serveis socials. Això
és un govern seriós que no vol improvisar.
Amb vostès hi havia cada dia 60 aturats, cada dia, i tancaven
4 empreses i teníem una recessió d’un 2,7% en el 2009 i un 0,9
en el 2010. Per això, tant de bo que no els vàrem fer cas de totes
les seves prediccions, perquè enfront del no hi va haver un
govern que va dir sí i que va apostar per les mesures, perquè la
seva oferta de diàleg era aturar les reformes i encalentir els
afectats.
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Vull acabar i em vull dirigir, precisament, a les persones que
s’han vist afectades, a tots els que han sofert les mesures més
dures, que sàpiguen que el Partit Popular ha hagut d’explicar la
veritat que altres amagaven, que sàpiguen que hem hagut de
reformar perquè veníem d’una etapa de destrucció massiva, que
sàpiguen que encara ens falta molt,...
(Remor de veus)
... però que Balears ja no viu cap drama, que ho ha fet tot per
mantenir i garantir l’estat del benestar, la sanitat, l’educació i els
serveis socials, que hem girat pàgina, que estam més estimulats
que mai per continuar fent feina per als aturats, per als
discapacitats, per als nins amb problemes, per als majors, per a
les persones...

(Remor de veus)
... he de fer quatre apunts per contestar les rèpliques perquè
són absolutament predictibles. Ja sabem què ens diran.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
És curiós, Sra. Armengol, que a vostè, que a vostè li cridi
l’atenció el gran nombre d’aturats que hi ha en aquestes illes
ara, ara, ara quan els he demostrat que amb vostès va ser quan
es va incrementar més el nombre d’aturats d’aquestes illes i que
ha estat precisament amb aquest govern d’aquest grup, d’aquest
partit polític, quan per primera vegada en els darrers anys s’està
produint reducció en el nombre d’aturats i que sigui vostè qui
avui i ara, quan és a l’oposició, li preocupi precisament el
nombre d’aturats és, si més no, molt curiós, molt curiós.

(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
... i que hi ha, senyores i senyors diputats, un president i un
govern que amb valentia fa aquest canvi en el futur.
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

Encara no m’han contestat dues propostes que els he fet:
pensen plantejar-se la proposta la proposta que els vaig fer i que
els ho tornaré..., els ho anuncio, avui matí, ara, que els tornaré
convocar per venir al Consolat a veure si entre tots som capaços
de reduir... no, no, no, això s’ha de fer entre grups parlamentaris
perquè és una proposició de llei i jo els citaré...
(Remor de veus)
...els citaré, els citaré si vostès vénen. En qualsevol dels
casos...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

Torn de contrarèplica del president del Govern, el Sr. José
Ramón Bauzá, sense limitació de temps.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
... la proposta és que vostès venguin...
(Continua la remor de veus)

Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra. Armengol,
ha estat una vertadera llàstima que s’hagi absentat durant la
intervenció de la portaveu del Grup Parlamentari Popular...

No, com educació? No, educació és el que s’ha de tenir,
educació és el que s’ha de tenir, l’important...

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

... una vertadera llàstima perquè crec que hauria...

Senyors diputats, silenci.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

... no, hauria sabut...
(Remor de veus)
... modificat les seves percepcions i la seva informació.
És curiós, Sra. Armengol, que li cridi l’atenció que jo dugui
part de la meva intervenció ja preparada, i li diré que són vostès
tan predictibles que no falta ni preparar pràcticament res i
simplement...

...l’important, l’important..., no em venguin amb educació
perquè jo estic parlant de reducció del nombre de parlamentaris.
(Remor de veus, rialles i petita cridòria)

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 107 / 26 de novembre del 2013

Tal vegada, tal vegada a algú no li interessa que es redueixi
el nombre de parlamentaris, perquè és curiós, és curiós, que
quan parlam de poder reduir el nombre de parlamentaris, de
diputats, vostès no en vulguin parlar, perquè això impliqui
precisament la reducció de 12 milions d’euros que es podrien
estalviar tots els ciutadans de les Illes Balears i simplement
vostès no volen parlar d’això.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Sí que m’ha quedat clar, Sra. Armengol...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Pons, per favor.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I tampoc no m’han contestat, tampoc no m’han contestat si
continuen assumint, en futur, el fet de mantenir la radioteràpia.
(Remor de veus)
Sí. Mantendran el sistema de radioteràpia independentment
que governi aquest partit polític?
(Remor de veus)
Senyors del grup parlamentari i la gent que ens està veient,
no són capaços ni tan sols de dir que mantindran el sistema de
la radioteràpia a les illes, a Menorca, a Eivissa i a Formentera!

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
...que vostè viu a una altra realitat, viu a una altra realitat,
que és que diu clarament que en aquesta comunitat no s’ha
aplicat mai la immersió lingüística i realment, quan vostè ha dit
fins i tot en aquesta cambra, ha dit aquí i a l’exterior en altres
declaracions que si vostè governa derogarà el tractament
integrat de llengües i tornarà al model de la immersió
lingüística, ho ha dit clarament.
(Remor de veus i petita cridòria)
Per tant, per tant, és curiós...és curiós que vostè digui...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(Remor de veus)

En fi.

Sra. Presidenta, és molt complicat ....

(Remor de veus i petita cridòria)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí que m’ha quedat clar...sí que m’ha quedat clar...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Sí que m’ha quedat clar...

A veure, a veure, senyors diputats, senyors diputats, vostès
han tengut el seu temps d’intervenció, ara és el torn de
contrarèplica del president, facin el favor d’estar en silenci.
(Remor de veus)
Sra. Sansó, faci el favor d’estar en silenci, gràcies, gràcies.
Continuï, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

(Continua la remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, senyors diputats, silenci, per favor. Silenci.
(Continua la remor de veus)
Senyors diputats, silenci, deixin intervenir.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Entenc que sigui molt complicat i que ho han de consensuar
internament, ho entenc, ho entenc...
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats...

En matèria d’educació i en matèria d’infraestructures s’han
qüestionat precisament les inversions en matèria
d’infraestructures que du a terme aquest govern, però no diuen
més coses, no diuen que quan vàrem arribar nosaltres al Govern
l’IBISEC, que és l’entitat, l’empresa que precisament és la
responsable del manteniment i de la creació d’infraestructures
educatives tenia un deute financer entre llarg i curt termini de
137.894.017,50 euros i un deute comercial de 14.171.807,84
euros, és a dir, aquest era el dèficit entre financer i comercial
que tenia l’empresa de l’IBISEC a l’any 2011 quan aquest
govern va arribar.
L’abril del 2013, fa uns mesos, aquesta deficiència, aquest
deute que ens vàrem trobar, encara que a vostès no els agradi
que nosaltres els ho diguem, aquest deute i aquesta deficiència,
es va aprovar la solució en un consell de govern fent un
expedient plurianual de 121.028.401 euros que assegura els
compromisos de pagament a futurs.
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Senyores i senyors diputats, havien fet infraestructures a
càrrec de l’IBISEC amb un deute que no es podia pagar i ha
estat aquest govern el que ha hagut de reorganitzar i posar els
doblers damunt la taula precisament per pagar tot allò que el
pacte de progrés es va gastar.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Sr. Barceló, en ajudes de menjadors està realment molt mal
informat, la Conselleria d’Educació ha augmentat un 33,33% les
ajudes a menjador i passa de 600.000 a 800.000 euros, el que
implica aquest augment de percentatge. Per tant, li agrairia que
s’informàs abans de dir aquestes xifres que no són certes.
(Alguns aplaudiments)
I el més curiós, senyores diputades i senyors diputats, el més
curiós de tot és que l’oposició diu que som nosaltres els que
volem canviar la societat, que som nosaltres els que volem
canviar el sistema.
Sra. Armengol, qui vol passar de l’estat que tenim a un estat
federal canviant la Constitució? Vostè o la societat? El Partit
Socialista és el que vol canviar el model.
(Remor de veus i rialles)
Però no se’n riguin, si ho acaben de dir, fer una proposta
d’un canvi a un model precisament d’estat federal. I vostès
diuen, Sr. Barceló, que no volen canviar, que som nosaltres els
que canviam la societat i vostès estan propugnant un model del
dret a decidir simplement, que no és a la Constitució i que és un
model sobiranista, som nosaltres els que volem canviar la
societat o són vostès que volen canviar el model de la societat?
Hi ha una gran diferència, hi ha una gran diferència.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Pel que fa referència als deutes d’IB3, -no, és molt
respectable que una persona vulgui un estat federal, una altra un
estat sobiranista, és absolutament respectable, ho estam dient,
ho respectam, però no diguin que no són vostès els que volen
canviar la societat...
(Remor de veus, se sent una veu de fons inintelAligible i
algunes rialles)
... ho fan vostès.
IB3, el deute que va deixar el Govern del Partit Popular a
IB3 va ser de 25 milions d’euros, el deute que va deixar el
Govern del pacte va ser de 55 milions d’euros, hi ha una gran
diferència, hi ha una gran... si ho vàrem pagar nosaltres!, si és
que ho vàrem pagar nosaltres, és que no fa falta que ens ho
diguin, ho estam pagant tot nosaltres.
Li vull fer una reflexió, Sr. Barceló, ho he repetit, crec, avui
dues vegades, ho repetiré per tercera vegada i si és necessari ens
feim un a part i li ho torn repetir, el deute i el dèficit, el deute
que té aquest govern és conseqüència que té uns objectius de
dèficit que se sumen cada any i que han de pagar uns
proveïdors, que es paguen perquè vostès no els varen pagar,
hem d’anar al banc, això genera uns interessos que s’han de

pagar, això és el deute que té aquest govern, simplement el
deute acumulat de la suma de dèficits acceptats i aprovats
anualment més la suma de tots els interessos que hem de pagar
dels seus deutes. Aquest és el deute que té aquest govern, ni més
ni menys.
El deute que tenien vostès era gastar cada any 1.000 milions
més del que es tenia disposat i això significava un dèficit que
després es transformava en deute. No sé si li ho he explicat clar,
si és necessari ho tornam repetir, però crec que és clar,
absolutament falta d’interpretació i dos i dos, Sr. Barceló,
sempre han estat quatre.
Com sempre, com sempre la crítica personal que no podia
faltar en el darrer tram d’aquesta intervenció i fins a la
contradicció. El president sempre és de viatge o el president
sempre està tancat al Consolat. En què quedam? O som de
viatge o som al Consolat?
(Alguns aplaudiments, remor de veus i algunes rialles)
La qüestió és criticar. Si hi vaig, criticam perquè hi vaig; si
no hi vaig, es critica perquè no hi vaig; si dic blanc es critica
perquè és blanc, si dic negre, que és negre. En definitiva, faci el
que faci la crítica està assegurada com vostès bé saben des de
l’inici de legislatura, és així de senzill.
(Alguns aplaudiments)
Miri, és una absoluta falta de propostes i d’idees, només hi
ha un objectiu per part de l’oposició des que han governat, no
ho podem compartir, ho respectam, és una estratègia,
l’estratègia simplement és el no a tot, cap proposta, cap intenció
d’ajudar i un objectiu bàsic: reeditar un altre pacte de progrés,
no hi ha més objectiu que aquest, reeditar un altre pacte de
progrés, claríssim, si ja ho sabem, no fa falta que ho reiteri, ho
sabem. Però miri, el primer pacte va ser dolent, el segon va ser
pèssim...
(Remor de veus)
... jo no sé, ni vull pensar, què passarà...
(Remor de veus i petita cridòria)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
...quan hi hagi un tercer pacte de progrés, perquè si el primer
pacte de progrés ...
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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats!
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
... va ser dolent, el segon pacte de progrés va ser pèssim, no
vull pensar, que és el que segurament pensaran els nostres
ciutadans, si arriba un tercer pacte de progrés.
Queda clar que coincidim en molt poques coses, està
claríssim, tots volem el millor per a la nostra terra, però el
millor en un cas i en un altre de vegades és molt diferent, fins i
tot com s’ha vist tot el contrari. Nosaltres intentam explicar que
les coses van un poquet millor i vostès que tot va malament, no
un poquet, no, tot va malament, no hem fet res bé nosaltres, tot
el que fa aquest govern ho està fent malament.
Els vaig dir al principi d’aquest debat que no vendria aquí al
Parlament a dibuixar un escenari irreal, que empraria dades
reals, publicades i no interpretables, que no parlaria
d’optimisme sense tenir dades, sense tenir informació
contrastada i crec sincerament que després d’haver escoltat uns
i altres, que tot i que encara tots sabem que queda molt per fer,
el cert, senyores i senyors diputats, és que aquest govern ha fet
molta i molt bona feina, un camí que ens du precisament a
l’optimisme i un camí que estic segur que és el correcte.
Quan vàrem començar a governar ens vàrem trobar unes
xifres d’atur molt elevades, hi havia 87.000 persones sense
feina, ara poc més de dos anys després hi ha 82.486 persones, és
a dir, hi ha 5.000 persones més que tenen feina que en termes
d’Enquesta de Població Activa són 8.000, i les perspectives no
són negatives, tot el contrari, tenim bones perspectives per al
futur.
Entenc que si algú va creure o va pensar que això
s’arreglaria d’un dia per l’altre, idò pugui estar decebut, s’entén,
però els puc dir també que ni aquest president ni aquest govern
ni el Partit Popular quan gestiona fa miracles. Em sap molt de
greu decebre’ls si pensaven això, però no els vull enganar en
aquest sentit.
El que sí els puc assegurar és que aquest govern fa feina i
que compleix amb els seus compromisos i també els dic que els
sacrificis que hem fet eren absolutament necessaris. Sense
aquests sacrificis no podríem parlar avui de recuperació,
maldament n’hi hagi que diguin que per sortir de la crisi no fa
falta fer sacrificis, com algú ha dit darrerament, idò mirin, crec
que no és així, francament.
Record molt l’inici de la legislatura, vaig prendre possessió
dia 18 de juny de l’any 2011, un dissabte, i el que més record és
la gran tensió i pressió de les diferents persones, entitats i
colAlectius per una cosa, una, cobrar. Es deia -i els puc assegurar
que amb tota raó i pels mateixos funcionaris d’aquesta casa, de
la comunitat- que el més possible és que no podríem pagar les
nòmines del mes de juny i era real, no podíem pagar les
nòmines del mes de juny, tot girava, tot absolutament tot, des
del primer minut, tots, tot girava en una cosa, entorn al deute
que teníem que ofegava les empreses, els autònoms i les entitats
i, dins aquestes, les entitats en aquest cas socials.
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Es parlava d’una cosa, només hi havia una paraula comuna
en totes les persones amb les quals parlava, pagar i factures, de
compromisos de pagament efectuats sense tenir doblers per
pagar, aquest va ser el dia a dia de tot aquest equip de govern,
el dia a dia, aquest i el pla d’equilibri que aconseguírem aprovar
tan sols en un parell de setmanes, un pla seriós i que el Partit
Socialista havia presentat en tres ocasions i que el mateix Partit
Socialista, en aquest cas al Govern d’Espanya, no va aprovar.
Ara, dos anys després, està clar que no puc dir que el Govern
no tengui deute pendent amb empreses i autònoms, ho he dit, ho
he explicat, però la situació i sobretot la sensació és molt
diferent perquè aquest govern ha fet la feina necessària i ha
pagat.
Estam ja al tercer pla de pagament a proveïdors i sumant
aquest amb els anteriors la quantitat que ha pagat aquest govern
als seus proveïdors ha estat de 1.348 milions d’euros, no fa falta
que els digui quins són els beneficis de pagar 1.348 milions
d’euros, el benefici d’una cosa tan normal com que les empreses
puguin cobrar la seva feina i els serveis pels quals són
contractades i que aquestes empreses que cobren puguin
mantenir els seus treballadors, una cosa normal per al sentit
comú, però una cosa que no passava a l’anterior legislatura.
Si m’ho permeten els diré que resultava un poc contradictori
veure al costat dels que reclamaven que se’ls pagàs, amb tot el
seu dret, les mateixes persones, precisament, que eren els
responsables dels impagaments i de no tenir les partides
pressupostàries. Aquesta era la realitat.
Ara, com tots saben, ja no es paga del deute que té la
comunitat amb els proveïdors, hi ha confiança absoluta en el fet
que al final es pagarà per la seva feina. I sobretot, no hi ha cap
funcionari que tengui la por, el temor, de no pagar i de no cobrar
la seva nòmina. Per això hem hagut de fer molta feina, hem
hagut de fer molts esforços, baixar el dèficit del 4,19 a l’1,7,
estalviant 640 milions d’euros! 640 milions d’euros d’estalvi,
que tots ens hem estalviat, tots els ciutadans i aquest govern ho
ha fet. I pagar, reduir el dèficit, no tenir deutes, ser seriosos amb
els proveïdors és la base de qualsevol estabilitat i sobretot, el fet
contrastat de què anam millorant.
Estam creixent econòmicament, és una realitat, Balears és la
locomotora del creixement i la recuperació de tota Espanya.
Davant les 40.000 persones enviades a les llistes de l’atur a
l’anterior legislatura, avui hi ha 8.000 persones més que tenen
feina que l’any passat no la tenien. Després de 4 anys d’intensa
restricció, en el nostre petit comerç avui hi ha per primera
vegada un increment a les seves vendes. Torn repetir, hi ha
dades per ser optimistes, dades que no fa falta continuar
comentant, que avui he explicat i que són a disposició de qui
vulgui tenir la informació. Podem parlar de confiança
empresarial, dels signes de confiança que són més alts, de les
inversions previstes, de la creació d’empreses.
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Sra. Armengol i Sr. Barceló, reconeguin l’intens esforç dels
ciutadans de les Illes Balears en aquests dos anys i mig de
legislatura. I a partir d’aquí, discutirem les polítiques que siguin
o no necessàries perquè es pugui fer més i per estendre a més
gent el creixement econòmic que nosaltres realment volem per
a la nostra comunitat. Discutim de les polítiques o de les formes
d’aplicar-les, però almenys, i no ho facin per a nosaltres, ho
facin per als ciutadans, reconeguin l’intens esforç que han fet els
ciutadans i que la situació avui comença a ser diferent i millor
que els dos anys i mig passats. És la realitat.
(Alguns aplaudiments)
Que vostès pensen que això no és com a conseqüència de
l’acció d’aquest Govern? Ho poden pensar, però reconeguin
com a mínim que la situació no és la mateixa, reconeguin que
és millor perquè és la realitat, encara que només sigui per
complir amb la segona obligació que té l’oposició, contribuir a
la confiança.
Acabam de finalitzar una temporada turística que ha estat
molt positiva, es parla fins i tot d’una temporada turística
històrica, és la tercera temporada consecutiva amb aquests bons
registres. I això ens dóna un valor que és imprescindible. Perquè
una cosa com aquesta passi una vegada potser fins i tot una
casualitat, si passa dues vegades, potser que ja hi hagi qualque
cosa que ho provoca, ara, si passa tres vegades consecutives,
crec que tenim dret a ser optimistes i pensar que potser es torni
repetir, perquè hi ha una base ja creada i sobretot perquè hi ha
qualque cosa important que abans no hi havia, confiança.
La confiança és una cosa sense la qual no es poden produir
cap tipus d’inversió, inversió és riquesa, inversió és projecte,
projectes són inversions i això genera llocs de feina, que afecten
positivament el mercat laboral, perquè la iniciativa privada sap
que a Balears, a les nostres illes hi ha seguretat jurídica, es pot
invertir ja. Sap que hi ha un Govern que a més hi creu i fa tot el
que sigui possible i creu en la colAlaboració públicoprivada, que
ha legislat perquè sigui precisament la iniciativa privada la que
tiri del carro de l’economia. Projectes com la reforma de la
platja de Palma, pensat específicament per desenvolupar, sense
un talonari públic com passava abans, avui ja són possibles, no
hem de posar ni un cèntim d’euro, abans es varen gastar 10
milions d’euros només en projectes i estudis. Aquesta és la
diferència, és la iniciativa privada la que posa els recursos,
evitant que siguin tots els ciutadans que hagin de posar recursos
perquè algú faci un informe, faci un estudi, o se’n dugui els
doblers a ca seva.
(Aplaudiments)
Quan l’oposició proposa més despesa pública, ha de saber
que fa referència a un model esgotat, un model que ens ha duit
a aquesta situació, una situació límit per a tots els ciutadans de
les Illes Balears.

(Remor de veus)
Un model que no pot ser de cap manera el model del Partit
Popular...
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, senyors diputats!
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
... fan referència a una proposta que ni podrien aplicar, no
podrien aplicar si vostès estiguessin al Govern. I el que és més
preocupant, que una vegada recuperada la situació econòmica,
que és a allò que es dedica aquest Govern, amb l’esforç de tots
els ciutadans, el preocupant és que ens tornaria irremeiablement
a la situació d’origen, a la situació de crisi, a la situació de la
qual nosaltres volem sortir.
I és molt realista el que ha fet aquest Govern, aquest Govern
s’ha estret la corretja, ha prescindit de tot el prescindible i ha
eliminat tota la despesa prescindible. S’ha compromès amb els
objectius de dèficit, complirà l’objectiu del dèficit enguany i ho
ha fet per salvaguardar els serveis públics, per garantir la
sostenibilitat d’un sistema que no estava garantit, per continuar
comptant amb una sanitat com la que tenim, amb l’educació i
per poder fins i tot reforçar els serveis socials. Pensant amb tots,
per ser més a prop dels que més ho necessiten.
La nostra gestió està demostrant que es podia fer molt més
amb molt menys. I que a alguns també se’ls demostra fins i tot
que es poden mantenir els serveis públics gestionant simplement
millor. El projecte d’aquest Govern és un govern de reformes,
un projecte reformista que no pretén canviar el nostre model
social, la diferència és que aquest Govern quan assenyala les
reformes necessàries per mantenir el nostre model social les fa,
les diagnostica i les aplica, a diferència de l’immobilisme i la
resignació que vàrem veure anys enrera.
En aquesta legislatura el gran projecte és, torn repetir, la
sostenibilitat del sistema, no hi ha projectes estrella, no hi ha
grans inauguracions, ni grans festes, es tracta simplement -que
no és fàcil- de canviar l’estructura de l’administració i dels seus
serveis per fer-la sostenible. Es tracta simplement -que no és
fàcil- d’administrar millor per no haver de pagar més. Es tracta
d’administrar més per, en primera instància, mantenir el que
tenim, que és molt, encara que en alguns moments ho hagin
menysvalorar. Es tracta, finalment, de perseguir una ambició
que inclou a tots i a cada un dels ciutadans de les nostres illes,
amb l’esforç diari per construir una societat que progressa i es
reivindica.
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Senyores i senyors diputats, vull acabar aquest debat tal com
el vaig començar, agraint a totes les persones d’aquesta
comunitat, de Formentera, de Menorca, d’Eivissa i de Mallorca
el seu gran esforç i la seva feina per tirar endavant. Les persones
són el gran valor d’aquesta terra, d’aquesta comunitat, són la
seva primera fortalesa, per saber que el futur serà, sense cap
tipus de dubte, millor.
Moltes gràcies, a tots.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Els grups parlamentaris podran presentar propostes de
resolució fins el dia 28, a les 14.00 hores.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió
d’avui.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Bon dia.
Debat i votació de les propostes de resolució, que puguin
presentar-se, derivades del debat sobre l'orientació política
general del Govern de les Illes Balears.
El punt únic de l’ordre del dia correspon al debat de les
propostes de resolució presentades pels diversos grups
parlamentaris derivades del debat general sobre l’acció política
i de govern del Govern de les Illes Balears.
El debat es durà a terme de la manera següent: en primer
lloc es debatran les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Socialista; a continuació les presentades pel Grup
Parlamentari MÉS, i finalment les del Grup Parlamentari
Popular.
Les propostes presentades pels grups parlamentaris i
admeses per la Mesa seran transcrites literalment en el Diari de
Sessions abans de la intervenció del portaveu corresponent per
fer-ne la defensa.
Acabat el debat de la totalitat de les propostes presentades
se’n farà la votació en el mateix ordre en què han estat
debatudes.
Debat de les 46 propostes del Grup Parlamentari Socialista,
RGE núm. 14792/13. Defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de
deu minuts.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar una llei que permeti el blindatge
de l'educació, la sanitat i les polítiques socials mitjançant una
despesa mínima pública garantida anualment, i que suposi que
en cas de crisi no es pugui retallar en els pilars de l'Estat del
benestar. Aquesta llei suposarà que per fer retallades en
aquests tres àmbits que estan reconeguts als articles 16 i
següents de l'Estatut d'Autonomia de 2007, es necessiti una
majoria parlamentària qualificada.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
prioritzi com un eix estratègic del creixement econòmic, la
qualitat de l'ocupació i la competitivitat de les Balears, les
polítiques d'investigació, recerca i innovació (I+D+i) i que
això es tradueixi en una injecció pressupostària en el Pla de
ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria, que incideixi i
garanteixi la formació, els incentius fiscals i els instruments de
finançament per als projectes dels emprenedors i d'empreses
socialment responsables.
3. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
les Illes Balears a executar de forma immediata els projectes
que, inclosos dins les inversions estatutàries de 2009 i 2010, es
troben en aquests moments paralitzats i l'insta a presentar
davant el Govern de l'Estat un pla d'inversions productives per
valor de 1.000 milions d'euros d'acord amb el que estableix la
disposició transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i aplicar una política fiscal basada en
el principi de la redistribució de la riquesa, la progressió i la
justícia amb la finalitat d'assolir una societat més justa,
cohesionada i amb millors, més iguals i més sòlides
oportunitats de futur.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar de forma negociada amb els grups
parlamentaris i diputats no adscrits del Parlament de les Illes
Balears, la modificació de la Llei 30/ 1998, de 29 de juliol, del
règim especial de les illes balears, i a trametre-la al Parlament
de les Illes Balears perquè sigui aprovada i tramesa a les Corts
Generals el primer semestre de 2014.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar decididament perquè el nou model de
finançament de les comunitats autònomes incorpori que les
regions que més recursos per càpita aporten al conjunt de
l'Estat siguin també les regions que majors recursos reben per
part de l'Estat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a iniciar un procés de reforma constitucional per tal
d'aprofundir en el model territorial descentralitzat de l'Estat
espanyol, tot avançant cap a un model federal.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar des de la concertació social amb les
mesures destinades a la creació i el manteniment de l'ocupació,
mitjançant el Pla d'ocupació de les Illes Balears, que amb la
suficient i extraordinària dotació econòmica, ha d'establir i
quantificar econòmicament cadascuna de les mesures
necessàries d'acció publica que permetin fer front a objectius
quantificables, entre d'altres, en els següents paràmetres:
increment de l'ocupació dels joves, dels seus nivells formatius,
de la reducció de l'atur de llarga durada, de la reducció del
nombre de persones a l'atur que han esgotat totes les
prestacions, de l'increment del nombre de treballadors a la
nostra comunitat i, de manera especial, dels treballadors
majors de 45 anys.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer de la Garantia Europea Juvenil, adoptada
com a política prioritària pel darrer Consell Europeu, l'eix
central del pla de xoc de polítiques actives d'ocupació a favor
dels joves de les Illes Balears. Aquesta garantia, com
assenyalen les recomanacions del Consell d'Europeu, s'ha de
basar en l'associació, en la participació activa, en el disseny
i l'aplicació del programa, dels interlocutors socials i les
organitzacions juvenils, i a fer efectiu el dret de tot jove que
abans de quatre mesos després de finalitzar els estudis o una
activitat laboral, tingui accés bé a una nova feina, bé a la
formació o bé a unes practiques formatives remunerades.
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10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a impulsar un pla per augmentar les
places residencials públiques i concertades que puguin
incorporar les persones dependents que esperen aquest recurs,
així com la creació d'un fons d'ajudes econòmiques per tal que
les persones amb dependència en situació de vulnerabilitat
econòmica que esperen una plaça assistencial per tal que
puguin viure a casa seva amb totes les condicions d'
habitabilitat necessàries, així com per fer front a les despeses
ocasionades per la seva dependència.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un fons contra la pobresa per a les
persones que es trobin en una situació de vulnerabilitat
econòmica, destinat principalment a assegurar l'alimentació,
les despeses d'habitatge, el servei d'ajuda a domicili, els
medicaments dels dependents i les persones amb discapacitat
una prestació de la RMI i la targeta bàsica, àgil i sense traves
burocràtiques. Així mateix s'insta a establir un sistema de
prestació en forma de salari social, adreçat a les persones que
viuen en situació d'extrema pobresa.
12. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
rebuig a la Llei de racionalització i sostenibilitat de les
administracions locals que pretén limitar les competències en
serveis socials dels ajuntaments, buidant-los de tot el contingut
prestacional que fins ara havien desenvolupat.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar els recursos sociolaborals de
manera prioritària al colAlectiu de dones, ja que un 97% de les
dones víctimes de violència de gènere assegura que la
precarietat econòmica suposa un fre per denunciar, per temor
a no trobar una ocupació i veure's sense recursos per sortir
endavant, així com també a prioritzar la protecció de les dones
amb dificultats d'inserció laboral, amb programes
d'acompanyament sociolaboral, programes de suport a
empreses d'inserció, programes de suport als centres especials
de treball i a tots els instruments que garanteixin aquesta
protecció amb l'objectiu de garantir així mateix el benestar
dels seus fills i de les persones amb dependència que tengui al
seu càrrec.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar la taxa per l'emissió de la targeta
sanitària individual.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el dret a la prevenció i la protecció de
la salut mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter
universal a totes les persones que resideixen a les Illes Balears,
i així a adoptar les mesures complementàries necessàries que
assegurin l'accés efectiu a la protecció de la salut per a
colAlectius en situació vulnerable que han quedat exclosos del
concepte d'assegurat o beneficiari, a l'objecte de garantir el
compliment per part de les administracions públiques de
l'obligació que els correspon en matèria de salut pública.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir els mecanismes oportuns perquè els
sectors més febles econòmicament i que més requereixen
atenció sanitària, com són els nostres pensionistes, no facin
efectiu el copagament farmacèutic, i a assumir el compromís
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de no aplicar els nous copagaments (transport sanitari no
urgent, prestació ortoprotètica i prestació dietètica) a les Illes
Balears, demanant al Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials
i Igualtat que derogui de forma immediata la Resolució de 10
de setembre de 2013, de la Direcció General de Cartera
Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia,
que implica el copagament de fàrmacs en els hospitals del
Servei de Salut de la comunitat autònoma.
17. El Parlament de les Illes Balears constata que hi ha
més de 100.000 persones que estan en llistes d'espera sanitària
(intervencions quirúrgiques, consultes externes i proves
diagnòstiques), per això el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a executar un pla de xoc contra
les llistes d'espera augmentant l'activitat assistencial del Servei
de Salut de les Illes Balears i establint un temps de garantia
màxima de 180 dies per a les intervencions quirúrgiques, de 60
dies per a les consultes amb especialistes hospitalaris i de 60
dies per ales proves complementàries.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el servei d'oncologia radioteràpica d'Eivissa
i de Menorca es doti de tecnologia i professionals sanitaris
propis i tengui una gestió pública.
19.EI Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que augmenti la quantia de les dietes a 50i per
als desplaçaments de malalts i familiars de les illes menors a
Mallorca per rebre atenció sanitària així com al pagament de
totes les quantitats pendents en aquest concepte.
20. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'actuació del
Govern de les Illes Balears respecte del conflicte de l'inici del
curs 2013-2014 que va culminar amb una vaga indefinida de
docents, amb el suport dels progenitors i amb una gran
manifestació dia 29 de setembre, símptoma evident del
malestar existent en el sector educatiu per l'actitud prepotent
i poc dialogant de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, i en aquest sentit insta el Govern de les Illes
Balears a desbloquejar la situació de conflicte creada als
centres docents de les Illes i a reprendre les negociacions amb
la comunitat educativa, amb la finalitat d'arribar a un acord
abans del 15 de desembre de 2013.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el Decret 15/2013, de 19 d'abril, de
Tractament Integrat de Llengües, i el Decret Llei 5/2013, de 6
de setembre, i a pactar amb la comunitat educativa i les forces
socials i polítiques de les Illes Balears l'aprenentatge d'una
llengua estrangera en els centres educatius sostinguts amb fons
públics d'aquesta comunitat autònoma, i al mateix temps anar
implementant gradualment quotes d'ensenyament en anglès de
forma dialogada i consensuada amb la comunitat educativa en
base pedagògica, solvència acadèmica i els recursos
econòmics necessaris.

4728

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / 29 de novembre del 2013

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d'infraestructures educatives
per al que resta de legislatura que inclogui aquelles que porten
a dia d'avui un considerable retard com són, a tall d'exemple,
l'ampliació de l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó, el CEIP
de Son Macià de Manacor o l'Escola Oficial d'Idiomes
d'Eivissa, o que puguin significar la desaparició d'aules
prefabricades per opcions d'arquitectura estable.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que l'alumnat procedent de famílies en
situació de vulnerabilitat puguin realitzar dues menjades en els
centres escolars durant tot l'any.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a arxivar l'expedient disciplinari contra els tres
directors d'instituts de secundària de Maó, a restituir-los en els
seus càrrecs i a compensar-los econòmicament, amb els
interessos que pertoquin, pels salaris que han deixat de
percebre des que van ser suspesos de les seves funcions i dels
emoluments que els corresponien.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar mesures que facilitin l'accés a les
beques i l'ajornament i el fraccionament de les matrícules
universitàries per a aquells estudiants que, per la seva situació
econòmica personal o familiar, no puguin fer front al
pagament.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar juntament amb l'administració
local projectes d'inversió que permetin la contractació de
persones que tinguin càrregues familiars, perceptores de la
renda mínima d'inserció o que hagin esgotat totes les
prestacions, en forma de pla d'ocupació amb formació
complementaria durant 6 mesos.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que adopti un paquet de mesures per mantenir la
planta hotelera oberta nou mesos a l'any.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que impulsi el traspàs de funcions i serveis en
matèria de promoció turística als consells insulars i, en aquest
marc, signi convenis de colAlaboració amb cada consell
insular, perquè puguin dur a terme l'any 2014, actuacions de
promoció turística diferenciada per a cada una de les illes,
vetllant perquè la promoció turística sigui equànime i
equilibrada entre elles.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que modifiqui la Llei de turisme de les Illes
Balears, per tal de cada consell insular pugui regular els
lloguers turístics que, desprès de la modificació de la LAU, han
quedat sense cobertura legal.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar qualsevol llei comercial amb els
representants del sector i molt especialment amb el petit
comerç que és el més perjudicat per la crisi, amb els
treballadors del sector i amb els consells insulars, amb els
quals ha de coordinar la redacció dels plans directors
d'equipaments comercials a cada illa.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar l'acord del Consell de Govern per
transaccionar amb els promotors de la urbanització de Muleta
2 (Sóller) la reclassificació de rústic protegit a urbà aplicant
erradament la disposició addicional primera de la Llei 7/2012
com ha acreditat l'ajuntament de Sóller.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no autoritzar la construcció de nous ports
esportius i en aquest sentit paralitzar la tramitació de
l'ampliació del Club Marítim del Molinar (Palma) pel greu
impacte ambiental i social que suposa.
33 . El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
signar el conveni del Pla estatal d'habitatge (2013-2016) atès
que dúiem un any (2013) sense línies d'objectius per a la
política d'habitatge públic.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a arbitrar les mesures necessàries per garantir la
protecció dels espais del litoral de les Illes Balears que a causa
de la nova Llei de costes estatal estan en perill de ser
urbanitzats, com els casos de Sa Canova (Mallorca), Es Grau
(Menorca) i Ses Feixes (Eivissa).
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar de la normativa turística els
increments d'alçades i densitats a les zones turístiques madures
com la Platja de Palma.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reobrir les deu oficines d'atenció a les víctimes
del delicte que s'han tancat en aquesta legislatura.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que acati les advertències d'inconstitucionalitat
que tant el Consell Consultiu com els Serveis Jurídics del
Parlament han fet respecte del projecte de llei de símbols.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a depurar les responsabilitats polítiques que
pertoquen respecte dels alts càrrecs del Govern que han estat
investigant sobre la ideologia o afiliació política de
determinats empleats públics.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pagar als empleats públics la part proporcional
de la paga extra impagada l'any 2013, seguint el criteri de
distintes sentències judicials en les quals s'ha condemnat
l'Administració als esmentats pagaments.
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40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir el manteniment de la titularitat i la gestió
pública dels aeroports de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa,
amb una plantilla de treballadors suficient i amb les
necessàries condicions econòmiques i laborals que garanteixin
la qualitat d'aquest servei públic essencial, i l'obertura
immediata d'un procés de descentralització a partir del
principi de gestió pública i individualitzada dels aeroports, tot
garantint la màxima capacitat de decisió estratègica,
comercial, econòmica i financera per part del Govern, del
consells insulars (de Mallorca, de Menorca, de Formentera i
d'Eivissa) així com dels ajuntaments afectats i amb la
participació de les entitats i associacions econòmiques i socials
més representatives de cadascuna de les illes.
41. El Parlament de les Illes Balears, davant els greus
dèficits de connectivitat aèria de cadascuna de les illes de la
nostra comunitat (que s'agreugen especialment en hivern quant
a rutes, freqüències i preu), insta el Govern de les Illes Balears
a reclamar del Ministeri de Foment que cessi immediatament
la seva estratègia de discriminació positiva (tant en la seva
política d'inversions i amortitzacions com de tarifes) a favor
del sistema d'Alta Velocitat Espanyola (AVE) enfront de la
connectivitat aèria. Per tant, el Parlament exigeix que (sense
perjudici del legítim dret de tots els ciutadans, tant peninsulars
com insulars, a un transport ferroviari suficient i de qualitat),
el Ministeri de Foment articuli totes les mesures polítiques,
legals, comercials, de tarifes i econòmiques que siguin
necessàries per tal que (d'acord amb el Govern, els consells
insulars, els Comitès de Rutes i els de Coordinació
Aeroportuària de cadascun dels nostres aeroports) faci
efectiva l'aplicació real del dret a una connectivitat aèria
suficient, justa, eficient, estable i adequada quant a preu, rutes,
horaris, capacitats i freqüències a tots els ciutadans de les Illes
Balears, d'acord amb les possibilitats i el preu de transport de
què disposen (amb independència del mode) la resta de
ciutadans de l'Estat espanyol i fomentant d'aquesta manera la
competitivitat de la nostra economia i la nostra indústria
turística així com la igualtat d'oportunitats.
42. El Parlament de les Illes Balears constata les greus
insuficiències que en matèria de transport marítim sofreixen les
Illes Balears i en especial Formentera. Per tant, el Parlament
insta el Govern de les Illes Balears a complir escrupolosament
la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport
marítim de les Illes Balears, i, en especial, a aplicar amb
caràcter immediat i íntegrament la seva disposició transitòria
tercera (freqüències horàries dels serveis de transport entre
Formentera i Eivissa) i fins que no modifiqui o desenvolupi la
llei, coses que només podrà fer d'acord amb el Consell Insular
de Formentera en tot allò que afecti la peremptòria necessitat
d'aquesta illa de disposar d'unes connexions marítimes amb
Eivissa suficients i justes tant en freqüències com en horaris,
capacitat i preu. Així mateix, el Govern impulsarà amb el
Ministeri de Foment un nou contracte de servei públic de
transport marítim directe entre Mallorca, Menorca,
Formentera i Eivissa i la península per tal de garantir la seva
suficiència quant a preu, rutes, horaris, capacitats i
freqüències, i satisfer així les necessitats de connectivitat de les
persones, l'abastiment de matèries primeres i de mercaderies
de primera necessitat i l'exportació de manufactures.
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43. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció
General de l'EPRTVIB a reflectir el pluralisme de la societat
de les Illes Balears en els seus informatius, donant garanties de
la independència dels professionals del periodisme a IB3
Televisió i IB3 Ràdio.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar del Govern de l'Estat un conveni
ferroviari que aporti el finançament suficient per garantir la
continuació dels projectes ferroviaris pendents, particularment
la línia Manacor-Artà.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar econòmicament el projecte de recuperació
i restauració de la zona cremada al gran incendi que afectà els
municipis d'Andratx i Estellencs, a la Serra de Tramuntana,
patrimoni de la UNESCO en la categoria de paisatge cultura.
46. El Parlament de les Illes Balears expressa la
preocupació per les conseqüències que es derivaran de la
liberalització de la quota lletera i insta el Govern de les Illes
Balears a redactar de forma immediata un pla de
reestructuració, reconversió i modernització del sector lleter.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Bon dia, senyors i senyores diputades. Fa uns dies vàrem
assistir al debat de política general. Vàrem constatar una visió
del que ha succeït i del que està succeint molt diferent. Per una
banda el president, un govern i un partit, el Partit Popular, que
han protagonitzat un gran frau electoral; un president que ens va
contar un món molt diferent del que viuen la majoria dels
ciutadans de la nostra comunitat.
L’existència d’alguna xifra macroeconòmica de millora no
justifica l’oblit de parlar de les 106.000 persones en atur, de les
més de 100.000 persones en llistes d’espera sanitària o de les
més de 5.000 per ser ateses en dependència. Com també ignorar
els milers de llars que viuen al llindar de la pobresa o la greu
problemàtica que ha creat el Govern a la comunitat educativa
amb la imposició del TIL.
Un president que fa dos anys ens va dir que venia a
solucionar els problemes dels ciutadans i que ho faria amb
diàleg i consens. Ara tothom constata que estam davant d’un
govern i un president autoritaris, que estam davant un govern i
un president que imposen, i que estam davant un govern i un
president que practiquen la cesura prèvia. Ni diàleg ni consens
amb ningú: ni amb partits, ni amb sindicats, ni amb petit comerç
ni empresaris, ni amb docents, ni amb professionals sanitaris, ni
amb funcionaris, i fins i tot ha creat greus problemes als seus
batles per com imposa el TIL.
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Vostès han utilitzat la crisi econòmica per introduir canvis
molt substancials. Han creat una societat de la precarietat social,
econòmica i laboral; han retallat prestacions socials, educatives
i sanitàries; han retallat drets socials, laborals i llibertats; i han
eliminat la igualtat d’oportunitats dinamitant la cohesió social
i empobrint les famílies. Ens parla el president de sostenibilitat
i està desfent l’estat del benestar. Aquest govern, aquest
president, no han defensat els seus ciutadans i han fet deixadesa
de competències. Un objectiu els ha guiat i condicionat: que el
PP al carrer de Génova i al Govern d’Espanya no s’enfadi. Així
han renunciat a competències en educació, en sanitat o en
serveis que ens corresponen per l’Estatut; així han permès
situacions vergonyoses per als nostres ciutadans. Davant de
situacions de maltractaments vostès han acotat el cap, i així
estam a la cua d’inversions per habitant al projecte de
pressuposts generals de l’Estat.
(Alguns aplaudiments)
Així han estat incapaços de proposar cap conveni per a les
inversions estatutàries, zero euros han aconseguit; mals polítics
i mals gestors.
La nostra portaveu ja ho va dir: el seu balanç es resumeix en
quatre paraules, precarietat, desigualtat, mentida i autoritarisme,
i davant aquesta situació, Sr. President, hi ha marge per fer
altres polítiques. Els nostres ciutadans són treballadors, són
responsables, són emprenedors, però també saben molt bé
l’esforç que han fet per arribar a conquerir drets i tenir
prestacions socials, i a pesar d’aquestes dificultats tenen
esperança i desig de millora, individualment i colAlectivament.
La política és un instrument que ha d’estar al servei de la
societat i del progrés, de la cohesió dels seus ciutadans.
Nosaltres feim propostes de futur, d’alternativa i per un canvi
que ells han de protagonitzar. Són propostes de resolució
realistes, justes i necessàries per sortir de la crisi d’una altra
manera, orientades a reforçar l’estat del benestar, per millorar
els recursos que arriben a les Balears i poder així garantir una
vida millor als ciutadans.
Proposam desenvolupar una llei que permeti el blindatge de
l’educació, la salut i les polítiques socials mitjançant una
despesa mínima garantida anualment, que allò que està
reconegut a l’article 16 i següents del nostre Estatut estigui
garantit pressupostàriament i necessiti majories parlamentàries
qualificades per modificar-se. Ja els ho vàrem proposar com una
estratègia per al creixement econòmic, la qualitat de l’ocupació
i la competitivitat en polítiques d’investigació, de
desenvolupament i d’innovació, amb dotació pressupostària i
que possibiliti els projectes dels emprenedors i d’empreses
socialment responsables.
Però està clar que necessitam augmentar ingressos, i els feim
quatre propostes: una, necessitam que el Govern doni
compliment als acords del Parlament, i així exigim l’execució
dels projectes paralitzats d’anys anteriors i que presentin davant
el Govern d’Espanya propostes d’inversió productives per valor
de 1.000 milions d’euros, i així donar compliment a l’Estatut
d’Autonomia en inversions estatutàries. Dos, necessitam una
nova política fiscal més progressiva. Tres, necessitam una nova
llei de règim especial per a Balears. Y, quatre, necessitam
millorar el sistema de finançament i, entre altres conceptes,

assolir que les comunitats autònomes que més recursos per
càpita aporten al conjunt de l’Estat siguin també aquelles que
millors recursos puguin rebre per l’Estat.
De la mateixa manera pensam que és necessari aprofundir en
un model territorial descentralitzat, avançant cap a un model
federal.
Però el principal problema de la nostra comunitat són les
106.000 persones que no tenen feina; però no ens oblidam
tampoc d’aquells que en tenen però que gràcies a la reforma
laboral del PP ara tenen un treball temporal, precari, amb pèrdua
de drets, baixada de salaris i desprotecció social, i per això
proposam que amb concertació social es treballi en un conjunt
de mesures per crear ocupació, mantenir-la, i amb suficient i
extraordinària dotació econòmica amb objectius quantificables.
Proposam enfortir i reforçar la nostra política social, crear
més places residencials, crear un fons d’ajudes econòmiques per
a persones dependents que estan esperant un recurs assistencial.
Proposam crear un fons contra la pobresa, establir un salari
social i agilitar i augmentar la renda mínima d’inserció i la
targeta bàsica.
I no ens oblidam de les dones, que necessiten més recursos
sociolaborals, mesures de reinserció laboral i, evidentment,
demanam al Govern que reobri les deu oficines d’atenció a les
víctimes de violència de gènere que va tancar.
Necessitam canvis en l’atenció sanitària, que eliminin la taxa
d’emissió de la targeta sanitària. Exigim que donin garanties de
dret a la protecció i a la prevenció de la salut amb caràcter
universal, i que adoptin mesures complementàries per fer
efectiva aquesta reclamació. I també demanam que habilitin
mecanismes per no cobrar copagaments, ni el farmacèutic que
apliquen als pensionistes, que està suposant pèrdua d’adherència
al tractament, ni els nous copagaments; parlam de transport
sanitari no urgent, prestació ortoprotètica, prestació dietètica o
aquella tan cruel, injusta i d’una gran insensibilitat social com
és el cobrament de medicaments dispensats a farmàcies dels
hospitals.
I si tenim més de 100.000 persones en llista d’espera
sanitària, necessitam que siguin ateses en forma i temps, perquè
està empitjorant el seu pronòstic en salut. Facin ja un pla de xoc
amb recursos propis i retornin als ciutadans els drets de
garanties de demora de 180, 60 i 60 dies. I també volem parlar
del servei d’oncologia radioteràpica a Eivissa i a Menorca, però
la volem sense privatitzar, amb tecnologia, professionals i gestió
pública.
I dins l’àmbit de l’educació evidentment hem d’expressar
que rebutjam el conflicte creat pel president i el PP i que suposa
el pitjor inici de curs de tota la història, un conflicte que
necessita desbloquejar-se, que necessita voluntat de diàleg i de
negociació. Imposar qualsevol norma a l’educació, com han fet
amb el TIL, és condemnat al fracàs. Deroguin el TIL i pactin
amb la comunitat educativa i les forces polítiques i sindicals
l’aprenentatge de l’anglès. Retirin els expedients als directors de
Maó. Deixi de trepitjar el fracàs escolar i torni a dotar de
recursos l’educació.
(Alguns aplaudiments)
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Necessitam... necessitam renovar oferta turística, combatre
estacionalitat, impulsar el traspàs de la promoció turística als
consells i permetre’ls regular el lloguer turístic. Activitat
turística que precisa de la conservació del territori: no
necessitam la urbanització de Muleta 2, no necessitam nous
ports esportius ni macroprojectes com el del port del Molinar;
necessitam protegir el nostre litoral, com els casos de Sa
Canova, Es Grau i Ses Feixes. El nostre territori és específic i
singular, i exigim el manteniment de la titularitat i gestió
públiques dels nostres aeroports, i que es faci efectiva
l’aplicació real del dret a una connectivitat aèria suficient. I de
la mateixa manera la insuficient connectivitat en transport
marítim, especialment a Formentera, necessita unes connexions
marítimes suficients. I ja que parlam de connectivitat, reclamin
a l’Estat finançació adient per a la línia Manacor-Artà.
I no podem oblidar-nos d’una necessària dotació econòmica
per recuperar i restaurar la Serra de Tramuntana. El pla
específic per a la neteja dels nostres boscos i prevenir els
incendis aprovat aquí l’any passat no l’han fet.
Al principi comentàvem que dins l’ADN d’aquest govern
trobam les traces de l’autoritarisme, la imposició i la censura
prèvia. Governar és parlar i escoltar, fer ús del diàleg i del
consens. Per a aquest moment els demanam que acatin els
advertiments d’inconstitucionalitat que han fet tant el Consell
Consultiu...
LA SRA. PRESIDENTA:
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Les propostes de resolució són un conjunt de mesures per
sortir d’una manera diferent de la crisi, són mesures que ens
apropen als ciutadans, recullen les seves necessitats i
esperances, i dibuixen un camí de futur més just, més solidari,
més cohesionat, i que reforça la igualtat d’oportunitats.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Fixació de posicions... Fixació de posicions de cadascun dels
altres grups. Intervenció del Grup Parlamentari MÉS, té la
paraula el Sr. David Abril, per un temps de deu minuts.
EL SR. ABRIL I HERVÁS:
Bon dia, presidenta. Diputades, diputats. “Mentre el guany
d’uns pocs creix exponencialment els de la majoria queden cada
vegada més enfora del benestar de la majoria feliç. Aquest
desequilibri prové d’ideologies que defensen l’autonomia
absoluta dels mercats i l’especulació financera; d’aquí que
neguin el dret de control dels estats encarregats de vetllar pel bé
comú. S’instaura una nova tirania invisible, de vegades virtual,
que imposa de forma unilateral i implacable les seves lleis i les
seves normes”. No és d’en Karl Marx, no és una ocurrència dels
antisistema del Grup Parlamentari MÉS, és L’alegria de
l’Evangeli, Evangelii Gaudium, el darrer escrit del papa
Francesc.

Sr. Thomàs, ha d’acabar.
(Remor de veus)
EL SR. THOMÀS I MULET:
...com els serveis jurídics del Parlament respecte del projecte de
llei de símbols. Els demanam que depurin responsabilitats
polítiques d’aquells alts càrrecs del Govern que investiguin
sobre ideologia o afiliació polítiques de determinats empleats
públics, i els demanam que la radiotelevisió pública de les Illes
Balears reflecteixi el pluralisme que té la nostra societat.
Senyors i senyores diputades del Partit Popular, tenen
oportunitat de rectificar. Pensin que cada cop que ho han fet els
ciutadans n’han sortit guanyant. Acceptin les nostres propostes
de resolució, que són de present però especialment de futur.
Deixin la política d’austeritat i de retalls indiscriminats que ens
ha duit precarietat i més desigualtat, i exigeixin al Govern
d’Espanya...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Thomàs, acabi.
EL SR. THOMÀS I MULET:
...que ens deixi de maltractar i ens doni el que ens pertoca.

De la mateixa manera que els del Grup Parlamentari MÉS
estam d’acord amb aquesta descripció de la deriva de l’actual
realitat, a nivell global, a nivell europeu, a nivell espanyol i
també aquí, estam d’acord amb el gruix de les propostes de
resolució que presenta el Grup Parlamentari Socialista avui en
aquest plenari.
Compartim en bona mesura, pens, el diagnòstic. Estam en
una -i ho hem reiterat moltes vegades des del nostre grup
parlamentari- estam en una crisi profunda, en això que nosaltres
hem definit com un estat d’emergència; hi ha una llosa
ideològica però que també té un component molt pràctic que
respon a interessos de poder molt determinats i que diu i que
sosté que no hi ha res a fer més que el que ja s’està fent, i el que
estan fent per exemple governs com l’actual del Partit Popular,
governs a les Illes Balears, el del Partit Popular i del Sr. Bauzá,
que en lloc de posar fil a l’agulla el que fan és limitar-se a
complir el paper que els ha estat assignat, que és aquest a què
estam acostumats i cada vegada discutim aquí: retallar, governar
per a uns pocs; fer molts, molts de decrets, un rere l’altre;
descafeïnar la democràcia fins a punts impensables i convertir,
per exemple, el poder legislatiu, com és el cas d’aquesta
cambra, en una anècdota prescindible, i l’executiu en una
màquina de comandar i decretar, advertint que, com va fer el
president l’altre dia, digui el que digui el carrer -que també és
poble, nosaltres som una representació del poble però el carrer
també és poble-, no pensa modificar ni una coma de la seva
gestió o del seu guió, que és el guió del qual també, malgrat la
crisi que pateix la majoria, treuen profit i treuen grans beneficis.
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Les propostes de resolució que presenta avui el Grup
Parlamentari Socialista, i d’alguna manera també les que
presentarem més tard el Grup Parlamentari MÉS, pretenen,
entenem, corregir d’alguna manera aquesta situació. Jo crec que
més o manco aquests quatre blocs de propostes que ha explicat
el Sr. Thomàs els compartim; compartim la idea que sí, ens
podem lamentar, o podem passar al mode govern, mode
responsabilitat, i dir que bé, fan falta més ingressos, fa falta
justícia fiscal, no només en termes de la relació amb Espanya
sinó també en l’àmbit de les pròpies competències, fer que
pagui més qui més té, qui més contamina, etc.
Fa falta garantir l’estat del benestar més enllà del discurs,
perquè una cosa és mantenir-ho a la retòrica i l’altra és veure el
que vostès estan fent amb la salut, que ja no és universal; amb
l’educació, a la qual han llevat quantitat de recursos però ara
resulta que és la seva màxima preocupació, però en el fons
l’únic que volen és formar cambrers precaris i no ciutadans
responsables i crítics amb aquesta situació, que és del tot
insostenible aquí i arreu; amb uns serveis socials insuficients
que encara no arriben per atendre les situacions de màxima
necessitat als que hi havia ni tan sols el 2010 o el 2011.
Aturar també la destrucció del territori, aquesta que es nega
quan es diu moltes vegades per part d’alguns consellers que no
consumim ni un pam més de territori; bé, ja tenim la ferida
oberta aquests mateixos dies a Canyamel i l’amenaça de tantes
altres urbanitzacions i construccions, ignorant també d’alguna
manera que això és justament el que ens ha duit a aquest punt en
què estam.
I finalment compartim també aquesta idea que és present a
alguna de les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Socialista de canviar el model, de canviar el model, el turístic i
l’econòmic, i una cosa va amb l’altra, i el social i el cultura, i tot
va també darrere això i tot va junt, amb diàleg social i amb
participació, paraules malauradament inexistents al diccionari
del Partit Popular.
I bé, no es tracta avui de trepitjar..., de trepitjar cap call, i
molt manco als companys i les companyes del Grup
Parlamentari Socialista, però si que m’agradaria posar una mica
d’èmfasi o explicar per què votarem globalment a favor de la
major part de propostes, però n’hi ha dues que per coherència
amb les posicions que hem mantingut des del nostre grup
parlamentari ens hi abstindrem. Una és la número 6, que fa
referència al model de finançament, que fa falta, evidentment,
i ho compartim, canviar aquest model de finançament, que és
profundament injust amb les Illes Balears i que està molt, molt
descompensat, però pensam que s’ha d’anar molt més enllà de
fer una simple regla de tres, dient que les comunitats que més
aporten han de rebre més. Des del nostre grup parlamentari el
que defensam és que en allò que hem d’avançar és en sobirania
fiscal i això vol dir decidir què fas amb els teus propis recursos.
I si en un moment donat nosaltres formam part d’un estat allà on
hi ha altres regions que necessiten en un exercici més suport, tal
vegada resulta que en aquell exercici podrem aportar més, però
l’important és realment poder exercir aquesta sobirania fiscal,
poder decidir què fas tu amb els propis recursos, amb els
recursos i amb els imposts que recaptes als teus ciutadans i
ciutadanes. Més enllà d’enunciar també que compartim altres
propostes de resolució del Grup Socialista, tot el que és aquesta
situació de menyspreu que representen les inversions

estatutàries, o les no inversions estatutàries, els pressuposts
generals de l’Estat, etc.
I la proposta de resolució número 7, a la qual també ens
abstindrem, que fa referència a la necessitat d’iniciar un procés
de reforma constitucional, per tal d’aprofundir en el model
territorial descentralitzat de l’Estat espanyol, tot avançant cap
un model d’estat federal, coincidim que és insostenible el model
territorial que té en aquests moments l’Estat espanyol, que
l’estat de les autonomies ha tocat sostre, que a tot això s’està
responent per part de l’actual Govern d’Espanya amb més
centralisme, i aquesta no és la resposta, quan el model de
descentralització no funciona, no és que no funcioni, és que no
se l’ha deixat continuar, però pensam que l’esgotament del
conjunt de ciutadans i ciutadanes d’aquí i de l’Estat espanyol és
prou greu com per no admetre reformes constitucionals i a més
quan se n’ha fet una -i em sap greu trepitjar calls- fa un parell
d’anys, una reforma constitucional que no compartim en
absolut, i que també lleva, en aquest cas al poble espanyol, la
possibilitat de tenir sobirania econòmica i per decidir, el que fa
falta pensam, des del Grup Parlamentari MÉS, en aquests
moments a l’Estat espanyol i a les Illes Balears és un procés
constituent, és una nova transició que ho trastoqui tot perquè tot
està trastocat, perquè justament el pacte constitucional que
d’alguna manera reflectia aquest pacte territorial per una banda
i aquest contracte social per l’altra, on els poders públiques
havien de jugar un rol d’equilibri, de garantir uns drets, això
s’ha romput, es va rompre a la darrera reforma constitucional i
s’ha romput i es romp cada dia en la pràctica quotidiana que
emana des dels poders públics, per això es governa tant
mitjançant decrets i hi ha poc debat polític i social, això s’ha de
corregir, fa falta un nou procés constituent, una nova transició.
Ja no basta reformar un document que s’ha demostrat dia
rere dia que és paper banyat i sobretot s’ha de donar en el marc
d’aquest procés constituent, el dret a la gent a decidir. A decidir
quina mena de pacte territorial volen, què volem ser les Illes
Balears i els pobles de les Illes Balears de grans, quin paper
volem jugar en aquest futur. Ja veurem si a un estat federal,
confederal i amb qui. I també decidir sobretot allò que ens
afecta quotidianament i sobre el qual s’està decidint
unilateralment des d’una forma de governar que el que fa és
negar justament la realitat de les persones que poc o gens té a
veure amb el triomfalisme que venim escoltant dia rere dia, que
la cosa va bé, que anam pel bon camí, quan la realitat ens
demostra tot el contrari.
I res, insistesc que la posició del nostre grup parlamentari
serà favorable a la major part de propostes de resolució, però a
les número 6 i 7 ens hi abstindrem, per coherència amb la
posició que hem mantingut fins ara. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Miguel Jerez, per un temps de deu minuts.
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EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Prenc la paraula per posicionar el criteri del meu grup
parlamentari, en relació a les 46 propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Socialista, com que la
limitació de temps en aquest cas és una obvietat, no entraré a
discutir totes i cada una de les qüestions plantejades, que
possiblement serien i han estat moltes d’elles mereixedores d’un
debat singularment considerat. Els anuncii en qualsevol cas el
vot contrari a la majoria de les propostes de resolució que vostès
plantegen en aquest debat, d’acord amb una justificació clara i
perfectament definida.
En primer lloc perquè hi ha coses que vostès plantegen que
efectivament, ja s’estan desenvolupant i ja s’estan fent per part
d’aquest govern. I no és això un tòpic, per molt que a vostès els
ho pugui parèixer. En segon lloc perquè el nostre grup
parlamentari presenta, i així ho coneixeran, ho saben perquè ja
ho tenen, propostes que milloren de forma sensible i de forma
notable aquelles propostes que vostès plantegen i porten a
aquest parlament el dia d’avui. Bé, perquè hi hagi cert motiu de
debat, moltes qüestions que vostès també porten en aquest debat
de propostes de resolució i que el meu grup parlamentari
recentment ja s’hi ha manifestat sobre aquestes qüestions, i com
que recentment s’ha manifestat sobre aquestes qüestions, en tan
poc espai de temps, vostès entendran que el Partit Popular no
perd ni molt manco la coherència, ni tampoc els seus principis
i l’advocació a la qual inspiren les propostes parlamentàries.
No obstant això, em permetré justificar una sèrie de criteris
en relació amb les propostes que vostès plantegen. Començaré
per la número 7, a la qual òbviament li votarem en contra, la que
demanen avançar cap un estat federal. Miri, nosaltres ja li vàrem
explicar en què consistia un estat federal. També ho va fer MÉS,
els ho va explicar, els varen explicar que això no tenia encaix en
el model territorial espanyol i que trencava directament la
sobirania de la nació espanyola i atemptava contra la seva
unitat. Això a vostès no els importa i això a vostès els és
absolutament igual. Avui no estarem tots sols a la votació en
contra d’aquesta proposta, també hi serà, casualment, el Grup
MÉS, casualment hi serà el Grup MÉS.
En segon lloc també votarem en contra de la proposta 10,
que fa referència a la dependència. És cert que la dependència
és una prioritat per a aquest Govern i avui tenim més persones
beneficiades, més que mai, per aquesta llei, un total de 10.512
en aquesta comunitat autònoma i en els darrers mesos això ha
significat un increment del 12%. Per tant, crec que s’estan
complint objectius i creim que anam pel bon camí. Per tant, no
hi ha cap necessitat d’aprovar la seva proposta.
En relació a l’11, prestacions bàsiques. Aquest any, i vostès
ho saben perfectament, els comptes són els que són i els
números no enganen, s’ha triplicat el pressupost destinat a
garantir les prestacions bàsiques.
La proposta número 12 que parla de racionalització i
sostenibilitat de l’administració, amb aquesta nova llei no
pensin vostès que es furten competències als ajuntaments, sinó
que aquí es tracta de definir quines són les competències d’uns
i quines són les competències d’uns altres.
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En relació amb la targeta sanitària, també hi votarem
irreversiblement en contra, en coherència per mantenir el criteri
que sempre hem mantengut en relació amb aquesta qüestió. El
2013 es va deixar a moltíssimes famílies exemptes de pagar
aquesta taxa. I el 2014 succeirà el mateix, deixaran de pagar
determinats colAlectius aquesta targeta sanitària, aquells que
perceben rendes no contributives i rendes mínimes. I
progressivament això s’haurà d’anar ampliant, com així s’ha
compromès aquest govern, a altres colAlectius amb necessitats
particulars.
En relació amb la radioteràpia, mirin, nosaltres apostam per
un model eficient i un model que garanteixi la mateixa qualitat
de servei que l’hospital de referència a les illes d’Eivissa i de
Mallorca. Entenem que el model de gestió que nosaltres
defensam va encaminat precisament a això.
En relació amb la proposta número 17, llistes d’espera, jo els
recoman que tenguin especial cura en la proposta que presenta
el Partit Popular en relació amb aquesta qüestió i la votin perquè
estic absolutament convençut que millora notablement la que
vostès fan.
I el mateix els dic a la proposta 19, que fa referència a les
dietes per desplaçament. El Partit Popular, a la seva proposta
número 78, també planteja qüestions relacionades amb les dietes
per a desplaçament i els demanaria que miressin aquesta
proposta, a fi de votar-la positivament perquè també insistim en
el mateix, pensam que millora notablement, sensiblement la
proposta que des de la bancada socialista vostès ens fan arribar
avui.
La proposta número 24. Ha estat debatuda aquí en
moltíssimes ocasions en seu parlamentària, en el ple d’aquest
parlament i també en comissió. Fa referència als expedients
oberts als directors de l’illa de Menorca. Insistim en el mateix,
aquests processos, i vostès ho saben, són processos reglats i
decisions polítiques no poden contradir el que està reglat i el
que va contra la llei. Per tant, nosaltres respectam el procés
reglat d’aquest procediment, respectam la llei en aquest sentit i,
per tant, crec que les decisions polítiques que obviïn la llei
mitjançant propostes de resolució d’aquest parlament, no són
adients, com a mínim són absolutament immorals.
En relació amb la proposta número 28, jo sé que els sap greu
que el Partit Popular hagi liderat, perquè és veritat, ha liderat, la
transferència de la promoció turística als consells insulars, una
qüestió que vostès varen menysprear a l’anterior legislatura, i hi
ha hagut distintes manifestacions dels seus membres, en
particular de gent que avui seu en aquests escons, que deien que
el principal fracàs de la legislatura anterior va ser precisament
aquest. Idò mirin, el Partit Popular lidera aquesta qüestió, lidera
avui el traspàs de competències en matèria de promoció turística
en els consells insulars i ho continuarà fent. És un compromís,
i d’aquí a final de legislatura es transferiran aquestes
competències, perquè les illes menors, juntament amb Mallorca,
puguin de forma singularitzada vendre i oferir el seu producte...
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(Remor de veus)

Això és tot, esperam que rebin amb carinyo aquestes
propostes de transacció i esperam la seva resposta en positiu.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
Silenci, per favor!
(Aplaudiments)
EL SR. JEREZ I JUAN:
LA SRA. PRESIDENTA:
En relació amb la proposta 29, modificació de la Llei
d’arrendaments urbans. Record que fa 4 o 5 setmanes que això
es va discutir en aquest parlament i els vàrem dir perfectament
quin era el nostre criteri, que a plurifamiliars no i que
efectivament, no hi havia cap buit legal a la Llei d’arrendaments
urbans i a la nostra legislació que no permetés els arrendaments
d’habitatges en espais plurifamiliars. En qualsevol cas
continuam defensant aquest criteri, per tant, el nostre vot en
aquesta proposta serà altra vegada negatiu, en coherència amb
allò que vàrem dir anteriorment.
I la proposta 37, per acabar, que fa relació a la Llei de
símbols, respectar absolutament tots els dictàmens i totes les
resolucions dels òrgans consultius no vinculants que manifesten
relació amb la inconstitucionalitat d’un precepte d’aquesta llei,
però dir-li que els defensors de la constitucionalitat i dels drets
de la nostra Carta Magna és el Tribunal Constitucional i vostès
saben perfectament quin és el camí, ja hi han anat en més d’una
ocasió.
Dit això, els proposaré molt ràpidament tres transaccions a
tres propostes que vostès plantegen, a les propostes 2, 30 i 40.
A la proposta 2, no varia massa el temps i la proposta seria
la següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar prioritzant com un eix estratègic de creixement
econòmic, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de les
Balears, les polítiques de recerca, desenvolupament i innovació
i que això es tradueixi en el Pla de ciència, tecnologia,
innovació i emprenedoria, recentment aprovat i que incideixi i
garanteixi la formació i incentius i instruments de finançament
per als projectes d’emprenedors i empreses”.
La següent transacció que els proposam va directament
relacionada amb la proposta número 30 del Partit Socialista i és
la següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
intentar consensuar qualsevol llei comercial amb els
representants dels sectors”.
I, per acabar, una proposta de transacció a la número 40, que
fa referència a la defensa del nostre model de gestió
aeroportuària. Diria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Ministeri de Foment al manteniment de la titularitat dels
aeroports de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa amb les
necessàries condicions que garanteixin la qualitat d’aquest
servei públic i l’obertura immediata d’un procés de
descentralització, a partir del principi de gestió públicoprivada,
garantint la màxima capacitat de decisió estratègica, comercial,
econòmica, financera, per part del Govern, consells i
ajuntaments, amb la participació de les entitats, associacions
econòmiques i socials més representatives”.

Té ara l’ús de la paraula el Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Vicenç Thomàs, per un temps de cinc minuts.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, crec que hem tengut una
prova més que som davant d’un grup parlamentari i un govern
que practica dia a dia des de fa dos anys i mig el diàleg i el
consens, quan s’oposen pràcticament al 95% de les nostres
propostes de resolució.
(Alguns aplaudiments)
Propostes de resolució que són molt clares, amb dos grans
eixos, un augmentar els ingressos per a la comunitat autònoma
que han caigut, però l’important és que no és augmentar
ingressos només fent una política fiscal més progressiva per als
que tenen més, sinó perquè ens donin el que ens mereixem, pel
sistema de finançament, per a inversions estatutàries i per
pressuposts generals de l’Estat. Som a la cua d’inversió
territorialitzada per pressuposts generals de l’Estat...
(Alguns aplaudiments)
I és més, dimarts vàrem escoltar el president, que va fer una
declaració per a mi personalment vergonyosa. Va renunciar a
demanar les inversions estatutàries que són en el nostre Estatut
d’Autonomia. Un ciutadà quan ha de pagar els seus imposts,
l’administració no mira si té doblers o en deixa de tenir, i aquí
tenim un president que va fer una declaració pública en el
Parlament, de renúncia al nostre Estatut d’Autonomia. Ja estam
avesats que li sigui ben igual la consideració de la nostra llengua
pròpia, però fins i tot aquí dimarts va dir que renunciava a
demanar les inversions estatutàries. Així, no m’estranya que el
Sr. Montoro digui a Madrid: “jo no les don, però ningú del
Govern del PP de Balears no me les reclama”, Sr. Jerez.
Després nosaltres el que pretenem mitjançant les propostes
de resolució és reforçar, mantenir aquest estat del benestar que
vostès, aprofitant la crisi econòmica, es dediquen a
desmantellar. Més de 5.000 persones esperen ser atesos en
dependència. Més de 100.000 esperen a unes llistes d’espera
sanitàries. Reclamam una atenció sanitària de caràcter universal,
que s’ha perdut gràcies al Partit Popular. No pensem que el
copagament sigui un instrument positiu. Pensionistes de Balears
dediquen més d’un 5% de la seva pensió per pagar
medicaments. I després no faci trucs de paraules, no privatitzin
l’atenció sanitària. Vostès amb la radioteràpia d’Eivissa i de
Menorca volen privatitzar per primera vegada una part de
l’atenció sanitària. Nosaltres el que volem és que la tecnologia,
l’accelerador, els professionals sanitaris i la gestió siguin
públics, així de clar.
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Educació. Han creat un greu conflicte, primer eliminen
multitud de recursos, especialment per als nins que necessiten
més recursos, i després fan una guerra ideològica amb el tema
del TIL. Evidentment han trepitjat molts de llocs que no havien
de trepitjar i per això nosaltres demanam, primer que retornin
els recursos que s’han perdut i evidentment que deroguin el TIL,
que negociïn, que dialoguin i que facin una norma que serveixi
per a la implementació progressiva, correcta pedagògicament,
de la necessitat de l’aprenentatge de l’anglès.
I necessitam dins l’estat del benestar fer polítiques actives
d’ocupació. Fa dos anys i mig, ho dic perquè he entès que
proposava una transacció a la resolució núm. 2, que nosaltres
demanam que es faci un pla d’ocupació amb unes determinades
característiques i vostè proposa que posi “continuar”, però si
som a dos anys i mig des de l’inici de legislatura i encara han
presentat un esborrany. Ens preocupa la precarietat que tenim.
I, Sr. Diputat del Partit Popular, nosaltres ens reafirmam que
som davant d’un govern autoritari, per exemple el TIL que
imposa 24 decrets lleis i que imposa censura prèvia i, si no,
mirin el Projecte de llei de símbols, els he dit advertències
d’anticonstitucionalitat, els he dit que investiguin i depurin
responsabilitats polítiques a aquells directors generals que estan
més preocupats per investigar ideologia i afiliacions polítiques
i els hem demanat més pluralitat informativa a la radio i
televisió pública, del gerent o exgerent de la qual avui tots els
diaris fan pàgines senceres, quins amics té el nostre president!
Per tant, nosaltres demanam que evidentment...
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(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Debat de les 20 propostes del Grup Parlamentari MÉS, RGE
núm. 14782/13. Defensa de les propostes presentades pel Grup
Parlamentari MÉS, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps
de deu minuts.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar la sobirania fiscal de les Illes i a
corregir el desequilibri històric en el nostre finançament
mitjançant la negociació amb el Govern de l'Estat d'un concert
econòmic solidari que suposi, entre d'altres, un límit del 4%
del PIB en l'aportació de les Illes a l'Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears es compromet a
promoure modificacions legislatives que promoguin la
participació directa dels ciutadans en la presa de decisions, un
sistema electoral que no permeti l'exclusió del 20% dels vots
emesos com succeeix a la cambra actual, amb un sistema
proporcional sense talls, una llei de consultes populars que
garanteixi el dret a decidir de les Illes Balears en totes les
matèries d'interès, inclosa la seva sobirania, i insta el Govern
a actuar de manera que susciti la participació de la societat.
En aquest sentit el Parlament lamenta l'abús dels decrets llei
i insta a un ampli acord amb la comunitat educativa sobre els
grans eixos de l'educació que passa avui per derogar el TIL,
garantint l'aprenentatge de l'anglès amb mètodes consensuats,
la retirada de la llei de símbols i la renúncia a l'avantprojecte
de llei mal dita de convivència.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Thomàs acabi.
EL SR. THOMÀS I MULET:
...vostè ha fet un inici de transacció a la proposta també
número 30 d’intentar consensuar, és que nosaltres pensam que
les coses s’han de consensuar, ja ens han dit les patronals del
petit comerç que vostès ni han intentat consensuar.
I després ens demana que els aeroports, que nosaltres
demanam que siguin de titularitat i gestió pública, vostè ens
proposa una transacció perquè eliminem la gestió pública, que
la facem mixta, i nosaltres volem que la gestió sigui pública.
Per tant, li torn ho torn a dir, tenen una oportunitat
d’aprofitar propostes de resolució de present i de futur per sortir
d’aquesta crisi d’una manera diferent.
Moltes gràcies.

3. El Parlament de les Illes Balears promourà la reforma
del Reglament de la cambra a fi que no es permeti als diputats
l'acumulació de dos sous: la Mesa establirà unes retribucions
per dedicació exclusiva, que tendrà un règim
d'incompatibilitats equivalent al dels funcionaris, i un sistema
de retribucions per dietes d'assistència i alhora es revisarà la
legislació electoral per substituir la costosa subvenció per
"mailing" per una sola tramesa oficial que inclogui totes les
candidatures.
4. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement als treballadors públics de les Illes Balears per
la seva tasca compromesa en aquest difícil context
socioeconòmic, amb els serveis públics, amb especial
referència als i a les mestres i professors de la nostra
comunitat.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar el projecte de llei de comerç amb tot
el sector i que aquest projecte prioritzi la defensa del nostre
teixit de petita i mitjana empresa, a més de defensar les
competències pròpies en matèria de comerç.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar dins el primer semestre de 2014 el
Pla director sectorial d'energia introduint objectius clars i
compromisos de mitigació del canvi climàtic i de generació
elèctrica mitjançant energies renovables, estalvi energètic i
reducció dels gasos d'efecte hivernacle equivalents com a
mínim als compromisos de la Unió Europea per a 2020 (20%),
tot avançant en termes de sobirania energètica.
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
rebutjar projectes urbanístics que destrueixen el nostre
territori, com ara els de Canyamel, Muleta o Sa Ràpita, que
representen el mateix model de desenvolupament i especulació
que ha provocat l'actual crisi econòmica.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redreçar la política turística per avançar en
termes de "prosperitat compartida", tot corregint de manera
urgent l'escurçament de la temporada turística, i generant
sinèrgies entre l'activitat hotelera i altres sectors del turisme,
la indústria, la construcció i els serveis; així com a fer efectiu
el traspàs als consells insulars de la competència de promoció
turística.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el Pla d'ocupació 2013-2017 sigui consensuat
amb els agents socials i econòmics i els diferents grups
polítics, com a garantia de la seva viabilitat i màxima atenció
als colAlectius més afectats per la crisi: aturats/des majors i de
llarga durada, joves, dones i persones en risc d'exclusió social.
10. El Parlament de les Illes Balears constata que a la
comunitat autònoma hi ha més de 16.000 persones que no
tenen dret a la targeta sanitària en aplicació Reial Decret Llei
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions, i insta el
Govern de les Illes Balears a retornar el dret de poder
solAlicitar la targeta sanitària a totes les persones residents a
les Illes Balears i empadronades a qualsevol municipi de la
comunitat autònoma independentment de la seva situació de
residència administrativa, tal com succeeix a altres comunitats
autònomes, Andalusia, Galícia, Catalunya ...
11. El Parlament de les Illes Balears constata que des de
1'1 de juny de 2011 no s'ha creat cap nova plaça de serveis
dirigits a persones amb discapacitat, a persones majors amb
dependència o a persones amb diagnòstic de salut mental
(residències, centres de dia, tallers ocupacionals, habitatges
tutelats, ...) i insta el Govern que durant l'any 2014 prioritzi la
creació d'aquests serveis i ho acordi amb els consells insulars
i amb els representants del tercer sector que gestiona aquests
serveis.
12. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'aplicació del
copagament que han d'efectuar els pensionistes per accedir a
medicaments receptats des del sistema de la sanitat pública i,
per tant, insta el Govern de les Illes Balears que, amb
l'objectiu que els pensionistes no hagin de desemborsar uns
doblers que no els correspon pagar per l'adquisició de
medicaments, bé a la targeta sanitària, bé a la recepta
electrònica s'incorporin mecanismes de lectura informàtica
que permetin reconèixer quan el pensionista ja ha arribat a la
quantia màxima que estableix el Reial Decret llei i deixi de
pagar uns doblers que han de ser retornats pel Govern a través
de la Conselleria de Salut.

13. El Parlament de les Illes Balears constata les
conseqüències socials de l'actual situació de crisi i que cada
vegada hi ha més dificultats de poder cobrir les necessitats
bàsiques per viure, per tant es compromet a avançar cap a la
renda bàsica garantida, tal com està recollit a l'actual Llei de
serveis socials i al Decret de cartera de serveis socials.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, d'acord amb les associacions de
malalts, una residència vinculada a l'hospital de Son Espases
per atendre les necessitats d'hostatge dels pacients de curta i
llarga durada i dels seus familiars, i a posar en marxa un pla
de xoc per lluitar contra les llistes d'espera.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb l'Estat, amb caràcter d'urgència,
la modificació de l'obligació de servei públic entre illes que
estableixi la tarifa única i universal de 30 euros per trajecte.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a la Llei 9/2005, de
cooperació de les Illes Balears, que estableix que el 0,7% dels
pressuposts propis de la CAIB s'han de destinar a les polítiques
i accions de cooperació i desenvolupament.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, els
consells insulars i els ajuntaments de les Illes Balears a retirar
dels edificis i espais públics qualsevol símbol franquista, tal
com estableix la Llei de memòria històrica (Llei 52/2007, de 26
de desembre).
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar el Projecte de llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, i a respectar i protegir la
llibertat d'expressió com a pilar fonamental de la democràcia.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a abandonar qualsevol forma de repressió (llistes
negres, "pedigrís", expedients polítics, normes que coarten la
llibertat d'expressió, ...) a qui fent ús de la llibertat ideològica
i de consciència dissenteix de la política del Govern.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la independència i la pluralitat de la
ràdio i televisió públiques autonòmiques, creant el Consell
Audiovisual de les Illes Balears i modificant la Llei d'IB3
perquè el Consell de Direcció de l'Ens sigui representatiu de
la pluralitat que existeix a la societat i al Parlament.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Parlaré amb tota llibertat i des de les meves més
profundes conviccions democràtiques, una llibertat que no em
dóna la presidenta d’aquesta cambra ni me la pot llevar, sinó
que me la donen els ciutadans que a través del seu vot
m’encomanen defensar un determinat projecte de país.
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Ha costat massa sofriment aconseguir una democràcia on la
llibertat no sigui dirigida en nom de l’ordre i de la cortesia, així
idò amb respecte a la institució del Parlament, amb respecte als
ciutadans que varen confiar en el nostre grup parlamentaré,
millor dit, m’expressaré lliurament amb paraules, amb gestos i
amb símbols, si cal, si és necessari.
(Alguns aplaudiments)
Sense llibertat d’expressió no hi ha democràcia, i el Projecte
de llei de símbols actual que promou el Govern del Partit
Popular és un atac directe a la llibertat d’expressió que queda
condicionada a l’autorització prèvia de la conselleria competent.
De veritat no els genera cap rebuig sentir “autorització
prèvia de la conselleria competent”? Tan poc esperit liberal els
queda per assumir una afirmació tan negativa? Jo no puc deixar
que em remeti a èpoques menys democràtiques i més totalitàries
i a ningú no ha d’estranyar, per tant, que es parli de la
refundació d’un neofranquisme a càrrec d’aquest govern que
tenim aquí.
(Remor de veus)
Per açò proposam, encara hi som a temps, que es retiri el
nyap de projecte de llei...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, per favor.
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negres de directors que són expedientats per votar d’acord amb
el seu criteri professional i no segons la voluntat de la consellera
del TIL, etc.
En una democràcia els que discrepen tant si són molts com
si són pocs tenen veu, són escoltats, no són ni expulsats ni
perseguits, i açò avui es fa necessari, lamentablement, es fa
necessari recordar-ho i reafirmar-ho, així ho feim a la nostra
proposta número 19.
Perquè aquesta mateixa voluntat d’excloure la pluralitat, el
diàleg d’idees, la llibertat d’expressió que trobam al carrer i que
trobam a l’escola ja l’hem viscuda a IB3, amb un consell de
direcció uniforme, monocolor, sense presència de la diversitat
de veus, idees, visions que hi ha a la societat i de la qual aquest
parlament n’és una mostra, no real, distorsionada per la Llei
electoral, però existent. Amb un consell de direcció així no es
garanteix ni el control ni la independència d’un instrument tan
important per la llibertat d’expressió com la ràdio i la televisió
públiques autonòmiques. Per açò continuam reclamant un
consell audiovisual i un consell de direcció d’IB3 capaç de
garantir la pluralitat, la independència i la veracitat, a la nostra
proposta número 20.
Al PP, però, no li basta limitar la llibertat d’expressió dels
seus diputats -perdó-, dels diputats que no donen suport a
l’executiu, ni limitar la seva capacitat legislativa abusant de la
figura del decret llei, sinó que a més el vol retallar, amb la
justificació de l’estalvi vol reduir la capacitat de control del
Parlament damunt l’executiu, vol evitar qualsevol discrepància,
vol acabar amb la tasca de l’oposició.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
... de símbols i proposam també, tal com ens recomana
l’informe del Consell Consultiu, expressar el rebuig a qualsevol
símbol que faci apologia de la violència, de la discriminació i de
la dictadura, només es tracta de complir la Llei de memòria
històrica, però s’ha de complir, de retirar els símbols franquistes
dels edificis i espais públics, i no és així, encara avui a la Plaça
de l’Esplanada de Maó, per esmentar un exemple, encara la
presideix un obelisc creat amb la inscripció A los caídos por la
patria i amb una àguila imperial sota la qual clama Una, grande
y libre.
Però hem de continuar parlant de llibertat d’expressió
perquè com mai aquest país ha vist com els governants elegits
democràticament...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, silenci.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
...es comporten contra els seus mateixos fonaments.
El Govern del Sr. Bauzá està necessàriament lligat a les
retallades en drets socials i en drets civils, en benestar i en
llibertats, llistes negres de professors que exerceixen el dret de
vaga, llistes negres d’alumnes que fan vaga, llistes negres de
pares que no duen els fills a escola com a protesta i als quals
se’ls encomana.... se’ls amenaça -perdó- amb la custòdia dels
fills, llistes de treballadors públics per la seva ideologia, llistes

El Partit Popular amb l’excusa de l’estalvi vol fer d’aquest
parlament una cambra decorativa, prescindible i el final d’allò
prescindible ja saben com se sol resoldre, com acaba, perquè si
realment el Partit Popular estigués preocupat per l’estalvi ho
tendria tan fàcil com acceptar moltes de les propostes que ha
presentat el nostre grup i de les quals avui en reiteram dues més:
modificar el Reglament per evitar la duplicació de sous, no té
cap sentit l’existència de les dedicacions plenes, les dedicacions
plenes han de ser dedicacions exclusives amb un règim
d’incompatibilitats equivalent al dels funcionaris, només amb
açò l’estalvi seria sorprenent, els ho assegur.
També proposam eliminar el mailing, quin sentit té avui que
cada partit enviï una o dues o més vegades sobres de publicitat,
paperetes, sobres per votar? Que ningú no oblidi que aquests
recursos, en la major part, es paguen de les subvencions
electorals que reben els partits, basta mirar el que declaren els
partits per esgarrifar-se. A les eleccions generals del 2011, les
generals, la despesa de tramesa de mailing va ser de quasi 26
milions d’euros.
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Però facem una passa més, res de tot açò no té sentit si
l’objectiu no són les persones, la seva llibertat, el seu benestar,
les persones són la nostra primera preocupació i la nostra
primera prioritat. A les Illes la taxa de risc de pobresa ha pujat
de 2011 a 2012 un 5,7% passant del 18,5 al 23%, cada vegada
els nostres ciutadans tenen més dificultats per poder cobrir les
necessitats bàsiques per viure, és, per tant, fonamental que
aquest parlament es comprometi -i aquest és el sentit de la
nostra proposta número 13- a avançar cap a la renda bàsica, tal
com està recollit a la Llei de serveis socials i al Decret de
cartera de serveis socials.
També que es comprometi a centrar tots els esforços en les
polítiques actives de treball, però no només açò, qui no té treball
ni ingressos necessita el suport de la societat a través de l’accés
als serveis públics com la sanitat o l’educació i, en aquest sentit,
no podem acceptar de cap de les maneres les llistes d’espera
sanitàries i per açò reclamam de nou un pla de xoc per reduir les
llistes d’intervencions quirúrgiques i d’atenció especialitzada als
hospitals de les Illes Balears.

Illes no siguin, no se sentin ciutadans de segona i que cada
quilòmetre per mar valgui, si fa no fa, un quilòmetre per terra i
açò resta pendent i açò requereix unanimitat, esforç, consens de
tots els grups d’aquesta cambra, i açò pretén aquesta proposta.
Finalment, una de les nostres propostes, crec que avui
necessària, perquè s’ho mereixen, però sobretot perquè en
aquests moments crec que és imprescindible, demanam un
reconeixement als treballadors públics de les Illes Balears per
la seva tasca compromesa en aquest difícil context
socioeconòmic amb els serveis públics i en especial creim que
aquesta referència ha de ser explícita als mestres i als professors
de la nostra comunitat, la situació que han viscut i que viuen no
és en absolut la ideal per poder desenvolupar la seva tasca de
forma correcta, de forma adequada perquè...
LA SRA. PRESIDENTA:
Acabi, Sr. Martí.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Tampoc no podem acceptar que 16.000 persones de les Illes
Balears no tenguin dret a la targeta sanitària, ens hauria
d’avergonyir. No podem acceptar que els nostres pensionistes,
una vegada que han arribat al màxim establert al copagament de
medicaments, hagin de continuar pagant i esperar que després
el Govern, quan pugui, els retorni els doblers. No sé de què
serveix tenir una recepta electrònica o tant de xip a la targeta
sanitària per després trobar-nos en aquesta situació.
També és fonamental per al nostre grup parlar de la proposta
del servei de radioteràpia a Menorca i a Eivissa, sense cap dubte
és un servei, és una bona notícia. Deia el president l’altre dia,
més o menys textualment, s’imaginen vostès que un mallorquí
s’hagués de desplaçar cada setmana o diversos dies a fer estades
de diversos mesos a Menorca o a Eivissa a rebre un servei de
radioteràpia? I ho justificava: per justícia social... Efectivament,
s’imaginen vostès que un mallorquí s’hagués de desplaçar cada
setmana o diversos dies o fer estades de diversos mesos a
Menorca per un servei de neonatologia, o de neurocirurgia, o de
cirurgia cardíaca o de servei d’oncologia pediàtrica, s’ho
imaginen? Què vull dir amb açò? Que el servei de radioteràpia
-ho reiter- és una bona notícia, però continua sent urgent,
imprescindible resoldre la residència per a estades de curta i
llarga durada dels pacients i familiars que han de residir fora de
la seva illa, i aquesta, aquesta, és una de les reivindicacions
històriques a totes les illes, però jo diria que en especial de
Menorca.
També és imprescindible fer un esment, encara que sigui
breu, al transport aeri, sobre la connectivitat entre illes. Crec
que feim massa voltes a una sínia ja sense cadufos, no treurem
més aigua sense la suma de forces, la societat civil organitzada,
les plataformes de Menorca i Eivissa, també les institucions,
també aquest parlament ha reafirmat mil i una vegades que per
tenir més freqüències, horaris més raonables, un servei de
qualitat i un preu assequible, amb una tarifa plana de 30 euros,
per exemple, com a proposta de consens, d’acord i que, a més
a més, en aquest parlament ha estat debatuda moltíssimes
vegades, només fa falta recordar que era la proposta del Partit
Popular no fa massa anys, només per tot açò es necessita una
cosa: voluntat i més recursos, i sense sobirania fiscal açò vol dir
més recursos de Madrid per garantir que els ciutadans de les

...l’excelAlència sigui l’objectiu, perquè la igualtat
d’oportunitats sigui l’objectiu a aconseguir.
Davant aquesta situació dins aquest context, crec que aquest
parlament s’hi ha de pronunciar a favor donant suport als
nostres treballadors, donant suport als nostres mestres i
professors perquè continuïn desenvolupant la tasca de la millor
manera que saben fer-ho, que és actuar de manera professional,
de manera independent i no seguint directrius de cap autoritat,
de manera professional i de manera independent.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Marc Pons, per un temps de deu minuts.
EL SR. PONS I PONS:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, difícilment trobarem en la nostra llarga història set
anys seguits com aquests recents, set anys en els quals s’hagi
viscut amb tanta cruesa la involució i la destrucció de la realitat
que ens envolta, la involució i la destrucció de tot allò aixecat
de manera conjunta entre tots en el període democràtic més llarg
de la nostra història i que ara veim indignats com s’esvaeix.
És que aquesta crisi en res se sembla a totes les crisis
viscudes fins ara, entre altres coses perquè no tan sols és la
conseqüència de les disfuncions d’un mercat imperfecte, sinó
també i sobretot perquè van acompanyades d’una pèrdua dels
valors més bàsics, més fonamentals, d’aquells als quals
s’exemplifiquen amb les persones decents i que sempre esperam
que aflorin en els moments més difícils, l’honestedat,
l’humilitat, la capacitat de sacrifici, la generositat, la visió a
llarg termini, la decència, la franquesa, l’honorabilitat, és la
persona, per damunt de tot, el seny.
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Valors individuals i colAlectius que perdem, que els
necessitam ara més que mai i que per més que els cerquem no
aconseguim identificar-los en la figura del nostre president, i és
que només des de la manca dels valors citats es poden entendre
les argumentacions que sustenten les principals decisions preses
per part del Govern, tan sols des de la seva absència s’expliquen
moltes de les prioritats que en aquests moments es pretenen
imposar des del Govern per la via de la unilateralitat, de
l’engany i de la tergiversació i que l’únic que persegueixen és
aprofundir en la involució del nostre estat del benestar.
Només des d’aquesta òptica s’explica i es pot entendre el
discurs del president Bauzá en el debat de política general.
Només des de la perspectiva de l’egoisme i l’egocentrisme es
poden comprendre i mai no compartir les afirmacions i els
fonaments de les seves decisions. Els posaré alguns exemples
perquè puguin entendre les meves afirmacions.
Que el president agraeixi, com ho va fer dimarts passat, a
tota la ciutadania els sacrificis fets per afrontar aquesta crisi
econòmica quan molts d’aquests esforços i sacrificis han truncat
expectatives de vida han estat imposats unilateralment pel
mateix president, de manera desigual entre la ciutadania, amb
la ferma voluntat d’afavorir sempre les elits econòmiques i
agreujar més les febleses dels més dèbils, ens sembla un
exercici d’hipocresia que hem de denunciar.
Que el president agraeixi als funcionaris i treballadors de
l’Administració pública els esforços realitzats, quan al mateix
temps el Govern redacta llistes negres en base a afinitats
polítiques entre els mateixos treballadors per decidir-ne
l’expulsió, o que expedienti directors d’instituts amb trajectòries
professionals inqüestionables, només per generar dins el sector
educatiu un estat de por i servilisme, o que faci fora molts
d’aquests treballadors públics senzillament perquè no creu ni
vol una educació o una sanitat pública de qualitat, i que ara,
després de dos anys de menyspreu, pretengui agrair-los, ens
sembla un exercici de cinisme.
Que el president agraeixi l’esforç de tothom per la lluita
contra l’incendi de la Serra de Tramuntana quan amb les seves
retallades va debilitar el servei públic de l’IBANAT fent fora a
30 treballadors, evidencia que l’únic que no va complir de tots
els que hi varen participar va ser precisament ell mateix, açò ens
sembla vergonyós.
Aquesta és, senyores i senyors diputats, la qualitat humana
del nostre president, no en té prou a truncar carreres
professionals, obrir expedients, desmantellar serveis o atemorir
els treballadors amb la confecció de llistes que poden suposar la
seva expulsió laboral. No en té prou amb açò, sinó que a més els
ha d’utilitzar, ha d’utilitzar el dolor, la decepció, la frustració
dels treballadors públics generada pel mateix govern per vestir
ara un discurs d’agraïment que...
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...el disfressi d’un home generós i conseqüent de cara a la
galeria.
No, no és açò el que esperam ni el que volem del nostre
president, no és açò el que esperen ni el que volen els ciutadans
de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera del seu
president.
Al final, però, al final la gent l’acaba calant, no ens el
creim...
(Remor de veus)
...sí, l’acabam calant, sabem que ens enganya, com ho va fer
també el passat dimarts quan va afirmar que totes les retallades,
totes les decisions doloroses del Govern s’han pres amb
l’objectiu de garantir la sostenibilitat del sistema públic.
Jo em deman, quina sostenibilitat? Si d’aquí a no res hauran
acabat desmuntant tot el sistema públic. Almenys els
demanaríem que fossin francs, la seva ideologia els porta a
reduir a la mínima expressió l’administració pública.
L’actual govern del Partit Popular són un convençuts de la
ortodòxia econòmica, de la llei de lliure mercat sense traves ni
regulació, creuen que com menys estat hi hagi molt millor
perquè així serà molt més profitós per als més forts, per als més
llestos, per als més hàbils i aquest plantejament en certa manera
és legítim, jo no el compartesc en absolut, però puc entendre
que vostès el vulguin aplicar i assolir. Ara bé, per aconseguir-ho
el que els hem de demanar és que siguin sincers i que no ho
disfressin de sostenibilitat del sistema. Diguin-me, si no, si és
sostenible un sistema públic que no reconeix el dret
d’assistència sanitària a determinades persones de la nostra
comunitat; diguin-me si és sostenible un sistema públic que no
dóna resposta a les necessitats dels infants amb dificultats
d’aprenentatge; diguin-me si és sostenible un sistema com el
judicial, que el seu accés depèn dels recursos econòmics que
tengui una persona. La justícia, si veritat volem que sigui justa,
ha de ser accessible per a tothom, si no ja no és justícia.
No, no ho pot ser mai, sostenible, un sistema públic que
afavoreix la desigualtat entre ciutadans d’una mateixa
comunitat, que obliga els més dèbils, que ignora els més
desfavorits, que castiga els que menys oportunitats tenen, i en
canvi aquest és el projecte que vostès estan executant en aquests
moments. Açò és el que ara tenim, aquesta és l’herència que
vostès ens deixaran.
Siguem francs; la dreta ortodoxa que ara comanda dins el
Partit Popular no cerca la sostenibilitat del sistema, sinó el seu
desmantellament. El problema és que no tenen la valentia
suficient per explicar-ho obertament, per posar-ho en el seu
programa electoral, per defensar-ho amb franquesa en el seu
debat de política general, i per açò mateix...

(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
...acaben per amagar-se darrere eufemismes com el de la
sostenibilitat del sistema.
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I davant d’aquest plantejament de govern tan radical que la
dreta ens vol imposar, des de l’oposició els deim que no, i ho
feim a més a més des d’una evident complicitat entre les
diferents forces d’esquerres, una complicitat que s’evidencia en
el suport quasi total que des del Grup Socialista farem de les
esmenes presentades pel Grup MÉS. Estam totalment d’acord
a rebutjar l’aplicació del copagament per a pensionistes per
accedir als medicaments receptats; a exigir el dret a l’accés a la
targeta sanitària per a qualsevol persona resident a les Illes
Balears i empadronada a qualsevol municipi de la nostra
comunitat autònoma. Com també compartim la necessitat
d’avançar cap a una renda bàsica que garanteixi la cobertura de
les necessitats més elementals per poder viure a qualsevol
persona que ho necessiti. A prioritzar la creació de serveis
dirigits a les persones amb discapacitats, o a destinar el 0,7%
dels pressuposts propis de la comunitat autònoma a polítiques
i accions de cooperació i desenvolupament.

Ajornar aquest debat no té cap sentit; per fer-ho, però, esdevé
necessari afrontar el debat tant des de la consciència del camí
recorregut com també des de la llibertat que atorga la noimposició de límits que dificultin solucions finals d’acord. Que
la proposta federal en què nosaltres creim ha de donar resposta
a una fiscalitat més ajustada als esforços dels ciutadans de cada
regió, per suposat; de fet nosaltres propugnam introduir en el
nou sistema de finançament el principi d’ordinalitat. Ara bé,
limitar d’entrada al 4% del PIB l’aportació de les Illes a l’Estat
ens pareix excessiu com un element de negociació entre
diferents regions que s’han de posar d’acord per avançar cap a
un estat federal, i per açò mateix...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Pons, acabi.
EL SR. PONS I PONS:

Hi coincidim, ho compartim, volem un sistema públic que
arribi a tothom, i per tant podem comptar, poden comptar amb
el suport del Grup Socialista. Com també en la confecció d’una
llei de consultes populars que, encaixada dins l’ordenament
jurídic vigent, així ho entenem de la resolució per vostès
plantejada, garanteixi el dret a decidir a les Illes Balears en totes
les matèries d’interès. Un suport que evidentment també tindran
en la petició de retirada del projecte de llei sobre l’ús dels
símbols institucionals, la derogació del TIL, la renúncia a
l’avantprojecte de la llei mal anomenada de convivència, o la
condemna enèrgica de qualsevol forma de repressió, es diguin
llistes negres, expedients polítics o qualsevol altre tipus, aquí
(...) de la política del Govern. O l’exigència de comptar amb una
radiotelevisió pública que garanteixi la seva independència i
pluralitat. I per suposat la retirada de qualsevol símbol
franquista dels espais i edificis públics.
Res de tot açò no afavoreix la sostenibilitat del sistema, com
ens volen fer creure; tot just el contrari, són polítiques que
continuen avançant cap a un model més repressiu, menys
tolerant i més coaccionador, i per tant molt més insostenible.
Per tot açò poden comptar amb el nostre suport en el rebuig
de totes aquestes polítiques que està aplicant el Govern; com
també donarem suport a les propostes plantejades en matèria
econòmica, tant per donar suport a la petita i mitjana empresa
com per impulsar la producció d’energies renovables i l’estalvi
energètic, avançar cap a polítiques públiques que corregeixin
l’escurçament de la temporada turística o que apostin perquè les
polítiques en matèria d’ocupació siguin consensuades amb
agents socials i econòmics prestant especials atenció a joves,
dones i persones en risc d’exclusió social.
Àmplies coincidències amb les resolucions presentades pel
Grup MÉS, però també alguna divergència que no podem
obviar, i que es troba centrada en les condicions de sortida amb
què, des de la maduresa política, hauríem d’engegar la
reformulació i el debat de l’Estat espanyol, i m’explic. És
inqüestionable que l’estabilitat democràtica dels darrers 35 anys
i el procés de descentralització mitjançant l’estat de les
autonomies ha permès un bot qualitatiu en el benestar dels
ciutadans sense precedents a la nostra història, com també ho és
que la realitat econòmica, social i política, que canvia a marxes
forçades, ens exigeix a tots aprofundir, avançar i adaptar les
institucions a les necessitats de la majoria dels ciutadans.

...no li donarem suport.
Vaig acabant, Sra. Presidenta. Donarem suport a totes les
propostes presentades pel Grup MÉS que representen una clara
defensa de l’estat de benestar i de la qualitat de vida dels
ciutadans, que aposten per una economia més diversificada i
cohesionadora, que avancen cap a espais de major participació
ciutadana i que rebutgen les limitacions de la llibertat
d’expressió o persegueixen la devaluació del sector públic. De
fet el nostre grup n’ha presentades moltes que o bé són
coincidents o bé permeten completar la idea d’una defensa a
ultrança de l’estat de benestar. I en canvi deixarem en
divergència entre dues formacions polítiques...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Pons, acabi.
EL SR. PONS I PONS:
...els elements de negociació entre regions i el mateix
govern, els quals permetran la consolidació d’un estat federal.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Alejandro Sanz, per un temps de deu minuts.
EL SR. SANZ I BENEJAM:
Muchas gracias, Sra. Presidenta. Mis primeras palabras
serían en cuanto a referencia al artículo 73.3 de este reglamento.
Propondríamos que de una vez por todas el Grupo MÉS retire
de esta tribuna la terminología neofranquista refiriéndose al
Grupo Popular, al decoro y a la dignidad de un grupo
parlamentario...
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(Alguns aplaudiments)
...elegido democráticamente por la mayoría de los ciudadanos.
Sabemos que no es la primera vez que sucede en esta cámara.
Ya sabemos perfectamente que hubo una proposición no de
ley en la Comisión de Asuntos Institucionales que el Partido
Socialista y el Partido Popular votaron a favor, y que el Grupo
MÉS se abstuvo, pero estos términos, señores diputados,
conducen a la agitación y a la exaltación cuya consecuencia son
los actos de violencia que venimos sufriendo en esta legislatura,
y más concretamente ayer en Ibiza.
(Més aplaudiments i remor de veus)
En cuanto a las propuesta del Grupo MÉS como
consecuencia del debate de política general del pasado martes,
queda más que evidente que tenemos una posición anclada en
el extremismo con tal de sacar rédito electoral a cualquier cosa
con tal de que sea contra el Partido Popular.
Hoy han desaprovechado la oportunidad de ofrecer
propuestas positivas que sumaran esfuerzos para caminar en la
buena dirección. Acciones como judicializar la vida política no
es una propuesta, generar tensión en la calle tampoco es una
propuesta; generar más deuda es una propuesta suicida, porque
al final, como cualquier familia sabe, las deudas siempre se
acaban pagando, y las deudas en política las acaban pagando los
ciudadanos con más sacrificios.
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Sobre su segunda propuesta de copia y pega volvemos a lo
mismo. Ustedes cuando gobernaron y gestionaron la Dirección
General de Transporte de la comunidad autónoma ¿en qué
momento reivindicaron o exigieron esa tarifa plana universal?
Yo lo diré, nunca. El gobierno nada, nada, nada hacía en materia
de transporte aéreo; eso sí, ponerse pegatinas y pancartas del
transporte aéreo sí, pero acciones en defensa y en mejora de
conectividad aérea, ninguna, ninguna.
(Alguns aplaudiments)
Por otro lado también hay otras propuestas, mejor decir que
ya no aparecen, que son propuestas en materia de transporte
terrestre, ustedes que van de paladines de la movilidad, que
llevan dos años exigiendo aquello que no hacían cuando
gobernaron, a la hora de la verdad no presentan ni una sola
propuesta en materia de transporte terrestre, ni una, ni una.
Y sobre el 0,7%, siguen, y siguen, y vuelven a seguir con lo
mismo. Ustedes cuando gobiernan jamás destinan el 0,7% a
cooperación. En cambio no dejan de exigir a este gobierno
aquello que ustedes nunca cumplieron. Por cierto, la única vez
que en Baleares se cumplió el 0,7% fue con un gobierno del
Partido Popular, fue con un gobierno del Partido Popular.
(Alguns aplaudiments)
La legislatura 2003-2007.
(Remor de veus)

En cuanto a sus propuestas de resolución argumentaré, en
primer lugar, las que no podemos aceptar; en segundo lugar, las
que nos gustaría llegar a algún tipo de transacción y aquéllas
que luego también podemos apoyar. Pero antes de empezar
quiero decirles que hay un grupo de propuestas que podíamos
calificarlas como de poco trabajo, de poco trabajo, es decir, unas
propuestas de lo que sería copia pega, que han sido calcadas al
Diario de Sesiones de este mismo debate el año pasado; son las
referencias a su modelo económico, la número 1; la que hace
referencia a la tarifa plana de los vuelos entre islas, la número
15; y la que trata del 0,7 del presupuesto para cooperación.
(Remor de veus)
Sobre estas propuestas, miren, nuestro sistema de
financiación autonómico, aprobado con el gobierno de Zapatero
y con el apoyo y el consentimiento de su grupo parlamentario
y el Grupo Socialista, ha demostrado ser un modelo injusto y
negativo en esta comunidad autónoma. Por otro lado nuestra
posición ya es conocida y es la de reivindicar una mejora del
actual sistema de financiación autonómico para que Baleares se
sitúe en la media del resto de comunidades autónomas.

En materia turística la 7 y la 8 no contarán con nuestro
apoyo, en el caso de la 7 porque entendemos que como ustedes
hacen demagogia de insinuar que los proyectos turísticos
destruyen territorio, por lo tanto eso ya es..., y no es cierto, ya
que el Gobierno lo que está haciendo es apostar por iniciativas
privadas y apoyar proyectos que cumplan la legalidad vigente.
En cuanto a la número 8, mire, dos datos: en octubre de 2009
con ustedes en el gobierno llegaron a esta comunidad autónoma
895.000 turistas; octubre 2013, con un gobierno del Partido
Popular, más de 1 millón de turistas, un 12% de incremento. Y
en materia de promoción turística ustedes cuando están en el
gobierno no lo cumplen, y ahora llegan tarde porque el Partido
Popular va a cumplir su compromiso de transferir las
competencias a los consells insulares.
En cuanto a la propuesta sanitaria, las números 10, 12 y 14
tampoco las podemos apoyar, y no creo que tampoco sea una
cosa reiterativa recordarles la quiebra en que nos dejaron el
sistema sanitario ustedes; nos dejaron un agujero de más de 800
millones de euros en sanidad. Aun así, en materia sanitaria se
está haciendo un gran esfuerzo gestionando con austeridad y
responsabilidad para sanear las cuentas. Ya lo dijo el presidente
el martes, la valoración (...) de la sanidad pública en Baleares
está por encima de la media nacional, y se han reducido un 13%
las listas de espera. Y aunque usted no lo reconozca en sus
propuestas, el anuncio realizado hace unas semanas por el
presidente de poner en marcha la radioterapia en Ibiza y en
Menorca es uno de los mayores avances en materia de igualdad
de derechos sanitarios en esta comunidad autónoma.
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La propuesta 20, que trata sobre el modelo de IB3, no
podemos apoyarla. La reforma que se quiere realizar es para,
entre otras cosas, que no se vuelva a repetir lo que pasó a
principio de legislatura cuando ustedes -supongo que lo
recordarán- intentaron bloquear el nombramiento del director
general del ente. Y bien pocas lecciones pueden dar en esta
materia cuando este gobierno, o mejor dicho en este caso este
ente, lo que ha sido ha hecho un presupuesto a la mitad y ha
duplicado la audiencia. Repito: mitad de presupuesto y doble de
audiencia. Más con menos, esa es la política de este gobierno.
En cuanto a la propuesta número 11, de dotar más plazas de
servicio a las personas, en el sentido de decirles que de cara a
los presupuestos 2014 ya hay contemplado un aumento de
plazas de discapacidad hasta los 3,8 millones de euros con un
incremento de un 24% para este fin. Por tanto en este sentido no
tiene mucho sentido proponerla, puesto que incluso ya nuestro
grupo plantea una alternativa y una propuesta en este sentido.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Yo les sugería..., les puedo un poco sugerir, si me permiten,
que avancen un poco, que estamos en el siglo XXI, que
progresen, que miren adelante, que dejen de vivir en el siglo
pasado, que los ciudadanos más que nunca necesitan de
soluciones y no de más tensión en la calle.
Y, por cierto, hablando de símbolos, dejen también de vivir
anclados en otras comunidades, que estamos en Baleares, no
estamos en Cataluña; ¡estamos en Baleares, no estamos en
Cataluña! Es decir, su grupo, su formación política, que se llama
MÉS, debe ser més per Catalunya i menys per Mallorca, i
menys per Menorca, i menys per Eivissa, i menys per
Formentera.
(Alguns aplaudiments)
Estamos en Baleares.

Y ahora vamos ya al centro de lo que ha sido prácticamente
su debate, digamos de carencia de propuestas, es decir, lo que
serían la número 2, la 3, la 17, 18 y 19. Estas propuestas van
todas en línea de intentar transmitir a la opinión pública que
ustedes son los moderados, que ustedes son los defensores de la
libertad, como si los demás fuésemos los represores y los
enemigos de la libertad. Mire, vayamos por partes. En la 2, por
ejemplo, ustedes mezclan el TIL, la ley de símbolos, la ley de
convivencia, la participación ciudadana... Miren, déjense de
historias, señores de la oposición, déjense de historias, porque
ya me dirá usted qué participación ciudadana hubo cuando se
puso el modelo lingüístico en esta comunidad autónoma;
¿cuándo y con quién ustedes negociaron el modelo lingüístico
de esta comunidad autónoma? Con nadie. Y les recuerdo que su
primera medida al llegar a este gobierno fue derogar el decreto
de trilingüismo, sin duda todo un ejemplo de participación
ciudadana, ¡todo un ejemplo de participación ciudadana!
(Alguns aplaudiments)
También hacen demagogia con el tema de los sueldos de los
diputados, cuando ustedes no quieren ni oír ni hablar de la
propuesta que ha llevado el presidente de esta comunidad
autónoma de la reducción de diputados, que supondría un ahorro
de más de 12 millones de euros.
Y sobre el resto de su demagogia, que si el franquismo, que
si los símbolos... La Ley de memoria histórica se está
cumpliendo, y usted me hablaba de Mahón, ¡pero es que hace
dos días gobernaba el Partido Socialista y el PSM en Mahón!,
y gobernaba otro señor que acaba de hablar hace un momento
en el consell insular, y gobernaba el Partido Socialista en esta
comunidad autónoma, y gobernaba Zapatero; ¿y por qué no lo
quitaron?, ¿por qué no lo quitaron?

En cuanto a las propuestas en materia económica hemos
podido llegar a un acuerdo en el sentido de proponer una
transacción en la propuesta número 5, en la 6 y en la propuesta
9, que luego si le parece, Sr. Diputado, puede leer. Y respecto
a la propuesta número 4, he de decirles que evidentemente,
como ya dijo el presidente en el debate del martes, todo nuestro
reconocimiento y apoyo a los trabajadores de esta comunidad
autónoma, pero nos gustaría transaccionar en el sentido de que
no sólo los maestros, que también, sino también los médicos y
cualquier tipo de funcionario o empleado público de esta
comunidad autónoma; en este sentido creo que quedaría mucho
más genérica.
En definitiva, y ya para concluir, y yo creo un poco que lo
que..., intentaré un poco hacer un resumen o unas pequeñas
pinceladas de lo que ha sido su propuesta de resolución. En
definitiva el gobierno del Partido Popular está obsesionado, sí,
pero está obsesionado con solucionar los problemas de los
ciudadanos. Estamos obsesionados con solucionar los
problemas de los ciudadanos, y ustedes, detrás de cada
propuesta, esconden una propuesta estrella, ¿y saben cuál su
propuesta estrella, se la digo? Su única propuesta estrella es su
obsesión con el presidente de la comunidad autónoma. No hay
más, su única propuesta es su obsesión política con el presidente
de esta comunidad autónoma. Avancen, progresen, e intenten un
poco sumar y arrimar el hombro para contribuir a mejorar la
sociedad que ustedes nos dejaron en quiebra hace dos años.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies... Gràcies, Sr. Sanz.
Per part del grup proposant vol fer ús de la paraula? Sr.
Martí, té la paraula per un temps de cinc minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies. Agraïm en primer lloc el suport del Partit
Socialista Obrer Espanyol a gran part de les propostes de
resolució, i en les que hi ha discrepància, doncs allà neix, allà és
possible el diàleg, i en el diàleg ens hi trobaran.
Quant a la intervenció del Partit Popular he de dir que,
efectivament, algunes propostes de resolució es repeteixen, i és
que aquest partit té un compromís que manté al llarg del temps.
No canvia, com sí fa el Partit Popular, d’un mandat a l’altre
segons el context i la conveniència de cada moment.
Mirin, en el tema lingüístic no hi entraré. La Llei de
normalització lingüística va ser una llei de consens, una llei
impulsada i una llei aprovada amb el Partit Popular, i vostès ara
en reneguen, en reneguen dia rere dia, i aquella llei, juntament
amb l’Estatut, afirma coses claus, fonamentals, essencials, i és
que tenim una llengua pròpia i és la llengua catalana, i punt. Si
açò vostès ho volen negar, ho poden repetir, hi poden insistir,
però és una autèntica traïció a aquesta comunitat.
(Remor de veus)
Hem transaccionat, és cert, algunes propostes, algunes
propostes que fan referència al diàleg social. Però perquè hi hagi
diàleg social és necessari que hi hagi voluntat de diàleg, i fins
ara per part d’aquest govern no n’hem vist. No hi ha diàleg i per
tant és difícil que hi hagi acord i que hi hagi consens. Si és ver
que aquest esperit de diàleg reapareix, doncs seria bo tal vegada
recuperar instruments bàsics per al diàleg, com el Consell
Econòmic i Social, com el Consell de la Joventut, com refer el
diàleg amb la Universitat de les Illes Balears, amb el Consell
Social de la Llengua, amb el Consell Escolar de les Illes
Balears. Diàleg, diàleg!
Reconeixement als treballadors públics, a tots, és clar que sí,
la nostra proposta és a tots. Però efectivament, volem fer una
referència a aquells que ens sembla que se senten avui, i si
vostès hi tinguessin una major relació crec que no ho dubtarien,
se senten avui trepitjats, que són els mestres i professors
d’aquesta comunitat autònoma, d'aquestes Illes Balears,
trepitjats! No es té en compte la seva capacitat professional i
només se’ls demana que compleixin amb rigor l’ordre que ve
des de dalt. Enlloc no passa açò, aquí, només aquí!
Uns professors, que som a punt d’entrar en el mes de
desembre, i encara se senten desorientats; encara es canvien
projectes lingüístics; encara falten professors de suport a
alumnes amb necessitats educatives especials. Els centres
escolars se senten abandonats i trepitjats, clar que sí! Una
referència explícita i clara als mestres i professors d’aquesta
comunitat autònoma.
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Reconeixement als treballadors públics perquè les llistes
negres... Com no han de fer un reconeixement als treballadors
públics si se’ls anomena de pedigrís, s’ha de ser cutre! pedigrís,
se’ls tracta d’animals! Pedigrís! I el Govern encara no ha fet una
resposta de disculpa, de rectificació, d’assumpció de
responsabilitats, de comparèixer i explicar amb detall què ha
passat. Res, silenci absolut, tot està resolt. Però se’ls ha dit que
eren, que es podien classificar, que es classificaven..., se’ls
tractava segons el seu pedigrí.
I escoltin, si no els agrada el terme "neofranquista", s’ho
facin mirar. Però a qui...
(Remor de veus)
...utilitza a través de Twitter i defensa els símbols franquistes,
a qui es nega a prohibir els símbols franquistes, a qui es nega a
prohibir l’apologia, la violència que hi ha implícita en el
franquisme o al nazisme, posin-li vostès el nom, posin-li nom!
Jo li dic així.
La Llei 52/2007, de memòria història diu clarament que els
escuts, les insígnies, les plaques commemoratives de l’exaltació
personal i colAlectiva de l’aixecament militar i de la repressió de
la dictadura han de ser retirats, i açò és de compliment per a
tothom, pels anteriors i pels actuals, no em venguin amb
excuses, pels anteriors i pels actuals, però aprovin-ho, aprovinho, el que li demanam avui és que ho aprovin, el que demanam
avui és el compromís de fer-ho.
(Remor de veus)
I els record que la defensora del Poble la qual, per cert, no
és del Grup MÉS, ja es va dirigir el maig d’enguany, demanant
que es complís el mandat legislatiu que hi ha a la Llei de la
memòria històrica. Aquí el Partit Popular no ho vol fer, no vol
explicitar de forma clara aquest rebuig, sinó que deixa sempre,
es mou sempre amb aquesta negació o amb aquesta ambigüitat,
perquè no vol prohibir l’apologia, la violència ..., sí ho fa quan
parlen de terrorisme i d’ETA, i callen quan es tracta de la
violència d’un estat totalitari i dictatorial. Són tan rebutjables
uns com els altres, rebutgin-ho ja d’una forma clara, contundent.
I mirin, i els ho dic clarament, el nostre grup rebutja de forma
clara i contundent l’atemptat a la seu del Partit Popular a
Eivissa, de forma clara i rotunda, són impresentables actuacions
d’aquest tipus i per tant, ens trobaran sempre al seu costat.
(Remor de veus)
I em sorprèn que no hi hagi una referència a la residència per
a malalts i familiars...
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Martí, ha d’acabar.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Sí.
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... de Menorca, Eivissa i Formentera, és la reivindicació
històrica d’aquesta comunitat. Sí a la radioteràpia a Menorca,
però sí també a l’atenció a la resta de malalts. Menorca té més
malalts que han de ser atesos per radioteràpia, en té molts més
i aquests se senten igualment oblidats. O s’afirma o es defensa,
i em sembla que, per l’exposició, no se li donarà suport, a la
residència per a malalts o, de nou, crec que aquest Parlament
perdrà credibilitat, perquè Menorca, Eivissa i Formentera tenen
molts més malalts que els de radioteràpia, i aquesta
reivindicació sí que és històrica d’aquesta comunitat autònoma.
Seria una llàstima avui que el Partit Popular no li donés suport.
Diu que estam en una situació molt difícil, però en una
situació molt difícil econòmicament es dóna resposta a la
radioteràpia. Idò en una situació molt difícil econòmicament,
també s’ha de donar resposta als altres malalts, a tots els
malalts...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Martí, acabi.

3. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
presentació del Pla d'ocupació de les Illes Balears 2013-2017,
centrat especialment en els colAlectius més vulnerables: joves,
dones, majors de 45 anys, persones amb risc d'exclusió i
persones amb discapacitats, amb 208 mesures concretes i
avaluables per a les quals es destinen fons propis, estatals i
europeus, amb l'objectiu principal de generar i mantenir llocs
de feina, prioritat d'aquest govern des del primer dia de la
legislatura.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que el Pla
d'internacionalització que ha elaborat el Govern de les Illes
Balears, amb la participació de les cambres de comerç i
l'ICEX, per fomentar la comercialització dels productes
manufacturats a les Balears als mercats exteriors, impulsa i
facilita l'activitat exportadora de 450 empreses de la comunitat
autònoma durant el 2013; i insta el Govern a donar continuïtat
a aquest instrument de suport a les pimes. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears constata la voluntat de
potenciar la implementació del Pla de dinamització comercial
als municipis, per tal de millorar el comerç i l'economia dels
nostres pobles.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Així, idò, esper el seu vot positiu a aquesta iniciativa.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Debat de les 78 propostes del Grup Parlamentari Popular,
RGE núm. 14774/13. La proposta número 76 ha estat rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 14793/13.
Defensa per tant per part del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Óscar Fidalgo, per un temps de deu minuts.
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel Pla d'infraestructures elèctriques anunciat pel
Govern d'Espanya, que suposa una inversió mínima de 1.088
milions d'euros i una millora de les condicions de
subministrament elèctric. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir amb la
mateixa política en matèria d'energies renovables que ha dut
a terme des de l'inici d'aquesta legislatura.
2. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'evolució
positiva en les dades d'ocupació aquest darrer any, assolint
dotze mesos consecutius de reducció d'atur i sis mesos de
generació d'ocupació neta amb 4.665 persones menys a l'atur
que fa un any. No obstant això, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant en la mateixa línia per seguir donant solucions al
principal problema dels ciutadans. Per altra banda, el
Parlament de les Illes Balears reconeix que l'atur juvenil, tot
i la seva disminució, continua essent un xacra social contra la
qual s'ha de lluitar i per això reconeix la gran tasca del
Govern Central per aconseguir, gairebé, 1.800 milions d'euros
de la Unió Europea especialment destinats a aquest fi dins el
pla contra l'atur juvenil, al qual s'adherirà el Govern de les
Illes Balears amb accions concretes i específiques per millorar
l'ocupació dels més joves.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que el nou Pla
de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes
Balears 2013-2017 està en línia amb l'estratègia "Europa
2020" i fomenta el protagonisme de les polítiques d'R+D+i, ja
que entén que la innovació és un paràmetre fonamental per al
creixement i la sostenibilitat de les economies desenvolupades.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant amb els consells insulars
per a la creació de nous productes turístics basats en la
diferenciació de cada illa, especialment amb els que es
desenvolupen en la temporada alta i d'hivern per aconseguir
la desestacionalització i augmentar l'ocupació laboral. Així
mateix, el Parlament de les Illes Balears celebra l'impuls que
ha suposat per al sector turístic l'aprovació de la Llei de
turisme, que aquest any s'ha traduït en 21 llicències per a
turismes rurals i agroturismes, quan al 2011 únicament es van
solAlicitar 4 llicències; més de 200 establiments d'allotjament
turístic han solAlicitat augment de categoria, la majoria
d'aquests establiments augmenten de 3 a 4 estrelles/claus i de
4 estrelles/claus a 4 superior; s'han presentat més de 170
projectes de reforma i millores importants d'establiments
turístics d'allotjament, i tot això sense consumir un metre
quadrat de sol rústic.
7. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
duta a terme pel Govern de les Illes Balears en referència al
desenvolupament de projectes i acords amb els diferents
municipis mitjançant la Mesa de Batles pel turisme, donant així
un impuls al municipalisme.
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8. El Parlament de les Illes Balears celebra l'aprovació de
la Llei de mesures urgents per les zones turístiques madures,
la qual cosa situa les Illes Balears com a pionera en el
tractament legislatiu de les àrees madures i declara
expressament com a madura la Platja de Palma. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears celebra que el Pla de
reconversió integral de Palma hagi estat aprovat inicialment,
i constata que la seva tramitació ha estat pacífica i en consens,
rebent només 462 alAlegacions durant la seva exposició al
públic, a diferència de les 1.300 alAlegacions que va rebre el
Govern del pacte a la legislatura passada.
9. El Parlament de les Illes Balears celebra la
flexibilització de les condicions de pagament i l'ampliació del
termini per a la regularització de les places hoteleres que ha
dut a terme el Govern balear i que ha suposat la regularització
de 3.579 places, la qual cosa comporta uns ingressos de
16.310.000 euros que s'invertiran en zones turístiques
madures.

4745

als plans anuals d'acció en promoció turística, on queda
recollit l'impuls promocional a productes especialitzats
alternatius a "sol i platja" com naturalesa, cultura i
gastronomia, esports, urbà, MICE, oci i salut; i celebra els
plans anuals de promoció que treballen per la diversificació,
mostrant la gran varietat i riquesa de les nostres destinacions,
amb l'objectiu de centrar esforços en productes que
contribueixin a canviar la tendència de la nostra corba de
demanda.
14. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
del Govern de les Illes Balears que ha treballat des de l'inici de
la legislatura per incrementar la qualitat front la quantitat en
matèria turística, i celebra que durant els mesos de juny, juliol
i agost d'aquest any els turistes hagin gastat a les nostres illes
uns 8.000 milions d'euros, la qual cosa representa un augment
del 7% en relació amb l'any anterior que beneficia diversos
sectors i repercuteix creant riquesa en diferents àmbits
empresarials.

10. El Parlament de les Illes Balears celebra que els
ingressos recaptats pel Consorci de la Borsa d'Allotjaments
Turístics seran invertits en la reparació i la millora de la xarxa
cicloturística de Mallorca; la construcció d'un pavelló
d'acollida per a turistes i actuacions complementàries al Parc
Arqueològic del Puig de Sa Morisca; remodelació avinguda
Magaluf; millores en els accessos i espais públics de la Platja
de Palma, millores en els accessos i espais públics de la platja
de Cala Major; semipeatonalizació d'un tram de la carretera
MA-2.220; remodelació del carrer Eucaliptus; enllaç per a
vianants entre les platges Palmira i Torà i reforma del pantalà;
carril bici des del Calonge fins al camp de futbol de Cala d'Or;
instalAlacions poliesportives a la Colònia de Sant Jordi;
adequació de banys a la platja de Santa Ponça, urbanització
del carrer Llampuga i evacuació de pluvials avinguda
Primavera, la qual cosa revertirà en benefici de tots els
balears.

15. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears en pressupostar íntegrament la part
autonòmica del descompte de residents en transport marítim,
a diferència de l'anterior Govern de les Illes Balears que no ho
pressupostava. Per altra banda, el Parlament de les Illes
Balears constata la importància de la consolidació i la
universalització del descompte de residents en transport aeri
i marítim assolit actualment i la fita històrica de les diverses
bonificacions aplicables a les taxes aeroportuàries i la seva
millora contínua.

11. El Parlament de les Illes Balears celebra el redisseny
de la presencia del Govern a les fires de promoció turística, la
qual cosa ha suposat una reducció de les despeses de prop del
75%, canviant el model de promoció per un altre adient al
moment tecnològic actual i deixant d'utilitzar el format paper,
aconseguint així fer de les Illes Balears pioneres a nivell
mundial de la promoció digital, a més de contribuir a la
sostenibilitat del nostre medi ambient preservant milers
d'arbres de la tala.

17. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de les solucions adoptades pel Govern de les Illes
Balears en la contínua millora del manteniment i la imatge de
les zones portuàries de competència autonòmica. El Parlament
de les Illes Balears també constata l'impuls i la promoció a la
activitat nàutica i de creuers duita a terme pel Govern de les
Illes Balears, per la seva importància.

12. El Parlament de les Illes Balears constata la
preocupació del Govern balear per captar turistes nacionals,
el nombre dels quals com a visitants de les nostres illes ha
davallat des de l'any 2009 a causa de la crisi, i celebra el pla
d'acció desenvolupat consistent en el Roadshows que varen
presentar les marques de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera a les ciutats de Màlaga, València, Madrid, Bilbao
i Barcelona i que va tenir com a objectiu, a més d'incrementar
la quota de turistes nacionals que visiten les Illes, contribuir a
la desestacionalització turística i impulsar la connectivitat
aèria i marítima.
13. El Parlament de les Illes Balears constata la
preocupació del Govern balear vers la desestacionalització del
turisme establerta al Pla integral de turisme, desenvolupada

16. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de la constitució dels Comitès de desenvolupament
de rutes de cada un dels aeroports de la nostra comunitat i
l'aprovació dels respectius plans biennals, que treballen les
rutes aèries des d'una perspectiva turística i de connectivitat
aèria i promocionen l'obertura de noves rutes aèries.

18. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
postura del Govern de les Illes Balears en el model de cogestió
i descentralització aeroportuària per als aeroports de la nostra
comunitat. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç i el treball del Govern de les Illes Balears en
la millora continua de la nostra connectivitat, conscients de la
seva importància estratègica.
19. El Parlament de les Illes Balears constata la feina duta
a terme pel Govern de les Illes Balears quant a la reducció
d'empreses públiques, ajustant el sector públic instrumental
d'aquesta comunitat autònoma a les necessitats actuals, de
manera que hem passat de tenir 182 ens i empreses a 74, el
que suposa un estalvi de 311 milions d'euros que representa el
38% de la despesa total.
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20. El Parlament de les Illes Balears reconeix la
importància de comptar amb una Llei del sector audiovisual
per reconèixer aquest sector com a estratègic per a la nostra
economia i insta el Govern a respondre les demandes
històriques del sector com ara la creació de la Balears Film
Comission i els incentius per a les filmacions en el territori de
les Illes Balears.

27. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per l'aprovació de la Llei de
coordinació de policies locals, amb la qual s'aposta per una
actuació més coordinada de les diferents policies locals dels
ajuntaments de les illes llevant fronteres a la persecució del
delicte, sense interferir en el marc competencial del municipis
de les Illes Balears.

21. El Parlament de les Illes Balears reconeix que aquesta
cambra no pot quedar al marge dels necessaris ajusts que
s'han dut a terme tant al sector públic com al privat i insta els
grups polítics a cercar vies de reducció de despesa com ara la
reducció en el nombre de diputats o el retorn al sistema de
dietes que podrien suposar un estalvi de 12 milions d'euros en
quatre anys.

28. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per a la sentència del Tribunal Constitucional per
la qual es declara la constitucionalitat de la darrera
modificació de la Llei de funció pública, mitjançant la qual
l'acreditació del coneixement de la llengua catalana deixa de
ser un requisit per ser un mèrit, per tal d'accedir a la funció
pública de la CAIB.

22. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la gestió duta a terme a l'Ens Públic Ràdio
Televisió de les Illes Balears IB3 consolidant un pressupost
substancialment inferior al de la legislatura passada que va
arribar a ser de 98 milions d'euros, triplicant el deute en
quatre anys per aconseguir el darrer any un considerable
augment en les audiències, apostant per una televisió pública
de qualitat i de proximitat. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears constata la necessitat que s'aprovi el Mandat
Marc establert a l'article 5 de la Llei 15/2010, de l'Ens de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal de quedin establerts
els objectius que haurà de tenir el servei públic de ràdio i
televisió de l'ens públic IB3.

29. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per la regulació feta en matèria de
mobilitat intra administrativa temporal de l'administració de
la CAIB, amb la qual s'ha adaptat el nostre ordenament jurídic
al marc normatiu estatal regulat a l'EBEP. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears reconeix l'aposta del Govern de
les Illes Balears per un treball públic de qualitat i per la
conciliació de la vida familiar i laboral mitjançant l'aprovació
del primer Pla d'igualtat i del Decret de teletreball al qual han
solAlicitat adherir-s'hi 40 persones de totes les conselleries en
només dos mesos, i insta el Govern a seguir aplicant mesures
per aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones.

23. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei de
símbols, actualment en tramitació en aquesta cambra, és un
instrument adient per tal d'assegurar el correcte ús dels
símbols de la nostra comunitat autònoma en els edificis públics
de les Illes Balears, assegurant que ningú no en pugui utilitzar
els espais públics, que són de tots, per fer-ne partidisme.
24. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca
realitzada i agraeix a tot el personal d'emergències i de
GEIBSAU, així com a tots els tècnics d'IBANAT, efectius de
Protecció Civil, tècnics municipals, associacions, empreses,
colAlectius i voluntaris particulars, les tasques dutes a terme
per a l'extinció de l'incendi que l'estiu passat va calcinar 2.400
hectàrees en els municipis d'Andratx, Estellencs i Calvià,
25. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per haver adaptat la normativa per
tal que els diferents municipis de les Illes Balears es puguin
acollir al programa estatal "Emprendre en tres", que suposa
una aposta decidida pels emprenedors de les nostres illes.
26. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la aprovació de la Llei de règim jurídic per a
l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears, amb la qual
s'ha consagrat el principi de bona fe entre l'administració
pública i el ciutadà, a més de suposar una aposta clara per la
simplificació administrativa, la reducció de la burocràcia, així
com l'eficàcia i l'eficiència de les administracions competents
en matèria d'activitats.

30. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per les tasques dutes a terme a
l'illa d'Eivissa i Formentera per tal de preservar les praderies
de posidònia.
31. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per dur a terme la solució
adoptada en el projecte de la via verda Manacor-Artà, per
convertir les obres inacabades del tren Manacor-Artà en un
itinerari integrat en el paisatge natural del Llevant de
Mallorca, retornant a un ús públic una zona actualment
abandonada i posant en valor la riquesa mediambiental de la
zona i revertint l'impacte provocat per les obres ferroviàries
posades en marxa per l'anterior Govern de les Illes Balears.
32. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'aprovació de la Llei de costes estatal que
després d'anys de reivindicacions reconeix la delimitació de
Formentera a la seva disposició addicional quarta atesa
l'especial configuració geomorfològica de l'illa.
33. El Parlament de les Illes Balears valora l'aprovació de
la primera Llei de pesca de les Illes Balears i insta el Govern
a continuar el diàleg amb el sector pesquer i els consells
insulars per al desenvolupament reglamentari d'aquesta llei,
d'acord amb els objectius i actuacions dirigides a ordenar i
regular l'activitat de pesca a les Illes Balears.
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34. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
gestions i actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes
Balears per manifestar el rebuig a les campanyes de
prospecció petrolífera i campanyes sísmiques que s'han
projectat en aigües pròximes a l'arxipèlag.
35. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
d'inversió fet el 2013 pel Govern de les Illes Balears per al
manteniment i la millora de la xarxa de depuradores que
formen part del pla plurianual d'actuacions que ABAQUA va
aprovar el passat mes de juny per al període 2013-2015 dotat
amb 15 milions d'euros. Per illes, a Mallorca es destinaran
10.200.000 euros, a les Pitiüses 1.000.000 d'euros i a Menorca
3.800.000 euros.
36. El Parlament de les Illes Balears celebra l'aprovació
del Pla hidrològic de les Illes Balears amb el suport majoritari
del Consell Balear de l'Aigüa i del Consejo Nacional del Agua.
37. El Parlament de les Illes Balears celebra que el Govern
de les Illes Balears hagi arribat a un acord amb l'empresa
TRAGSA que permet mantenir obert el Centre d'interpretació
de Cabrera amb un estalvi substancial per als ciutadans de
Balears.
38. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància del Pla d'eficiència del transport públic terrestre
posat en marxa pel Govern de les Illes Balears que permet
transportar més passatgers amb un menor cost de recursos
públics. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears constata
la millora tecnològica adoptada pel Govern de les Illes Balears
en el sistema de control tarifari del transport públic terrestre.
El Parlament de les Illes Balears també constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears en el pagament que està duent a
terme de les expropiacions pendents per actuacions
ferroviàries.
39. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'encert en la
política d'habitatge del Govern de les Illes Balears amb el Pla
de lloguer 2013 que ha suposat una davallada del 15% dels
preus del Pla lloguer 2012 i una davallada de fins al 20% en
els preus dels contractes vigents anteriors al Pla lloguer 2012.
Ambdós Plans de lloguer (2012 i 2013) han permès donar una
sortida a la major part dels habitatges buits que va deixar
l'anterior govern, mitjançant el lloguer a preu assequible. A
més, ens congratulem de l'especial sensibilització d'aquest
govern amb la problemàtica dels desnonaments per la qual
cosa ha posat a l'abast dels colAlectius més vulnerables 250
habitatges a 150i mensuals i n'ha agilitat considerablement
el procés d'adjudicació, a més de paralitzar des del mes d'abril
de 2012 qualsevol procés de desnonament enfront de la
política que es duia anteriorment que va provocar que entre el
mes de maig de 2009 i maig de 2012 s'interposessin als
habitatges de l'IBAVI 110 demandes per impagament,
s'executessin 62 sentències de desnonament, 18 entregues de
claus i 44 llançaments, a més de deixar, el Govern del pacte,
un deute de 120 milions d'euros, el més alt de la història, i 20
milions d'euros d'ajudes i subvencions d'habitatge pendents de
pagament.
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40. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta
d'aquest govern per les polítiques socials que ha estat present
des de l'inici de la present legislatura i que queda reflectida en
l'augment dels pressuposts d'aquesta conselleria en un 30%
més en tres anys. En aquest sentit, el Parlament de les Illes
Balears valora positivament l'esforç dut a terme pel Govern en
polítiques d'inclusió social; triplicant el 2013 el pressupost
destinat a garantir les prestacions bàsiques per a les persones
i incrementat la dotació destinada a la rendes mínimes
d'inserció (RMI) un 152%, i insta el Govern a reforçar les
línies d'actuació actuals i a garantir que es cobreixin les
necessitats bàsiques aconseguint l'autèntica integració de les
persones en situació d'exclusió dins la societat. Igualment, el
Parlament de les Illes Balears constata l'aposta pel tercer
sector treballant conjuntament amb les entitats i afrontant de
manera preferent els pagaments pendents amb entitats socials.
41. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta del
Govern per les polítiques destinades a les persones dependents,
havent dedicat el 2013 per a nòmina de dependència un total
de 41 milions d'euros, xifra rècord en els recursos econòmics
destinats a aquest concepte i que ha permès incrementar el
nombre de persones ateses pel sistema de la dependència a les
Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a crear més places destinades a cobrir les
necessitats de les persones dependents, a seguir reduint la
llista d'espera i anar augmentant el nombre de persones que
entren en el sistema de dependència.
42. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament que el Govern hagi aconseguit reduir la llista
d'espera per a les valoracions de discapacitat a menys de la
meitat de temps i l'aposta del Govern pel servei de
desenvolupament infantil i atenció primerenca que ha permès
que el nombre de menors de 6 anys afectats per trastorns o
discapacitat que han rebut atenció primerenca del Govern,
augmentés més d'un 70% en els dos darrers anys, i insta el
Govern a seguir apostant per aquest servei. Finalment, el el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir apostant per l'increment de places per a
persones amb discapacitat a centres de dia, residencials,
centres ocupacionals, habitatges tutelats.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir apostant per les polítiques de família,
impulsant la formació en competències familiars i la
parentalitat positiva i en l'elaboració d'un pla integral de
suport a la família.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant en l'àrea de menors,
potenciant les mesures de medi obert i les accions que
afavoreixin la reinserció sociolaboral dels menors que tenguin
alguna mesura que complir. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears valora positivament la incorporació d'un nou
servei per atendre joves infractors en el qual se'ls ofereix la
formació i la preparació perquè s'emancipin i afrontin la seva
inserció en la societat amb eines suficients per evitar la
reincidència. El Parlament de les Illes Balears igualment
valora positivament els bons resultats obtinguts pel programa
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socioeducatiu Alter, per a alumnes que tenguin problemes
d'adaptació a l'entorn escolar i insta el Govern a seguir
apostant per aquest programa. Finalment, el Parlament de les
Illes Balears es congratula de la posada en marxa de la línia
d'atenció al menor 116111 que facilita als menors atenció
específica, personalitzada i confidencial per atendre les seves
inquietuds.

per valor de 47.868,96 euros que ha atorgat per al curs
2013-2014 la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

45. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
la creació d'un servei d'assessorament per a l'elaboració de
plans d'igualtat adreçat no sols a l'àmbit privat sinó també als
municipis que ara compten amb l'assessorament de l'Institut
Balear de la Dona a l'hora de redactar els seus plans
d'igualtat. Igualment, el Parlament de les Illes Balears valora
positivament l'augment d'habitatges que l'Institut Balear de
l'Habitatge posa a disposició de dones que hagin estat víctimes
de la violència de gènere i els seus fills, fruit del conveni
subscrit amb l'Institut Balear de la Dona.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la implantació progressiva del
plurilingüisme mitjançant l'aplicació del Decret de tractament
integrat de les llengües en els centres docents no universitaris
de les Illes Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes
Balears manifesta el seu total suport al Decret Integrat de
Llengües del Govern de les Illes Balears, la necessitat
d'implementar un ensenyament de qualitat trilingüe accessible
per a tothom i rebutja qualsevol tipus d'insubmissió a una
norma aprovada per la majoria absoluta d'aquesta cambra.
Així mateix reconeix, tal com manifesta també la interlocutòria
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que
aquesta norma respecta i fa efectiu el compliment de la Llei de
normalització lingüística que reconeix el dret a rebre
l'ensenyament amb les dues llengües cooficials.

46. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
econòmic del Govern de les Illes Balears en educació amb el
qual a més de realitzar el pagament efectiu de les quantitats
endeutades de l'anterior legislatura ha pogut fer front a les
millores i al manteniment dels centres docents de les Illes
Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
constata la importància que dóna aquest govern a l'educació
destinant 75% del pressupost que la conselleria destina a
educació al pagament de les nòmines dels docents, així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata l'esforç realitzat pel
Govern de les Illes Balears per cobrir les necessitats dels
alumnes amb necessitats educatives especials, així com les
baixes dels docents.
47. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per palAliar el dèficit històric que
pateix l'illa d'Eivissa en matèria d'infraestructures educatives
amb una inversió de 14 milions d'euros.
48. El Parlament de les Illes Balears constata l'èxit
obtingut en l'organització de l'any Juníper Serra, projecte
ambiciós commemoratiu que ha desenvolupat vessants molt
diversos i que, tant dins l'àmbit autonòmic com nacional i
internacional, ha liderat el Govern de les Illes Balears,
juntament amb altres institucions. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears constata que aquest govern ha dut a terme una
tasca molt considerable a favor de la projecció internacional
de la cultura balear arreu del món i amb l'objectiu primer de
difondre l'obra dels nostres artistes fora de les nostres
fronteres.
49. El Parlament de les Illes Balears constata la gran
importància que per a aquest govern de les Illes Balears té la
Universitat en 'incloure el deute de 23 milions de euros en el
pla de pagament del Govern central, la qual cosa ha permès
resoldre el deute pendent amb aquesta institució educativa.
50. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per haver aconseguir un fet històric
equiparant les beques de transport per a universitaris de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a les de la comunitat
autònoma de Canàries, així mateix el Parlament de les Illes
Balears constata la importància de les beques d'allotjament

51. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per impulsar l'FP
dual, l'FP a distància i mantenir i augmentar l'FP presencial
ordinària.

53. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per dur a terme la
reforma, l'ampliació i la millora del CEIP Sa Graduada de
Maó. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a conveniar, amb l'Ajuntament de
Maó, la rehabilitació dels quarters de Santiago amb l'objectiu
de comptar amb un espai multifuncional en el qual s'ubiqui la
nova escola d'adults del terme municipal de Maó. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears insta l'Institut d'Estudis
Baleàrics a establir un conveni amb l'Ajuntament de Maó, per
tal de dotar d'equipament la sala d'actes de Ca'n Oliver.
54. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca del
SOIB que amb menys pressupost ha aconseguit organitzar un
major nombre de cursos de formació i beneficiar més persones
i reservar, per primer cop, un 50% de les places per a joves
desocupats així com la importància que el 80% dels cursos
vagin adreçats a l'obtenció de certificats de professionalitat.
55. El Parlament de les Illes Balears constata el suport
econòmic del Govern balear per a l'equipament del Teatre d'Es
Born de Ciutadella de Menorca.
56. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca del
Govern de les Illes Balears per mantenir i ampliar l'oferta de
formació a Formentera mitjançant els cicles formatius així com
de certificats de professionalitat i els tallers ocupacionals.
57. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per mantenir l'Orquestra Simfònica
i l'insta a continuar donant-li suport dins els criteris de
sostenibilitat econòmica.
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58. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per adequar la
formació permanent del professorat a les necessitats actuals
amb l'obertura de l'EOI, l'ampliació de l'oferta formativa en
anglès als CEPs i la formació on line.
59. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que
el Govern de les Illes Balears està duent a terme per impulsar
la declaració de la cultura talaiòtica de Menorca com a
Patrimoni mundial de la UNESCO.
60. El Parlament de les Illes Balears reconeix i dóna suport
a l'esforç del Govern per recuperar l'equilibri en els comptes
públics, en concret per la reducció del dèficit públic que ha
passat dels 1.116 milions d'euros (4,19% del PIB) a l'any 2011,
als 476 milions d'euros (1,78% del PIB) a l'exercici de 2012.
De la mateixa manera es mostra satisfet pel fet que el Govern
de l'Estat hagi reconegut una distribució asimètrica dels
objectius de dèficit entre les distintes comunitats autònomes,
tal i com havia reivindicat amb constància el nostre president
del Govern.
61. El Parlament de les Illes Balears constata i se n'alegra
de la inclusió en els pressuposts de 2014 d'una partida de 200
milions d'euros per tal d'amortitzar totalment i definitivament
els bons patriòtics subscrits durant el Govern del pacte de
progrés per un bon nombre de petits inversors i famílies, i que
han suposat una pesada llosa sobre els comptes públics de la
comunitat.
62. El Parlament de les Illes Balears rebutja totes aquelles
manifestacions i propostes tendents a criticar o a posar en
qüestió el pagament dels venciments de deute i manifesta la
seva preocupació pel fet que, a causa d'una política
irresponsable d'increment desorbitat de l'endeutament duta a
terme durant el pacte de progrés, durant l'any 2014 s'hagi de
tornar en concepte d'amortització i d'interessos del deute un
total de 974,26 milions d'euros.
63. El Parlament de les Illes Balears reconeix i dóna suport
als tres mecanismes extraordinaris de pagament a proveïdors
portats a terme pel Govern de les Illes Balears, els quals
hauran suposat una injecció de doblers a l'economia balear
per un import de 1.348,2 milions d'euros, evitant així el
tancament de moltes empreses i l'acomiadament de molts
empleats.
64. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de disposar d'una nova Llei de finançament dels consells
insulars, qüestió que resta pendent des de l'any 2007 i que
suposarà l'eliminació del sistema irregular de bestretes
extrapressupostàries.
65. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei
22/2009, de 18 de desembre, de finançament de les comunitats
autònomes, perjudica les Illes Balears i, per açò, es valora
molt positivament la intenció del Govern de l'Estat de
reformar-la. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de l'Estat al compliment de l'Estatut d'Autonomia i
de forma especial a l'establert a la disposició transitòria
novena referida a les inversions de l'Estat i a la disposició
addicional sisena referida al règim especial insular de les Illes
Balears.
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66. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'esforç realitzat pel president del Govern i pels
diputats i senadors nacionals per tal d'aconseguir la
incorporació d'una esmena als pressuposts generals de l'Estat
que suposa un increment de les partides d'inversió per un
import de 74 milions d'euros en projectes hidràulics i de
depuració.
67. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que faci tots els esforços possibles, ja sigui
mitjançant pròrrogues dels convenis o les seves modificacions,
per tal d'evitar haver de retornar a l'Estat els fons de les
inversions estatutàries que el Govern del pacte de progrés va
desviar per cobrir despeses ordinàries.
68. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel fet que la partida dels pressuposts de 2014
destinada als interessos del deute suposaran 261,61 milions en
interessos del deute, el que suposa una reducció de 43,24
milions respecte del 2013, un 14,18% menys; una
conseqüència clara d'haver posat ordre als comptes públics, al
rigor pressupostari, la millora de la confiança en els mercats
financers, la davallada de la prima de risc i la coordinació de
polítiques financeres amb l'Estat.
69. El Parlament de les Illes Balears constata el gran
encert que ha suposat que el Govern s'hagi adherit a les
distintes convocatòries del Fons de Liquiditat Autonòmica, la
qual cosa ha suposat, en el seu conjunt, un estalvi de 99,08
milions d'euros al llarg de la vida de l'endeutament concertat
en concepte d'interessos, donades les millors condicions
respecte a les de mercat.
70. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la seva decisió de dotar a les illes de
Menorca i d'Eivissa i de Formentera respectivament d'un
servei d'oncologia radioteràpica amb la mateixa cartera de
serveis i els mateixos paràmetres de qualitat de l'hospital de
referència de la comunitat.
71. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la seva decisió de destinar 27 milions
d'euros a l'equipament del nou hospital Can Misses d'Eivissa
perquè aquest nou centre hospitalari pugui entrar en
funcionament el juny de 2014 amb una òptima dotació
tecnològica. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a no reduir la cartera de serveis
de l'Hospital de Formentera i a donar resposta a les
necessitats assistencials creixents que es puguin donar.
Finalment, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a continuar incrementant el nombre de
desplaçaments dels especialistes mèdics de Son Espases a les
illes de Menorca, d'Eivissa i de Formentera per passar-hi
consulta i evitar el trasllat dels usuaris de l'ib-salut.
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72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar gestionant la sanitat pública balear
en un marc de colAlaboració i diàleg amb tots els professionals
sanitaris implicats per garantir la prestació d'uns serveis de
qualitat als pacients i una gestió eficient. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la implantació d'un nou
model sociosanitari que està aconseguint millorar l'atenció i la
qualitat de vida dels pacients crònics avançats i una major
eficiència dels serveis que es presten als centres sociosanitaris
de Mallorca.

Señores diputados, decía el filósofo Leo Strauss: “toda
acción política está encaminada a la conservación o al cambio.
Cuando deseamos conservar tratamos de evitar el cambio.
Cuando deseamos cambiar tratamos de actualizar algo mejor.
Toda acción política pues, está dirigida por nuestro pensamiento
sobre lo mejor y lo peor”. Y lo cierto es, señores diputados, que
en esta legislatura tenemos un Presidente y un Gobierno que han
decidido cambiar las cosas para legar algo mejor, para dirigir
nuestras acciones a las reformas que tenemos la firme
convicción que mejoran de verdad las circunstancias de vida de
la gente.

73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls a les polítiques
encaminades a garantir uns serveis públics i una atenció de
qualitat per a les persones que pateixen malalties mentals a la
nostra comunitat.

Sin duda afirmamos que este es el Govern más reformista de
la historia de Baleares. Es por eso señorías que presentamos 78
propuestas para que el Govern mantenga su iniciativa. Unas
propuestas y unas medidas que tienen nombre y apellidos,
reformismo y cambio para consolidar el emprendido camino de
la recuperación, porque lo hacemos cuando el Govern es capaz
de presentar ya unas cuentas equilibradas, lo hacemos creando
empleo y con una economía en crecimiento señorías. La mejor
oposición al reformismo, señoras y señores, son las excusas, por
eso ni este Gobierno ni este grupo parlamentario las pone, por
eso señorías nuestras iniciativas no entran a debates estériles,
sino que van en favor de todos y cada uno de los ciudadanos de
nuestra comunidad.

74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar desenvolupant iniciatives
encaminades a educar per a la salut i a fomentar l'adquisició
d'hàbits saludables entre els ciutadans de les Illes.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant intensament per la
reducció de les llistes d'espera, amb mesures com l'augment de
la productivitat als quiròfans, i la signatura de convenis
singulars amb els centres hospitalaris de la Creu Roja i de
Sant Joan de Déu, i de contractes amb altres centres
assistencials com el de la Policlínica Miramar.
76. El Parlament de les Illes Balears lamenta la deplorable
utilització política que s'ha fet de la mort d'una persona
immigrant a la nostra comunitat.
77. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per racionalitzar la despesa
sanitària i posar en funcionament una central de compres i
logistica que suposa la unificació de preus, la catalogació de
productes i un estalvi milionari.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reduir el temps d'espera per al reintegrament de les despeses,
ja sigui en concepte de dieta de desplaçament de malalts i
acompanyants, l'abonada en concepte de farmàcia per damunt
dels 8 o 16 euros als pensionistes, del material ortoprotèsic
així com el reintegrament del import avançat per a aquelles
pacients a qui practicaren IVE sota criteris dels metges de la
sanitat pública.
EL SR. FIDALGO I BESTARD:
Muchas gracias, Sra. Presidenta. Intervengo señores
diputados, para defender los argumentos que llevan a presentar
al Grupo Popular 78 propuestas de resolución, fruto del debate
sobre política general del pasado martes. Señorías, afrontamos
el debate con 78 propuestas ordenadas y centradas en el cambio,
el cambio que se ha producido en Baleares sobre la tendencia
económica y las cifras contrastables de recuperación.

Me permitirán que cite brevemente algunos de los puntos
que promueven nuestras numerosas propuestas. Más de la mitad
tienen que ver con sanidad, educación y servicios sociales,
porque nos sentimos orgullosos de un Gobierno que en la
dificultad es capaz de destinar a dependencia la mayor partida
presupuestaria de la historia de la comunidad, que permite que
el sistema atienda a más personas que nunca, cubriendo cada
vez más el número de dependientes que entran en el sistema.
Porque creemos que es ir por el buen camino, aumentar el
presupuesto un 30% en tres años para políticas sociales y el
2013 triplicando el presupuesto destinado a prestaciones básicas
y un 152% la dotación para la renta mínima de inserción.
Además, es un éxito que el sistema atienda más rápido a los que
esperan una valoración de discapacidad, reduciendo su espera
a la mitad y mostramos nuestro impulso decidido a la
elaboración de un Plan integral de apoyo a la familia. Podemos
decir que la izquierda enarbola la bandera de las políticas
sociales, pero que en realidad es el Partido Popular quien las
pone en marcha y que las aplica.
Señores diputados, en materia de educación el Govern paga
las cantidades adeudadas en la anterior legisaltura, incluyendo
la deuda de 23 millones de euros con la Universidad de las Islas
Baleares, y ha podido hacer frente a las mejoras y al
mantenimiento de los centros educativos de Baleares.
Igualmente, com ustedes saben, más del 75% del presupuesto en
educación se destina al pago de nóminas del personal docente
y el Govern ha hecho un ingente esfuerzo en cubrir sus
necesidades y para hacer lo propio también para cubrir las
necesidades especiales de los alumnos con necesidades
educativas especiales.
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Constatamos también el esfuerzo para paliar el déficit
histórico que ha padecido Ibiza en infraestructuras educativas,
con una inversión de 14 millones de euros, o el esfuerzo que ha
realizado en la reforma y ampliación del colegio Sa Graduada
de Mahón. O cuando pedimos que el Govern impulse la
rehabilitación de los cuarteles de Santiago para la nueva escuela
de adultos y la dotación del equipamiento de Can Oliver. O
cuando hemos conseguido equiparar las becas de transporte para
universitarios a las de Canarias, por primera vez en la historia
de esta comunidad. Por eso vamos a seguir apostando por
impulsar igualmente la FP dual y la formación a distancia, para
proseguir en el camino de la progresiva incorporación de más
capital humano en la formación profesional.
Permítanme detenerme cuando me refiero a las reformas
emprendidas en educación. No voy a recordarles cuáles son
nuestros datos en fracaso y abandono escolar, ni la importancia
del conocimiento de lenguas extranjeras para el futuro
académico y profesional para cualquier ciudadano de España,
pero especialmente en Baleares. Algunos líderes políticos
prefieren, bien por cálculo electoral, o por discrepancias
ideológicas, no hacer nada y que todo siga igual, igual de mal,
porque el progreso y el desarrollo son imposibles si uno hace las
cosas como siempre las ha hecho, señorías. Por eso este
Gobierno ha emprendido reformas valientes y reformas
necesarias.
Señores diputados, en una ocasión dijo Santo Tomás de
Aquino, que “la ley es la ordenación de la razón para el bien
común”. Pues bien, el Grupo Parlamentario Popular quiere
manifestar su total apoyo al Decreto integral de lenguas, para
implantar una educación trilingüe, de calidad y accesible para
todos. Y rechaza cualquier tipo de ataque a la soberanía de este
Parlamento para legislar, esta soberanía es, no lo olviden
ustedes señores diputados, la de todos los ciudadanos de
Baleares, por eso apoyamos el trilingüismo, porque lo dice la
razón y por el bien común.
También por eso consideramos irrenunciable y necesaria una
Ley de símbolos que garantice que los símbolos de Baleares no
sean objeto de mercantilismo ideológico en los edificios
públicos.
Y si atendemos a la sanidad nosotros, nosotros, señores
diputados, garantizamos una sanidad pública universal, gratuita
y de calidad, porque no es un deseo, sino una obligación
irrenunciable para garantizar los servicios esenciales. Sólo una
gestión sostenible y eficiente es la única garantía de un servicio
de calidad en la sanidad. Es común en los debates políticos
tratar establecer un cliché del adversario, colocándole etiquetas
o adjetivos ideologizados. Todos hemos asistido a la utilización
torticera de un suceso trágico con un inmigrante fallecido, todo
lejos de la necesaria prudencia y objetividad y por puro cálculo
electoralista. Una desvergüenza absoluta, señores diputados, que
en mi opinión jamás se debería repetir.
(Alguns aplaudiments)
Lo cierto es que si hablamos de sanidad, de educación, o de
servicios sociales, es éste gobierno quien los asegura, quien
aumenta la cuantía destinada a estos fines. Lo dicen los datos
señorías, los datos objetivos y fríos, pero los mismos datos que
hacen que las cosas mejoren para que las personas vivan mejor.
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¿Saben ustedes, señores diputados, cuál es la inversión más
cuantiosa del Govern para el año 2014? Es algo paradójico,
precisamente cuando nos acusan de antisociales, resulta que la
inversión más cuantiosa es de 27 millones de euros para el
equipamiento del Hospital Can Misses en Ibiza. Esta es la gran
paradoja, nosotros defendemos que el Govern haya saldado la
deuda histórica con los pacientes oncológicos, para dotar con un
servicio de radioterapia a Ibiza y a Menorca por primera vez en
la historia, para que los enfermos no deban desplazarse para
recibir tratamiento.
También mostramos nuestro apoyo a los convenios
singulares com los de la Cruz Roja, Sant Joan de Déu, que
permitirán seguir trabajando para la necesaria reducción de las
listas de espera, junto con el aumento de la productividad de los
quirófanos. Y de la misma forma, celebramos políticas que
hacen que el dinero público se administre eficientemente, como
la de la Central de Compras o racionalización del gasto
sanitario, que han permitido ahorros millonarios al bolsillo de
todos los ciudadanos.
Les he hablado de educación, sanidad y servicios sociales.
Ahora les diré que la Ley general turística, hablando de
reformas, ha permitido que más de 200 hoteles hayan
aumentado de categoría, o que más de 180 hayan iniciado
proyectos de reformas. También que se hayan legalizado una
cifra histórica de plazas turísticas, que ha permitido recaudar
como ustedes saben, más de 16 millones de euros para
proyectos de inversión en zonas maduras. Se ha cambiado la
gestión de la promoción turística, ahorrando mucho dinero al
contribuyente y mejorando los resultados empíricamente. Hoy
nos visitan más turistas que hace 2 años, lo hacen durante más
tiempo y gastan más. También hemos mejorado con la
constitución de los comités de desarrollo de rutas en nuestros
aeropuertos y sus planes bienales. Y nuestro grupo
parlamentario, para que no quede duda, sigue apostando por un
modelo de cogestión y descentralización aeroportuaria para
nuestros aeropuertos.
Voy ya concluyendo, diciendo que en una ocasión Eric
Arthur Blair, el Sr. Orwell, dijo que “después de una época de
engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario”.
Pues, podemos decir que somos revolucionarios señorías.
Comenzamos esta legislatura afrontando las circunstancias, tal
y como las hayamos, no fue, creánlo, un ejercicio de
masoquismo, sino de la sinceridad irrenunciable que debíamos
realizar para todos los ciudadanos de Baleares. Decidimos hacer
un diagnóstico certero y aplicar reformas decisivas en todos los
ámbitos, comenzamos por aplicar una transparencia ejemplar en
el estado de las finanzas de la comunidad, tras unas políticas de
gasto desmesurado e incontenible, hoy podemos afirmar que las
medidas del Govern y el gran esfuerzo de los ciudadanos, nos
permitirán cumplir con el objetivo de déficit establecido,
habiendo reducido de 1.116 a 476 millones de euros el déficit en
sólo un año. Todo además, habiendo sido capaces de pagar
1.348,2 millones de euros en facturas impagadas a empresas,
familias y proveedores de esta comunidad.
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No hay mayor garantía para el bienestar que unas cuentas
equilibradas y una economía en crecimiento tras un largo
período de recesión señorías. Todos estos esfuerzos han dado
resultados y hoy en Baleares hay 4.665 parados menos que hace
un año. Nuestra comunidad lidera por 12 meses consecutivos la
bajada del paro, al tiempo que llevamos 7 meses aumentando el
empleo neto y engrosando las afiliaciones a la Seguridad Social.
Por primera vez desde el 2007, este Gobierno ha tenido la
determinación de afrontar una nueva Ley de financiación de los
consells, que supondrá la eliminación del sistema irregular de
entregas presupuestarias. Vamos a seguir incidiendo en
reclamar un nuevo sistema de financiación para Baleares y en
reclamar el cumplimiento del Estatuto de Autonomía,
especialmente en lo dispuesto en la disposición transitoria
novena y adicional, en referencia al cumplimiento...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Fidalgo, vaya acabando.
EL SR. FIDALGO I BESTARD:
Voy acabando Sra. Presidenta. Es que muchas son las
propuestas y pocas el tiempo para exponerlas.
Señores diputados, miro la bancada de este Parlament y creo
sinceramente que daríamos un excelente ejemplo a todos los
ciudadanos, acordando su reducción y ahorrando 12 millones de
euros de dinero público que podría destinarse a otros fines.
(Remor de veus)
Les reiteramos esa invitación y que se sienten de una vez por
todas con el presidente, para negociar esta circunstancia.
Nos presentamos a este debate, no como una segunda vuelta
señorías, ya lo han visto. No queremos que éste sea un debate
estéril, hacemos propuestas y las ponemos encima de la mesa.
No vamos a caer en debates maniqueos de izquierda o derecha,
porque no se trata de eso...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Fidalgo, termine.
EL SR. FI DALGO I BESTARD:
... no es eso lo que se espera. Termino Señoría.
El verdadero debate no es rojo y azul, o conmigo o contra mi
señorías, sino si las políticas necesarias para hacer avanzar a
esta comunidad son o no son válidas. Las suyas ya han tenido la
oportunidad de probarse en la historia de esta comunidad, las
nuestras lo están siendo con resultados contrastables. Espero
que sean ustedes constructivos en este debate y podamos llegar
a muchos acuerdos.
Muchas gracias Sra. Presidenta por su paciencia.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Fixació de posicions de cada un dels altres grups.
Intervenció per part del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Pilar Costa, per un temps de deu minuts.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fidalgo, el seu grup vol ser tan
constructiu que a les propostes de resolució del Partit Socialista
ja han avançat que no n’aprovaren ni una. Per tant, no em parli
vostè de ser constructius. De totes formes el meu grup farà un
esforç i li faré alguna proposta respecte de les seves resolucions.
En primer lloc una reflexió prèvia, el fet que el PP pugui
presentar 78 propostes, bàsicament de piloteig al Govern, jo
crec que perverteix aquest debat i aquest tràmit de les propostes
de resolució. De la mateixa manera que en els plens ordinaris,
el fet de què el PP faci la major part de les preguntes de control
al Govern, deixa de ser control al Govern, per convertir-se en
una oda al Govern, o un visca el PP. No compartim aquest abús
que fa el Partit Popular del Reglament.
Però entrant en el debat de les propostes de resolució del
Partit Popular, jo les classificaria en quatre grans grups. En
primer lloc les propostes festives o les de celebració, és a dir,
totes aquelles que diuen celebram el bé ho fa el Govern. En
segon lloc, les propostes contemplatives, és a dir, totes aquelles
que proposen constatar el bé que ho fa el Govern. En tercer lloc,
les propostes cíniques, que són aquelles que diuen tot el contrari
del que realment fa el govern, i per últim les propostes
retrovisor, que són aquelles que es dediquen, una vegada més,
a criticar l’anterior govern.
(Alguns aplaudiments)
Després d’aquests quatre grups que suposen el 95% de les
propostes de resolució del PP, ens queden unes poques
propostes que insten el Govern a fer alguna cosa i em referiré a
aquelles a les quals el Grup Socialista donarà suport que són
aquelles que fan referència al sector audiovisual; a la que
reconeix la tasca realitzada pels tècnics en l’extinció dels
incendis que varen tenir lloc aquest estiu; òbviament la que
rebutja les prospeccions petrolieres projectades a les Illes.
Llevat d’això, tota la resta són focs d’artifici, però justificaré la
posició del nostre grup respecte a la resta de les propostes del
Partit Popular amb els grups que he mencionat d’esmenes.
Miri, respecte a les propostes de resolució, perdó, no
esmenes, no estam d’acord evidentment amb totes les propostes
festives, és a dir, tot allò que pretenen celebrar, perquè crec que
no estam per celebracions, deim no a aquestes propostes festives
i deim sí a tot allò que el Parlament insta el Govern a fer coses
que de veritat pot fer.
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Així, deim no a què el Parlament celebri la Llei de mesures
urgents per a zones turístiques madures; deim no a què el
Parlament celebri el redisseny en la promoció turística; deim no
a la celebració de la sentència del Tribunal Constitucional de
funció pública; deim no a la celebració de la Llei de costes. He
de reconèixer que la llista de celebracions, que no puc continuar
perquè si no se m’acabaria ara el temps, que fan celebracions de
diferents lleis que ha aprovat el Parlament és absolutament
inaudit.
Respecte de les propostes contemplatives, aquelles que
constaten el bé que ho fa el Govern, crec sincerament que el
president Bauzá no només pren el pèl a la majoria dels
ciutadans, sinó que ho fa al seu mateix grup, perquè, senyors
diputats del Partit Popular, vénen a fer aquí un paperet amb la
majoria de les seves propostes de visca el Partit Popular. I així,
dins aquesta autocomplaença ens trobam propostes com la 19,
amb la qual aplaudeixen la manera en què s’ha reduït el sector
públic a les necessitats actuals, deuen voler dir a les seves
necessitats de partit, perquè resulta que ara ens assabentam que
després d’haver acomiadat més de 600 persones del sector
públic, ara resulta que en els pressupostos de l’any que ve hi ha
més pressupost per contractar o per posar més personal a les
empreses del sector públic o, per exemple, també és sorprenent
que presentin aquesta proposta obviant que dos alts càrrecs del
Sr. Bauzá s’han intercanviat mails sobre la ideologia o afiliació
dels empleats públics. El Govern, a més, ha fet fer el ridícul a la
seva portaveu, a la portaveu del Grup Popular, que va dir que
cap treballador dels que sortien als mails havia estat acomiadat
i al dia següent ens vàrem assabentar que tres havien estat
acomiadats.
I ja, el súmmum del ridícul és tirar-se flors en la tramitació
de la Llei de símbols que encara es tramita aquí, no ha estat
aprovada, i que ha provocat, junt amb el decret, amb el TIL, que
100.000 persones s’hagin manifestat en contra del Govern pel
seu autoritarisme, ara ja, per cert, tenim un nou motiu de
manifestació. Crec sincerament, Sra. Consellera d’Educació,
que hauria de dimitir per haver-se referit a l’informe PISA com
a l’informe Trepitja.
(Alguns aplaudiments)
Reconec que no sé fer bromes ni tenc gràcia. com han tengut
els meus companys, de parlar del seguit de trepitjar per amunt,
trepitjar per avall, a mi em sembla tan greu i tan fort que la
màxima responsable política d’Educació d’aquestes illes parli
de l’informe Trepitja que crec sincerament, Sra. Consellera, que
avui no hauria d’estar aquí asseguda.
Passam ja a l’apartat...
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, senyors diputats.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Passam ja a l’apartat de les propostes cíniques, sent el
cinisme una de les característiques que, juntament amb la
supèrbia, millor caracteritzen aquest govern, perquè s’ha de ser
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molt cínic per portar aquí una proposta de resolució sobre la
bona gestió d’IB3 el mateix dia que ens assabentam que detenen
el primer gestor d’IB3 que el Sr. Bauzá va posar personalment
a dirigir aquest ens.
(Remor de veus)
Una altra proposta cínica és que se celebri la reducció del
sector públic i que empreses tan sensibles com l’IBANAT ara
vegem al pressupost del 2004 que s’augmenta el pressupost o la
partida per a alts càrrecs, més de 100.000 euros, en comptes de
parlar de reduir diputats, per cert l’ha traït el subconscient, Sr.
Fidalgo, mirant només l’esquerra, als grups de l’oposició més
els valdria no carregar els pressupostos públics amb nous alts
càrrecs.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I miri, ja el súmmum del cinisme, parlar del TIL i obviar
qualsevol referència al diàleg i al consens amb el sector
educatiu i una sorpresa que reconec que he tengut en el cas dels
professionals sanitaris, a la proposta de resolució núm. 72,
vostès proposen continuar gestionant la sanitat pública amb la
colAlaboració i el diàleg amb tots els professionals sanitaris. Em
poden explicar per què sí es pot amb els professionals sanitaris
i no es pot dialogar amb el sector educatiu?
(Alguns aplaudiments)
Ja per acabar amb l’apartat del cinisme, deixin de posar-se
ja medalles amb la radioteràpia a les illes menors perquè l’únic
que fan és arribar tard i malament, però m’agradaria que avui
sortíssim d’aquí amb un acord, el Grup Parlamentari Socialista
votarà a favor de la proposta del Partit Popular respecte a la
radioteràpia, sempre que afegeixin que serà amb una gestió
pública. Crec que els pacients i tothom quedaria tranquil i
sortiríem d’aquí amb un acord.
Per concloure, dues perles: el Partit Popular pretén que el
Parlament censuri o rebutgi les manifestacions discrepants
respecte al pagament del deute. Hi ha una resolució amb la qual
el PP vol que es prohibeixin les manifestacions, manifestacions
parlant dels grups de l’oposició, és a dir, estam en un parlament
i volen que ens reprimim d’opinar, això ja és el súmmum, aviat
ens faran entrar aquí amb una cremallera a la boca.
Li he fet abans diverses propostes, Sr. Fidalgo, i el meu grup
fa un esforç per arribar a algun acord en algunes, la que fa
referència a la Llei de finançament dels consells insulars, la
proposta número 64, estam d’acord amb la proposta número 64,
sempre que llevin la referència a què s’ha d’eliminar el sistema
irregular de bestretes, evidentment no podem compartir que
sigui irregular perquè si no tot el que havien cobrat els consells
fins ara seria irregular i jo veig que cap consell dels governats
pel Partit Popular ni cap no ha tornat un sol euro si trobava que
era molt irregular. En definitiva, estam d’acord amb aquesta
proposta, sempre que llevin que és irregular.
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I una petició expressa i molt seriosa, per favor, respirin tres
segons abans de contestar i ho faig mirant directament el
conseller de Salut, Sr. Sansaloni, deman per favor, demani vostè
al seu grup que retirin la proposta número 76 sobre el Sr. Alpha
Pam, la seva mort relacionada amb l’anormal funcionalment de
la sanitat pública no es mereix que s’insulti més la memòria
d’aquest jove, deixin-lo descansar en pau...
(Alguns aplaudiments)
... i per favor en facin justícia, però deixin ja d’utilitzar
aquest cas, crec que tots hi sortiríem guanyant.
(Remor de veus)
I com que em consta, Sr. Conseller, que a vostè tampoc no
li agrada el que es fa aquí, li demanaria que, per favor, demanàs
al seu grup que retirin aquesta proposta.

El seu model és Amèrica on els indicadors d’igualtat estan
al nivell de Pakistan, el seu model es el “thatcherisme”, que han
tornat enrere moltes coses perquè han funcionat fatal des de la
privatització dels serveis socials. Efectivament, Sr. Fidalgo,
vostès són uns reformistes, revolucionaris no, però reformistes
sí.
Després, en relació amb el Parlament, que vostè li dóna tanta
importància, registrin una proposta, registrin una proposta ja de
com volen reduir el pressupost del Parlament, nosaltres no
anirem a parlar al despatx del Sr. President, venguin aquí, luz y
taquígrafos -i li ho dic en castellà, Sr. Fidalgo-, luz y
taquígrafos, aquí, registrin-ho, registrin-ho. La proposta que té,
registri-la, que per això hi ha un registre a aquest parlament i ho
discutirem aquí!, davant tothom, amb tots els mitjans de
comunicació. Per què al despatx quatre persones? No senyor,
aquí, duguin-ho aquí!
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(Continua la remor de veus)
I ja no tornin parlar d’això si no ho duen aquí.
Em qued amb la frase final....
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci.
LA SRA. COSTA I SERRA:
...del portaveu del Grup Popular que ha arribat a dir “somos
revolucionarios”, no sé a què es referia amb aquesta revolució,
probablement -i ho dic amb tristesa- deu ser que vostès han
destrossat i han revolucionat tot el sector públic, la sanitat
pública, l’educació pública, els serveis socials, en això vostès sí
han revolucionat el que durant trenta anys de democràcia tots
els ciutadans d’aquestes illes i d’aquest país han construït de
forma conjunta.

El grup parlamentari que té més possibilitats de fer
propostes, 78, ens du efectivament, Sra. Costa, la majoria
d’aquestes 78 esmenes són per continuar amb aquest discurs que
ja vàrem sentir el dimarts d’autoreferència, d’autocomplaença,
del bé que ho fan ells, com si no existís ningú pus; 78 esmenes
i, de les 78 esmenes, no n’hi ha ni 10, no arriben a 10 les que
fan propostes noves, totes, de donar suport al Govern, com si no
els bastàs cada setmana els minuts de publicitat que tenen, cada
dimarts els minuts de publicitat que tenen, no els basta.
(Remor de veus)
En un moment de resolucions que podrien fer 78 propostes...
LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Senyors diputats, silenci.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula la
Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Gràcies, presidenta, bon dia a tots i totes. Sr. Fidalgo, en una
cosa estam d’acord, vostès són uns reformistes, efectivament,
estan reformant, estan canviant un model que a Europa des de
la Segona Guerra Mundial ha donat pau, ha donat cohesió i ha
donat una igualtat com mai no s’havia conegut a cap altra banda
del món i vostès se’l volen carregar, així de clar. Vostès, aquest
model de benestar social, aquest model de repartiment de la
riquesa, aquest model on hi hagi cada vegada més classe mitjana
i menys pobres no el agrada i se’l volen carregar, efectivament
estan en un model reformista.

...en un moment en què podrien fer 78 propostes, idò no, tot
aquest discurs d’autocomplaença.
Pràcticament no insten res, no fan cap proposta, a les Illes
Balears sols existeix aquest govern, si van les coses bé sols és
perquè aquest govern és aquí. Ens parlen per exemple de
resolucions referides a la Simfònica, cap reconeixement a la
feina que han fet els músics -cap reconeixement a la feina que
han fet els músics- per demostrar aquesta sensibilitat, per donar
a conèixer el seu problema, per insistir al Govern.
Fan referència als esforços del Govern en el tema de les
prospeccions petrolieres, cap referència a la societat civil que
efectivament també ha posat aquest debat a les agendes de tots
els governs, cap referència a la societat civil, només a aquest
govern.
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Ens diuen del cobrament, també, l’esforç que ha fet del
cobrament de les entitats del tercer sector. Cap! referència
tampoc a les tres manifestacions massives que vàrem tenir
davant aquesta porta perquè el Govern els deia que callar i no
cobrarien, mentre aquestes entitats sabien que es donaven 10
milions a Acciona el mateix dia que feien la manifestació aquí,
cap referència, només existeix aquest govern. La societat civil
en aquest país no existeix per a vosaltres.
Un munt de resolucions que vénen a dir que la gestió
quotidiana, com pagar per exemple els bons patriòtics quasi,
quasi és una política d’alt estat, així n’hi ha com a cinc o sis
més. Allò de cada dia es converteix per a aquest govern o per a
grup parlamentari que és el que ha fet les resolucions com a
unes...,
(Remor de veus)
... vaja, com a política d’alt estat.
Sr. Jerez, vostè...
(Remor de veus)
...bé..., call i quan acabin...
Gràcies. Sr. Jerez, vostè diu que no donarà suport a les
propostes o a les resolucions del grup parlamentari...
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predecessors- va donar al president les de 31 de desembre de
2011, o sigui, mig any en què no hi va haver.. hi va haver baixes
de dependències i molt poques altes, i molt poc solidària en
relació amb els altres consellers.
Ens diuen que un trasllat d’oficines es converteix en un nou
servei, un trasllat d’oficines de menors s’ha convertit en aquesta
resolució en un nou servei i en canvi no diuen que s’ha tancat un
centre que tenia 9 places.
Resolucions en relació amb el turisme, com... a les quals no
donarem suport, perquè de moment el que hi ha és una
destrucció del territori, Sa Ràpita, Muleta i altres, unes
resolucions de turisme que només parlen dels hotelers, com si
no existís una altra cosa. Diuen que augmenten la qualitat i en
canvi, només celebren aquí un nombre de turistes, només
celebren la baixada de preus i només celebren el tot inclòs.
Resolucions al Parlament que redueixen la llibertat
d’expressió. Nosaltres podem dir que no s’ha de pagar
determinat deute i ho direm i de fet, d’aquesta crisi en sortirem
quan comenci a haver-hi quitaments al Parlament, ja ho veurem
i després vostès diran que hi estaven d’acord, com han fet
sempre. Jo me’n record aquí que vostès se’n reien molt quan
nosaltres dèiem que són moments en què han d’entrar doblers
i vostès se’n reien, al cap d’uns mesos varen augmentar l’IVA,
varen augmentar l’IRPF i aquí hi haurà un quitament, si no hi ha
quitaments serà molt difícil sortir d’aquesta crisi i després ens
donaran la raó.

(Continua la remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Gràcies, presidenta.
... perquè diuen que ja ho fan, que moltes de les propostes
del nostre..., en aquest cas del Partit Socialista, ja les fan, idò
aquestes del PP, més del 80% ja les han fet, ja es fan, vull dir
que aquestes incongruències que vostès tenen.
A més, aquesta voluntat del grup del Partit Popular de fer la
ola al Govern, de fer aquesta ona al Govern, de continuar amb
aquest minuts de publicitat fa que siguin molt poc rigorosos. Per
exemple, el turisme internacional ens va fantàstic, gràcies a
aquest govern, no hi ha un problema a la Mediterrània que
desvia turistes cap a altres bandes com aquesta; no és que
tenguem els preus més baixos de tota la Mediterrània, tampoc;
no és que tenguin els millors preus; no és que els altres països
que són emissors de turisme estiguin molt millor que nosaltres,
no, cap referència a això. En canvi, el turisme nacional que no
va bé, aquest govern no en té cap culpa, no hi ha cap proposta
per augmentar el turisme (...), la culpa la té la crisi.
En serveis socials, n’arriben a dir de grosses i a més..., per
exemple, les dades de dependència que utilitzen són de 31 de
desembre de 2011, però les dades de 31 de juny de 2011, és a
dir, quan hi va haver el canvi del govern estaven en 10.600
persones, ara estan en 10.500. En canvi la consellera -jo crec
que en un acte molt poc solidari amb els seus anteriors

Per tant, resolucions dirigides al Parlament perquè hi hagi
menys llibertat d’expressió, com per exemple la Llei de símbols.
Sr. Sanz, on és? - allà-, Sr. Sanz, un símbol quadribarrat no és
la bandera catalana, un símbol quadribarrat significa moltes
coses, per a mi significa el respecte a la cultura catalana, que
des que jo som petita sempre he tengut, significa la defensa de
la unitat de la llengua catalana que la dreta sempre qüestiona sempre qüestiona-, significa la defensa d’una llengua
minoritària davant una llengua, una cultura majoritària, en un
món globalitzador i no és la bandera catalana, significa moltes
més altres coses.
(Remor de veus)
Ens donen resolucions d’educació, direm que no, però si ens
deixassin votar tres vegades que no votaríem tres vegades que
no.
Sra. Consellera, ja que el president no la cessa, dimiteixi,
deixi de trepitjar l’educació pública, deixi de fer-ho, vostè ha fet
el ridícul i el tornarà a fer i ens deixa en ridícul a tot el país.
Vagi-se’n, vagi-se’n a fer una cosa que sap fer perquè
d’educació no en sap fer, confondre PISA i trepitja, això serà
senyora... quedarà a la història d’aquest país.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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Resolucions a favor del municipalisme, quan ofeguen els
municipis, quan ignoren els seus mateixos batlles, quan no els
reben els seus mateixos batlles, quan donen ordres als batlles
que no defensin el que ha aprovat el seu plenari, com va succeir
a la reunió que es va referir al tema del TIL.
Resolució... resolucions en què s’alegren de la feina que fan
i amb la qual no aconsegueix res, com tot el que es refereix a
Madrid, se’n van a Madrid a negociar, no aconsegueixen res i en
canvi ens hem d’alegrar, així n’hi ha quatre o cinc.
(Remor de veus)
Cap, s’alegren que vulguin millor finançament i en canvi no
n’aconsegueixen cap.
Resolucions de la racionalització de sanitat quan de moment
l’únic que ha aconseguit vostè és expulsar persones, limitar
l’accés, copagament i augmentar les llistes d’espera.
Mirin, senyors del Partit Popular, nosaltres continuarem
parlant d’Alpha Pam, per cert, l’immigrant té un nom que és
Alpha Pam. Nosaltres en vàrem parlar des del primer moment
en què vàrem saber que s’havia mort de tuberculosi a casa seva
sense assistència sanitària específica, vostès només parlen
d’Alpha Pam quan l’oposició els ho demana i ara -ara- parlen
d’Alpha Pam quan saben que un fiscal està disposat a fer un
arxiu.
Nosaltres vàrem parlar d’Alpha Pam per denunciar la seva
mort i nosaltres des que vàrem denunciar això hem aconseguit
diverses coses: una, que es revisi el pagament a les persones
immigrants, ara no se’ls paga; dues, que es tornin les factures
indegudament pagades als immigrants que abans se’ls pagava;
tres, una investigació interna, però que va conduir al cessament
d’una persona. Hem aconseguit coses i continuarem parlant,
fem la funció que ens correspon, que és controlar el Govern i la
continuarem fent.
Nosaltres votarem sí a 8, la Llei del sector audiovisual; el
reconeixement de la lluita dels treballadors; el pagament dels
proveïdors, el qual, per cert, estam molt contents que vostès ho
celebrin, perquè mirin: “Baleares hoy ni se plantea ir al Fondo
de Liquidez”, i avui ho celebren, el grup parlamentari ho
celebra, nosaltres vàrem dur aquí una proposició no de llei, hi
varen votar en contra, una vegada més és aquesta afirmació que
aquest govern quan rectifica encerta.
La radioteràpia d’Eivissa i Menorca la votarem a favor,
perquè així com està em creguin que si la privatitzen farem
referència a aquesta votació d’avui, perquè vostès diuen que
amb els mateixos paràmetres, i els mateixos paràmetres és
gestió pública, com a Son Espases. I vostès, si la privatitzen,
incompliran el que avui votaran.
Després també tenim 8 abstencions i hi ha 8 propostes de
transacció, les quals m’agradaria, si els sembla bé, tenguéssim
cinc o deu minuts per discutir-les.

A les altres 53 hi votarem que no. I efectivament, pensam
que aquestes 53 resolucions que no votarem és una demostració
més de l’estafa electoral del Partit Popular, cap de les 78
propostes fan referència a propostes que vostès tenen en el
programa electoral i que a data d’ara encara no han complert. Es
confirma, una vegada més, l’estafa electoral del Partit Popular.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té l’ús de la paraula el Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Óscar Fidalgo, per un temps de cinc minuts.
EL SR. FIDALGO I BESTARD:
Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, le agradezco el voto
a favor de las propuestas que ha mencionado en esta tribuna.
Quedo a la espera de que me proponga usted las transacciones
que estime oportunas, si la presidencia nos da la oportunidad de
debatirlas durante unos instantes.
En cuanto a la propuesta número 64, Sra. Costa, ya le he
dicho antes que no tenía absolutamente ningún inconveniente en
eliminar la palabra “irregular” de la redacción del texto.
Entonces, convendría..., entonces que estaríamos de acuerdo en
la redacción.
A nivel general, yo pretendía, y lo digo sinceramente, hacer
un debate constructivo, constructivo ¿de qué forma? Pues oigan,
presentando unas propuestas que tienen que ver con las
iniciativas puestas en marcha por el Gobierno de Baleares, oiga,
no pretenderán ustedes que hagamos lo contrario, estamos de
acuerdo con lo que se está haciendo y damos soporte político a
las iniciativas políticas del Gobierno. Y ¿por qué lo hacemos?
Oiga, porque da la casualidad de que ustedes tuvieron la
oportunidad de gobernar y de aplicar sus políticas y todos
conocemos el resultado de las mismas, y precisamente por esa
demostración empírica también sabemos que los datos en esta
comunidad están mejorando, que lo están haciendo a nivel de
empleo, que lo están haciendo a nivel de perspectivas y de
crecimiento ya consolidado. Y todas esas circunstancias no las
podemos obviar y, en ese sentido, ponemos nuestras propuestas
de resolución a su alcance, para que se sumen a la evidencia de
la realidad.
Hemos podido constatar aquello que decía aquél de que para
llegar a la verdad un alemán suma, un francés resta y, al parecer,
la izquierda española cambia de tema. Oigan, ustedes, en su día,
y me remonto a aquellos años 2008, bueno, o hace escasos días,
cuando hemos tenido oportunidad de ver con satisfacción y
escuchar con satisfacción, lamentablemente después de varios
años, que tanto el expresidente del Gobierno, el Sr. Zapatero,
como el Sr. Solbes, ahora reconocen que no estuvieron
acertados cuando negaron las evidencias que subrallaban que
España estaba atravesando una gran crisis económica. Lo ha
dicho uno en un libro, en una presentación reciente, y además,
el Sr. Solbes, ha incidido igualmente en que además lo hicieron
porque se avecinaba un período electoral, que ocultó la crisis
para no crear alarma social, y porque además se avecinaban
unas elecciones.
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Oiga, ustedes primero negaron la crisis, todos conocemos el
resultado de sus políticas durante cuatro años, y ahora,
evidentemente, vienen aquí a negar la recuperación. Tienen
ustedes poca credibilidad y además la tienen, la poca
credibilidad, cuando suben a esta tribuna sin una sola propuesta
razonable que hacerle al Gobierno. Oiga, yo creo que existen
muchos puntos de acuerdo que nos unen en los intereses
generales de esta comunidad, por lo que ustedes y sus
portavoces, y las personas que les lideran, en mi opinión,
deberían hacer un ejercicio de grandeza, ¿verdad?, para sumarse
de alguna manera a aquellas políticas que empíricamente se ha
demostrado que son las mejores para los ciudadanos de esta
comunidad autónoma.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, Grup Parlamentari Socialista.
EL SR. THOMÀS I MULET:
No s’han acceptat cap de les tres úniques transaccions que
ha fet el Partit Popular.
LA SRA. PRESIDENTA:
D’acord. Del Grup Parlamentari MÉS?
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Y bien, no tengo más que añadir, espero que la Sra.
Presidenta nos conceda unos instantes para poder resolver, con
la mayor brevedad, aquellas transacciones que nos ha propuesto
la oposición.

Sí, s’han acceptat tres transaccions i si vol llegiria el text
d’aquestes tres...
LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, señores diputados, muchas gracias, Sra.
Presidenta.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé, ara procedirem a la interrupció del debat. Fem una
pausa de cinc minuts, si els sembla bé, perquè vostès tenguin
temps de poder transaccionar les propostes de resolució que
considerin oportunes.
(Pausa)
LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, per favor.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
... que seria la proposta de resolució número 5, quedaria com
diré: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cercar el màxim consens possible en la futura llei
de comerç amb tot el sector”.
També la proposta de resolució número 6, que quedaria: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar, dins el primer semestre de 2014, el Pla
director sectorial d’Energia, incloent-hi totes aquelles
actuacions que tendeixen al compliment dels objectius de
l’Estratègia 2020.”

Senyors diputats, no hem acabat.
Senyors diputats, abans de procedir a la votació demanaria
als portaveus dels grups parlamentaris, o a les persones que
hagin transaccionat aquestes propostes de resolució, que ens
diguin quines han estat les transaccions que han acceptat perquè
ho sàpiguen la resta de diputats, d’acord? Per exemple, pel Grup
Parlamentari Socialista, quines transaccions s’han acceptades i
el text definitiu, per favor.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, la proposta de resolució núm.
64...
(Se sent una veu de fons inintelAligible)
Ah... perdó, perdó!

I finalment, la proposta de resolució número 7, que diu: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el Pla d’Ocupació 2013-2017 sigui consensuat el
màxim possible amb els agents socials i econòmics i els
diferents grups polítics, com a garantia de la seva viabilitat i
màxima atenció als colAlectius més afectats per la crisi, joves,
majors de 45, dones, persones amb discapacitat i persones amb
risc d’exclusió social.”
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Gràcies. Ara, per favor, finalment el Grup
Parlamentari Popular.
EL SR. FIDALGO I BESTARD:
Sí, Sra. Presidenta. La proposta número 64 on diu: “El
Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de disposar
d’una nova llei de finançament dels consells insulars, qüestió
que resta pendent des de l’any 2007, i que suposarà l’eliminació
del sistema irregular -llevar aquesta paraula “irregular”- de
bestretes extrapressupostàries”.
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LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Molt bé. Gràcies.

Idò, 9, 9.

EL SR. PASTOR I CABRER:

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. És que jo, és a dir, tenc les
propostes de resolució i no em correspon, és a dir, en aquest cas.
No sé si hi ha hagut un error o en aquest cas quan el
representant del Grup MÉS ha fet referència a... hi ha un error,
jo crec que és de... no ho sé, hi ha un error, és a dir, no es
correspon el número amb el que s’ha dit.

Crec que és la 9.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
La darrera és 9, del Pla d’Ocupació.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
D’acord. Sr. Pastor.
No ho sé, ho volen aclarir? Val. Em sembla que a la darrera
el Sr. Nel Martí ha dit la 7 i era la 9, si no vaig errada.
(Remor de veus)
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Sí, ara ho comprovam, però s’ha corregut un número a totes
les resolucions.

EL SR. PASTOR I CABRER:
No, li deman disculpes, presidenta. És que el temps que el
Sr. Óscar Fidalgo ha fet referència a la seva no prestava atenció
perquè estava cercant això, li demanaria si la podria tornar a
llegir.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fidalgo.

Ah!, d’acord.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

No hi ha cap problema. El Parlament de les Illes Balears, Sr.
Pastor, la número 64, on diu...

Per tant, s’ha de rectificar el número que s’ha donat.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci per favor.
Molt bé.
EL SR. FIDALGO I BESTARD:
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Si troben no els tornaria a llegir, però per relació la primera
que he llegit es referia a la proposta de resolució número 4.
LA SRA. PRESIDENTA:
Val.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
La segona que he llegit es referia a la proposta de resolució
número 5. I la darrera a la proposta de resolució número 8.

... allà on diu “i que suposarà l’eliminació del sistema
irregular de bestretes extrapressupostàries”, llevar la paraula
“irregular”.
LA SRA. PRESIDENTA:
I el darrer, presidenta, perdoni, però li demanaria, no sé si és
ara el moment de demanar votació separada, en aquest cas, de
dos...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, digui, quines?

(Remor de veus)
EL SR. PASTOR I CABRER:
Del Pla d’Ocupació.
(Se sent una veu de fons que diu: “nou”)
LA SRA. PRESIDENTA:
Crec que és la 9.

En aquest cas, serien la número 1 del Grup MÉS i la número
7 del Grup Socialista.
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LA SRA. PRESIDENTA:
D’acord, les votarem separades. Procedim a la votació, tenc
una llista, començarem amb el Grup Parlamentari Socialista, les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista.
Procedirem a la votació de la proposta de resolució número
7, de la 7, del Grup Parlamentari Socialista la número 7,
d’acord? Començam a votar. Votam.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
... la proposta de resolució número 5, que fa referència a la Llei
de comerç; la proposta de resolució número 6, que fa referència
al Pla director sectorial, i la 9 que fa referència al Pla
d’Ocupació.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjada per 32 vots en contra, 16 a favor i 6
abstencions.
Ara passarem a la votació de la proposta 6, proposta 6.
Començam a votar. Votam.

Molt bé, gràcies. 5, 6 i 9. D’acord, gràcies. Passam a votar
les propostes de resolució del Grup Parlamentari MÉS, ara
votarem la 3 i la 7, d’acord? Proposta de resolució 3 i proposta
de resolució 7. Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 31 vots en contra, 18 a favor i 5
abstencions.

Queda rebutjada per 31 vots en contra, 22 a favor i 1
abstenció.

Ara passarem a votar les propostes de resolució 31, 34 i 39.
Passam a votar. Votam.

Ara votarem les propostes de resolució 2, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 31 vots en contra, 22 a favor i 1
abstenció.

Queden rebutjades per 31 vots en contra i 23 a favor.

Ara votarem la proposta número 32. Votam.
Queda rebutjada per 32 vots en contra i 22 a favor.
Ara votarem les propostes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 46. Passam a la
votació. Votam.
Queden rebutjades per 31 vots en contra i 23 a favor.
Ara passarem a les propostes de resolució del Grup
Parlamentari MÉS. Sr. Martí?

Ara votarem la proposta de resolució número 1 del Grup
MÉS, la número1. Començam a votar. Votam.
Queden rebutjades per 46 vots en contra, 6 a favor i 2
abstencions.
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Ara votarem les propostes 4... perdó, ara votarem les
propostes 4, 5, 6 i 9. Votam.
Queden aprovades per 54 vots a favor, per unanimitat, per
assentiment.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Sí, Sra. Presidenta. Jo només per deixar clar i que no hi hagi
cap confusió, vull tornar a reitera quins són els...

Ara passarem a votar les propostes del Grup Parlamentari
Popular. Ara passarem a la votació de la proposta 26, la
proposta 26. Començam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aprovada per 30 vots a favor i 23 abstencions.

D’acord.

Ara votarem les propostes 10, 33, 53 i 55. Votam.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Queden aprovades per 32 vots a favor i 22 abstencions.

... tres punts de proposta de resolució que han estat
transaccionats, són ...
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem les propostes 27 i 49. Començam a votar. Votam.
Queden aprovades per 31 vots a favor, 5 en contra i 18
abstencions.
Ara votarem les propostes 9, 16, 25, 37, 45, 59 i 72.
Començam a votar. Votam.

Silenci, per favor.
Queden aprovades per 32 vots a favor, 5 en contra i 17
abstencions.
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Ara votarem les propostes 63, 71 i 74. Començam a votar.
Votam.
Queden aprovades per 37 vots a favor i 17 abstencions.
Ara procedirem a la votació de les propostes 4, 42 i 67.
Començam a votar. Votam.
Queden aprovades per 32 vots a favor, 17 en contra i 5
abstencions.

Ara votarem les propostes 15, 18 i 57. 15, 18, i 57. No? Sr.
Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Sí, demanam, Sra. Presidenta, la 15, 18 i... quina és l’altra
que ha dit?
LA SRA. PRESIDENTA:
57.

Ara procedirem a la votació de les propostes 1, 5, 7, 35, 38,
39, 47, 48, 50, 51, 56, 58, 60, 62, 76 i 77. Procedim a la votació.
Començam.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:
15, 18 i...

Queden aprovades per 31 vots a favor, 22 en contra i 1
abstenció.
Ara procedirem a la votació de les propostes 11, 22, 23, 28,
31, 46, 52, 54 i 66. Passam a la votació. Votam.

LA SRA. PRESIDENTA:
I 57.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Queden aprovades per 31 vots a favor i 23 en contra.
Ara procedirem a la votació de les propostes 2, 3, 6, 8, 12,
13, 14, 17, 19, 29, 30, 32, 36, 40, 41, 43, 44, 61, 68 i 78.
Procedim a la votació. Votam.
Queden aprovades per 32 vots a favor i 22 en contra.
Ara passarem a la votació de les propostes 69 i 70.
Començam a votar.

... i 57. Nosaltres demanam, idò, una votació per a la 15 i la 57
i una altra per a...
LA SRA. PRESIDENTA:
I després ja faríem la 18.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
... la 18.

(Se sent una veu de fons que diu: “presidenta”)
LA SRA. PRESIDENTA:
Perdó? Interrompem la... digau-me.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Nosaltres demanam votació separada d’aquestes dues
propostes de resolució.
LA SRA. PRESIDENTA:
De la 69 i de la 70?

Ara votarem la proposta de resolució 15 i la 57, d’acord? 15
i 57. Iniciam.
Queden aprovades per 31 vots a favor, 17... -per favor,
silenci, per favor-, 31 vots a favor, 17 en contra i 6 abstencions.
Ara passarem a la votació de la proposta 18.
Queda aprovada per 31 vots a favor; 22 en contra i 1
abstenció.

EL SR. THOMÀS I MULET:
Sí.
LA SRA. PRESIDENTA:
Val, idò, tornarem a començar, repetirem aquesta votació,
d’acord? Per tant, ara procediríem a la votació de la proposta 69,
proposta 69.

La proposta de resolució 21, començam a votar la 21.
Votam.
Queda aprovada per 31 vots a favor i 23 en contra.
Ara votarem la 65 i la 75.
Sr. Barceló?

36 vots a favor i 17 en contra.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Procedirem a la votació de la proposta 70. Començam.

Demanam votació separada, presidenta.

37 vots a favor i 17 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:
D’acord.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Procedirem a la votació de la proposta 65. Votam.
37 vots a favor i 17 en contra.
Ara passarem a la 75. Començam.
Queda aprovada per 32 vots a favor i 22 en contra.
Ara passarem a les propostes 20, 24 i 73. Procedim. Votam.
Queden aprovades per 54 vots a favor.
Ara votarem la proposta 34. Començam.
Queden aprovades per 49 vots a favor i 5 abstencions.
I ara passarem a la proposta 64, en què hi ha hagut una
transacció, la 64. Votam.
Queda aprovada per 53 vots a favor i 1 en contra.
Una vegada hem fet totes les votacions de les propostes de
resolució, i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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Educatives i Recursos Humans, de la cap de Premsa i de la cap
de Gabinet, informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre la Llei Orgànica de qualitat educativa (RGE
núm. 8057/12).

Ordre de Publicació
A)

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de novembre de 2013,
tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, qui, acompanyada del secretari
autonòmic, del director general de Planificació, Infraestructures
Educatives i Recursos Humans, de la cap de Premsa i de la cap
de Gabinet, informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

SolAlicitud de compareixences davant la Comissió de Salut,
presentada per la coordinadora de la Ponència sobre l'impuls
a l'atenció de la salut mental de les Illes Balears.
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 20 de novembre de 2013, aprovà per assentiment
la solAlicitud esmentada, relativa a les compareixences davant
aquesta comissió del president de la Societat Balear de
Medicina Familiar i Comunitària i d'un representant de la
Societat de Metges d'atenció primària.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
Compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre els expedients disciplinaris dels instituts de
secundària de Maó (RGE núm. 9190/13).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de novembre de 2013,
tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, qui, acompanyada del secretari
autonòmic, del director general de Planificació, Infraestructures
Educatives i Recursos Humans, de la cap de Premsa i de la cap
de Gabinet, informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre la situació del sistema educatiu a l'illa d'Eivissa
(RGE núm. 10038/13).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de novembre de 2013,
tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, qui, acompanyada del secretari
autonòmic, del director general de Planificació, Infraestructures
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 178 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les següents propostes de
resolució derivades del debat sobre l'orientació política i de
govern de l'any 2013.
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel Pla d'infraestructures elèctriques anunciat pel
Govern d'Espanya, que suposa una inversió mínima de 1.088
milions d'euros i una millora de les condicions de
subministrament elèctric. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir amb la
mateixa política en matèria d'energies renovables que ha dut a
terme des de l'inici d'aquesta legislatura.
2. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'evolució
positiva en les dades d'ocupació aquest darrer any, assolint
dotze mesos consecutius de reducció d'atur i sis mesos de
generació d'ocupació neta amb 4.665 persones menys a l'atur
que fa un any. No obstant això, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a continuar treballant en la
mateixa línia per seguir donant solucions al principal problema
dels ciutadans. Per altra banda, el Parlament de les Illes Balears
reconeix que l'atur juvenil, tot i la seva disminució, continua
essent un xacra social contra la qual s'ha de lluitar i per això
reconeix la gran tasca del Govern Central per aconseguir,
gairebé, 1.800 milions d'euros de la Unió Europea especialment
destinats a aquest fi dins el pla contra l'atur juvenil, al qual
s'adherirà el Govern de les Illes Balears amb accions concretes
i específiques per millorar l'ocupació dels més joves.
3. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
presentació del Pla d'ocupació de les Illes Balears 2013-2017,
centrat especialment en els colAlectius més vulnerables: joves,
dones, majors de 45 anys, persones amb risc d'exclusió i
persones amb discapacitats, amb 208 mesures concretes i
avaluables per a les quals es destinen fons propis, estatals i
europeus, amb l'objectiu principal de generar i mantenir llocs de
feina, prioritat d'aquest govern des del primer dia de la
legislatura.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que el Pla
d'internacionalització que ha elaborat el Govern de les Illes
Balears, amb la participació de les cambres de comerç i l'ICEX,
per fomentar la comercialització dels productes manufacturats
a les Balears als mercats exteriors, impulsa i facilita l'activitat
exportadora de 450 empreses de la comunitat autònoma durant
el 2013; i insta el Govern a donar continuïtat a aquest
instrument de suport a les pimes. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears constata la voluntat de potenciar la
implementació del Pla de dinamització comercial als municipis,
per tal de millorar el comerç i l'economia dels nostres pobles.
5. El Parlament de les Illes Balears constata que el nou Pla
de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes
Balears 2013-2017 està en línia amb l'estratègia "Europa 2020"
i fomenta el protagonisme de les polítiques d'R+D+i, ja que
entén que la innovació és un paràmetre fonamental per al
creixement i la sostenibilitat de les economies desenvolupades.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant amb els consells insulars per
a la creació de nous productes turístics basats en la diferenciació
de cada illa, especialment amb els que es desenvolupen en la
temporada alta i d'hivern per aconseguir la
desestacionalització i augmentar l'ocupació laboral. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears celebra l'impuls que ha suposat
per al sector turístic l'aprovació de la Llei de turisme, que aquest
any s'ha traduït en 21 llicències per a turismes rurals i
agroturismes, quan al 2011 únicament es van solAlicitar 4
llicències; més de 200 establiments d'allotjament turístic han
solAlicitat augment de categoria, la majoria d'aquests
establiments augmenten de 3 a 4 estrelles/claus i de 4
estrelles/claus a 4 superior; s'han presentat més de 170 projectes
de reforma i millores importants d'establiments turístics
d'allotjament, i tot això sense consumir un metre quadrat de sol
rústic.
7. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
duta a terme pel Govern de les Illes Balears en referència al
desenvolupament de projectes i acords amb els diferents
municipis mitjançant la Mesa de Batles pel turisme, donant així
un impuls al municipalisme.
8. El Parlament de les Illes Balears celebra l'aprovació de la
Llei de mesures urgents per les zones turístiques madures, la
qual cosa situa les Illes Balears com a pionera en el tractament
legislatiu de les àrees madures i declara expressament com a
madura la Platja de Palma. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears celebra que el Pla de reconversió integral de Palma hagi
estat aprovat inicialment, i constata que la seva tramitació ha
estat pacífica i en consens, rebent només 462 alAlegacions durant
la seva exposició al públic, a diferència de les 1.300 alAlegacions
que va rebre el Govern del pacte a la legislatura passada.
9. El Parlament de les Illes Balears celebra la flexibilització
de les condicions de pagament i l'ampliació del termini per a la
regularització de les places hoteleres que ha dut a terme el
Govern balear i que ha suposat la regularització de 3.579 places,
la qual cosa comporta uns ingressos de 16.310.000 euros que
s'invertiran en zones turístiques madures.
10. El Parlament de les Illes Balears celebra que els
ingressos recaptats pel Consorci de la Borsa d'Allotjaments
Turístics seran invertits en la reparació i la millora de la xarxa
cicloturística de Mallorca; la construcció d'un pavelló d'acollida
per a turistes i actuacions complementàries al Parc Arqueològic
del Puig de Sa Morisca; remodelació avinguda Magaluf;
millores en els accessos i espais públics de la Platja de Palma,
millores en els accessos i espais públics de la platja de Cala
Major; semipeatonalizació d'un tram de la carretera MA-2.220;
remodelació del carrer Eucaliptus; enllaç per a vianants entre les
platges Palmira i Torà i reforma del pantalà; carril bici des del
Calonge fins al camp de futbol de Cala d'Or; instalAlacions
poliesportives a la Colònia de Sant Jordi; adequació de banys a
la platja de Santa Ponça, urbanització del carrer Llampuga i
evacuació de pluvials avinguda Primavera, la qual cosa revertirà
en benefici de tots els balears.
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11. El Parlament de les Illes Balears celebra el redisseny de
la presencia del Govern a les fires de promoció turística, la qual
cosa ha suposat una reducció de les despeses de prop del 75%,
canviant el model de promoció per un altre adient al moment
tecnològic actual i deixant d'utilitzar el format paper,
aconseguint així fer de les Illes Balears pioneres a nivell
mundial de la promoció digital, a més de contribuir a la
sostenibilitat del nostre medi ambient preservant milers d'arbres
de la tala.
12. El Parlament de les Illes Balears constata la preocupació
del Govern balear per captar turistes nacionals, el nombre dels
quals com a visitants de les nostres illes ha davallat des de l'any
2009 a causa de la crisi, i celebra el pla d'acció desenvolupat
consistent en el Roadshows que varen presentar les marques de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a les ciutats de
Màlaga, València, Madrid, Bilbao i Barcelona i que va tenir
com a objectiu, a més d'incrementar la quota de turistes
nacionals que visiten les Illes, contribuir a la
desestacionalització turística i impulsar la connectivitat aèria i
marítima.
13. El Parlament de les Illes Balears constata la preocupació
del Govern balear vers la desestacionalització del turisme
establerta al Pla integral de turisme, desenvolupada als plans
anuals d'acció en promoció turística, on queda recollit l'impuls
promocional a productes especialitzats alternatius a "sol i
platja"m com naturalesa, cultura i gastronomia, esports, urbà,
MICE, oci i salut; i celebra els plans anuals de promoció que
treballen per la diversificació, mostrant la gran varietat i riquesa
de les nostres destinacions, amb l'objectiu de centrar esforços en
productes que contribueixin a canviar la tendència de la nostra
corba de demanda.
14. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
del Govern de les Illes Balears que ha treballat des de l'inici de
la legislatura per incrementar la qualitat front la quantitat en
matèria turística, i celebra que durant els mesos de juny, juliol
i agost d'aquest any els turistes hagin gastat a les nostres illes
uns 8.000 milions d'euros, la qual cosa representa un augment
del 7% en relació amb l'any anterior que beneficia diversos
sectors i repercuteix creant riquesa en diferents àmbits
empresarials.
15. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears en pressupostar íntegrament la part
autonòmica del descompte de residents en transport marítim, a
diferència de l'anterior Govern de les Illes Balears que no ho
pressupostava. Per altra banda, el Parlament de les Illes Balears
constata la importància de la consolidació i la universalització
del descompte de residents en transport aeri i marítim assolit
actualment i la fita històrica de les diverses bonificacions
aplicables a les taxes aeroportuàries i la seva millora contínua.
16. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de la constitució dels Comitès de Desenvolupament de rutes de
cada un dels aeroports de la nostra comunitat i l'aprovació dels
respectius plans biennals, que treballen les rutes aèries des d'una
perspectiva turística i de connectivitat aèria i promocionen
l'obertura de noves rutes aèries.
17. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de les solucions adoptades pel Govern de les Illes Balears en la
contínua millora del manteniment i la imatge de les zones
portuàries de competència autonòmica. El Parlament de les Illes
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Balears també constata l'impuls i la promoció a la activitat
nàutica i de creuers duita a terme pel Govern de les Illes
Balears, per la seva importància.
18. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la postura
del Govern de les Illes Balears en el model de cogestió i
descentralització aeroportuària per als aeroports de la nostra
comunitat. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç i el treball del Govern de les Illes Balears en la
millora continua de la nostra connectivitat, conscients de la seva
importància estratègica.
19. El Parlament de les Illes Balears constata la feina duta a
terme pel Govern de les Illes Balears quant a la reducció
d'empreses públiques, ajustant el sector públic instrumental
d'aquesta comunitat autònoma a les necessitats actuals, de
manera que hem passat de tenir 182 ens i empreses a 74, el que
suposa un estalvi de 311 milions d'euros que representa el 38%
de la despesa total.
20. El Parlament de les Illes Balears reconeix la importància
de comptar amb una Llei del sector audiovisual per reconèixer
aquest sector com a estratègic per a la nostra economia i insta el
Govern a respondre les demandes històriques del sector com ara
la creació de la Balears Film Comission i els incentius per a les
filmacions en el territori de les Illes Balears.
21. El Parlament de les Illes Balears reconeix que aquesta
cambra no pot quedar al marge dels necessaris ajusts que s'han
dut a terme tant al sector públic com al privat i insta els grups
polítics a cercar vies de reducció de despesa com ara la reducció
en el nombre de diputats o el retorn al sistema de dietes que
podrien suposar un estalvi de 12 milions d'euros en quatre anys.
22. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la gestió duta a terme a l'Ens Públic Ràdio
Televisió de les Illes Balears IB3 consolidant un pressupost
substancialment inferior al de la legislatura passada que va
arribar a ser de 98 milions d'euros, triplicant el deute en quatre
anys per aconseguir el darrer any un considerable augment en
les audiències, apostant per una televisió pública de qualitat i de
proximitat. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata la necessitat que s'aprovi el Mandat Marc establert a
l'article 5 de la Llei 15/2010, de l'Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears, per tal de quedin establerts els objectius que haurà
de tenir el servei públic de ràdio i televisió de l'ens públic IB3.
23. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei de
símbols, actualment en tramitació en aquesta cambra, és un
instrument adient per tal d'assegurar el correcte ús dels símbols
de la nostra comunitat autònoma en els edificis públics de les
Illes Balears, assegurant que ningú no en pugui utilitzar els
espais públics, que són de tots, per fer-ne partidisme.
24. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca
realitzada i agraeix a tot el personal d'emergències i de
GEIBSAU, així com a tots els tècnics d'IBANAT, efectius de
Protecció Civil, tècnics municipals, associacions, empreses,
colAlectius i voluntaris particulars, les tasques dutes a terme per
a l'extinció de l'incendi que l'estiu passat va calcinar 2.400
hectàrees en els municipis d'Andratx, Estellencs i Calvià.
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25. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per haver adaptat la normativa per
tal que els diferents municipis de les Illes Balears es puguin
acollir al programa estatal "Emprendre en tres", que suposa una
aposta decidida pels emprenedors de les nostres illes.

32. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'aprovació de la Llei de costes estatal que
després d'anys de reivindicacions reconeix la delimitació de
Formentera a la seva disposició addicional quarta atesa
l'especial configuració geomorfològica de l'illa.

26. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la aprovació de la Llei de règim jurídic per a
l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears, amb la qual s'ha
consagrat el principi de bona fe entre l'administració pública i
el ciutadà, a més de suposar una aposta clara per la simplificació
administrativa, la reducció de la burocràcia, així com l'eficàcia
i l'eficiència de les administracions competents en matèria
d'activitats.

33. El Parlament de les Illes Balears valora l'aprovació de la
primera Llei de pesca de les Illes Balears i insta el Govern a
continuar el diàleg amb el sector pesquer i els consells insulars
per al desenvolupament reglamentari d'aquesta llei, d'acord amb
els objectius i actuacions dirigides a ordenar i regular l'activitat
de pesca a les Illes Balears.

27. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per l'aprovació de la Llei de
coordinació de policies locals, amb la qual s'aposta per una
actuació més coordinada de les diferents policies locals dels
ajuntaments de les illes llevant fronteres a la persecució del
delicte, sense interferir en el marc competencial del municipis
de les Illes Balears.
28. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per a la sentència del Tribunal Constitucional per la
qual es declara la constitucionalitat de la darrera modificació de
la Llei de funció pública, mitjançant la qual l'acreditació del
coneixement de la llengua catalana deixa de ser un requisit per
ser un mèrit, per tal d'accedir a la funció pública de la CAIB.
29. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per la regulació feta en matèria de
mobilitat intra administrativa temporal de l'administració de la
CAIB, amb la qual s'ha adaptat el nostre ordenament jurídic al
marc normatiu estatal regulat a l'EBEP. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears reconeix l'aposta del Govern de
les Illes Balears per un treball públic de qualitat i per la
conciliació de la vida familiar i laboral mitjançant l'aprovació
del primer Pla d'igualtat i del Decret de teletreball al qual han
solAlicitat adherir-s'hi 40 persones de totes les conselleries en
només dos mesos, i insta el Govern a seguir aplicant mesures
per aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones.
30. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per les tasques dutes a terme a l'illa
d'Eivissa i Formentera per tal de preservar les praderies de
posidònia.
31. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per dur a terme la solució adoptada
en el projecte de la via verda Manacor-Artà, per convertir les
obres inacabades del tren Manacor-Artà en un itinerari integrat
en el paisatge natural del Llevant de Mallorca, retornant a un ús
públic una zona actualment abandonada i posant en valor la
riquesa mediambiental de la zona i revertint l'impacte provocat
per les obres ferroviàries posades en marxa per l'anterior
Govern de les Illes Balears.

34. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
gestions i actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes
Balears per manifestar el rebuig a les campanyes de prospecció
petrolífera i campanyes sísmiques que s'han projectat en aigües
pròximes a l'arxipèlag.
35. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
d'inversió fet el 2013 pel Govern de les Illes Balears per al
manteniment i la millora de la xarxa de depuradores que formen
part del pla plurianual d'actuacions que ABAQUA va aprovar
el passat mes de juny per al període 2013-2015 dotat amb 15
milions d'euros. Per illes, a Mallorca es destinaran 10.200.000
euros, a les Pitiüses 1.000.000 d'euros i a Menorca 3.800.000
euros.
36. El Parlament de les Illes Balears celebra l'aprovació del
Pla hidrològic de les Illes Balears amb el suport majoritari del
Consell Balear de l'Aigüa i del Consejo Nacional del Agua.
37. El Parlament de les Illes Balears celebra que el Govern
de les Illes Balears hagi arribat a un acord amb l'empresa
TRAGSA que permet mantenir obert el Centre d'interpretació
de Cabrera amb un estalvi substancial per als ciutadans de
Balears.
38. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
del Pla d'eficiència del transport públic terrestre posat en marxa
pel Govern de les Illes Balears que permet transportar més
passatgers amb un menor cost de recursos públics. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata la millora tecnològica
adoptada pel Govern de les Illes Balears en el sistema de control
tarifari del transport públic terrestre. El Parlament de les Illes
Balears també constata l'esforç del Govern de les Illes Balears
en el pagament que està duent a terme de les expropiacions
pendents per actuacions ferroviàries.
39. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'encert en la
política d'habitatge del Govern de les Illes Balears amb el Pla de
lloguer 2013 que ha suposat una davallada del 15% dels preus
del Pla lloguer 2012 i una davallada de fins al 20% en els preus
dels contractes vigents anteriors al Pla lloguer 2012. Ambdós
Plans de lloguer (2012 i 2013) han permès donar una sortida a
la major part dels habitatges buits que va deixar l'anterior
govern, mitjançant el lloguer a preu assequible. A més, ens
congratulem de l'especial sensibilització d'aquest govern amb la
problemàtica dels desnonaments per la qual cosa ha posat a
l'abast dels colAlectius més vulnerables 250 habitatges a 150i
mensuals i n'ha agilitat considerablement el procés
d'adjudicació, a més de paralitzar des del mes d'abril de 2012
qualsevol procés de desnonament enfront de la política que es
duia anteriorment que va provocar que entre el mes de maig de
2009 i maig de 2012 s'interposessin als habitatges de
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l'IBAVI 110 demandes per impagament, s'executessin 62
sentències de desnonament, 18 entregues de claus i 44
llançaments, a més de deixar, el Govern del pacte, un deute de
120 milions d'euros, el més alt de la història, i 20 milions
d'euros d'ajudes i subvencions d'habitatge pendents de
pagament.
40. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta
d'aquest govern per les polítiques socials que ha estat present
des de l'inici de la present legislatura i que queda reflectida en
l'augment dels pressuposts d'aquesta conselleria en un 30% més
en tres anys. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
valora positivament l'esforç dut a terme pel Govern en
polítiques d'inclusió social; triplicant el 2013 el pressupost
destinat a garantir les prestacions bàsiques per a les persones i
incrementat la dotació destinada a la rendes mínimes d'inserció
(RMI) un 152%, i insta el Govern a reforçar les línies d'actuació
actuals i a garantir que es cobreixin les necessitats bàsiques
aconseguint l'autèntica integració de les persones en situació
d'exclusió dins la societat. Igualment, el Parlament de les Illes
Balears constata l'aposta pel tercer sector treballant
conjuntament amb les entitats i afrontant de manera preferent
els pagaments pendents amb entitats socials.
41. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta del
Govern per les polítiques destinades a les persones dependents,
havent dedicat el 2013 per a nòmina de dependència un total de
41 milions d'euros, xifra rècord en els recursos econòmics
destinats a aquest concepte i que ha permès incrementar el
nombre de persones ateses pel sistema de la dependència a les
Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a crear més places destinades a cobrir les necessitats
de les persones dependents, a seguir reduint la llista d'espera i
anar augmentant el nombre de persones que entren en el sistema
de dependència.
42. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament que el Govern hagi aconseguit reduir la llista
d'espera per a les valoracions de discapacitat a menys de la
meitat de temps i l'aposta del Govern pel servei de
desenvolupament infantil i atenció primerenca que ha permès
que el nombre de menors de 6 anys afectats per trastorns o
discapacitat que han rebut atenció primerenca del Govern,
augmentés més d'un 70% en els dos darrers anys, i insta el
Govern a seguir apostant per aquest servei. Finalment, el el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir apostant per l'increment de places per a
persones amb discapacitat a centres de dia, residencials, centres
ocupacionals, habitatges tutelats.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir apostant per les polítiques de família,
impulsant la formació en competències familiars i la parentalitat
positiva i en l'elaboració d'un pla integral de suport a la família.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant en l'àrea de menors, potenciant
les mesures de medi obert i les accions que afavoreixin la
reinserció sociolaboral dels menors que tenguin alguna mesura
que complir. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
valora positivament la incorporació d'un nou servei per atendre
joves infractors en el qual se'ls ofereix la formació i la
preparació perquè s'emancipin i afrontin la seva inserció en la
societat amb eines suficients per evitar la reincidència. El
Parlament de les Illes Balears igualment valora positivament els
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bons resultats obtinguts pel programa socioeducatiu Alter, per
a alumnes que tenguin problemes d'adaptació a l'entorn escolar
i insta el Govern a seguir apostant per aquest programa.
Finalment, el Parlament de les Illes Balears es congratula de la
posada en marxa de la línia d'atenció al menor 116111 que
facilita als menors atenció específica, personalitzada i
confidencial per atendre les seves inquietuds.
45. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
creació d'un servei d'assessorament per a l'elaboració de plans
d'igualtat adreçat no sols a l'àmbit privat sinó també als
municipis que ara compten amb l'assessorament de l'Institut
Balear de la Dona a l'hora de redactar els seus plans d'igualtat.
Igualment, el Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'augment d'habitatges que l'Institut Balear de l'Habitatge posa
a disposició de dones que hagin estat víctimes de la violència de
gènere i els seus fills, fruit del conveni subscrit amb l'Institut
Balear de la Dona.
46. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
econòmic del Govern de les Illes Balears en educació amb el
qual a més de realitzar el pagament efectiu de les quantitats
endeutades de l'anterior legislatura ha pogut fer front a les
millores i al manteniment dels centres docents de les Illes
Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
constata la importància que dóna aquest govern a l'educació
destinant 75% del pressupost que la conselleria destina a
educació al pagament de les nòmines dels docents, així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata l'esforç realitzat pel
Govern de les Illes Balears per cobrir les necessitats dels
alumnes amb necessitats educatives especials, així com les
baixes dels docents.
47. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per palAliar el dèficit històric que
pateix l'illa d'Eivissa en matèria d'infraestructures educatives
amb una inversió de 14 milions d'euros.
48. El Parlament de les Illes Balears constata l'èxit obtingut
en l'organització de l'any Juníper Serra, projecte ambiciós
commemoratiu que ha desenvolupat vessants molt diversos i
que, tant dins l'àmbit autonòmic com nacional i internacional,
ha liderat el Govern de les Illes Balears, juntament amb altres
institucions. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata que aquest govern ha dut a terme una tasca molt
considerable a favor de la projecció internacional de la cultura
balear arreu del món i amb l'objectiu primer de difondre l'obra
dels nostres artistes fora de les nostres fronteres.
49. El Parlament de les Illes Balears constata la gran
importància que per a aquest govern de les Illes Balears té la
Universitat en 'incloure el deute de 23 milions de euros en el pla
de pagament del Govern central, la qual cosa ha permès resoldre
el deute pendent amb aquesta institució educativa.
50. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per haver aconseguir un fet històric
equiparant les beques de transport per a universitaris de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a les de la comunitat
autònoma de Canàries, així mateix el Parlament de les Illes
Balears constata la importància de les beques d'allotjament per
valor de 47.868,96 euros que ha atorgat per al curs 2013-2014
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
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51. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per impulsar l'FP dual,
l'FP a distància i mantenir i augmentar l'FP presencial ordinària.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la implantació progressiva del
plurilingüisme mitjançant l'aplicació del Decret de tractament
integrat de les llengües en els centres docents no universitaris de
les Illes Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes
Balears manifesta el seu total suport al Decret Integrat de
Llengües del Govern de les Illes Balears, la necessitat
d'implementar un ensenyament de qualitat trilingüe accessible
per a tothom i rebutja qualsevol tipus d'insubmissió a una norma
aprovada per la majoria absoluta d'aquesta cambra. Així mateix
reconeix, tal com manifesta també la interlocutòria del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que aquesta norma
respecta i fa efectiu el compliment de la Llei de normalització
lingüística que reconeix el dret a rebre l'ensenyament amb les
dues llengües cooficials.
53. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per dur a terme la
reforma, l'ampliació i la millora del CEIP Sa Graduada de Maó.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a conveniar, amb l'Ajuntament de Maó, la
rehabilitació dels quarters de Santiago amb l'objectiu de
comptar amb un espai multifuncional en el qual s'ubiqui la nova
escola d'adults del terme municipal de Maó. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears insta l'Institut d'Estudis Baleàrics
a establir un conveni amb l'Ajuntament de Maó, per tal de dotar
d'equipament la sala d'actes de Ca'n Oliver.

59. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que el
Govern de les Illes Balears està duent a terme per impulsar la
declaració de la cultura talaiòtica de Menorca com a Patrimoni
mundial de la UNESCO.
60. El Parlament de les Illes Balears reconeix i dóna suport
a l'esforç del Govern per recuperar l'equilibri en els comptes
públics, en concret per la reducció del dèficit públic que ha
passat dels 1.116 milions d'euros (4,19% del PIB) a l'any 2011,
als 476 milions d'euros (1,78% del PIB) a l'exercici de 2012. De
la mateixa manera es mostra satisfet pel fet que el Govern de
l'Estat hagi reconegut una distribució asimètrica dels objectius
de dèficit entre les distintes comunitats autònomes, tal i com
havia reivindicat amb constància el nostre president del Govern.
61. El Parlament de les Illes Balears constata i se n'alegra de
la inclusió en els pressuposts de 2014 d'una partida de 200
milions d'euros per tal d'amortitzar totalment i definitivament
els bons patriòtics subscrits durant el Govern del pacte de
progrés per un bon nombre de petits inversors i famílies, i que
han suposat una pesada llosa sobre els comptes públics de la
comunitat.
62. El Parlament de les Illes Balears rebutja totes aquelles
manifestacions i propostes tendents a criticar o a posar en
qüestió el pagament dels venciments de deute i manifesta la
seva preocupació pel fet que, a causa d'una política
irresponsable d'increment desorbitat de l'endeutament duta a
terme durant el pacte de progrés, durant l'any 2014 s'hagi de
tornar en concepte d'amortització i d'interessos del deute un
total de 974,26 milions d'euros.

54. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca del
SOIB que amb menys pressupost ha aconseguit organitzar un
major nombre de cursos de formació i beneficiar més persones
i reservar, per primer cop, un 50% de les places per a joves
desocupats així com la importància que el 80% dels cursos
vagin adreçats a l'obtenció de certificats de professionalitat.

63. El Parlament de les Illes Balears reconeix i dóna suport
als tres mecanismes extraordinaris de pagament a proveïdors
portats a terme pel Govern de les Illes Balears, els quals hauran
suposat una injecció de doblers a l'economia balear per un
import de 1.348,2 milions d'euros, evitant així el tancament de
moltes empreses i l'acomiadament de molts empleats.

55. El Parlament de les Illes Balears constata el suport
econòmic del Govern balear per a l'equipament del Teatre d'Es
Born de Ciutadella de Menorca.

64. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
disposar d'una nova Llei de finançament dels consells insulars,
qüestió que resta pendent des de l'any 2007 i que suposarà
l'eliminació del sistema irregular de bestretes
extrapressupostàries.

56. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca del
Govern de les Illes Balears per mantenir i ampliar l'oferta de
formació a Formentera mitjançant els cicles formatius així com
de certificats de professionalitat i els tallers ocupacionals.
57. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per mantenir l'Orquestra Simfònica
i l'insta a continuar donant-li suport dins els criteris de
sostenibilitat econòmica.
58. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per adequar la formació
permanent del professorat a les necessitats actuals amb
l'obertura de l'EOI, l'ampliació de l'oferta formativa en anglès
als CEPs i la formació on line.

65. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei
22/2009, de 18 de desembre, de finançament de les comunitats
autònomes, perjudica les Illes Balears i, per açò, es valora molt
positivament la intenció del Govern de l'Estat de reformar-la.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat al compliment de l'Estatut d'Autonomia i de forma
especial a l'establert a la disposició transitòria novena referida
a les inversions de l'Estat i a la disposició addicional sisena
referida al règim especial insular de les Illes Balears.
66. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'esforç realitzat pel president del Govern i pels
diputats i senadors nacionals per tal d'aconseguir la incorporació
d'una esmena als pressuposts generals de l'Estat que suposa un
increment de les partides d'inversió per un import de 74 milions
d'euros en projectes hidràulics i de depuració.
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67. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que faci tots els esforços possibles, ja sigui
mitjançant pròrrogues dels convenis o les seves modificacions,
per tal d'evitar haver de retornar a l'Estat els fons de les
inversions estatutàries que el Govern del pacte de progrés va
desviar per cobrir despeses ordinàries.
68. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel fet que la partida dels pressuposts de 2014
destinada als interessos del deute suposaran 261,61 milions en
interessos del deute, el que suposa una reducció de 43,24
milions respecte del 2013, un 14,18% menys; una conseqüència
clara d'haver posat ordre als comptes públics, al rigor
pressupostari, la millora de la confiança en els mercats
financers, la davallada de la prima de risc i la coordinació de
polítiques financeres amb l'Estat.
69. El Parlament de les Illes Balears constata el gran encert
que ha suposat que el Govern s'hagi adherit a les distintes
convocatòries del Fons de Liquiditat Autonòmica, la qual cosa
ha suposat, en el seu conjunt, un estalvi de 99,08 milions d'euros
al llarg de la vida de l'endeutament concertat en concepte
d'interessos, donades les millors condicions respecte a les de
mercat.
70. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la seva decisió de dotar a les illes de
Menorca i d'Eivissa i de Formentera respectivament d'un servei
d'oncologia radioteràpica amb la mateixa cartera de serveis i els
mateixos paràmetres de qualitat de l'hospital de referència de la
comunitat.
71. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la seva decisió de destinar 27 milions
d'euros a l'equipament del nou hospital Can Misses d'Eivissa
perquè aquest nou centre hospitalari pugui entrar en
funcionament el juny de 2014 amb una òptima dotació
tecnològica. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a no reduir la cartera de serveis de
l'Hospital de Formentera i a donar resposta a les necessitats
assistencials creixents que es puguin donar. Finalment, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar incrementant el nombre de desplaçaments
dels especialistes mèdics de Son Espases a les illes de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera per passar-hi consulta i evitar el
trasllat dels usuaris de l'Ibsalut.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar gestionant la sanitat pública balear en
un marc de colAlaboració i diàleg amb tots els professionals
sanitaris implicats per garantir la prestació d'uns serveis de
qualitat als pacients i una gestió eficient. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la implantació d'un nou model
sociosanitari que està aconseguint millorar l'atenció i la qualitat
de vida dels pacients crònics avançats i una major eficiència
dels serveis que es presten als centres sociosanitaris de
Mallorca.
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73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls a les polítiques encaminades
a garantir uns serveis públics i una atenció de qualitat per a les
persones que pateixen malalties mentals a la nostra comunitat.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar desenvolupant iniciatives encaminades
a educar per a la salut i a fomentar l'adquisició d'hàbits
saludables entre els ciutadans de les Illes.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant intensament per la reducció
de les llistes d'espera, amb mesures com l'augment de la
productivitat als quiròfans, i la signatura de convenis singulars
amb els centres hospitalaris de la Creu Roja i de Sant Joan de
Déu, i de contractes amb altres centres assistencials com el de
la Policlínica Miramar.
76. El Parlament de les Illes Balears lamenta la deplorable
utilització política que s'ha fet de la mort d'una persona
immigrant a la nostra comunitat.
77. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per racionalitzar la despesa sanitària
i posar en funcionament una central de compres i logistica que
suposa la unificació de preus, la catalogació de productes i un
estalvi milionari.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a reduir
el temps d'espera per al reintegrament de les despeses, ja sigui
en concepte de dieta de desplaçament de malalts i
acompanyants, l'abonada en concepte de farmàcia per damunt
dels 8 o 16 euros als pensionistes, del material ortoprotèsic així
com el reintegrament del import avançat per a aquelles pacients
a qui practicaren IVE sota criteris dels metges de la sanitat
pública.
A la seu del Parlament, a 28 de novembre de 2013.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
B)
D'acord amb allò que preveu l'article 178 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS
presenta les següents propostes de resolució derivades del debat
de política general 2013.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar la sobirania fiscal de les Illes i a corregir
el desequilibri històric en el nostre finançament mitjançant la
negociació amb el Govern de l'Estat d'un concert econòmic
solidari que suposi, entre d'altres, un límit del 4% del
PIB en l'aportació de les Illes a l'Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears es compromet a
promoure modificacions legislatives que promoguin la
participació directa dels ciutadans en la presa de decisions, un
sistema electoral que no permeti l'exclusió del 20% dels vots
emesos com succeeix a la cambra actual, amb un sistema
proporcional sense talls, una llei de consultes populars que
garanteixi el dret a decidir de les Illes Balears en totes les
matèries d'interès, inclosa la seva sobirania, i insta el Govern a
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actuar de manera que susciti la participació de la societat. En
aquest sentit el Parlament lamenta l'abús dels decrets llei i insta
a un ampli acord amb la comunitat educativa sobre els grans
eixos de l'educació que passa avui per derogar el TIL, garantint
l'aprenentatge de l'anglès amb mètodes consensuats, la retirada
de la llei de símbols i la renúncia a l'avantprojecte de llei mal
dita de convivència.
3. El Parlament de les Illes Balears promourà la reforma del
Reglament de la cambra a fi que no es permeti als diputats
l'acumulació de dos sous: la Mesa establirà unes retribucions
per dedicació exclusiva, que tendrà un règim d'incompatibilitats
equivalent al dels funcionaris, i un sistema de retribucions per
dietes d'assistència i alhora es revisarà la legislació electoral per
substituir la costosa subvenció per "mailing" per una sola
tramesa oficial que inclogui totes les candidatures.
4. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement als treballadors públics de les Illes Balears per
la seva tasca compromesa en aquest difícil context
socioeconòmic, amb els serveis públics, amb especial referència
als i a les mestres i professors de la nostra comunitat.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar el projecte de llei de comerç amb tot
el sector i que aquest projecte prioritzi la defensa del nostre
teixit de petita i mitjana empresa, a més de defensar les
competències pròpies en matèria de comerç.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar dins el primer semestre de 2014 el Pla
director sectorial d'energia introduint objectius clars i
compromisos de mitigació del canvi climàtic i de generació
elèctrica mitjançant energies renovables, estalvi energètic i
reducció dels gasos d'efecte hivernacle equivalents com a mínim
als compromisos de la Unió Europea per a 2020 (20%), tot
avançant en termes de sobirania energètica.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a rebutjar
projectes urbanístics que destrueixen el nostre territori, com ara
els de Canyamel, Muleta o Sa Ràpita, que representen el mateix
model de desenvolupament i especulació que ha provocat
l'actual crisi econòmica.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redreçar la política turística per avançar en
termes de "prosperitat compartida", tot corregint de manera
urgent l'escurçament de la temporada turística, i generant
sinèrgies entre l'activitat hotelera i altres sectors del turisme, la
indústria, la construcció i els serveis; així com a fer efectiu el
traspàs als consells insulars de la competència de promoció
turística.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el Pla d'ocupació 2013-2017 sigui consensuat
amb els agents socials i econòmics i els diferents grups polítics,
com a garantia de la seva viabilitat i màxima atenció als
colAlectius més afectats per la crisi: aturats/des majors i de llarga
durada, joves, dones i persones en risc d'exclusió social.

10. El Parlament de les Illes Balears constata que a la
comunitat autònoma hi ha més de 16.000 persones que no tenen
dret a la targeta sanitària en aplicació Reial Decret Llei 16/2012,
de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat
del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat
de les seves prestacions, i insta el Govern de les Illes Balears a
retornar el dret de poder solAlicitar la targeta sanitària a totes les
persones residents a les Illes Balears i empadronades a
qualsevol municipi de la comunitat autònoma independentment
de la seva situació de residència administrativa, tal com
succeeix a altres comunitats autònomes, Andalusia, Galícia,
Catalunya ...
11. El Parlament de les Illes Balears constata que des de 1'1
de juny de 2011 no s'ha creat cap nova plaça de serveis dirigits
a persones amb discapacitat, a persones majors amb
dependència o a persones amb diagnòstic de salut mental
(residències, centres de dia, tallers ocupacionals, habitatges
tutelats, ...) i insta el Govern que durant l'any 2014 prioritzi la
creació d'aquests serveis i ho acordi amb els consells insulars i
amb els representants del tercer sector que gestiona aquests
serveis.
12. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'aplicació del
copagament que han d'efectuar els pensionistes per accedir a
medicaments receptats des del sistema de la sanitat pública i,
per tant, insta el Govern de les Illes Balears que, amb l'objectiu
que els pensionistes no hagin de desemborsar uns doblers que
no els correspon pagar per l'adquisició de medicaments, bé a
la targeta sanitària, bé a la recepta electrònica s'incorporin
mecanismes de lectura informàtica que permetin reconèixer
quan el pensionista ja ha arribat a la quantia màxima que
estableix el Reial Decret llei i deixi de pagar uns doblers que
han de ser retornats pel Govern a través de la Conselleria de
Salut.
13. El Parlament de les Illes Balears constata les
conseqüències socials de l'actual situació de crisi i que cada
vegada hi ha més dificultats de poder cobrir les necessitats
bàsiques per viure, per tant es compromet a avançar cap a la
renda bàsica garantida, tal com està recollit a l'actual Llei de
serveis socials i al Decret de cartera de serveis socials.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, d'acord amb les associacions de
malalts, una residència vinculada a l'hospital de Son Espases per
atendre les necessitats d'hostatge dels pacients de curta i llarga
durada i dels seus familiars, i a posar en marxa un pla de xoc per
lluitar contra les llistes d'espera.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb l'Estat, amb caràcter d'urgència, la
modificació de l'obligació de servei públic entre illes que
estableixi la tarifa única i universal de 30 euros per trajecte.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a la Llei 9/2005, de cooperació
de les Illes Balears, que estableix que el 0,7% dels pressuposts
propis de la CAIB s'han de destinar a les polítiques i accions de
cooperació i desenvolupament.
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17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, els
consells insulars i els ajuntaments de les Illes Balears a retirar
dels edificis i espais públics qualsevol símbol franquista, tal
com estableix la Llei de memòria històrica (Llei 52/2007, de 26
de desembre).
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar el Projecte de llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, i a respectar i protegir la
llibertat d'expressió com a pilar fonamental de la democràcia.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a abandonar qualsevol forma de repressió (llistes
negres, "pedigrís", expedients polítics, normes que coarten la
llibertat d'expressió, ...) a qui fent ús de la llibertat ideològica i
de consciència dissenteix de la política del Govern.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la independència i la pluralitat de la
ràdio i televisió públiques autonòmiques, creant el Consell
Audiovisual de les Illes Balears i modificant la Llei d'IB3
perquè el Consell de Direcció de l'Ens sigui representatiu de la
pluralitat que existeix a la societat i al Parlament.
A la seu del Parlament, 28 de novembre de 2013.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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disposició transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i aplicar una política fiscal basada en el
principi de la redistribució de la riquesa, la progressió i la
justícia amb la finalitat d'assolir una societat més justa,
cohesionada i amb millors, més iguals i més sòlides oportunitats
de futur.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar de forma negociada amb els grups
parlamentaris i diputats no adscrits del Parlament de les Illes
Balears, la modificació de la Llei 30/ 1998, de 29 de juliol, del
règim especial de les illes balears, i a trametre-la al Parlament
de les Illes Balears perquè sigui aprovada i tramesa a les Corts
Generals el primer semestre de 2014.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar decididament perquè el nou model de
finançament de les comunitats autònomes incorpori que les
regions que més recursos per càpita aporten al conjunt de l'Estat
siguin també les regions que majors recursos reben per part de
l'Estat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a iniciar un procés de reforma constitucional per tal d'aprofundir
en el model territorial descentralitzat de l'Estat espanyol, tot
avançant cap a un model federal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
C)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que preveu
l'article 178 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta les següents propostes de resolució, com a
conseqüència del Debat general sobre l'acció política i de
govern de 2013.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar una llei que permeti el blindatge de
l'educació, la sanitat i les polítiques socials mitjançant una
despesa mínima pública garantida anualment, i que suposi que
en cas de crisi no es pugui retallar en els pilars de l'Estat del
benestar. Aquesta llei suposarà que per fer retallades en aquests
tres àmbits que estan reconeguts als articles 16 i següents de
l'Estatut d'Autonomia de 2007, es necessiti una majoria
parlamentària qualificada.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
prioritzi com un eix estratègic del creixement econòmic, la
qualitat de l'ocupació i la competitivitat de les Balears, les
polítiques d'investigació, recerca i innovació (I+D+i) i que això
es tradueixi en una injecció pressupostària en el Pla de ciència,
tecnologia, innovació i emprenedoria, que incideixi i garanteixi
la formació, els incentius fiscals i els instruments de
finançament per als projectes dels emprenedors i d'empreses
socialment responsables.
3. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de les
Illes Balears a executar de forma immediata els projectes que,
inclosos dins les inversions estatutàries de 2009 i 2010, es
troben en aquests moments paralitzats i l'insta a presentar
davant el Govern de l'Estat un pla d'inversions productives per
valor de 1.000 milions d'euros d'acord amb el que estableix la

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar des de la concertació social amb les
mesures destinades a la creació i el manteniment de l'ocupació,
mitjançant el Pla d'ocupació de les Illes Balears, que amb la
suficient i extraordinària dotació econòmica, ha d'establir i
quantificar econòmicament cadascuna de les mesures
necessàries d'acció publica que permetin fer front a objectius
quantificables, entre d'altres, en els següents paràmetres:
increment de l'ocupació dels joves, dels seus nivells formatius,
de la reducció de l'atur de llarga durada, de la reducció del
nombre de persones a l'atur que han esgotat totes les
prestacions, de l'increment del nombre de treballadors a la
nostra comunitat i, de manera especial, dels treballadors majors
de 45 anys.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer de la Garantia Europea Juvenil, adoptada com
a política prioritària pel darrer Consell Europeu, l'eix central del
pla de xoc de polítiques actives d'ocupació a favor dels joves de
les Illes Balears. Aquesta garantia, com assenyalen les
recomanacions del Consell d'Europeu, s'ha de basar en
l'associació, en la participació activa, en el disseny i l'aplicació
del programa, dels interlocutors socials i les organitzacions
juvenils, i a fer efectiu el dret de tot jove que abans de quatre
mesos després de finalitzar els estudis o una activitat laboral,
tingui accés bé a una nova feina, bé a la formació o bé a unes
practiques formatives remunerades.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a impulsar un pla per augmentar les places
residencials públiques i concertades que puguin incorporar les
persones dependents que esperen aquest recurs, així com la
creació d'un fons d'ajudes econòmiques per tal que les persones
amb dependència en situació de vulnerabilitat econòmica que
esperen una plaça assistencial per tal que puguin viure a casa
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seva amb totes les condicions d' habitabilitat necessàries, així
com per fer front a les despeses ocasionades per la seva
dependència.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un fons contra la pobresa per a les persones
que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica,
destinat principalment a assegurar l'alimentació, les despeses
d'habitatge, el servei d'ajuda a domicili, els medicaments dels
dependents i les persones amb discapacitat una prestació de la
RMI i la targeta bàsica, àgil i sense traves burocràtiques. Així
mateix s'insta a establir un sistema de prestació en forma de
salari social, adreçat a les persones que viuen en situació
d'extrema pobresa.
12. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
a la Llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions
locals que pretén limitar les competències en serveis socials dels
ajuntaments, buidant-los de tot el contingut prestacional que fins
ara havien desenvolupat.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar els recursos sociolaborals de manera
prioritària al colAlectiu de dones, ja que un 97% de les dones
víctimes de violència de gènere assegura que la precarietat
econòmica suposa un fre per denunciar, per temor a no trobar
una ocupació i veure's sense recursos per sortir endavant, així
com també a prioritzar la protecció de les dones amb dificultats
d'inserció laboral, amb programes d'acompanyament
sociolaboral, programes de suport a empreses d'inserció,
programes de suport als centres especials de treball i a tots els
instruments que garanteixin aquesta protecció amb l'objectiu de
garantir així mateix el benestar dels seus fills i de les persones
amb dependència que tengui al seu càrrec.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar la taxa per l'emissió de la targeta
sanitària individual.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el dret a la prevenció i la protecció de la
salut mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal
a totes les persones que resideixen a les Illes Balears, i així a
adoptar les mesures complementàries necessàries que assegurin
l'accés efectiu a la protecció de la salut per a colAlectius en
situació vulnerable que han quedat exclosos del concepte
d'assegurat o beneficiari, a l'objecte de garantir el compliment
per part de les administracions públiques de l'obligació que els
correspon en matèria de salut pública.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir els mecanismes oportuns perquè els
sectors més febles econòmicament i que més requereixen
atenció sanitària, com són els nostres pensionistes, no facin
efectiu el copagament farmacèutic, i a assumir el compromís de
no aplicar els nous copagaments (transport sanitari no urgent,
prestació ortoprotètica i prestació dietètica) a les Illes Balears,
demanant al Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat
que derogui de forma immediata la Resolució de 10 de setembre
de 2013, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis
del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, que implica el
copagament de fàrmacs en els hospitals del Servei de Salut de
la comunitat autònoma.

17. El Parlament de les Illes Balears constata que hi ha més
de 100.000 persones que estan en llistes d'espera sanitària
(intervencions quirúrgiques, consultes externes i proves
diagnòstiques), per això el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a executar un pla de xoc contra les
llistes d'espera augmentant l'activitat assistencial del Servei de
Salut de les Illes Balears i establint un temps de garantia
màxima de 180 dies per a les intervencions quirúrgiques, de 60
dies per a les consultes amb especialistes hospitalaris i de 60
dies per ales proves complementàries.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el servei d'oncologia radioteràpica d'Eivissa i
de Menorca es doti de tecnologia i professionals sanitaris propis
i tengui una gestió pública.
19.EI Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que augmenti la quantia de les dietes a 50i per als
desplaçaments de malalts i familiars de les illes menors a
Mallorca per rebre atenció sanitària així com al pagament de
totes les quantitats pendents en aquest concepte.
20. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'actuació del
Govern de les Illes Balears respecte del conflicte de l'inici del
curs 2013-2014 que va culminar amb una vaga indefinida de
docents, amb el suport dels progenitors i amb una gran
manifestació dia 29 de setembre, símptoma evident del malestar
existent en el sector educatiu per l'actitud prepotent i poc
dialogant de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats,
i en aquest sentit insta el Govern de les Illes Balears a
desbloquejar la situació de conflicte creada als centres docents
de les Illes i a reprendre les negociacions amb la comunitat
educativa, amb la finalitat d'arribar a un acord abans del 15 de
desembre de 2013.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el Decret 15/2013, de 19 d'abril, de
Tractament Integrat de Llengües, i el Decret Llei 5/2013, de 6
de setembre, i a pactar amb la comunitat educativa i les forces
socials i polítiques de les Illes Balears l'aprenentatge d'una
llengua estrangera en els centres educatius sostinguts amb fons
públics d'aquesta comunitat autònoma, i al mateix temps anar
implementant gradualment quotes d'ensenyament en anglès de
forma dialogada i consensuada amb la comunitat educativa en
base pedagògica, solvència acadèmica i els recursos econòmics
necessaris.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d'infraestructures educatives per
al que resta de legislatura que inclogui aquelles que porten a dia
d'avui un considerable retard com són, a tall d'exemple,
l'ampliació de l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó, el CEIP de
Son Macià de Manacor o l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa,
o que puguin significar la desaparició d'aules prefabricades per
opcions d'arquitectura estable.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que l'alumnat procedent de famílies en
situació de vulnerabilitat puguin realitzar dues menjades en els
centres escolars durant tot l'any.
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24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a arxivar l'expedient disciplinari contra els tres
directors d'instituts de secundària de Maó, a restituir-los en els
seus càrrecs i a compensar-los econòmicament, amb els
interessos que pertoquin, pels salaris que han deixat de percebre
des que van ser suspesos de les seves funcions i dels
emoluments que els corresponien.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar mesures que facilitin l'accés a les
beques i l'ajornament i el fraccionament de les matrícules
universitàries per a aquells estudiants que, per la seva situació
econòmica personal o familiar, no puguin fer front al pagament.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar juntament amb l'administració local
projectes d'inversió que permetin la contractació de persones
que tinguin càrregues familiars, perceptores de la renda mínima
d'inserció o que hagin esgotat totes les prestacions, en forma de
pla d'ocupació amb formació complementaria durant 6 mesos.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que adopti un paquet de mesures per mantenir la
planta hotelera oberta nou mesos a l'any.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que impulsi el traspàs de funcions i serveis en
matèria de promoció turística als consells insulars i, en aquest
marc, signi convenis de colAlaboració amb cada consell insular,
perquè puguin dur a terme l'any 2014, actuacions de promoció
turística diferenciada per a cada una de les illes, vetllant perquè
la promoció turística sigui equànime i equilibrada entre elles.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que modifiqui la Llei de turisme de les Illes
Balears, per tal de cada consell insular pugui regular els lloguers
turístics que, desprès de la modificació de la LAU, han quedat
sense cobertura legal.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar qualsevol llei comercial amb els
representants del sector i molt especialment amb el petit comerç
que és el més perjudicat per la crisi, amb els treballadors del
sector i amb els consells insulars, amb els quals ha de coordinar
la redacció dels plans directors d'equipaments
comercials a cada illa.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar l'acord del Consell de Govern per
transaccionar amb els promotors de la urbanització de Muleta
2 (Sóller) la reclassificació de rústic protegit a urbà aplicant
erradament la disposició addicional primera de la Llei 7/2012
com ha acreditat l'ajuntament de Sóller.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no autoritzar la construcció de nous ports
esportius i en aquest sentit paralitzar la tramitació de l'ampliació
del Club Marítim del Molinar (Palma) pel greu impacte
ambiental i social que suposa.
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33 . El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
signar el conveni del Pla estatal d'habitatge (2013-2016) atès
que dúiem un any (2013) sense línies d'objectius per a la política
d'habitatge públic.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a arbitrar les mesures necessàries per garantir la
protecció dels espais del litoral de les Illes Balears que a causa
de la nova Llei de costes estatal estan en perill de ser
urbanitzats, com els casos de Sa Canova (Mallorca), Es Grau
(Menorca) i Ses Feixes (Eivissa).
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar de la normativa turística els increments
d'alçades i densitats a les zones turístiques madures com la
Platja de Palma.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reobrir les deu oficines d'atenció a les víctimes
del delicte que s'han tancat en aquesta legislatura.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que acati les advertències d'inconstitucionalitat que
tant el Consell Consultiu com els Serveis Jurídics del Parlament
han fet respecte del projecte de llei de símbols.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a depurar les responsabilitats polítiques que
pertoquen respecte dels alts càrrecs del Govern que han estat
investigant sobre la ideologia o afiliació política de determinats
empleats públics.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pagar als empleats públics la part proporcional de
la paga extra impagada l'any 2013, seguint el criteri de distintes
sentències judicials en les quals s'ha condemnat l'Administració
als esmentats pagaments.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir el manteniment de la titularitat i la gestió
pública dels aeroports de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, amb
una plantilla de treballadors suficient i amb les necessàries
condicions econòmiques i laborals que garanteixin la qualitat
d'aquest servei públic essencial, i l'obertura immediata d'un
procés de descentralització a partir del principi de gestió pública
i individualitzada dels aeroports, tot garantint la màxima
capacitat de decisió estratègica, comercial, econòmica i
financera per part del Govern, del consells insulars (de
Mallorca, de Menorca, de Formentera i d'Eivissa) així com dels
ajuntaments afectats i amb la participació de les entitats i
associacions econòmiques i socials més representatives de
cadascuna de les illes.
41. El Parlament de les Illes Balears, davant els greus
dèficits de connectivitat aèria de cadascuna de les illes de la
nostra comunitat (que s'agreugen especialment en hivern quant
a rutes, freqüències i preu), insta el Govern de les Illes Balears
a reclamar del Ministeri de Foment que cessi immediatament la
seva estratègia de discriminació positiva (tant en la seva política
d'inversions i amortitzacions com de tarifes) a favor del sistema
d'Alta Velocitat Espanyola (AVE) enfront de la connectivitat
aèria. Per tant, el Parlament exigeix que (sense perjudici del
legítim dret de tots els ciutadans, tant peninsulars com insulars,
a un transport ferroviari suficient i de qualitat), el Ministeri de
Foment articuli totes les mesures polítiques, legals, comercials,
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de tarifes i econòmiques que siguin necessàries per tal que
(d'acord amb el Govern, els consells insulars, els Comitès de
Rutes i els de Coordinació Aeroportuària de cadascun dels
nostres aeroports) faci efectiva l'aplicació real del dret a una
connectivitat aèria suficient, justa, eficient, estable i adequada
quant a preu, rutes, horaris, capacitats i freqüències a tots els
ciutadans de les Illes Balears, d'acord amb les possibilitats i el
preu de transport de què disposen (amb independència del
mode) la resta de ciutadans de l'Estat espanyol i fomentant
d'aquesta manera la competitivitat de la nostra economia i la
nostra indústria turística així com la igualtat d'oportunitats.
42. El Parlament de les Illes Balears constata les greus
insuficiències que en matèria de transport marítim sofreixen les
Illes Balears i en especial Formentera. Per tant, el Parlament
insta el Govern de les Illes Balears a complir escrupolosament
la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport
marítim de les Illes Balears, i, en especial, a aplicar amb
caràcter immediat i íntegrament la seva disposició transitòria
tercera (freqüències horàries dels serveis de transport entre
Formentera i Eivissa) i fins que no modifiqui o desenvolupi la
llei, coses que només podrà fer d'acord amb el Consell Insular
de Formentera en tot allò que afecti la peremptòria necessitat
d'aquesta illa de disposar d'unes connexions marítimes amb
Eivissa suficients i justes tant en freqüències com en horaris,
capacitat i preu. Així mateix, el Govern impulsarà amb el
Ministeri de Foment un nou contracte de servei públic de
transport marítim directe entre Mallorca, Menorca, Formentera
i Eivissa i la península per tal de garantir la seva suficiència
quant a preu, rutes, horaris, capacitats i freqüències, i satisfer
així les necessitats de connectivitat de les persones, l'abastiment
de matèries primeres i de mercaderies de primera necessitat i
l'exportació de manufactures.
43. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció
General de l'EPRTIB a reflectir el pluralisme de la societat de
les Illes Balears en els seus informatius, donant garanties de la
independència dels professionals del periodisme a IB3 Televisió
i IB3 Ràdio.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar del Govern de l'Estat un conveni
ferroviari que aporti el finançament suficient per garantir la
continuació dels projectes ferroviaris pendents, particularment
la línia Manacor-Artà.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar econòmicament el projecte de recuperació
i restauració de la zona cremada al gran incendi que afectà els
municipis d'Andratx i Estellencs, a la Serra de Tramuntana,
patrimoni de la UNESCO en la categoria de paisatge cultura.
46. El Parlament de les Illes Balears expressa la preocupació
per les conseqüències que es derivaran de la liberalització de la
quota lletera i insta el Govern de les Illes Balears a redactar de
forma immediata un pla de reestructuració, reconversió i
modernització del sector lleter.
A la seu del Parlament, a 28 de novembre de 2013.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 13860/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plaça ocupada
pel Sr. Federico Grau Colom. (Mesa de 27 de novembre de
2013).
RGE núm. 13865/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractes de
gestió de l'Àrea de Salut de Menorca 2013. (Mesa de 27 de
novembre de 2013).
RGE núm. 13866/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a compliment
dels pressuposts 2013 per part de l'Àrea de Salut de Menorca.
(Mesa de 27 de novembre de 2013).
RGE núm. 13867/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desviament
pressupostari 2013 per part de l'Àrea de Salut de Menorca.
(Mesa de 27 de novembre de 2013).
RGE núm. 13870/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pedagogia
terapèutica (PT) al colAlegi públic Joan Benejam de Ciutadella.
(Mesa de 27 de novembre de 2013).
RGE núm. 13871/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pedagogia
terapèutica (PT) al colAlegi públic Joan Benejam de Ciutadella,
2. (Mesa de 27 de novembre de 2013).
RGE núm. 13872/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pedagogia
terapèutica (PT) al colAlegi públic Joan Benejam de Ciutadella,
3. (Mesa de 27 de novembre de 2013).
RGE núm. 13873/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pedagogia
terapèutica (PT) al colAlegi públic Joan Benejam de Ciutadella,
4. (Mesa de 27 de novembre de 2013).
RGE núm. 13874/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjadors escolars 2010/2011. (Mesa de 27 de novembre de
2013).
RGE núm. 13875/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjadors escolars 2011/2012. (Mesa de 27 de novembre de
2013).
RGE núm. 13876/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjadors escolars 2012/2013. (Mesa de 27 de novembre de
2013).
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre de 2013, aprovà les Resolucions derivades del
debat sobre l'orientació política general del Govern que es
transcriuen a continuació.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement als treballadors públics de les Illes Balears per
la seva tasca compromesa en aquest difícil context
socioeconòmic, amb els serveis públics, amb especial referència
als i les mestres i als professors i les professores de la nostra
comunitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cercar el màxim consens possible en la futura llei
de comerç amb tot el sector.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar, dins el primer semestre de 2014, el Pla
director sectorial d'energia, incloent-hi totes aquelles actuacions
que tendeixen al compliment dels objectius de l’Estratègia 2020.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el Pla d'Ocupació 2013-2017 sigui consensuat
el màxim possible amb els agents socials i econòmics i els
diferents grups polítics, com a garantia de la seva viabilitat i
màxima atenció als col•lectius més afectats per la crisi: joves,
majors de 45 anys, dones, persones amb discapacitat i persones
amb risc d'exclusió social.
5. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel Pla d'infraestructures elèctriques anunciat pel
Govern d'Espanya, que suposa una inversió mínima de 1.088
milions d'euros i una millora de les condicions de
subministrament elèctric. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir amb la
mateixa política en matèria d'energies renovables que ha dut a
terme des de l'inici d'aquesta legislatura.
6. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'evolució
positiva en les dades d'ocupació aquest darrer any, amb dotze
mesos consecutius de reducció d'atur i sis mesos de generació
d'ocupació neta amb 4.665 persones menys a l'atur que fa un
any. No obstant això, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a continuar treballant en la mateixa
línia per seguir donant solucions al principal problema dels
ciutadans. Per altra banda, el Parlament de les Illes Balears
reconeix que l'atur juvenil, tot i la seva disminució, continua
sent un xacra social contra la qual s'ha de lluitar i per això
reconeix la gran tasca del Govern central per aconseguir gairebé
1.800 milions d'euros de la Unió Europea especialment destinats
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a aquesta finalitat dins el pla contra l'atur juvenil, al qual
s'adherirà el Govern de les Illes Balears amb accions concretes
i específiques per millorar l'ocupació dels més joves.
7. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
presentació del Pla d'ocupació de les Illes Balears 2013-2017,
centrat especialment en els colAlectius més vulnerables: joves,
dones, majors de 45 anys, persones amb risc d'exclusió i
persones amb discapacitats, amb 208 mesures concretes i
avaluables per a les quals es destinen fons propis, estatals i
europeus, amb l'objectiu principal de generar i mantenir llocs de
feina, prioritat d'aquest govern des del primer dia de la
legislatura.
8. El Parlament de les Illes Balears constata que el Pla
d'internacionalització que ha elaborat el Govern de les Illes
Balears, amb la participació de les cambres de comerç i l'ICEX,
per fomentar la comercialització dels productes manufacturats
a les Balears als mercats exteriors, impulsa i facilita l'activitat
exportadora de 450 empreses de la comunitat autònoma durant
l’any 2013; i insta el Govern a donar continuïtat a aquest
instrument de suport a les pimes. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears constata la voluntat de potenciar la
implementació del Pla de dinamització comercial als municipis,
per tal de millorar el comerç i l'economia dels nostres pobles.
9. El Parlament de les Illes Balears constata que el nou Pla
de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes
Balears 2013-2017 està en línia amb l'estratègia "Europa 2020"
i fomenta el protagonisme de les polítiques d'R+D+i, ja que
entén que la innovació és un paràmetre fonamental per al
creixement i la sostenibilitat de les economies desenvolupades.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant amb els consells insulars per
a la creació de nous productes turístics basats en la diferenciació
de cada illa, especialment amb els que es desenvolupen en la
temporada alta i d'hivern per aconseguir la desestacionalització
i augmentar l'ocupació laboral. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears celebra l'impuls que ha suposat per al sector turístic
l'aprovació de la Llei de turisme, que aquest any s'ha traduït en
21 llicències per a turismes rurals i agroturismes, quan el 2011
únicament es van solAlicitar 4 llicències; més de 200
establiments d'allotjament turístic han solAlicitat augment de
categoria, la majoria d'aquests establiments augmenten de 3 a 4
estrelles/claus i de 4 estrelles/claus a 4 superior; s'han presentat
més de 170 projectes de reforma i millores importants
d'establiments turístics d'allotjament, i tot això sense consumir
un metre quadrat de sol rústic.
11. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
duta a terme pel Govern de les Illes Balears en referència al
desenvolupament de projectes i acords amb els diferents
municipis mitjançant la Mesa de batles pel turisme, donant així
un impuls al municipalisme.
12. El Parlament de les Illes Balears celebra l'aprovació de
la Llei de mesures urgents per a les zones turístiques madures,
la qual cosa situa les Illes Balears com a pionera en el
tractament legislatiu de les àrees madures i declara
expressament com a madura la Platja de Palma. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears celebra que el Pla de reconversió
integral de Palma hagi estat aprovat inicialment i constata que
la seva tramitació ha estat pacífica i en consens, ja que s’han
rebut només 462 alAlegacions durant la seva exposició al públic,
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a diferència de les 1.300 alAlegacions que va rebre el govern del
pacte a la legislatura passada.
13. El Parlament de les Illes Balears celebra la flexibilització
de les condicions de pagament i l'ampliació del termini per a la
regularització de les places hoteleres que ha dut a terme el
Govern balear i que ha suposat la regularització de 3.579 places,
la qual cosa comporta uns ingressos de 16.310.000 euros que
s'invertiran en zones turístiques madures.
14. El Parlament de les Illes Balears celebra que els
ingressos recaptats pel Consorci de la borsa d'allotjaments
turístics seran invertits en la reparació i la millora de la xarxa
cicloturística de Mallorca; la construcció d'un pavelló d'acollida
per a turistes i actuacions complementàries al Parc Arqueològic
del Puig de Sa Morisca; la remodelació de l’avinguda Magaluf;
les millores en els accessos i espais públics de la Platja de
Palma, les millores en els accessos i espais públics de la platja
de Cala Major; la semipeatonalizació d'un tram de la carretera
MA-2.220; la remodelació del carrer Eucaliptus; l’enllaç per a
vianants entre les platges Palmira i Torà i la reforma del
pantalà; el carril bici des de Calonge fins al camp de futbol de
Cala d'Or; les instalAlacions poliesportives a la Colònia de Sant
Jordi; l’adequació de banys a la platja de Santa Ponça, la
urbanització del carrer Llampuga i l’evacuació de pluvials de
l’avinguda Primavera, la qual cosa revertirà en benefici de tots
els balears.
15. El Parlament de les Illes Balears celebra el redisseny de
la presència del Govern a les fires de promoció turística, la qual
cosa ha suposat una reducció de les despeses de prop del 75%,
canviant el model de promoció per un altre adient al moment
tecnològic actual i deixant d'utilitzar el format paper,
aconseguint així fer de les Illes Balears pioneres a nivell
mundial de la promoció digital, a més de contribuir a la
sostenibilitat del nostre medi ambient preservant milers d'arbres
de la tala.
16. El Parlament de les Illes Balears constata la preocupació
del Govern balear per captar turistes nacionals, el nombre dels
quals com a visitants de les nostres illes ha davallat des de l'any
2009 a causa de la crisi, i celebra el pla d'acció desenvolupat
consistent en el Roadshows que varen presentar les marques de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a les ciutats de
Màlaga, València, Madrid, Bilbao i Barcelona i que va tenir
com a objectiu, a més d'incrementar la quota de turistes
nacionals que visiten les Illes, contribuir a la
desestacionalització turística i impulsar la connectivitat aèria i
marítima.
17. El Parlament de les Illes Balears constata la preocupació
del Govern balear vers la desestacionalització del turisme
establerta al Pla integral de turisme, desenvolupada als plans
anuals d'acció en promoció turística, on queda recollit l'impuls
promocional a productes especialitzats alternatius a "sol i platja"
com naturalesa, cultura i gastronomia, esports, urbà, MICE, oci
i salut; i celebra els plans anuals de promoció que treballen per
la diversificació, mostrant la gran varietat i riquesa de les
nostres destinacions, amb l'objectiu de centrar esforços en
productes que contribueixin a canviar la tendència de la nostra
corba de demanda.

18. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
del Govern de les Illes Balears que ha treballat des de l'inici de
la legislatura per incrementar la qualitat front la quantitat en
matèria turística, i celebra que durant els mesos de juny, juliol
i agost d'aquest any els turistes hagin gastat a les nostres illes
uns 8.000 milions d'euros, la qual cosa representa un augment
del 7% en relació amb l'any anterior que beneficia diversos
sectors i repercuteix creant riquesa en diferents àmbits
empresarials.
19. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears de pressupostar íntegrament la part
autonòmica del descompte de residents en transport marítim, a
diferència de l'anterior govern de les Illes Balears que no ho
pressupostava. Per altra banda, el Parlament de les Illes Balears
constata la importància de la consolidació i la universalització
del descompte de residents en transport aeri i marítim assolit
actualment i la fita històrica de les diverses bonificacions
aplicables a les taxes aeroportuàries i la seva millora contínua.
20. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de la constitució dels comitès de desenvolupament de rutes de
cadascun dels aeroports de la nostra comunitat i l'aprovació dels
respectius plans biennals, que treballen les rutes aèries des d'una
perspectiva turística i de connectivitat aèria i promocionen
l'obertura de noves rutes aèries.
21. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de les solucions adoptades pel Govern de les Illes Balears en la
contínua millora del manteniment i la imatge de les zones
portuàries de competència autonòmica. El Parlament de les Illes
Balears també constata l'impuls i la promoció a la activitat
nàutica i de creuers duita a terme pel Govern de les Illes
Balears, per la seva importància.
22. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la postura
del Govern de les Illes Balears en el model de cogestió i
descentralització aeroportuària per als aeroports de la nostra
comunitat. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç i el treball del Govern de les Illes Balears en la
millora contínua de la nostra connectivitat, conscient de la seva
importància estratègica.
23. El Parlament de les Illes Balears constata la feina duta a
terme pel Govern de les Illes Balears quant a la reducció
d'empreses públiques, ajustant el sector públic instrumental
d'aquesta comunitat autònoma a les necessitats actuals, de
manera que hem passat de tenir 182 ens i empreses a 74, el que
suposa un estalvi de 311 milions d'euros que representa el 38%
de la despesa total.
24. El Parlament de les Illes Balears reconeix la importància
de comptar amb una Llei del sector audiovisual per reconèixer
aquest sector com a estratègic per a la nostra economia i insta el
Govern a respondre les demandes històriques del sector com ara
la creació de la Balears Film Comission i els incentius per a les
filmacions en el territori de les Illes Balears.
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25. El Parlament de les Illes Balears reconeix que aquesta
cambra no pot quedar al marge dels necessaris ajusts que s'han
dut a terme tant al sector públic com al privat i insta els grups
polítics a cercar vies de reducció de despesa com ara la reducció
en el nombre de diputats o el retorn al sistema de dietes que
podrien suposar un estalvi de 12 milions d'euros en quatre anys.

32. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la sentència del Tribunal Constitucional per la
qual es declara la constitucionalitat de la darrera modificació de
la Llei de funció pública, mitjançant la qual l'acreditació del
coneixement de la llengua catalana deixa de ser un requisit per
ser un mèrit per tal d'accedir a la funció pública de la CAIB.

26. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la gestió duta a terme a l'Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3 que ha consolidat un
pressupost substancialment inferior al de la legislatura passada
que va arribar a ser de 98 milions d'euros, triplicant el deute en
quatre anys per aconseguir el darrer any un considerable
augment en les audiències, apostant per una televisió pública de
qualitat i de proximitat. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears constata la necessitat que s'aprovi el Mandat Marc
establert a l'article 5 de la Llei 15/2010, de l'Ens de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal que quedin establerts
els objectius que haurà de tenir el servei públic de ràdio i
televisió de l'ens públic IB3.

33. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per la regulació feta en matèria de
mobilitat intradministrativa temporal de l'administració de la
CAIB, amb la qual s'ha adaptat el nostre ordenament jurídic al
marc normatiu estatal regulat a l'EBEP. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears reconeix l'aposta del Govern de
les Illes Balears per un treball públic de qualitat i per la
conciliació de la vida familiar i laboral mitjançant l'aprovació
del primer Pla d'igualtat i del Decret de teletreball al qual han
solAlicitat adherir-s'hi 40 persones de totes les conselleries en
només dos mesos, i insta el Govern a continuar aplicant mesures
per aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones.

27. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei de
símbols, actualment en tramitació en aquesta cambra, és un
instrument adient per tal d'assegurar el correcte ús dels símbols
de la nostra comunitat autònoma en els edificis públics de les
Illes Balears, assegurant que ningú no en pugui utilitzar els
espais públics, que són de tots, per fer partidisme.
28. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca
realitzada i agraeix a tot el personal d'emergències i de
GEIBSAU, així com a tots els tècnics d'IBANAT, efectius de
Protecció Civil, tècnics municipals, associacions, empreses,
colAlectius i voluntaris particulars, les tasques dutes a terme per
a l'extinció de l'incendi que l'estiu passat va calcinar 2.400
hectàrees en els municipis d'Andratx, Estellencs i Calvià.
29. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears per haver adaptat la normativa per tal que els
diferents municipis de les Illes Balears es puguin acollir al
programa estatal "Emprendre en tres", que suposa una aposta
decidida pels emprenedors de les nostres illes.
30. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l’aprovació de la Llei de règim jurídic per a
l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears, amb la qual s'ha
consagrat el principi de bona fe entre l'administració pública i
el ciutadà, a més de suposar una aposta clara per la simplificació
administrativa, la reducció de la burocràcia, així com l'eficàcia
i l'eficiència de les administracions competents en matèria
d'activitats.
31. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per l'aprovació de la Llei de
coordinació de policies locals, amb la qual s'aposta per una
actuació més coordinada de les diferents policies locals dels
ajuntaments de les illes llevant fronteres a la persecució del
delicte, sense interferir en el marc competencial del municipis
de les Illes Balears.

34. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears en les tasques dutes a terme a les
illes d'Eivissa i de Formentera per tal de preservar les praderies
de posidònia.
35. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per dur a terme la solució adoptada
en el projecte de la via verda Manacor-Artà, per convertir les
obres inacabades del tren Manacor-Artà en un itinerari integrat
en el paisatge natural del Llevant de Mallorca, retornant a un ús
públic una zona actualment abandonada, posant en valor la
riquesa mediambiental de la zona i revertint l'impacte provocat
per les obres ferroviàries posades en marxa per l'anterior govern
de les Illes Balears.
36. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'aprovació de la Llei de costes estatal que
després d'anys de reivindicacions reconeix la delimitació de
Formentera a la seva disposició addicional quarta atesa
l'especial configuració geomorfològica de l'illa.
37. El Parlament de les Illes Balears valora l'aprovació de la
primera Llei de pesca de les Illes Balears i insta el Govern a
continuar el diàleg amb el sector pesquer i els consells insulars
per al desenvolupament reglamentari d'aquesta llei, d'acord amb
els objectius i les actuacions dirigits a ordenar i regular
l'activitat de pesca a les Illes Balears.
38. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
gestions i actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes
Balears per manifestar el rebuig a les campanyes de prospecció
petrolífera i campanyes sísmiques que s'han projectat en aigües
pròximes a l'arxipèlag.
39. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
d'inversió fet el 2013 pel Govern de les Illes Balears per al
manteniment i la millora de la xarxa de depuradores que formen
part del pla plurianual d'actuacions que ABAQUA va aprovar
el passat mes de juny per al període 2013-2015, dotat amb 15
milions d'euros. Per illes, a Mallorca es destinaran 10.200.000
euros, a les Pitiüses 1.000.000 d'euros i a Menorca 3.800.000
euros.
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40. El Parlament de les Illes Balears celebra l'aprovació del
Pla hidrològic de les Illes Balears amb el suport majoritari del
Consell Balear de l'Aigua i del Consejo Nacional del Agua.
41. El Parlament de les Illes Balears celebra que el Govern
de les Illes Balears hagi arribat a un acord amb l'empresa
TRAGSA que permet mantenir obert el Centre d'interpretació
de Cabrera amb un estalvi substancial per als ciutadans de
Balears.
42. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
del Pla d'eficiència del transport públic terrestre posat en marxa
pel Govern de les Illes Balears que permet transportar més
passatgers amb un menor cost de recursos públics. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata la millora tecnològica
adoptada pel Govern de les Illes Balears en el sistema de control
tarifari del transport públic terrestre. El Parlament de les Illes
Balears també constata l'esforç del Govern de les Illes Balears
en el pagament que està duent a terme de les expropiacions
pendents per actuacions ferroviàries.
43. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'encert en la
política d'habitatge del Govern de les Illes Balears amb el Pla de
lloguer 2013, que ha suposat una davallada del 15% dels preus
del Pla de lloguer 2012 i una davallada de fins al 20% en els
preus dels contractes vigents anteriors al Pla de lloguer 2012.
Ambdós plans de lloguer (2012 i 2013) han permès donar una
sortida a la major part dels habitatges buits que va deixar
l'anterior govern, mitjançant el lloguer a preu assequible. A més,
ens congratulem de l'especial sensibilització d'aquest govern
amb la problemàtica dels desnonaments, per la qual cosa ha
posat a l'abast dels colAlectius més vulnerables 250 habitatges a
150i mensuals i n'ha agilitat considerablement el procés
d'adjudicació, a més de paralitzar des del mes d'abril de 2012
qualsevol procés de desnonament enfront de la política que es
duia anteriorment, que va provocar que entre el maig de 2009 i
el maig de 2012 s'interposessin als habitatges de l'IBAVI 110
demandes per impagament, s'executessin 62 sentències de
desnonament, 18 entregues de claus i 44 llançaments, a més de
deixar, el govern del pacte, un deute de 120 milions d'euros, el
més alt de la història, i 20 milions d'euros d'ajudes i subvencions
d'habitatge pendents de pagament.
44. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta
d'aquest govern per les polítiques socials que ha estat present
des de l'inici de la present legislatura i que queda reflectida en
l'augment dels pressuposts d'aquesta conselleria en un 30% més
en tres anys. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
valora positivament l'esforç dut a terme pel Govern en
polítiques d'inclusió social que ha triplicat el 2013 el pressupost
destinat a garantir les prestacions bàsiques per a les persones i
incrementat la dotació destinada a la rendes mínimes d'inserció
(RMI) un 152%; i insta el Govern a reforçar les línies d'actuació
actuals i a garantir que es cobreixin les necessitats bàsiques per
tal d’aconseguir l'autèntica integració de les persones en situació
d'exclusió dins la societat. Igualment, el Parlament de les Illes
Balears constata l'aposta pel tercer sector treballant
conjuntament amb les entitats i afrontant de manera preferent
els pagaments pendents amb entitats socials.

45. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta del
Govern per les polítiques destinades a les persones dependents,
que han dedicat el 2013 per a nòmina de dependència un total
de 41 milions d'euros, xifra rècord en els recursos econòmics
destinats a aquest concepte que ha permès incrementar el
nombre de persones ateses pel sistema de la dependència a les
Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a crear més places destinades a cobrir les necessitats
de les persones dependents, a seguir reduint la llista d'espera i
a anar augmentant el nombre de persones que entren en el
sistema de dependència.
46. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament que el Govern hagi aconseguit reduir la llista
d'espera per a les valoracions de discapacitat a menys de la
meitat de temps i l'aposta del Govern pel servei de
desenvolupament infantil i atenció primerenca que ha permès
que el nombre de menors de 6 anys afectats per trastorns o
discapacitat que han rebut atenció primerenca del Govern,
augmentés més d'un 70% en els dos darrers anys, i insta el
Govern a seguir apostant per aquest servei. Finalment, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar apostant per l'increment de places per a
persones amb discapacitat a centres de dia, residencials, centres
ocupacionals i habitatges tutelats.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir apostant per les polítiques de família,
impulsant la formació en competències familiars i la parentalitat
positiva i en l'elaboració d'un pla integral de suport a la família.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant en l'àrea de menors, tot
potenciant les mesures de medi obert i les accions que
afavoreixin la reinserció sociolaboral dels menors que tenguin
alguna mesura per complir. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears valora positivament la incorporació d'un nou servei
per atendre joves infractors en el qual se'ls ofereix la formació
i la preparació perquè s'emancipin i afrontin la seva inserció en
la societat amb eines suficients per evitar la reincidència. El
Parlament de les Illes Balears igualment valora positivament els
bons resultats obtinguts pel programa socioeducatiu Alter, per
a alumnes que tenguin problemes d'adaptació a l'entorn escolar
i insta el Govern a seguir apostant per aquest programa.
Finalment, el Parlament de les Illes Balears es congratula de la
posada en marxa de la línia d'atenció al menor 116111 que
facilita als menors atenció específica, personalitzada i
confidencial per atendre les seves inquietuds.
49. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
creació d'un servei d'assessorament per a l'elaboració de plans
d'igualtat adreçat no sols a l'àmbit privat sinó també als
municipis que ara compten amb l'assessorament de l'Institut
Balear de la Dona a l'hora de redactar els seus plans d'igualtat.
Igualment, el Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'augment d'habitatges que l'Institut Balear de l'Habitatge posa
a disposició de dones que hagin estat víctimes de la violència de
gènere i els seus fills, fruit del conveni subscrit amb l'Institut
Balear de la Dona.
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50. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
econòmic del Govern de les Illes Balears en educació amb el
qual a més de realitzar el pagament efectiu de les quantitats
endeutades de l'anterior legislatura ha pogut fer front a les
millores i al manteniment dels centres docents de les Illes
Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
constata la importància que dóna aquest govern a l'educació
destinant el 75% del pressupost que la conselleria destina a
educació al pagament de les nòmines dels docents, així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata l'esforç realitzat pel
Govern de les Illes Balears per cobrir les necessitats dels
alumnes amb necessitats educatives especials, així com les
baixes dels docents.
51. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per palAliar el dèficit històric que
pateix l'illa d'Eivissa en matèria d'infraestructures educatives
amb una inversió de 14 milions d'euros.
52. El Parlament de les Illes Balears constata l'èxit obtingut
en l'organització de l'any Juníper Serra, projecte ambiciós
commemoratiu que ha desenvolupat vessants molt diversos i
que, tant dins l'àmbit autonòmic com nacional i internacional,
ha liderat el Govern de les Illes Balears, juntament amb altres
institucions. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata que aquest govern ha dut a terme una tasca molt
considerable a favor de la projecció internacional de la cultura
balear arreu del món i amb l'objectiu primer de difondre l'obra
dels nostres artistes fora de les nostres fronteres.
53. El Parlament de les Illes Balears constata la gran
importància que per a aquest govern de les Illes Balears té la
Universitat en incloure el deute de 23 milions de euros en el pla
de pagament del Govern central, la qual cosa ha permès resoldre
el deute pendent amb aquesta institució educativa.
54. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per haver aconseguit un fet històric
equiparant les beques de transport per a universitaris de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a les de la comunitat
autònoma de Canàries, així mateix el Parlament de les Illes
Balears constata la importància de les beques d'allotjament per
valor de 47.868,96 euros que ha atorgat per al curs 2013-2014
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
55. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per impulsar l'FP dual,
l'FP a distància i per mantenir i augmentar l'FP presencial
ordinària.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la implantació progressiva del
plurilingüisme mitjançant l'aplicació del Decret de tractament
integrat de les llengües en els centres docents no universitaris de
les Illes Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes
Balears manifesta el seu total suport al Decret integrat de
llengües del Govern de les Illes Balears, la necessitat
d'implementar un ensenyament de qualitat trilingüe accessible
per a tothom i rebutja qualsevol tipus d'insubmissió a una norma
aprovada per la majoria absoluta d'aquesta cambra. Així mateix
reconeix, tal com manifesta també la interlocutòria del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que aquesta norma
respecta i fa efectiu el compliment de la Llei de normalització
lingüística que reconeix el dret a rebre l'ensenyament amb les
dues llengües cooficials.

7843

57. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per dur a terme la
reforma, l'ampliació i la millora del CEIP Sa Graduada de Maó.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a conveniar, amb l'Ajuntament de Maó, la
rehabilitació dels quarters de Santiago amb l'objectiu de
comptar amb un espai multifuncional en el qual s'ubiqui la nova
escola d'adults del terme municipal de Maó. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears insta l'Institut d'Estudis Baleàrics
a establir un conveni amb l'Ajuntament de Maó, per tal de dotar
d'equipament la sala d'actes de Can Oliver.
58. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca del
SOIB que, amb menys pressupost, ha aconseguit organitzar un
major nombre de cursos de formació i beneficiar més persones
i reservar, per primer cop, un 50% de les places per a joves
desocupats així com la importància que el 80% dels cursos
vagin adreçats a l'obtenció de certificats de professionalitat.
59. El Parlament de les Illes Balears constata el suport
econòmic del Govern balear per a l'equipament del Teatre d'Es
Born de Ciutadella de Menorca.
60. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca del
Govern de les Illes Balears per mantenir i ampliar l'oferta de
formació a Formentera mitjançant els cicles formatius així com
de certificats de professionalitat i els tallers ocupacionals.
61. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per mantenir l'Orquestra Simfònica
i l'insta a continuar donant-li suport dins els criteris de
sostenibilitat econòmica.
62. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per adequar la formació
permanent del professorat a les necessitats actuals amb
l'obertura de l'EOI, l'ampliació de l'oferta formativa en anglès
als CEP i la formació on line.
63. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que el
Govern de les Illes Balears està duent a terme per impulsar la
declaració de la cultura talaiòtica de Menorca com a Patrimoni
mundial de la UNESCO.
64. El Parlament de les Illes Balears reconeix i dóna suport
a l'esforç del Govern per recuperar l'equilibri en els comptes
públics, en concret per la reducció del dèficit públic que ha
passat dels 1.116 milions d'euros (4,19% del PIB) a l'any 2011,
als 476 milions d'euros (1,78% del PIB) a l'exercici de 2012. De
la mateixa manera es mostra satisfet pel fet que el Govern de
l'Estat hagi reconegut una distribució asimètrica dels objectius
de dèficit entre les distintes comunitats autònomes, tal i com
havia reivindicat amb constància el nostre president del Govern.
65. El Parlament de les Illes Balears constata i s'alegra de la
inclusió en els pressuposts de 2014 d'una partida de 200 milions
d'euros per tal d'amortitzar totalment i definitivament els bons
patriòtics subscrits durant el govern del pacte de progrés per un
bon nombre de petits inversors i famílies, i que han suposat una
pesada llosa sobre els comptes públics de la comunitat.
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66. El Parlament de les Illes Balears rebutja totes aquelles
manifestacions i propostes tendents a criticar o a posar en
qüestió el pagament dels venciments de deute i manifesta la
seva preocupació pel fet que, a causa d'una política
irresponsable d'increment desorbitat de l'endeutament duta a
terme durant el pacte de progrés, durant l'any 2014 s'hagi de
tornar en concepte d'amortització i d'interessos del deute un
total de 974,26 milions d'euros.
67. El Parlament de les Illes Balears reconeix i dóna suport
als tres mecanismes extraordinaris de pagament a proveïdors
portats a terme pel Govern de les Illes Balears, que hauran
suposat una injecció de doblers a l'economia balear per un
import de 1.348,2 milions d'euros i evitat el tancament de
moltes empreses i l'acomiadament de molts empleats.
68. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
disposar d'una nova llei de finançament dels consells insulars,
qüestió que resta pendent des de l'any 2007 i que suposarà
l'eliminació del sistema de bestretes extrapressupostàries.
69. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei
22/2009, de 18 de desembre, de finançament de les comunitats
autònomes, perjudica les Illes Balears i, per açò, es valora molt
positivament la intenció del Govern de l'Estat de reformar-la.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat al compliment de l'Estatut d'Autonomia i de forma
especial de l'establert a la disposició transitòria novena referida
a les inversions de l'Estat i a la disposició addicional sisena
referida al règim especial insular de les Illes Balears.
70. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'esforç realitzat pel president del Govern i pels
diputats i senadors nacionals per tal d'aconseguir la incorporació
d'una esmena als pressuposts generals de l'Estat que suposa un
increment de les partides d'inversió per un import de 74 milions
d'euros en projectes hidràulics i de depuració.
71. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que faci tots els esforços possibles, ja sigui
mitjançant pròrrogues dels convenis o les seves modificacions,
per tal d'evitar haver de retornar a l'Estat els fons de les
inversions estatutàries que el Govern del pacte de progrés va
desviar per cobrir despeses ordinàries.
72. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel fet que la partida dels pressuposts de 2014
destinada als interessos del deute suposaran 261,61 milions en
interessos del deute, el que suposa una reducció de 43,24
milions respecte del 2013, un 14,18% menys; una conseqüència
clara d'haver posat ordre als comptes públics, el rigor
pressupostari, la millora de la confiança en els mercats
financers, la davallada de la prima de risc i la coordinació de
polítiques financeres amb l'Estat.
73. El Parlament de les Illes Balears constata el gran encert
que ha suposat que el Govern s'hagi adherit a les distintes
convocatòries del Fons de Liquiditat Autonòmica, la qual cosa
ha suposat, en el seu conjunt, un estalvi de 99,08 milions d'euros
al llarg de la vida de l'endeutament concertat en concepte
d'interessos, donades les millors condicions respecte de les de
mercat.

74. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la seva decisió de dotar les illes de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera respectivament d'un servei
d'oncologia radioteràpica amb la mateixa cartera de serveis i els
mateixos paràmetres de qualitat de l'hospital de referència de la
comunitat.
75. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la seva decisió de destinar 27 milions
d'euros a l'equipament del nou hospital Can Misses d'Eivissa
perquè aquest nou centre hospitalari pugui entrar en
funcionament el juny de 2014 amb una òptima dotació
tecnològica. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a no reduir la cartera de serveis de
l'Hospital de Formentera i a donar resposta a les necessitats
assistencials creixents que es puguin donar. Finalment, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar incrementant el nombre de desplaçaments
dels especialistes mèdics de Son Espases a les illes de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera per passar-hi consulta i evitar el
trasllat dels usuaris de l'Ibsalut.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar gestionant la sanitat pública balear en
un marc de colAlaboració i diàleg amb tots els professionals
sanitaris implicats per garantir la prestació d'uns serveis de
qualitat als pacients i una gestió eficient. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la implantació d'un nou model
sociosanitari que està aconseguint millorar l'atenció i la qualitat
de vida dels pacients crònics avançats i en una major eficiència
dels serveis que es presten als centres sociosanitaris de
Mallorca.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls a les polítiques encaminades
a garantir uns serveis públics i una atenció de qualitat per a les
persones que pateixen malalties mentals a la nostra comunitat.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar desenvolupant iniciatives encaminades
a educar per a la salut i a fomentar l'adquisició d'hàbits
saludables entre els ciutadans de les Illes.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant intensament per a la reducció
de les llistes d'espera, amb mesures com l'augment de la
productivitat als quiròfans, i la signatura de convenis singulars
amb els centres hospitalaris de la Creu Roja i de Sant Joan de
Déu, i de contractes amb altres centres assistencials com el de
la Policlínica Miramar.
80. El Parlament de les Illes Balears lamenta la deplorable
utilització política que s'ha fet de la mort d'una persona
immigrant a la nostra comunitat.
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81. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per racionalitzar la despesa sanitària
i posar en funcionament una central de compres i logística que
suposa la unificació de preus, la catalogació de productes i un
estalvi milionari.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a reduir
el temps d'espera per al reintegrament de les despeses, ja sigui
en concepte de dieta de desplaçament de malalts i
acompanyants, l'abonada en concepte de farmàcia per damunt
dels 8 o 16 euros als pensionistes, la del material ortoprotèsic,
així com el reintegrament de l’import avançat per a aquelles
pacients a qui practicaren IVE sota criteris dels metges de la
sanitat pública."
A la seu del Parlament, 4 de desembre de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm.
6754/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pèrdua de
connectivitat aèria de Menorca.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Turisme i Esports, Carlos Delgado i Truyols.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Nel Martí i Carlos
Delgado.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de desembre de 2013, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 13807/13, relativa a serveis socials redistributius,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata que les
polítiques públiques de serveis socials de caràcter universal són
un instrument eficaç per reduir desigualtats i per a la
redistribució de la renda.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir una Mesa de representants de
municipis i de consells una vegada aprovat l'Avantprojecte de
llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l'Administració
Local i per:
a) Valorar-ne l'impacte sobre els serveis socials que
actualment gestionen els municipis.
b) Cercar solucions consensuades amb cada un dels
municipis per a la futura gestió dels serveis socials
municipals."
A la seu del Parlament, 10 de desembre de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14084/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a beques universitàries. (BOPIB
núm. 126, de 29 de novembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14078/13,
de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa
a futura llei de comerç. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre
de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
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Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14082/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió del Consell de
Capitalitat de Palma de Mallorca. (BOPIB núm. 126, de 29 de
novembre de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14089/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou Pla d'ocupació. (BOPIB
núm. 126, de 29 de novembre de 2013).

1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, rebutjà, en votació conjunta, les esmenes
a la totalitat de devolució RGE núm. 13095/13 i 13483/13, dels
Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, respectivament, al
Projecte de llei RGE núm 9559/13, d'ordenació i ús del sòl.
(BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14097/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a llistes negres a l'IDI. (BOPIB
núm. 126, de 29 de novembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 14095/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a blindar l'educació, la
salut i el benestar social. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre
de 2013).

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de novembre de 2013, rebutjà les Propostes de resolució RGE
núm. 14792/13, del Grup Parlamentari Socialista, derivades del
Debat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 126, de 29 de novembre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Propostes 1 a 5, 8 a 30, 33, 35 a 38 i 40 a 46:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Proposta 6:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Proposta 7:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Propostes 31, 34 i 39:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, rebutjà la Moció RGE núm. 13521/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació del TIL al curs
2013-2014. (BOPIB núm. 124, de 15 de novembre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

Proposta 32:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de novembre de 2013, rebutjà les Propostes de resolució 1 a 3,
7, 8 i 10 a 20, RGE núm. 14782/13, del Grup Parlamentari
MÉS, derivades del Debat sobre l'orientació política general del
Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 126, de 29 de
novembre de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de desembre de 2013, rebutjà els Punts 2 i 3 de la Moció RGE
núm. 13807/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis
socials redistributius. (BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de
2013).
La votació obtengué el resultat següent:

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Proposta 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Propostes 2, 8 i 10 a 20:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Propostes 3 i 7:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
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LA SRA. PRESIDENTA:
Bon dia, senyores diputades, senyors diputats.
Debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.
Començam el dia d’avui el debat sobre orientació de política
general del Govern, i començam amb la intervenció del
president del Govern de les Illes Balears sense limitació de
temps.

El canvi, senyores i senyors diputats, és llei de vida; per això
fracassar en el canvi és perdre el futur. Fa uns anys aquesta
comunitat navegava per un rumb que efectivament l’allunyava
del futur que volem la majoria. Parlar del futur d’aquesta
comunitat el maig de l’any 2011 hagués estat com plantejar una
marató a un malalt amb aturada cardiorespiratòria.
(Remor de veus)
Per això el projecte que vàrem iniciar el juny de l’any 2011
va ser un projecte de canvi, de canvi profund, de bon de veres,
un canvi que ens permetés guanyar el futur.

Sr. President, quan vulgui.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, senyores i
senyors, molt bon dia a tots.
Comparesc en aquesta cambra per, d’acord amb l’article 176
del seu reglament, donar comptes de l’acció del Govern en el
debat anual de política general. Ho faig amb satisfacció,
bàsicament per dues raons. La primera, perquè consider que
debats com el que ara comença en aquesta cambra reforcen la
democràcia, perquè com a representants de la societat que som,
elegits per aquesta mateixa societats, ens és obligat aquest
exercici de rendició de comptes. La segona, perquè també ha de
contribuir a enfortir la transparència en la relació entre els
polítics aquí presents i els ciutadans de les Illes Balears; parl de
transparència no com a obligació ni com a una moda, sinó de
transparència simplement com a actitud. Practicar-la amb
naturalitat serà fonamental per recuperar la confiança ja no en
els polítics, que també, sinó en el sistema polític, que és el que
avui està en joc. Senyores i senyors diputats, democràcia i
transparència es reuneixen avui aquí i es reuneixen en tots
nosaltres.
Fa poc menys d’un any, concretament el 26 de novembre
passat, vàrem celebrar el debat anual de política general de
2013. En aquells dies l’objectiu del meu discurs va ser el de
demostrar que les coses anaven, en general, molt millor que
amb anterioritat, que les coses estaven millorant, i ja en aquells
dies els vaig dir que, fins i tot pensant que com a president del
Govern tenc certa obligació de transmetre optimisme a la
societat, no ho faria mai si no estigués fonamentat en fets reals.
És el realisme el que em va permetre l’any passat i em permetrà
avui també explicar que per molt que quedi per fer, que queda,
no ho negaré, la veritat és que hem avançat molt en aquests anys
en la gestió en el govern del Partit Popular, una gestió seriosa i
responsable, que mai no ha cercat objectius a curt termini, el
que ens ha duit a afrontar canvis estructurals, impensables fa un
temps però imprescindibles en aquesta conjuntura social,
econòmica i política, uns canvis estructurals que per descomptat
han provocat resistències, que també estam superant per avançar
cap a una societat millor i més justa.
Una societat que no estigui preparada per afrontar el canvi
amb què els nous temps l’enfronten és una societat condemnada
directament al fracàs. Una societat que vulgui lluitar pel futur ha
de deixar en el passat especialment allò que no funciona, encara
que potser funcionàs en un passat més llunyà.

Essent importants els nombres, la hisenda i la política
econòmica, em permetran que no comenci parlant de la nostra
política amb relació a tot això, perquè al meu entendre ha estat
la conjuntura la que especialment ha duit al primer pla de
l’actualitat tot el referent a això sense que sigui el més
important. La bona gestió dels pressuposts i de l’economia és
indispensable, perquè allò realment prioritari sigui possible i
també perdurable. És a dir, una mala administració dels recursos
i de la política econòmica posen en perill tota la resta, i
especialment allò que entenem per essencial per a la nostra
societat. Gestionar malament els nombres va posar en perill
l’educació, la sanitat i els serveis socials. Gestionar bé els
nombres assegura l’educació, la sanitat i els serveis socials, no
només per a avui sinó per a sempre. I això és el que està fent
aquest govern, gestionar bé, assegurar el futur.
No fa falta que els recordi, senyories, el punt de partida
d’aquesta legislatura en matèria educativa. Només el més gris
dels conformismes i una visió acomplexada del món podrien
justificar no canviar res. Però aquest govern ni és conformista
ni acomplexat; per això va proposar canvis que segueixen essent
necessaris per al nostre sistema educatiu, canvis que passen en
primera instància per separar la ideologia de l’educació i pel
reforç en matèria d’habilitats lingüístiques. Serien dos grans
avanços pels quals continuarem fent feina.
No volem política a les aules, de cap ideologia i de cap
classe, i volem que els alumnes aprenguin perfectament i en
equilibri les nostres dues llengües i l’anglès. No volem un
sistema de moltes hores en una llengua, unes poques en una
altra, i molt poquetes en una altra. No creim en la immersió en
català, perquè limita i no garanteix el coneixement de les tres
llengües. I no volem una educació pública amb diferents
velocitats; volem igualtat d’oportunitats per als alumnes de la
concertada i els de la pública, per això consideram que el que
funciona en un cas pot funcionar també perfectament en l’altre,
i al considerar-ho no sentim que estiguem seguint res més que
el sentit comú.
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L’any passat ja es va aplicat el trilingüisme i els resultats
demostren que va anar bé, lluny dels auguris dels que no volen
veure en l’educació res més que una plataforma política. La
conselleria va comptar i compta amb tots els recursos humans
i materials necessaris per garantir la seva aplicació. Per a la
formació del professorat s’ha apostat per la línia d’ensenyament
de i en llengües estrangeres. Es va signar un conveni amb el
British Council per a la realització d’exàmens, i un acord amb
la UIB per impartir, a partir d’aquest passat mes de setembre, el
títol d’expert universitari en aprenentatge integrat de continguts
i llengües estrangeres; i, per altra banda, es varen triplicar els
auxiliars de conversa i per al curs present ja comptam amb 265
auxiliars. Les dues avaluacions de nivell de competència
lingüística en anglès, castellà i català realitzades a primer, tercer
i cinquè d’educació primària evidencien que s’ha produït una
millora generalitzada. Per això la conselleria està fent feina
perquè s’apliquin els projectes aprovats i també perquè aquells
centres en els quals estaven pendents de l’aprovació o no
s’havien aprovat s’afegeixin al trilingüisme, sota l’única
premissa que és que el trilingüisme millora l’educació, sense
més obligació que aquesta.

Per tancar el capítol referit a l’educació vull fer una proposta
als partits de l’oposició. Demostrin que veuen més enllà de la
llengua en el sistema educatiu, i així com nosaltres reiteram que
apostam pel trilingüisme en equilibri, és a dir, per un
repartiment equilibrat de les hores lectives en les tres llengües,
diguin vostès clarament quin és el seu model i acceptem les
nostres diferències, i a partir d’aquí posem-nos a fer feina per un
pacte per l’educació orientat a millorar la qualitat de
l’ensenyament...

Aquest govern defensa, dins els marges de la llei, allò en el
que creu, i també allò en el que està compromès. Fer-ho és
respectar absolutament les decisions judicials, cosa que està en
el nostre ADN democràtic.

Si continuam fent d’una part el tot perdrem el temps i, el que
és pitjor, farem perdre el futur als nostres fills. Millorem primer
l’educació, i facem després que sigui ella, l’educació, la que
dirigeixi a tota màquina la nostra evolució com a societat.

(Algunes rialles)
La llei està per damunt de tot.
Em sap molt de greu la incertesa que s’ha originat, i hem fet
una crida a la responsabilitat dels centres per seguir amb el full
de ruta aprovat i causar el mínim perjudici als alumnes i també
a les famílies.
També vull remarcar, i és una dada important, que durant la
present legislatura la Mesa sectorial d’educació s’ha reunit un
total de 36 ocasiones. La conselleria fa feina, abans i ara, per
millorar les condicions sociolaborals dels docents, i perquè la
seva estabilitat laboral es tradueixi en millores de la qualitat de
l’ensenyament. Cal destacar l’acord assolit en el pacte
d’estabilitat dels funcionaris interins, signat amb els sindicats
majoritaris STEI i ANPE. Així, la falta d’acord en una matèria
no pot ni ha de simplificar-se per una suposada falta de diàleg,
perquè sense diàleg, sense feina conjunta, acords com aquest a
què m’acab de referir, no haurien estat possibles.
D’altra banda, i conscients del deficient estat de les
infraestructures educatives que ens vàrem trobar, s’ha activitat
un pla de millora d’infraestructures educatives per un valor de
27,7 milions d’euros, que suposarà l’eliminació de les
estructures de fibrociment amb amiant, la supressió de les
barreres arquitectòniques, la construcció de nous centres i
l’execució de les obres d’ampliació i millora. Aquest curs ja ha
començat amb dos nous centres, Sa Bodega i Sa Joveria
d’Eivissa, i amb la reforma i ampliació de Sa Graduada, Santa
Gertrudis i Son Fangos. Actualment està en construcció el nou
institut de Santa Eulària. A aquests 27,7 milions els hem de
sumar també altres 27 milions, per la qual cosa en aquesta
legislatura el total d’inversió en infraestructures educatives
arribarà als 54 milions d’euros.

(Remor de veus)
...a rebaixar el fracàs i l’abandonament escolar i, en darrera
instància, a donar als nostres alumnes la formació necessària per
competir en igualtat de condicions amb els alumnes d’altres
regions, d’altres països i d’altres ensenyaments, com la privada,
que també és aquí. Si per a vostès l’educació és alguna cosa més
que una simple qüestió lingüística acceptin i facin feina per
millorar l’educació en el futur de les Illes Balears.
(Aplaudiments)

En matèria de cultura, en el primer any i mig de legislatura
vàrem haver de fer front a dificultats econòmiques que ens
trobarem. Per això vàrem intentar prioritzar els projectes
culturals claus d’aquesta comunitat autònoma que tenguessin
com a denominador comú l’excelAlència. A partir de l’any 2013,
des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a través
de l’Institut d’Estudis Baleàrics, es varen crear diverses línies
d’ajuts amb la finalitat de tornar a estructurar la indústria
cultural de les nostres illes, uns ajuts que han anat destinats a
l’edició, a la projecció exterior, a l’organització de fires i
festivals, a la subtitulació i a la creació musical. Es pretenia així
ajudar el teixit cultural illenc a obrir noves vies de projecció en
una època canviant. D’aquesta manera hem aconseguit mantenir
els principals esdeveniments culturals d’aquestes illes, al mateix
temps que hem donat la possibilitat d’obrir noves propostes en
tots els àmbits de la creació artística i cultural; enguany hi hem
destinat més de mig milió d’euros, a aquesta causa. Al mateix
temps hem fet feina en la consolidació de la projecció exterior
de la cultura, un compromís adquirit per aquest govern des de
l’inici de legislatura. D’aquesta manera s’ha multiplicat el
nombre d’activitats realitzades a l’exterior, s’ha incrementat
l’assistència a fires de literatura, música o cinema, s’ha mostrat
la gran quantitat i qualitat de l’obra artística balear, i s’ha fet
una gran feina en la traducció a altres idiomes dels autors
illencs.
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D’altra banda durant tot aquest temps s’ha fet feina de valent
en la millora de les infraestructures culturals que, tot i ser d’una
titularitat estatal, tenen la seva gestió traspassada a la nostra
comunitat autònoma. D’aquesta manera ja està reformada una
secció del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, i està
previst que pròximament s’inauguri el remodelat Arxiu del
Regne de Mallorca, amb unes noves instalAlacions adaptades al
segle XXI; i a principi de l’any que ve obrirem les sales noves
del Museu de Mallorca per consolidar-lo com un centre de
referència.
La bona gestió dels comptes públics de què els parlava
abans, l’equilibri pressupostari, també ens està permetent
assegurar els serveis de salut, que al llarg d’aquesta legislatura
han realitzat un important esforç d’optimització dels seus
recursos. De fet ha estat capaç d’aconseguir una millora
substancial de la seva productivitat registrant un important
augment de la seva activitat assistencial, i tot això malgrat haver
hagut de realitzar un exercici de control de la despesa amb
mesures de gran envergadura; en conseqüència els hospitals del
Servei de Salut segueixen el camí registrat ja l’any 2013 amb un
increment significatiu de l’activitat assistencial, apostant per la
recerca constant de l’eficiència. Aquest mèrit és dels mateixos
professionals sanitaris, que han sabut adaptar-se a les noves
circumstàncies. Aquest augment generalitzat de l’activitat
assistencial s’ha reflectit en diferents indicadors hospitalaris,
com és el nombre d’assistències realitzades a urgències, amb un
augment d’un 2,77%, o de les altes hospitalàries, amb un
augment de l’1,65%. L’estada mitjana als hospitals s’ha reduït
i les consultes amb l’especialista han augmentat, especialment
les segones consultes, que són les que generen un diagnòstic
definitiu; i s’han realitzat més intervencions quirúrgiques
programades, amb un augment amb relació a l’any 2013 d’un
8,55%. Això suposa aprofitar millor el rendiment dels quiròfans,
un gran resultat que ilAlustra l’eficiència del sistema gràcies torn repetir- a la implicació dels professionals sanitaris.
Per adaptar-nos a les necessitats i a l’escenari actual hem
aprovat la borsa única del personal estatutari temporal del
Servei de Salut, i ho vàrem fer amb el consens de la majoria
dels sindicats. Es tracta d’unificar el sistema de selecció de
personal, els criteris de selecció i baremació, en unes categories
úniques per a totes les gerències amb les mateixes condicions
d’igualtat, de mèrit i de capacitat, una borsa oberta de manera
permanent i que inclou personal de l’àmbit sanitari i de gestió
de serveis. El sistema informatitzat d’autobaremació garantirà
major transparència i eficiència.
També em satisfà molt poder parlar-los avui de la creació de
l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma, perquè suposa un
pas endavant en la promoció de la recerca clínica a les Illes
Balears. Neix de la signatura d’un conveni entre la universitat,
el Servei de Salut i la Fundació d’investigació sanitària. La
creació i la posterior acreditació per part de l’Institut de Salut
Carles III permetrà als investigadors de les Illes optar amb més
garanties a convocatòries de finançament, millorant la qualitat
de la recerca clínica que es realitza actualment a les nostres
illes.
És innegable que, a més de l’aposta per la investigació, els
nostres centres hospitalaris compten tant amb instalAlacions com
amb equips de darrera generació. Si a això afegim la
importantíssima tasca que duen a terme els professionals, tant

d’atenció primària com hospitalària, i l’esforç que es realitza per
la formació contínua, tendrem com a resultat que la conselleria
sigui i pugui transmetre missatges de tranquilAlitat davant
situacions de risc, com és la detecció del virus de l’ebola,
l’activació de protocols i també el seu tractament.
Aquest mes es posa en marxa el Programa de detecció
precoç de càncer de còlon i recte, emmarcat en una de les línies
estratègiques de l’Estratègia en càncer del Sistema Nacional de
Salut espanyol. Aquesta línia, torn repetir, estratègica, té com a
objectiu la detecció precoç del càncer colorectal a homes i
dones de 50 a 69 anys, sense antecedents ni personals ni
familiars. L’objectiu, per tant, és detectar i tractar de forma
precoç lesions premalignes i malignes per minvar la incidència
i la mortalitat del càncer colorectal. Avui en dia el càncer
colorectal és el segon càncer més freqüent, després del de pulmó
en els homes i el de mama a les dones. El programa es realitza
en colAlaboració amb les farmàcies, ampliant la seva cartera de
serveis, ja que la seva implicació en el seguiment dels
programes és fonamental per aconseguir taxes d’alta
participació.
A Eivissa, el servei de l’Hospital Can Misses ja comença a
ser una realitat, malgrat les dificultats pressupostàries, aquest ha
estat un projecte prioritari perquè suposa un gran bot qualitatiu;
oferirà nous serveis i noves prestacions i donarà resposta a les
necessitats reals de la població de les Pitiüses; un projecte que
alguns varen anunciar per a l’any 2012 i la realitat és que ens
vàrem trobar que estava absolutament orfe de tot, però que ja és
una realitat i aquesta realitat inclou la radioteràpia a Eivissa, de
la qual els parlaré més endavant.
El juliol passat, amb l’inici de l’activitat assistencial a les
consultes externes, el nou Can Misses ja va atendre els primers
pacients amb l’inici de 7 dels 22 serveis dels quals disposa la
cartera de serveis actuals. S’ha optat per una posada en marxa
progressiva. La part ambulatòria és la que ha donat les primeres
passes a les noves instalAlacions amb l’obertura de l’edifici de
consultes externes. A més, s’han traslladat ja els serveis centrals
d’informàtica i el servei d’atenció a l’usuari, trasllats i
prestacions. L’àrea de salut d’Eivissa i Formentera disposa, a
més, de personal encarregat de guiar els pacients, de resoldre els
seus dubtes i de facilitar la circulació per les noves
instalAlacions.
I saben tots vostès que un dels projectes que amb més
ilAlusió personal afront és el de la radioteràpia a Eivissa i a
Menorca. Les dues illes disposaran, en breu termini de temps,
...
(Remor de veus i algunes rialles)
... d’un servei d’oncologia, radioteràpia al nou Hospital de Can
Misses i al Mateu Orfila, respectivament, per a aquest govern
era i és un compromís polític i de justícia social. A les persones
que tant han lluitat per disposar d’aquest servei, vull dir-los que
lament el retard que l’ib-salut va anunciar fa uns dies, em sap
molt greu, de bon de veres, però també vull dir-los que es tracta
d’això, d’un retard, que no modifica en res la decisió d’aquest
govern d’emprendre aquest projecte i que les seves queixes fa
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ben poc eren perquè no esperaven l’arribada de res. Arribarem
més tard del que pensàvem, però que ningú no ho dubti,
arribarem, i el servei de radioteràpia serà una realitat a Eivissa
i a Menorca.
(Aplaudiments)
Els parlava en començar les meves paraules de democràcia
i de transparència i vull afegir també compromís i justícia
social, conceptes que han guiat la nostra política des del principi
i amb una estratègia d’actuacions molt ben definida. Aquest
compromís social, aquesta consciència del moment que vivim
és la que ens ha dut a millorar la política social d’aquesta
comunitat, l’hem millorada gestionant millor i també dedicant
més recursos; augmentant el pressupost un 31,2%, de 107
milions d’euros l’any 2011 als 140,45 actuals, és a dir, 33
milions més d’euros que a l’any 2011. També s’ha donat un
impuls legislatiu i s’ha donat resposta a les solAlicituds del
sector, com la modificació de la Llei de serveis socials, per
permetre el concert social, o la llei que estableix i regula la
xarxa de suport a la dona embarassada.
Però potser sigui el de la dependència l’indicatiu que més
interès desperta a l’hora de mesurar la política social. Idò bé,
enguany disposam d’un pressupost inicial de 75,7 milions
d’euros a dependència, un 18,5% més que a l’any 2011, en què
s’hi destinaven 63,8 milions d’euros; és a dir, ara s’hi destinen
12 milions d’euros més que a l’any 2011. Si sumam la quantitat
que finalment afegirem per nòmina de dependència, arribarem
als 86 milions d’euros, d’aquests hi ha un 27,6% més per a
prestacions econòmiques pel que fa a l’any 2011 i s’arriba així
a una xifra rècord en aquesta comunitat de 41 milions d’euros.
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Pel que fa al finançament de places residencials i de centre
de dia, aquest govern ha destinat 40 milions d’euros aquest any
2014, que és un 31% més del que s’hi destinava l’any 2011.
Posarem fi al dèficit històric de places existents a Eivissa amb
la pròxima obertura del centre de Sant Antoni el qual disposarà
de 70 places públiques. Vull recordar que aquestes obres es
varen acabar fa més de quatre anys i en el desembre d’enguany
estarà en funcionament, gràcies a l’esforç d’aquest govern en
colAlaboració amb el Consell d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant
Antoni.
(Aplaudiments i remor de veus)
És a dir, aquesta obra la va començar el Partit Popular,
enmig i durant quatre anys no hi va haver res de res productiu
amb el govern del pacte, perquè no es va fer res amb aquesta
infraestructura...
(Remor de veus)
..., i ha hagut de ser una altra vegada el Govern del Partit
Popular el que posa fil a l’agulla...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
... per tal que entri definitivament...
(Aplaudiments)

Però no hem d’oblidar que aquesta partida també ha servit
per liquidar els endarreriments dels pagaments, concretament
s’han abonat més de 24 milions d’euros en endarreriments per
a dependents dels quals quasi 16 s’ha pagat entre l’any passat i
aquest any.
I en aquest sentit, també els vull fer saber i assegurar que
l’any que ve no quedarà ni una sola persona que rebi una
prestació de dependència amb cap deute pendent, ni una sola
persona a les nostres illes.

... en servei.
D’altra banda, s’aprovarà el decret que unifica i actualitza la
normativa de dependència i el de promoció i autonomia
personal i prevenció de la dependència, això significa que, per
paradoxal que pugui resultar, aquesta comunitat, a la fi,
complirà la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència. També
permetrà que el sistema sigui més just i aportarà seguretat
jurídica i millorarà l’atenció a la persona dependent.

(Aplaudiments)
Ni una sola persona, provengui el deute de l’anterior
legislatura, que era molt, o bé s’hagi generat en aquesta
legislatura, és una mostra que, malgrat els moments difícils,
moment que travessam des del punt de vista econòmic, igual
que la resta dels ciutadans aquest govern sempre actua de forma
responsable.
Hem incrementat la cartera de dependència amb nous
serveis que permeten prestar un recurs millor adaptat a la
situació del dependent i per tant amb més qualitat. S’ha creat el
Servei d’Atenció Domiciliària d’Alta Intensitat i també s’ha
creat el Programa per a la promoció de l’autonomia personal i
s’ampliarà de nou la cartera de dependència durant enguany
amb el Servei de Teleassistència.

Mesures com les que he esmentat ens han anat donant xifres
que avui tenim, xifres que suposen un rècord pel que fa a
persones beneficiades per alguna prestació, i també les xifres
més baixes de la història fins al moment pel que fa a la llista
d’espera. No obstant això, no ens conformam, continuarem en
aquesta línia de feina sense descans fins que no quedi ni una
sola persona pendent de rebre un recurs o nòmina de
dependència a les nostres illes.
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Un altre dels deutes pendents que hem saldat és amb les
entitats que feien feina i que fan feina amb persones amb
discapacitat. D’una banda, hem liquidat els pagaments que
arrossegaven de l’anterior legislatura i que varen posar a entitats
i Govern en una situació realment dramàtica i crítica que
semblava tenir molt difícil solució, però la vàrem donar. El
deute, el deute total està liquidat i les entitats socials tenen avui,
a més a més, prioritat a l’hora de cobrar per part d’aquest
govern.
També hem donat resposta a altres demandes que se’ns feien
arribar per part del sector, el Govern ha aportat l’any 2014 als
consells un 24% més de finançament per incrementar places per
a les persones amb discapacitat i tot això mitjançant la Llei de
finançament de consells, la qual cosa permet que es gestioni
directament aquesta competència i siguin autònoms pel que fa
al seu finançament. Aquest increment pressupostari ha
possibilitat la posada en marxa, per exemple a l’illa de
Mallorca, de 413 places noves per a persones amb discapacitat.
També en aquest àmbit s’ha potenciat la tasca professional que
es realitza amb els més petits, de manera que el Servei de
Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca ha passat d’un
pressupost de 845.000 euros l’any 2010 a més de 2 milions
d’euros aquest any 2014.
S’ha fet feina per agilitar els processos administratius de
manera que el termini d’espera per a l’obtenció del certificat de
discapacitat ha passat de ser d’entre 7 i 9 mesos a l’any 2011 a
ser tan sols d’un mes i mig avui, en aquest any 2014.
Un altre àmbit al qual hem donat i donam resposta a les
seves reivindicacions és el sector de salut mental. Per això
tenim previst també un augment pressupostari per a aquest any
pròxim 2015.
Es tracta, per tant, de mesures totes elles que consider
importants i que, torn repetir, s’han pres amb una situació
econòmica totalment adversa. Així era per al Govern, però
també per a moltes persones d’aquestes illes, parl de persones
sense feina, amb famílies al seu càrrec, que no podien fer front
a la hipoteca, despeses corrents o d’altres desemborsaments
necessaris per a la seva subsistència, una part d’aquests es
trobaven en aquestes circumstàncies per primera vegada a la
seva vida,
En aquest punt m’han de permetre fer un petit parèntesi per
reconèixer en aquesta cambra la gran feina de les entitats i ONG
que han estat i són de forma permanent al costat de les persones
amb més dificultats. I també la dels treballadors dels
ajuntaments, administració que actua com a veritable porta
d’entrada dels serveis socials que han donat i continuen donant
la millor i més àgil atenció als seus veïnats que es troben en
situació de vulnerabilitat econòmica.
I el Govern, el Govern també ha actuat amb responsabilitat
davant la conjuntura econòmica i social viscuda a la nostra
comunitat, la manera més gràfica de mostrar-ho és amb
pressuposts, pressuposts destinats a la inclusió social. El
programa destinat a garantir la cobertura de les necessitats
bàsiques s’ha incrementat en un 142% i passa de 3,7 milions
d’euros l’any 2011 a 9 milions d’euros enguany. També es
destinen més doblers a les rendes mínimes d’inserció,

concretament un 152% més, i passa de 2.957.218,40 euros l’any
2011 als 7.457.216 euros prevists per a enguany.
Per primera vegada hi ha hagut una convocatòria única i
global per a entitats socials, sense ànim de lucre, per un import
de 2,5 milions, mig milió més que l’any passat, en substitució
de les subvencions directes i amb menor dotació. Continuam, a
més, amb programes que ja existeixen i que continuen essent
necessaris, com és el de la targeta bàsica la qual enguany ha
passat de ser una prestació i per tant ha suposat una garantia i
estabilitat per als seus usuaris que a l’any 2014 ha arribat a una
xifra rècord de 8.126 persones.
I no ens aturam, som conscients que la situació és molt
complicada encara i que queden moltes persones per sortir de la
crisi, per això no deixam de fer feina en noves iniciatives que
puguin solucionar el problema dels nostres ciutadans. Un
exemple és el conveni entre la FELIB i Endesa, per facilitar i
agilitar ajudes municipals per a llum i gas a les persones en
situació de vulnerabilitat, que aquest govern va promoure i que
a tantes persones i famílies pot ajudar. I per continuar adoptant
programes adequats i adaptats a la realitat social de la nostra
comunitat, com aquest que acab d’esmentar, fem feina, a més a
més, de la mà de les entitats, així, ja hem presentat al tercer
sector l’esborrany de l’Estratègia de la inclusió social que serà
la guia per afrontar accions futures, adreçades a persones en
situació de pobresa i exclusió tenint en compte, per descomptat,
el pacte que vàrem signar recentment en aquest parlament els
grups parlamentaris i les entitats. Tant amb l’Estratègia
d’inclusió social i al pacte esmentats, així com, pràcticament
amb tots els programes, ajudes i línies d’actuació que impulsam,
sempre tenim present els més petits els quals són la prioritat en
la protecció. Un exemple són els gairebé 880.000 euros que
rebrem de l’Estat que es destinaran als menors de la nostra
comunitat en situació de risc, especialment per a ajudes
d’alimentació i que gestionaran directament els ajuntaments, els
quals són els que millor coneixen les necessitats de les famílies
que viuen en els seus municipis.
També s’ha inclòs una línia específica amb aquest propòsit
en el Pla de prestacions bàsiques d’enguany. D’altra banda, en
aquest sentit també, hem de recordar que preparam l’Estratègia
d’infància i família.
Aquesta legislatura serà també la del gran impuls al
voluntariat, a totes aquestes persones que desinteressadament
ofereixen el seu temps i recursos a ajudar als altres. Després de
16 anys d’existència de la Llei del voluntariat, es regula per
decret el Registre general d’entitats de voluntariat de les Illes
Balears i també el Fòrum balear del voluntariat, una altra petició
del sector que també hem complert. A més, en poc més d’un
mes la nostra comunitat acollirà el Congrés estatal del
voluntariat el qual permetrà, entre d’altres objectius, difondre i
reconèixer la inestimable feina de tants i tantes voluntàries a les
Illes Balears i a la resta d’Espanya, una altra qüestió que
necessitava d’una actuació reglamentària i que també es farà.
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A la fi tendrem un decret de tutela de les persones adultes
incapacitades jurídicament. Aquest decret permetrà regular els
estàndards de qualitat mínims que han de reunir les entitats
tutelars per garantir que les seves actuacions s’adaptin a les
necessitats socials i jurídiques d’aquest colAlectiu especialment
vulnerable. Se supera també el buit normatiu que hi havia fins
ara dins l’àmbit de la tutela, una altra demanda del sector al qual
també dóna resposta aquest govern.
Com es pot veure, aquest és un govern que a l’àmbit social
ha pres decisions valentes i necessàries, decisions que fins i tot
han donat lloc a canvis importants, canvis que es trobaven
pendents des de fa molts anys. I un dels pilars de les nostres
polítiques socials ha estat i és la família, de la mateixa manera
que ho és per a la societat, per això, i conscients, com som, del
paper essencial que ha tengut a l’època de crisi ha estat un
factor que hem incorporat a diversos programes del Govern de
manera transversal, com pot ser el de les ajudes públiques.
En aquest sentit, s’elabora el Pla integral de suport a la
família per a la seva pròxima aprovació el qual establirà les
bases per a les actuacions futures relacionades amb la família a
les Illes Balears. S’han potenciat serveis enfocats a enfortir les
famílies de la nostra comunitat, com és, per exemple, el de
mediació familiar, que és des d’enguany gratuït a totes les illes.
I respecte a la política de menors, en l’àmbit en què el
Govern té competència també vull destacar que s’han donat
passes històriques. A més de l’increment de places
d’internament s’ha eliminat la llista d’espera d’ingrés a un
centre, i estam tramitant la construcció d’un nou centre de
menors a Son Tous que permetrà comptar amb més de 30 noves
places. Una altra millora és el nou servei d’emancipació per
atendre joves infractors, al qual s’han incorporat dos pisos per
facilitar la seva emancipació i per tant una nova oportunitat per
refer la seva vida en la societat. A més estam fent feina en la
posada en marxa de l’estratègia d’infància i adolescència.
Volem igualtat real d’oportunitats entre dones i homes i
s’està elaborant el quart pla estratègic d’igualtat. Però, a més,
fer feina en compromís i justícia social du implícit lluitar contra
la violència de gènere, un problema contra el qual consider que
hauríem de fer feina tots junts i sense friccions; fa falta aquí una
unitat i també capacitat per sumar que estic segur que trobarem.
En aquest sentit vull recordar que el Govern destina l’any 2014
gairebé 2 milions d’euros a assistència multidisciplinària per a
dones afectades per violència de gènere utilitzant els més
avançats models, com és el projecte Ariadna, i també per
garantir la igualtat territorial. Els consells han rebut per això un
finançament de 560.000 euros.
Parlar de polítiques socials també és fer especial referència
a persones que mereixen una major atenció, i en matèria de
cooperació directa aquest govern ha mantingut el Pla
d’assistència tècnica, els convenis amb l’Agència de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament i el conveni amb
l’Associació d’Amics del poble sahrauí. En cooperació directa,
conveni amb els tres fons de solidaritat, fons insulars;
subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament i en
matèria de sensibilització dirigides a les ONG. Pel que fa a
projecte de sensibilització continuarem colAlaborant amb les
campanyes de comerç just, i en l’àmbit d’emigració durem a
terme actuacions cap als balears residents a l’exterior i les
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comunitats associades a cases i centres balears amb l’objectiu
de promoure la difusió de la cultura balear. Vull destacar les
ajudes individuals establertes al programa sociosanitari per a
balears, i també els seus descendents, en situació de greu
necessitat: vellesa, dependència, exclusió social i cobertura de
medicaments.
En matèria d’immigració voldria subratllar que malgrat
l’important ajust pressupostari mantenim els convenis amb els
ajuntaments per dur a terme projectes i actuacions en matèria
d’integració amb la població immigrada; es mantenen les
oficines d’informació i assessorament i el servei de mediació
sociosanitari, en concret amb els mediadors de salut. I vull
ressaltar també que s’està executant per primera vegada a totes
les Illes el programa de retorn social humanitari, dirigit a
immigrants extracomunitaris en situació de vulnerabilitat social
i residents a les nostres illes.
Per tant hem aconseguit mantenir i fins i tot activar noves
línies d’ajut, però, el més important, ens hem dedicat a pagar el
deute, deute que hi havia pràcticament a totes les entitats, un
deute heretat de 16 milions d’euros que a data d’avui també s’ha
liquidat totalment.
(Aplaudiments)
I si les persones són l’eix de totes les nostres decisions de
gestió, no vull deixar d’esmentar les polítiques duites a terme en
matèria d’habitatge. És compromís social el fet d’haver ofert
pisos en lloguer a qui més ho necessitava per 150 euros al mes;
o haver adjudicat gairebé 100 habitatges de protecció oficial a
famílies en dificultat; o haver interromput des de fa dos anys la
interposició de demanda per manca de pagaments, que això sí
que ho ha fet aquest govern.
(Més aplaudiments)
Els vull recordar que l’anterior govern va deixar sense pagar
i sense tramitar, per ajudes a l’habitatge, per un import de 45
milions d’euros, més de 5.000 famílies pendents de rebre ajuda
i tramitació de les seves peticions d’habitatge, i aquest govern,
fent un gran feina, ha reduït aquesta xifra fins a gairebé 17
milions d’euros i seguim baixant, seguim baixant.
(Remor de veus i aplaudiments)
Són exemples, són exemples que l’esforç pressupostari s’ha
realitzat mantenint els serveis bàsics, apostant per les polítiques
socials però, a més, no s’ha mirat cap a un altre costat i també
s’ha aconseguit que les polítiques culturals, de suport a la
joventut o de l’esport no es veiessin minvades.
Respecte a les nostres decisions i polítiques en matèria de
joventut, encara havent ajustat els pressuposts s’ha realitzat un
important esforç, tant orientat a la formació per a joves
desocupats a través del SOIB com a la realització d’activitats
que desenvolupin la seva competitivitat i, el més important, la
seva preparació de cara al futur. Campanyes com Internet
segura, el suport constant per afavorir la formació en altres
països i el coneixement d’idiomes, així com la motivació que els
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impulsa per a la seva participació en programes culturals, com
Art Jove, són només alguns exemples de la gestió eficient sense
abandonar polítiques actives que inverteixen en el futur dels
nostres joves, en el futur, en definitiva, de la nostra societat.
I, com esmentava, els ajustos pressupostaris ben gestionats
han tengut una doble vessant: ser capaços d’optimitzar espais i
recursos, un veritable equilibri del qual és bon exemple la
política en matèria esportiva. L’optimització de l’espai amb la
creació del centre d’interpretació de l’esport, la realització de
cursos EBE on line per a alumnes de Menorca, Eivissa i
Formentera, o el conveni de colAlaboració amb federacions
esportives espanyoles per a formació són algunes petites accions
que han permès implantar noves actuacions com el programa
per promoure, fomentar i coordinar el voluntariat esportiu
perquè desenvolupi la seva acció en el camp de l’esport; o, el
que és més important, haver estat capaços de mantenir les
ajudes als esportistes i també les ajudes a desplaçaments entre
illes.
La colAlaboració publicoprivada és fonamental per a
qualsevol sector de l’activitat. Els antecedents en l’esport són
altament positius: gran part de l’empenta de l’esport espanyol
ha vengut acompanyada d’aquesta colAlaboració i aquest suport
de les administracions públiques i del sector privat a través de
les ajudes privades. Des del Govern balear apostam per l’esport.
Ho hem fet millorant el pressupost específic d’esports i donant
suport a totes les iniciatives que contribueixen al
desenvolupament de l’esport per la seva importància per al
desenvolupament de la persona, per a la salut, per a la integració
i participació social i, per suposat, per la gran importància
turística que té per a nosaltres amb la celebració
d’esdeveniments esportius durant tot l’any a les nostres illes. Els
vull avançar que donarem una passa més perquè invertir en
esport, i els que hi inverteixen tenguin un incentiu com
agraïment de la societat balear a tot el que ens ajuden ajudant
els esportistes. La futura llei de mecenatge de l’esport inclourà
bonificacions a les taxes en el tram autonòmic de l’impost de
l’IRPF, així com també a l’impost de patrimoni; aquesta nova
llei serà precisament, la llei de mecenatge de les Illes Balears en
matèria esportiva, per ajudar els que volen ajudar els esportistes.
(Aplaudiments)
Estam convençuts que tots aquells que ja ajuden els nostres
esportistes podran continuar amb aquesta gran feina, i per
descomptat que la llei de mecenatge de les Illes Balears
motivarà i contribuirà perquè augmentin de forma significativa
les ajudes que rebrà l’esport directament i, per suposat, els
nostres esportistes.
En matèria esportiva estam tramitant un decret per ajudar
l’activitat esportiva d’alt nivell amb la finalitat de fomentar la
dedicació a l’esport d’alta competició de qui el practiquen, així
com també la inserció en la vida laboral i social. I també el
decret d’esport escolar, en desenvolupament de la Llei de
l’esport balear; té per objecte l’organització de l’esport en edat
escolar, la seva organització i planificació per facilitar l’accés
a la pràctica esportiva de la població en edat escolar i també la
seva formació integral.

Aquests esforços pressupostaris, absolutament justos, han
estat i són possibles gràcies a la bona gestió que s’ha fet,
especialment coordinada, en matèria d’hisenda. Acabar amb les
despeses supèrflues ens ha permès dedicar els nostres recursos
a allò veritablement important: les persones. Complir amb el
nostre pressupost és sens dubte una de les grans fortaleses de la
nostra gestió, i un fet que posa les bases no del present, sinó del
futur de la nostra comunitat. La desenfrenada carrera del deute,
de gastar més d’allò pressupostat, no tenia ja més pista per
endavant, era anar cap enlloc, o, més ben dit, anar directes cap
al precipici on vàrem anar. I per no gastar més d’allò
pressupostat s’havia de fer front a una profunda reforma de
l’administració i a les relacions entre les diferents institucions
per evitar despeses i també duplicitats i multiplicitats. El resultat
d’haver pres decisions molt ràpides i contundents ja s’han fet
evidents, i hem estat pioners a tot Espanya en moltes de les
mesures, que m’enorgulleix esmentar, algunes premiades a
nivell nacional o que estan prenent com a exemple altres
comunitats autònomes.
Repetiré una i altra vegada que hem eliminat 113 empreses
públiques, amb un estalvi...
(Aplaudiments)
Aquesta eliminació de 113 empreses públiques ha suposat
un estalvi en dos anys de 352 milions d’euros, que vàrem
realitzar un veritable ERO polític ajuntant l’estructura del
Govern a allò necessari, i que vàrem implantar un codi ètic en
el dia a dia per acabar amb els malbarataments. Però allò
veritablement important va ser enfrontar-nos a la veritable
reorganització de la pròpia administració; realitzant la primera
auditoria interna, la primera que es va fer a tot Espanya, es va
poder prendre consciència dels recursos necessaris i també de
les necessitats, per fer a continuació un concurs de trasllats
eficient.
El meu agraïment a l’esforç personal dels funcionaris en els
moments difícils. La nostra política ha tengut en compte
millorar les seves condicions laborals amb l’execució del primer
pla d’igualtat...
(Remor de veus)
... del decret de teletreball i de tantes altres mesures de
modernització, així com el consens assolit en el conveni
colAlectiu del personal laboral o en el decret d’horaris especials
o de mobilitat interadministrativa. Per tant ho vull tornar a
repetir i ho diré moltes vegades: moltes gràcies als funcionaris
i a l’empleat públic d’aquesta comunitat.
(Aplaudiments)
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L’Administració semblava una caixa sense fons. Posant
ordre també és possible comprar millor i controlar la nostra
pròpia despesa. En aquests processos de reforma cal també
destacar la posada en marxa de la central de compres, amb un
estalvi d’1,7 milions en la centralització de contractes, com
també és possible no només dins de la mateixa administració,
sinó també esforçant-nos entre tots per millorar la despesa
supèrflua que significa l’existència de tantes administracions.
Evitar duplicitats és possible, com ho ha estat una millor gestió
i interrelació tant de gestió pressupostària com en el fet de
compartir recursos. Per això precisament vull fer esment a
alguns exemples.
La Llei de finançament dels consells insulars: 39,6 milions
d’euros que suposen una millora en el seu finançament actual
que passa dels 215.328.503 euros del model anterior als
254.824.914 euros del nou. En aquesta legislatura hem
solucionat una reivindicació històrica, com era el finançament
dels consells, i ho hem fet aprovant una llei consensuada amb
els mateixos consells. És la primera vegada que el finançament
dels consells s’elabora d’acord amb els quatre consells, una llei
que defineix de manera objectiva i transparent les variables de
repartiment de recursos, donant una passa important a favor de
l’autonomia dels consells sobre la base que tots som comunitat
autònoma; la reducció sistemàtica del deute amb les institucions
fins al punt que el deute pendent amb els consells insulars serà
història a final d’aquesta legislatura.
(Aplaudiments)
I vull tornar a manifestar una altra vegada públicament el
meu agraïment a la presidenta del Consell de Mallorca, el
president del Consell d’Eivissa, el president del Consell de
Menorca, i avui no és present amb nosaltres, però també agrair
al president del Consell de Formentera per aquesta labor
institucional de gran alçada de mires i que soluciona un
problema històric per a les nostres Illes. Moltes gràcies.
(Més aplaudiment)
D’altra banda, s’ha aprovat un nou decret per regular la
possibilitat als batles d’ajuntaments de poder exercir una
dedicació parcial o total i ser remunerats segons el tipus de
dedicació, d’aplicació als ajuntaments de menys de 6.000
habitants que tenguin un pressupost inferior a 3,5 milions, dels
quals a Balears hi ha 28 ajuntaments que actualment compleixen
amb aquests requisits. Fins al moment, la possibilitat de
remunerar per una dedicació parcial simplement mai no va ser
prevista.
I un altre exemple de coordinació entre Govern i altres
administracions ha estat la constant relació amb l’associació de
municipis, la implantació del policia tutor o del servei policial
d’atenció al turista per prevenir els delictes que més afecten els
turistes, millorar la feina informadora als turistes per part de la
policia local, i donar formació específica als policies per
afrontar problemàtiques relacionades precisament amb el
turista. Aquest és només un exemple, però no oblidam la
necessària coordinació quan hem d’estar a l’altura de les
circumstàncies, i no és necessari que els recordi que el Govern,
des del primer moment, va actuar per seure a la taula tots els
sectors implicats i coordinar solucions sota consens per garantir
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la lluita contra activitats incíviques a les nostres zones
turístiques.
Parlava al principi de la transparència com una actitud, i
aquesta transparència els puc assegurar que dóna resultats,
tangibles, no interpretables. La comunitat de les Illes Balears ha
millorat en 9 posicions en el rànquing de transparència entre les
comunitats autònomes, ha passat de la posició número 15 l’any
2010 a la sisena l’any 2014, segons l’organització independent
Transparència Internacional. Ara, el nivell de transparència del
Govern autonòmic balear és excelAlent, amb 93 punts sobre 100,
millorant així 10 punts respecte de la valoració també d’aquest
govern l’any 2012, que era d’un 83,8, i 37 punts més que la
valoració de l’any 2010, que era d’un 5,6%. Per tant hem passat
del que era un aprovat just a un excelAlent, hem passat de 56%
de transparència a un 93% de transparència, i això són resultats
tangibles i absolutament objectivables.
(Aplaudiments)
Però igual que he esmentat l’acord de la Llei dels consells,
no vull donar menys rellevància a una altra demanda històrica:
l’acord de la Llei de capitalitat de Palma, que compensa el que
hi havia pendent des de l’any 2011 mitjançant plurianuals i un
sistema de compensacions en dues direccions, el compliment de
la llei queda una altra vegada al dia. Aquestes paraules es
tradueixen, per exemple, en haver fet possible la reforma del
polisportiu de Son Moix amb una aportació per part del Govern
de 15 milions d’euros.
Per tant, crec que queda absolutament clar que les reformes
donen els seus fruits, analitzar, ajustar i compartir els recursos
és optimitzar la gestió i acomplir compromisos i pagar el que es
deu és de sentit comú. Tot l’esmentat no és intranscendent,
faltaria més, ni és paper banyat, per primera vegada Balears ha
complert amb els límits de dèficit autoritzats. Després de trobarnos l’any 2011 amb un desfasament de 1.116 milions d’euros,
amb el 4,19%, això sense tenir en compte el nostre equilibri
pressupostari, si no tindríem més d’un 6 o un 7%, el Govern ha
aplicat un profund programa de reformes el qual ha permès a les
Illes gairebé acomplir amb el màxim mercat, l’any 2012 era un
1,5 i aquesta comunitat va tenir un 1,8, fins ni tan sols arribar al
màxim permès l’any 2013, el màxim de 1,47, quan aquest
govern va tenir un 1,24%.
Senyores i senyors diputats, sempre, sempre que hi hagi
dèficit el deute continuarà augmentant i és una cosa que no ens
podem permetre, no qui governa, sinó els ciutadans de les Illes
Balears. El deute dels darrers tres anys de legislatura, aquests
darrers tres anys ha crescut un 46,8%, des del juny del 2011 al
juny del 2014, mentre que a l’anterior legislatura es va
incrementar un 125%. I aquest creixement de dèficit ha estat
exclusivament com a conseqüència dels límits de dèficit que
cada exercici ens permet sumar, molt diferent també al fet
d’ocultar i no sumar els 1.600 milions de deute comercial que
nosaltres hem transformat en deute financer.
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Els tres plans de pagaments a proveïdors que ha posat en
marxa el Govern en el darrer any i mig, han permès cancelAlar
en el primer trimestre de l’any 2014 fins a un total de 1.344
milions d’euros en factures pendents de l’anterior legislatura;
ens vàrem trobar, senyores i senyors diputats, més de 250.000
factures i més de 1.300 milions d’euros sense pagar.
(Aplaudiments i remor de veus)
Aquesta és la realitat d’aquesta comunitat. Jo anim a
qualque empresari o a qualque veïnat, a qualque persona que
pensi que es troba a ca seva 250.000 factures sense pagar i més
de 1.300 milions d’euros en els calaixos ocultats.
(Remor de veus)
Atesa la vida mitjana de préstecs contractats a través del
Fons de liquiditat autonòmica, es calcula que l’estalvi total
només en interessos entre l’any 2012 i 2014, només en
interessos, ens estalviarem 142 milions d’euros. Les noves
condicions contractuals aplicades a aquests préstecs suposaran
també un estalvi de 75 milions d’euros, 15 milions el 2014 i 60
milions l’any que ve, el 2015. La línia d’avals específica que
tenim en marxa, gràcies a un conveni amb la Societat de
Garantia Recíproca, ISBA, permet donar avals per valor de 30
milions d’euros a emprenedors i a empreses de les nostres illes.
Reivindicam que la reforma del REB compensi, en la
mesura del possible, els sobrecosts per la insularitat que va
detectar l’estudi elaborat per la Universitat de les Illes Balears
per encàrrec d’aquest govern. El Consell de Govern va aprovar,
el passat 4 de juliol, el projecte de llei de finances de la
comunitat autònoma, ara en tramitació parlamentària, amb el
qual s’assegura el compliment efectiu de la nova norma en
matèria d’estabilitat pressupostària mitjançant la introducció de
mecanismes que donen més control i més transparència en la
gestió de la despesa pública.
El Fòrum Balears Competitiva s’ha consolidat com a un
espai públic de debat permanent entre el Govern i els principals
agents econòmics i socials de la nostra comunitat. En el cinquè
període de sessions s’ha incorporat un grup de feina específic
per tractar temes europeus amb la fórmula Balears 2020. Durant
tota la legislatura l’actual executiu autonòmic ha fet feina i
continua fent feina per no reintegrar ni un euro dels fons
finalistes estatutaris que varen ser transferits en els exercicis
2009 i 2010 i dels quals el segon pacte d’esquerres va destinar
a sufragar despesa corrent i d’altres infraestructures o inversions
silencioses i no hem deixat mai de reclamar la transferència dels
fons pendents davant el Govern d’Espanya.
Però m’han de permetre també fer una reflexió, la relació
amb l’Estat moltes vegades va més enllà de dotacions
pressupostàries, i em satisfà molt, em satisfà enormement haver
aconseguit en aquesta legislatura dues reclamacions històriques
que no tenen res a veure amb una dotació pressupostària
econòmica per part de l’Estat: per una banda, el reconeixement
de la delimitació de Formentera pel que fa a la seva delimitació
a la Llei de costes, demanda històrica aconseguida per aquest
govern i que podrà permetre que els formenterencs puguin
també tenir defensada la seva propietat privada.

(Aplaudiments)
I en aquesta demanda històrica de tots els formenterencs en
relació amb la delimitació de costes, també hi hem d’afegir una
demanda històrica, en aquest cas de Menorca, com és el traspàs
de Llatzaret que ja ha iniciat, el seu retorn, els tràmits perquè
tengui una propietat autonòmica i immediatament, com bé sap
el president del Consell de Menorca, serà també traspassat a les
competències del Consell de Menorca.
(Aplaudiments)
Els pressuposts generals per al 2015, que ja preparam,
constitueixen l’expressió del compromís polític del Govern amb
el creixement econòmic i, el més important, la generació
d’ocupació. Hem hagut de dur a terme un intens programa de
reformes a la nostra economia perquè les Illes Balears sortissin
del descrèdit, perquè l’administració deixàs de ser un obstacle
i pagar tot el molt que devia. I hem hagut de fer tot això
mitjançant el control dels comptes públics i fer una cosa que
mai no es feia, però que resulta òbvia, acomplir els
compromisos de la comunitat i acomplir el dèficit públic
autoritzat. Aquesta forma de gestionar, que fins a la data no
s’havia dut a terme, ens ha permès tornar la confiança, rescatar
la nostra comunitat de la fallida i també de la desmotivació, per
situar-la de nou al capdavant de la recuperació econòmica
d’Espanya. I en aquest camí la màxima obsessió del Govern ha
estat sempre ésser a l’alçada de l’esforç dels nostres ciutadans.
Hem encertat en el diagnòstic i en la presa de decisions i
avui podem dir que el descomunal dèficit públic de la nostra
comunitat, producte de polítiques equivocades, es troba
controlat i en el camí correcte de la seva reducció. Aquest ha
estat un dels grans motors de la recuperació que avui viuen les
Illes Balears, la profunda reforma de l’administració i el control
del dèficit públic a través de l’ajustament de les nostres
despeses als nostres ingressos.
Avui, la nostra comunitat autònoma tancarà l’exercici amb
una xifra de creixement propera a l’1,1% i les previsions de
creixement de la nostra economia per a l’exercici 2015 se situen
en un 2,1%, la més alta d’Espanya. Hem tornat al creixement i
a la generació d’ocupació, l’inici de la recuperació a la nostra
comunitat ha vengut de la mà del sector exterior, fruit d’una
economia eminentment turística com és la nostra. Però és
evident que perquè els efectes del creixement econòmic de la
nostra economia s’estenguin a molt més i a més gent, hem
d’avançar en empenta per evitar el risc de creixements de baixa
intensitat perllongats en el temps. Però, a més del sector exterior
i de la inversió, hem d’estimular el motor de la demanda interna,
rellançar la nostra economia a través també de l’estalvi i del
consum.
Per això mateix, vull anunciar en aquesta cambra que el
projecte de llei de pressuposts per a l’any 2015 contindrà una
àmplia reforma fiscal.
(Aplaudiments)
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Una reforma fiscal que afectarà fonamental la imposició
directa respecte de la qual el Govern té capacitat normativa, així
com també el règim de taxes de la comunitat autònoma, una
reforma fiscal que té un gran doble objectiu: d’una banda, tornar
als ciutadans part del gran esforç realitzat durant aquests anys
per superar una greu situació de crisi econòmica i, d’una altra,
i també molt important, apuntalar i estimular el creixement
econòmic que viu avui la nostra comunitat per aconseguir
majors taxes d’ocupació. Una reforma fiscal per estimular i
fomentar l’estalvi i també el consum, mitjançant la reducció
dels tributs directes que afecten la renda disponible, és el motor
que ara necessita la nostra economia.
Una reducció de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, una reducció de l’impost del patrimoni i una reducció
de l’impost sobre successions i donacions, amb aquesta finalitat
d’estimular i de posar doblers a les butxaques dels ciutadans,
perquè siguin aquests...
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o es manté, el tipus per a les rendes altes, i contribueix així a
una major equitat del nostre sistema tributari. El tipus mínims
passen del 12 al 9,5% ja per a l’any 2015, amb el que això
suposa, com coneixen les seves senyories, que és el tipus mínim
a aplicar en el primer tram de tots els contribuents, és el tipus
mínim.
(Aplaudiments)
Els posaré dos exemples: per a declarants de rendes inferiors
a 15.000 euros, que suposa el 51% dels declarants de la nostra
comunitat, aquesta rebaixa fiscal els suposa una baixada del
16% a la quota autonòmica de l’import. De la mateixa manera,
la rebaixa de tipus proposada suposa una baixada de tipus que
oscilAla entre el 21% i el 9 per a aquelles rendes on la base
liquidable sigui inferior als 53.000 euros, i aquesta situació
afecta el 93% dels ciutadans declarants de la nostra comunitat.
(Aplaudiments)

(Aplaudiments)
..., els ciutadans, els que rellancin una activitat econòmica
que ja està en creixement i permetre major generació
d’ocupació. Igualment, una bonificació del cent per cent a les 47
taxes administratives de la comunitat, directament vinculades
amb l’inici o amb l’ampliació d’activitats econòmiques a les
nostres Illes, així com també una bonificació del 20% de totes
les restants taxes de la comunitat perquè el creixement es
mantengui al ritme ascendent inicial.
La reforma fiscal en l’àmbit de la tributació directa té com
a objectiu fer un sistema tributari més equitatiu, amb més
progressió, el qual permeti lluitar a través de la política fiscal
contra la desigualtat i al mateix temps fomentar dos dels eixos
de la política econòmica del Govern, els quals són: potenciar
l’I+D+I i també les energies renovables com a factor de valor
afegit a la nostra activitat econòmica i dotar de major
competitivitat els nostres sectors productius.
La reforma de l’IRPF pivotarà sobre tres grans eixos: el
primer, la reducció generalitzada del tipus autonòmics per a tots
els contribuents i avançar al 2015 per al tram autonòmic la
reforma dels dos anys que té el Govern central; el segon eix,
l’increment dels mínims personals i familiars en els àmbits de
la discapacitat, la gent gran i les famílies de la nostra comunitat,
i el tercer eix, a més de mantenir les ja existents relatives a
l’adquisició de llibres, business angels i assegurances sanitàries,
introduïm tres noves deduccions: una, als efectes de potenciar
els estudis d’idiomes estrangers, i dues, per incrementar la
competitivitat dels nostres sectors productius i fomentar que
s’afegeixi valor als seus productes, torn repetir, a través de
l’I+D+I, així com també en els seus processos a través de la
utilització d’energies renovables.
(Aplaudiments)
En aquest sentit, el Govern proposarà a la cambra que a
partir de l’any 2015 tots els ciutadans, tots els ciutadans de les
Illes Balears, paguin menys IRPF, tots. Així, es modifica el
nombre de trams de l’escala i passa de quatre a sis trams i es
redueixen els tipus entre 3,75 i 2,5 punts respecte dels actuals
tipus de l’escala autonòmica. Aquesta reducció té especial
incidència a les rendes mitjanes i baixes i una millor incidència,

Al mateix temps, amb la perspectiva d’una greu crisi
econòmica com la viscuda, és necessari que la política
econòmica, torn repetir, via fiscalitat, tengui en compte aquells
sectors socials de la nostra societat que més ho necessiten, per
no ser generadors de renda en aquest cas. Amb aquesta finalitat
s’han incrementat al màxim que permet la normativa, torn
repetir, al màxim permès per la normativa bàsica de l’impost,
els mínims personals i familiars, en atenció a tres criteris bàsics:
la discapacitat, la gent gran i les famílies amb fills al seu càrrec
a partir del tercer descendent. La reforma proposada implicarà
universalitzar els beneficis fiscals a aquells sectors, amb
independència del seu nivell de renda, ja que incrementa el
mínim personal i familiar.
I els tornaré posar un parell d’exemples: aquest 10%
d’increment del mínim personal i familiar es tradueix en un
increment d’aquest mínim d’entre els 115 i els 900 euros. Per a
una persona major de 65 anys, amb una pensió de 15.000 euros
anuals, la reforma de l’IRPF en el seu conjunt li suposa una
minoració de la quota autonòmica a pagar de fins al 46%,
pràcticament la meitat.
(Aplaudiments)
Per a aquells contribuents amb fills a càrrec, suposa un
increment del mínim personal i familiar de 400 euros a partir del
tercer fill i fins a 450 euros per al cinquè fill. I per a un
matrimoni amb tres fills i una renda de treball conjunta de
50.000 euros, l’estalvi total de l’IRPF per a l’any 2015 suposa
un estalvi de 1.844 euros.
(Aplaudiments)
Pel que fa a deduccions, s’incorporen tres noves deduccions,
a més de les que anteriorment els he referit: deducció per estudi
d’idiomes estrangers de fins a 100 euros, perquè resulti vital
universalitzar els estudis d’idiomes a una economia turística
com la nostra.

6676

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 143 / 21 d'octubre del 2014

(Aplaudiments)
Deducció en la quota per inversions en energies renovables
del 10% de la quantitat invertida en equips que permetin
utilitzar aquestes energies i aquelles altres que puguin afavorir
l’estalvi en els consums d’aigua; i reducció de la quota que
afavoreixi les inversions en R+D+I del 15% de les donacions
realitzades a la universitat i a altres entitats sense ànim de lucre.
A l’impost sobre patrimoni s’incrementa el mínim exempt,
que passa de 700.000 a 800.000 euros, és a dir, s’ampliarà el
nombre de contribuents exempts de declarar per aquest impost
que ho varen fer l’any 2014, que eren 6.500, i al mateix temps
es redueix la quota a ingressar entre un 0,25 i un 2,5% en
atenció al patrimoni de cada un dels contribuents. Aquest
benefici d’ampliar la base exempta també s’aplica als no
residents declarants a les Illes Balears, fruit de la reforma
legislativa introduïda pel Govern central.
Pel que fa referència a l’impost de successions i donacions,
també la reforma és important: reducció del 20% colAlaterals del
tram tercer i del 15% colAlaterals del tram quart. Es manté la
tributació a l’1% dels fills, descendents i cònjuges. Però -i tots
vostès ho saben- era necessari reduir la tributació als parents
colAlaterals inclosos en el tercer i en el quart tram de l’impost,
ja que aquesta tributació en l’actualitat podria semblar com a
clarament confiscadora, quan hi ha un dret més que absolut que
en rebre una herència també la puguin rebre els néts, els nebots,
i tots els familiars directes o indirectes. Així, a les herències
entre germans i a favor de nebots, es realitza una reducció de
tipus del 20% de forma generalitzada, el que comporta una
disminució entre 2,5 i 13 punts percentuals.
(Aplaudiments)
Es passa d’un tipus màxim del 65% al 52%, i d’un mínim
del 12,5 a un del 9,7.
Però aquesta reducció de tipus no s’acaba aquí, s’amplia a
tots els hereus, qualsevol que sigui el seu parentiu o sense
parentiu. En aquests supòsits la disminució de tipus d’interès
serà d’un 15% respecte dels tipus actuals. No hem de fer pagar
a aquella persona que rep una herència, no ha de ser de tipus
confiscador.
(Més aplaudiments)
També és important la reforma que els coment a
continuació, dins la mateixa: s’introdueix un tractament fiscal
més favorable a les operacions de donació d’habitatge a canvi
d’aliments i de manutenció, una figura que ha tengut cert
desenvolupament en els darrers anys i que contribueix a donar
major fortalesa a la solidaritat dins la nostra societat.

En l’àmbit de la transmissió de vehicles de segona mà, en
l’impost sobre transmissions patrimonials es redueixen els tipus
un 20% per a tota l’escala, reducció que s’amplia al 50% per a
vehicles de més de 10 anys i al cent per cent, és a dir,
absolutament per a vehicles històrics, vehicles antics de més de
25 anys.
I finalment, com ja els he anunciat, es contempla la
bonificació del cent per cent, del cent per cent, d’aquelles taxes
administratives de la comunitat vinculades a l’inici o a
l’ampliació d’activitats econòmiques, bonificació del cent per
cent que s’estén igualment a les taxes relacionades amb la
revisió de graus de discapacitat i dependència a l’efecte de
reduir els costos i els tràmits vinculats a l’obtenció de les ajudes
socials, així com una bonificació general per a la resta de taxes
administratives d’un 20%, excepte, òbviament, les taxes de joc
i de ports, que tenen el seu propi règim fiscal.
En conjunt, senyores i senyors diputats, pretenem posar en
marxa a la nostra comunitat per a l’exercici 2015 una reforma
fiscal àmplia i d’alt abast que suposa en l’àmbit autonòmic
posar a les butxaques dels nostres ciutadans 60 milions d’euros
anuals a l’efecte, com els deia abans, d’estimular la nostra
demanda interna per assegurar el ritme ascendent del nostre
creixement econòmic.
Als efectes de la rebaixa fiscal en l’àmbit de l’IRPF
autonòmic hem d’afegir la reforma fiscal de l’impost de l’àmbit
estatal, i que també afecta positivament els ciutadans de les Illes
Balears, i que equival, en conjunt, a un increment de renda
disponible per a tots els ciutadans de les Illes Balears de 252
milions d’euros.
(Aplaudiments)
Aquesta reforma fiscal la podem fer ara perquè avui -no
abans, avui- som creïbles, perquè gaudim de la confiança dels
inversors, que saben que l’estímul fiscal que plantejam permet
ampliar les bases imposables i, torn repetir, perquè som creïbles.
Tenim un creixement econòmic que permet mantenir a l’alça la
recaptació de la resta de la tributació de gestió autonòmica;
tenim estalvis en el pagament d’interessos perquè som creïbles
en el programa de consolidació fiscal i de reducció del dèficit
que hem posat en marxa, i mantendrem una evolució semblant
dels ingressos i les despeses públiques que s’acostarà molt a
l’equilibri pressupostari.
Senyores i senyors diputats, ho feim avui perquè hem
compromès en primer lloc el rigor pressupostari i hem ordenat
els comptes públics, i avui ens disposam a utilitzar la política
fiscal amb prudència i igualtat, i amb molta credibilitat en la
seva projecció, demostrant que és possible i que les polítiques
i decisions adoptades al final donen els seus fruits. Tot aquest
gran esforç, a més, està aclarint dubtes a aquelles persones que
creguessin, interessadament o no, que el control de la despesa
pública suposaria una mena d’apocalipsi. Tot al contrari, és
simplement la solució.
(Aplaudiments i remor de veus)
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Hem controlat la despesa i, al mateix temps, aquesta
comunitat ha creat ocupació, s’està creant ocupació. Vull
recordar que en qualsevol estudi sociològic sobre la realitat de
les nostres illes s’assenyala com a primer problema l’ocupació.
Res no preocupa més, i aquest govern ha duit a terme polítiques
que han donat solucions a aquest problema, l’atur. L’any 2013
vàrem iniciar la recuperació econòmica, trencant la tendència
negativa dels darrers anys, i el 2014 les dades positives s’estan
consolidant i el creixement s’està estenent des del motor -el
turisme- a tots els altres sectors.

obligacions de l’Estat i de la Unió Europea, però també amb les
nostres particularitats. Creim en el comerç tradicional, també
com a element vertebrador de la nostra societat i en el seu paper
en el manteniment de costums, tradicions i paisatge.

La nostra política no és intervencionista, però amb les
mesures impulsades hem aconseguit crear ocupació, insistesc,
un dels nostres objectius primordials des de l’inici de la
legislatura. Primer vàrem aturar la sagnia de l’atur; després
vàrem començar a generar ocupació, i ara, avui, duim 23 mesos
consecutius de descens de l’atur i 17 mesos consecutius
d’augment d’afiliació a la Seguretat Social, i això només passa
a tot Espanya aquí, a les Illes Balears.

Les nostres illes es constitueixen en un territori especialment
atractiu per a les inversions en renovables, unes energies més
netes i per les quals aquest Govern aposta més fortament que
cap altra formació política, per molta etiqueta ecologista o verda
que qualcú es vulgui posar.

(Aplaudiments)
A més, cada vegada hi ha més feina per a colAlectius
prioritaris, com és el cas dels joves. Encadenam ja 27 mesos
consecutius de descens de l’atur entre els menors de 25 anys.
Encara sabent que la situació de moltes famílies continua
essent difícil, les dades són irrefutables. No es pot qüestionar
per ningú la reactivació econòmica de les Illes Balears. Lideram
la recuperació econòmica d’Espanya. Això no vol dir que tots
els ciutadans ja ho notin; de fet, igual que la majoria va estar un
temps a patir els efectes de la crisi, que ja es mesurava en
magnituds macroeconòmiques feia estona, quan d’altres
negaven l’evidència, ara la sortida tampoc no es pot veure
automàticament, sinó de forma gradual.
Aquest govern ha estat capaç d’arribar a acords amb sectors
que han tengut voluntat d’assolir-los. És el cas d’importants
lleis que, d’altra banda, doten de més seguretat jurídica les seves
respectives activitats, i dotar de seguretat jurídica era també un
dels nostres objectius prioritaris. Era imprescindible ser valents
i afrontar processos legislatius per cobrir buits legals pels quals
ja ens havien fet més d’una estirada d’orelles durant anys des
d’altres administracions, estatals i europees, i fins i tot des dels
mateixos tribunals. Així, hem aprovat les primeres lleis de joc
i mines, sectors econòmics importants, en els quals hi havia por
de legislar amb un marc clar, com ha fet aquest govern. A més,
en ambdós casos les redaccions finals han estat fruit de l’esforç
i la voluntat d’acord, essent aplaudits per totes les parts dels
respectius sectors.
També en el sector del comerç s’ha aconseguit un acord
sense precedents. Hem pogut tirar endavant una llei que neix
amb l’acord de tot el sector: dels grans i dels petits; hem
aconseguit un equilibri en el qual tots fan concessions per un
pacte de què també s’han de beneficiar òbviament els
consumidors. La nova llei de comerç pensa en el petit i mitjà
comerç, al qual també ajuda amb plans de dinamització en
nombrosos municipis de les nostres illes. Però no hem de deixar
fora de l’acord les grans superfícies, però tampoc no les hem
afavorit, com s’ha vengut criticant a aquest Govern de forma
demagògica i sense tan sols atendre ni escoltar la realitat. Hi ha
una liberalització parcial del sector, adaptant-se a les

Vull fer referència ara a un sector estratègic, molt important
per a les nostres illes; faig referència al sector energètic. A les
Balears ja tenim un primer règim especial d’energies
renovables; ho hem aconseguit amb unes condicions
avantatjoses per a un sector estratègic i de futur.

A dia d’avui les Illes Balears són referència europea en
mobilitat elèctrica. Gràcies a un acord amb l’IDAE instalAlarem
fins a 2.000 punts de recàrrega d’aquest tipus de vehicles menys
contaminants i que és el veritable futur. Cap regió no pot oferir
característiques tan idònies per explorar la mobilitat elèctrica,
un valor que suma i ens ofereix un plus diferenciador i de valor
afegit. A més, gràcies a les inversions estatals en connexions
elèctriques amb la Península guanyam en seguretat i
tranquilAlitat; els riscos de grans apagades energètiques es
redueixen; ens integram en un sistema nacional i podem apostar
decididament per les energies renovables.
Les noves tecnologies ens ofereixen nombroses possibilitats
i, molt conscients d’elles, les volem, i estam aprofitant el Parc
Bit, la seva fundació, així com estratègies com el RIS3 i amb el
nostre Pla de ciència, tecnologia i emprenedoria. Les
tecnologies han de servir al comerç, i també a les petites i
mitjanes empreses, a les quals ajudam amb una factoria
d’innovació i colAlaborant en la recerca de finançament. En
aquest sentit el nostre suport als emprenedors no només es
limita a aquells que volen obrir nous negocis. No, per a ells
tenim programes específics per ajudar-los a preparar els seus
plans de viabilitat i la recerca del finançament amb ISBA o
diferents entitats bancàries, perquè tots, absolutament tots els
empresaris són emprenedors, i per això volem estar al seu costat
em tot moment. Ho feim en la mesura de les nostres
possibilitats, si més no escoltant i no posant traves o pals a les
rodes, com tantes vegades s’han lamentat que succeïa. Miram
d’empènyer el carro, no de penjar-nos darrere del carro.
(Aplaudiments)
Tantes vegades miram a Europa per criticar i lamentar que
no ens arriben diners; idò bé, aquest govern ha aconseguit un
increment notable dels fons FEDER i dels Fons Socials
Europeus procedents de la Unió. Pràcticament hem duplicat els
fons del període 2007-2013, passant a disposar de 221 milions
d’euros d’aquest any fins a l’any 2020. Seran doblers que
invertirem fonamentalment en energies renovables, depuradores
i noves tecnologies, així com també en ocupació. En aquest
apartat he d’incloure també el Programa de Garantia Juvenil,
dotat amb 33 milions d’euros de la Unió Europea i que
pròximament ajudarà a incorporar-se milers de joves al mercat
laboral o a formar-se adequadament. Entre tots estam fent unes
Illes més competitives i amb més ocupació.
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En aquest apartat també he de fer una menció especial al Pla
d’ocupació, que s’ha posat en marxa enguany, fruit igualment
d’un ampli consens. Apartat especial mereixen els aturats de
llarga durada i majors de 45 anys, per als quals tenim un
programa de reinserció laboral que preveu oferir feina amb alta
en la Seguretat Social com a porta de tornada a un món no
només que ells necessiten sinó que també els necessita a ells.
Vull també recordar en aquest punt que el Consell de
Govern del passat dia 10 d’aquest mes va autoritzar la
convocatòria del Pla de suport als autònoms amb una dotació de
589.176 euros. L’objectiu d’aquesta convocatòria, que es
publicarà avui al BOIB, és fer més atractiva l’opció del treball
per compte propi entre les persones en demanda d’ocupació,
reforçant l’incentiu destinat a determinats colAlectius, com ara
les dones sotmeses a violència de gènere, les persones amb
discapacitat, els joves menors de 30 anys i les dones
desocupades. Un gran projecte que no ha fet més que començar
i que coincidiran amb mi que ha de ser la clau no només per als
propers anys, sinó per a les següents generacions, és la
plataforma de coneixement estratègic i interacció que impulsam
juntament amb la CAEB i al costat dels empresaris més
importants de les Illes Balears mitjançant la creació d’aquesta
recentment presentada Fundació Impulsa.
D’altra banda, volem ser creatius i cercar solucions
pràctiques a problemes quotidians i a més llarg termini, per
exemple impulsant les cooperatives com un model diferent i que
s’ha mostrat més fort en aquests temps difícils que ens ha tocat
viure. Sempre volem continuar escoltant, dialogant i donant
suport a tots els sectors econòmics, perquè ells mouen
l’economia i així es genera riquesa i ocupació.
I no ens volem oblidar de ningú. M’han de permetre en
aquest punt fer referència als artesans, per als quals hem aprovat
recentment un decret que regula la seva activitat en tot l’àmbit
autonòmic. I d’altra banda m’agradaria destacar la repercussió
que han tengut els plans específics d’ocupació desenvolupats
per aquest executiu per millorar l’accés al mercat laboral.
El Servei d’Ocupació de les Illes Balears, amb els seus
diferents cursos, plans i programes de formació i coneixement,
ha atès més de 33.000 persones. Els resultats francament han
superat totes les expectatives, tot això exercint uns mecanismes
de control de la despesa molt exhaustius perquè no es doni mai
la circumstància que, els ho record, vàrem haver de fer front a
un possible bloqueig de gairebé 38 milions d’euros de fons
europeus per una nefasta gestió en el control del procediment de
la concessió de la subvenció.
Conscients de la creixent exigència de titulacions i requisits
de professionalitat per poder accedir al món laboral, hem posat
en marxa un programa de certificacions per a desocupats amb
un pressupost de més de 10 milions d’euros, més de 1.400
accions formatives que han donat com a resultat multitud de
certificats de professionalitat amb àmplia demanda, que a la
nostra comunitat són principalment hostaleria i turisme,
electricitat, aigua, energia, medi ambient, transport i molt més.

Així mateix, s’ha fet feina en tallers d’ocupació centrats en
activitats forestals, jardineria i sector serveis i s’han impulsat les
accions formatives d’aprenentatge d’anglès. Vull recordar que
més del 60% de les ofertes de feina a les nostres illes demanen
el coneixement d’aquest idioma, com cal esperar d’una
comunitat absolutament turística.
Perquè ningú no tengui cap dubte que el turisme és el motor
de l’economia de la nostra comunitat, els he de dir que és obvi
que ho és i en aquests anys cal reconèixer que ha tirat de
l’ocupació i del desenvolupament econòmic, ha estat important
per això l’aprovació, el juliol del 2012, de la Llei general
turística, amb la qual afrontam l’ordenació, la planificació, la
promoció, el foment i la disciplina del turisme, i també de la
qualitat en la prestació dels serveis turístics, dins el marc de
l’Estatut d’Autonomia i de la resta de l’ordenació jurídica. Des
de la seva aprovació s’han presentat més de 300 projectes de
reforma i millores importants d’establiments turístics
d’allotjament, amb una inversió total a la planta que ascendeix
a més de 500 milions d’euros entre els anys 12 i 14. S’han
tramitat també més 250 augments de categoria, la majoria
d’aquests establiments augmenten de tres a quatre estrelles i de
quatre a quatre superior, també amb la construcció de nous
hotels de cinc estrelles.
Pel que fa a turisme rural i agroturisme, el 2011, i les xifres
són eloqüents, el 2011 només es varen solAlicitar quatre
llicències en referència amb turisme rural; el 2012, 18; el 2013,
30, i en el que va fins ara a 2014, 36; és a dir, 84 llicències de
turisme rural entre 2012 i 2014 i a tota la legislatura anterior
només quatre.
S’ha tancat el text de l’esborrany del Decret de
desenvolupament de la Llei de turisme i ha finalitzat ja el
període d’alAlegacions.
El Pla integral de turisme concep l’activitat turística com
una gestió coordinada amb tres indicadors bàsics: equitat social,
eficiència econòmica i conservació mediambiental i aposta per
l’ordenació, l’augment i la promoció del turisme mitjançant la
planificació, la innovació en la reconversió, la rehabilitació de
zones turístiques madures o saturades, la modernització
permanent i el control de qualitat. Aquest pla opera a través de
sis palanques d’actuació, les quals són: territori, producte,
qualitat, intelAligència de mercat, promoció, projectes europeus
i formació.
S’ha redissenyat la presència de les Balears a les fires amb
una reducció de despesa propera al 70% i s’ha canviat el model
de promoció a través de la potenciació al màxim les noves
tecnologies i deixar d’utilitzar el format del paper. El projecte
Aparador turístic intelAligent ens ha posicionat com a líders i
referents mundials en aquesta matèria. Està clar, fem molt més
amb molt menys.
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I no només són paraules, els donaré un parell de números. El
Pla d’acció promocional de l’any 2014 es du a terme amb un
total de 145 accions, amb un cost mitjà per acció de 19.126
euros. Just com a exemple comparatiu, vull destacar a l’anterior
legislatura, l’any 2009, es varen dur a terme només 60 accions
que varen tenir un cost mitjà cada una de 120.860 euros per
acció, és a dir un 450 més del que costarà la mitjana actual, ho
torn repetir, l’any 14, 145 accions fins a la data, el 2009, 60
accions; l’any 14, aquest, el cost mitjà de 19.000 euros, a
l’anterior legislatura el cost mitjà de més 120.000 euros.
És important també recalcar que s’han iniciat els tràmits per
traspassar les competències en promoció turística als consells,
un compromís que també va adquirir aquest govern i que serà
una realitat abans del final de la legislatura. Aquest traspàs
suposarà passar d’aproximadament 2,5 milions d’euros de
dotació que tenia fins a la data la promoció, fins a 5,3 milions
d’euros l’any 2015, és a dir, un increment del 200%; 8,3 milions
d’euros l’any 2016, és a dir, un 330%, i una quantitat d’11,3
milions, l’any 2017, és a dir, un increment del 450% en matèria
de promoció turística, directament a aquells consells que
estimin oportú que han de tenir aquesta competència.
(Aplaudiments)
És important també recalcar que ja s’han iniciat els tràmits
per al traspàs de les competències de promoció turística... perdó. S’han regularitzat a la borsa de places un total de 3.579
places, les quals suposaran uns ingressos d’aproximadament 16
milions d’euros, que s’han de reinvertir sempre a zona madures
de l’illa. I també és important aturar-nos en aquesta
comparativa, l’any 2011 s’havien regularitzat, l’any 2011, 108
places; l’any 2012, 1.941 places; 2013, 760, i de gener a agost
del 2014, 681. En poc temps, s’han aprovat 28 projectes de
millora a zones turístiques, el finançament d’aquests projectes
és compartir amb els municipis afectats i en algun cas també hi
haurà aportació del sector privat.
Amb el decret llei de mesures urgents de caràcter turístic i
d’impuls a les zones turístiques madures, hem impulsat de
forma urgent l’activitat econòmica, la desestacionalització i la
diversificació de l’oferta turística, el foment de la qualitat i la
millora general de les zones turístiques declarades madures.
I el Pla de reforma integral de la Platja de Palma, aprovat
provisionalment el dia 19 d’agost, ha potenciat una filosofia
radicalment contrària a la de l’anterior legislatura: mentre que
l’anterior apostava per grans obres públiques i les
expropiacions, l’actual aposta per facilitar la inversió privada i
la reconversió. En el Pla de modernització i qualitat de la Platja
de Palma, fins a la data, són 360 els establiments que s’han
presentat en aquest Pla de modernització.
I gràcies a l’esforç pressupostari hem pogut desbloquejar la
paralització de les obres del Palau de Congressos el qual serà
acabat el juliol del 2015, preparat per donar-li més valor i
aportar competitivitat a la nostra oferta en un segment en el qual
estam clarament limitats. Han de saber que per acabar aquesta
infraestructura, el Govern aporta 91 milions d’euros, si
descomptam els 20 milions que hem hagut de compensar pels
fons estatutaris que el pacte va desviar cap a despesa i que mai
no varen arribar a la seva gestió final, que era, en aquest cas, el
Palau de Congressos, 20 milions d’inversions estatutàries que
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només es varen gastar pel camí i no van arribar al Palau de
Congressos.
(Aplaudiments)
La política turística, però, també passa per la bona gestió de
la política de connectivitat, al mateix temps que els residents
veiem compensats els nostres costs d’insularitat. En aquestes
dues línies també hem fet feina: el Govern central ha
incrementat la partida pressupostària del sistema de bonificació
per al descompte de resident en un 11,8% i s’ha procedit, per
primera vegada en la història, a la universalització de la
bonificació del descompte en el transport marítim i aeri a tots
els residents insulars i, a més de mantenir les bonificacions
existents, s’ha augmentat el descompte per als passatgers amb
connexió els quals han passat a ser del 30% en el 2014, 35% en
el 2015 i del 40% a l’any 2016.
A més de tot l’anterior, s’han posat en marxa per a enguany
un seguit de bonificacions, acumulatives a les anteriors, amb un
incentiu a les taxes a aerolínies que contribueixin al creixement
total de passatgers amb la incentivació, també, de noves rutes de
qualsevol companyia. El Govern ja ha anunciat també la
congelació de les taxes aeroportuàries durant els propers deu
anys.
S’ha constituït aquest any el Comitè de coordinació
aeroportuària i el Comitè de rutes dels aeroports de Palma,
Eivissa i Maó, una passa endavant en la coparticipació en la
presa de decisions en matèria aeroportuària. I un aspecte
important el qual ha suposat una fita en el sistema aeronàutic
balear, ha estat la posada en marxa en temps rècord de la ruta
OSP Menorca-Madrid i s’ha tornat adjudicar amb la garantia del
servei fins al mes de maig de l’any 2016.
Pel que fa a la política en matèria de ports, vull destacar la
Llei de ports la qual substitueix els plans directors de cada port
per un pla general. Era necessària la regulació, però també és
molt necessària la millora d’infraestructures, i per això mateix,
en matèria d’inversions en infraestructures portuàries els vull
anunciar, també avui, una inversió de més de 7 milions d’euros
de l’empresa públic Ports de les Illes Balears amb actuacions als
ports d’Andratx, Cala Bona, Colònia de Sant Jordi, Portocolom,
Sóller, Port de Pollença, Portocristo, Cala Rajada, Sant Antoni
i Ciutadella, port aquest darrer en què les inversions previstes
inclouen les tantes vegades solAlicitades “ducs d’Alba”.
(Aplaudiments)
D’aquesta manera es dotarà el dic de Son Blanc d’uns
elements necessaris per assegurar l’augment i l’estabilitat de la
política de captació de creuers turístics.
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ParalAlelament al nostre impuls de la indústria turística i a
unes instalAlacions de nivell, posam el focus a un altre dels
nostres sectors estratègics i, si m’ho permeten, passaré ara de la
mar a la terra, per parlar del sector agrícola.
(Remor de veus)
El primer que vull dir és que aquest govern, en coherència
amb la importància que li atorga, ha agilitat els tràmits perquè
el camp balear fos el primer a cobrar les ajudes europees de la
PAC, 2011, 2012 i 2013. A Mallorca, 19,1 milions d’euros l’any
per a 8.300 beneficiaris; a Menorca, 3,1 milions d’euros per a
400 beneficiaris i a Eivissa i Formentera, 600.000 euros a l’any
per a 300 beneficiaris. A més, aquest govern, el contrari del que
va fer el pacte el qual no fa cofinançar els pagaments a les
ajudes del Pla de desenvolupament rural durant els anys 9 i 10,
amb el risc de perdre el finançament d’Europa, les ha recuperat
i amb un gran esforç ha pagat 20 milions d’euros.

I també hem donat solució a un problema que ens vàrem
trobar damunt la taula a principi d’aquesta legislatura, parl de
l’obertura de la via verda Manacor-Artà; el Govern ha
transformat aquest corredor ferroviari en la primera via verda de
les Illes Balears. Sí, no se’n riguin, vàrem trobar un problema,
varem trobar un problema ...
(Remor de veus)
... i hem transformat el problema...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
... en una gran solució.

Pel que fa a l’aprovació de la PAC, 2014-2020, la
negociació ha estat un èxit, amb una millora del finançament per
a les Illes Balears i s’espera ara el tancament de l’acord
definitiu. S’ha incrementat un 27% els fons finançats per
Europa corresponents als ajuts del Pla de desenvolupament
rural. També s’han intensificat les gestions amb Madrid i
BrusselAles per al reconeixement del fet insular i un increment
de les compensacions a les Illes Balears.
Però, a més de tramitar correctament les ajudes i els
pagaments, és fonamental posar ordre a la legislació en aquest
àmbit. Amb l’aprovació de la Llei agrària, donarem al sector
eines per fer rendible l’activitat, evitar l’abandonament de les
explotacions i assegurar la preservació del medi rural i del
patrimoni natural i cultural; obre les portes al desenvolupament
d’activitats complementàries agroturístiques, de diversificació
de l’activitat agrària i regula també la venda directa de
productes a les pròpies explotacions.
Vull recordar també l’aprovació de la Llei de pesca
marítima, marisqueig i aqüicultura, una llei aprovada amb el
consens dels consells i del sector, la qual contempla mesures
modernes de conservació i de gestió de recursos marins vius;
regula la pesca marítima recreativa; ordena el sector pesquer
professionals; endureix sancions de pesca recreativa i adapta les
sancions en la pesca professional a la realitat insular i a les
característiques de la flota.
També en aquesta legislatura hem aprovat, i amb el màxim
consens possible, el Pla hidrològic el qual manté la protecció de
totes les zones humides, incloses les del 2011, i que cerca
aconseguir l’equilibri entre el bon estat ecològic d’un recurs
fonamental, com és l’aigua i la seva demanda. En aquests
moments es revisen i actualitzen les dades per acomplir la
Directiva marc de l’aigua i fem feina, a més, per ser una de les
primeres comunitats d’Espanya que ho tengui aprovat.
En la línia de l’ordenació jurídica, no vull deixar de referirme a la primera llei que regula el transport per carretera, una llei
necessària per al sector la qual cobreix un buit normatiu
existent.

(Aplaudiments)
Un gran problema, un itinerari amb una llargada de 28,6
quilòmetres, que, en aquest cas, suposa la recuperació de més de
24.000 m2 de zones boscoses, una inversió que ha suposat 5,5
milions d’euros, que serà molt aviat una realitat. Tot això
reflecteix, precisament, que la política de transport públic de
l’anterior legislatura els puc assegurar que encara a data d’avui
la pagam. I repetesc, no només són paraules, encara pagam tots
uns vagons d’una via fantasma o la realització de projectes que
mai no varen veure la llum; no es pot oblidar, perquè no es pot
oblidar, que tot això ens va costar a tots 143 milions d’euros que
no es tenien i que ha estat aquest govern, no l’anterior, qui ho ha
hagut d’afrontar, aquesta realitat, i no ho podem oblidar i no ho
volem oblidar.
(Aplaudiments)
Això no obstant, i a diferència del que va ser a l’anterior
legislatura, hem dut a terme una eficient gestió per mantenir el
servei de transport públic, tant de metro com de tren o
d’autobús; gestió eficaç i responsable, adaptant l’oferta a la
demanda real, i el resultat és que augmenta el nombre de
viatgers, alhora que hem hagut d’ajustar les partides
pressupostàries.
Fa un any vaig iniciar el meu discurs donant les gràcies a tot
el personal de l’IBANAT pel seu treball en l’extinció de
l’incendi de la Serra de Tramuntana, avui, abans de referir-me
a alguns fets de la política en aquesta matèria, vull tornar a
donar-los les gràcies de nou, hem tengut una temporada molt
millor pel que fa a incendis i em consta que per a això és
fonamental la feina de prevenció que es du a terme. Malgrat la
situació econòmica a què hem hagut de fer front, s’ha millorat
i modernitzat l’operatiu de mitjans d’extinció i mantingut
l’operatiu de mitjans aeris i terrestres amb l’aposta per
tecnologies d’última generació.
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En matèria d’Emergències, al llarg d’enguany s’ha unificat
al centre de Sa Coma tot el material i la part administrativa del
Govern balear a l’illa d’Eivissa. Actualment hi ha tres membres
de la unitat operativa que han donat el seu suport als diferents
organismes que intervenen quan es declara una emergència. Per
primera vegada Eivissa comptarà presencialment amb dos
gestors telefònics per augmentar el suport als organismes que hi
actuen, en aquest moment ja es prepara la seva contractació. Es
preveu realitzar un procés de selecció el pròxim mes de
novembre per iniciar, amb temps suficient, la seva formació i
que puguin començar a principis de l’any 2015.
Però les nostres polítiques de protecció del medi ambient
van molt més enllà i per primer cop en aquesta legislatura
s’aborden plans rigorosos de conservació i ordenació en el
nostre patrimoni natural. Hem elaborat el primer Pla forestal, els
vull recordar que érem l’única comunitat que no disposava
d’una planificació semblant; idò bé, aquest pla forestal entrarà
en vigor l’any 2015, un compromís electoral i una necessitat per
a la gestió activa del 45% del territori de la nostra comunitat
autònoma. Gestió activa del bosc i impuls a la biomassa com a
energia renovable, així les Illes Balears, ho torn repetir, érem
l’única comunitat sense un pla forestal.
Així mateix, hem colAlaborat i elaborat el Pla d’acció de
canvi climàtic, document que recull mesures necessàries per a
la reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera, l’objectiu és
la reducció del 20% de les emissions per a l’any 2020. Els
sectors més importants en els quals s’han de dur a terme
aquestes mesures de reducció són l’energètic i el de transport.
Una cosa molt important i que reflecteix el caràcter d’aquest
govern i les seves ganes de canviar les coses és l’esdevingut en
el si de la Comissió Balear de Medi Ambient, durant aquesta
legislatura s’han agilitat els tràmits per decidir sobre els
projectes i resoldre així la paràlisi d’aquest organisme durant la
passada legislatura; s’han reduït notablement els terminis per
resoldre aquests expedients, tots volíem una administració més
eficient i és el que hem fet. L’agost del 2011 hi havia 777
expedients oberts, l’agost del 2014 n’hi ha 300, pendents
majoritàriament de l’aportació de documentació per part dels
promotors o d’ajuntaments o de consells.
És precisament a la Comissió Balear de Medi Ambient on
més clarament s’ha apostat i s’han posat de manifest els
arguments d’aquest govern contra les prospeccions, no tenim
dubtes respecte d’això. I vull reiterar, avui, en aquesta cambra
i en aquest debat, que no volem prospeccions, que ho hem dit
clarament...
(Aplaudiments)
No volem prospeccions, ho hem dit clarament, per activa i
per passiva, i que fem feina perquè no es duguin a terme; ho
hem dit al Govern d’Espanya i li ho direm les vegades que faci
falta, no volem prospeccions a les nostres aigües.
I ja per acabar amb aquest capítol que tracta del territori, em
referiré a un altre compromís que també hem complert, en
iniciar la legislatura hi havia una única comunitat autònoma
que, com altres lleis, no tenia llei, en aquest cas no tenia llei del
sòl. Inexplicable, excepte pels que vàrem patir un govern en sis
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direccions o el que és el mateix un govern sense direcció per
anulAlació de direccions.
(Aplaudiments)
La Llei reguladora de l’ordenació i ús del sòl és, per tant, la
primera regulació íntegra de l’ordenació urbanística a les Illes
Balears.
(Remor de veus)
Un altre compromís complert, una llei que simplifica els
tràmits administratius d’actuacions menors, unifica la norma
dispersa vigent actualment i endureix les sancions per
indisciplina urbanística. No suposa ni una passa enrera en la
protecció del territori, perquè aquest govern sí que protegeix la
nostra terra, aquest govern sí.
(Aplaudiments)
Els parlaré ara de la nostra política en relació amb la Unió
Europea. En colAlaboració amb totes les conselleries, pel que fa
referència a assumptes europeus, fem feina per continuar al
capdavant de la presidència de la delegació espanyola del
Comitè de les Regions, assumida per primera vegada en la
història d’aquesta democràcia per les Illes Balears el passat 8
d’octubre i que lideram fins al mes de desembre d’aquest mateix
any 2014. En les actuacions en defensa dels interessos de les
Illes Balears a la legislació europea, incloent un tractament
específic per la insularitat, i amb la presidència de l’Euroregió
Pirineus-Mediterrània que el Govern balear també presideix des
del 5 de maig fins al mes d’octubre de l’any 2015; durant aquest
mandat el nostre major repte és convertir aquesta euroregió en
un veritable territori de projectes cofinançats amb fons de la
Unió Europea.
Hem de ser capaços d’obtenir encara més fons europeus per
poder realitzar els nostres projectes. Des del Govern de les Illes
Balears fem feina activament amb l’objectiu de traslladar a les
institucions europees les nostres necessitats específiques, com
és el reconeixement del fet insular com a factor diferenciador,
així com també la nostra reivindicació d’un tractament específic
i compensatori dels desavantatges permanents i estructurals que
pateixen les regions insulars. Fem feina per construir un
projecte social europeu en el desenvolupament i execució de
Balears 2020; en la creació d’un cos tècnic especialista en
assumptes europeus; en reenfocar el Consorci del Centre
Balears Europa; en potenciar la delegació del Govern a
BrusselAles i augmentar la nostra influència a través de la
participació en el Comitè de les Regions Pirineus-Mediterrània,
via les seves comissions Intermediterrània i de les Illes i en la
colAlaboració amb el sector empresarial a la Xarxa Eurocambres,
a la Xarxa de cambres insulars i el Consell Econòmic i Social
Europeu.
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Senyores i senyors diputats, és aquesta una legislatura de
canvis, canvis de veritat, canvis estructurals, pròximament
entrarà en el tràmit parlamentari el Projecte de llei aprovat pel
Consell de Govern el passat dia 10 d’octubre, en què proposam
una reducció del nombre de diputats en aquesta cambra. És una
proposta bona, és una proposta que no resta democràcia, sinó
que ens permetrà fer el mateix amb un estalvi de més de 7
milions d’euros, per fer exactament el mateix; passaríem de 59
a 43 diputats, és a dir, 16 diputats menys. Aquesta és una
legislatura de canvis i ho serà més si donen suport a aquesta
proposta.
Els deman una nova reflexió, perquè és, ni més ni menys, el
que la societat ens reclama avui en dia. La gent del carrer estic
segur que ho firmaria tot d’una, ara mateix, depèn de vostès. No
s’amaguin darrera excuses de mal venedor en el seu no a una
demanda de la majoria, ...

(Aplaudiments i remor de veus)
Vull recordar que quan vàrem començar, aquesta comunitat
era l’única d’Espanya que no tenia llei del sòl i nosaltres l’hem
aprovada, igual que hem aprovat la Llei de caça i pesca fluvial;
la Llei de transport; la Llei audiovisual; la Llei de símbols; hem
millorat la Llei de capitalitat de Palma; hem aprovat el Pla
hidrològic de les Illes Balears; la Llei de serveis socials; la Llei
del sector instrumental;...
(Remor de veus)
... la Llei de l’Ens Públic de Radiotelevisió; la Llei de suport
a l’emprenedor i la micro, petita i mitjana empresa; la Llei de
funció pública; la Llei de mobilitat interadministrativa; la Llei
de simplificació administrativa...
LA SRA. PRESIDENTA:

(Remor de veus)
Silenci, per favor.
... és a la seva disposició que en aquesta cambra hi hagi una
reducció del nombre de diputats. Aquesta bancada, el Partit
Popular, votarà a favor d’una reducció del nombre de diputats,
encara hi són a temps de definir el que la majoria vol, podem fer
més amb menys.
(Aplaudiments)
Aquesta, senyories, és la legislatura de la gestió i en el darrer
debat de política general de la legislatura vull agrair i vull
reconèixer la feina dels consellers i dels directors generals, els
que hi són ara i dels que han format part del meu govern durant
aquests tres anys, els quals en les pitjors circumstàncies
possibles han fet feina sense descans per situar les Illes Balears
al capdavant de la recuperació econòmica d’Espanya. Amb
aquestes circumstàncies adverses, aquestes dificultats que hem
tengut i que tenim, aquest atreviment per afrontar els canvis de
veres, és el que ens ha fet i ens ha de fer sentir-nos més que
orgullosos. Ho hem fet, conselleres i consellers i amics diputats,
contracorrent, en tot moment; no ho hem tengut gens fàcil en el
camí, però ho hem fet tots. Avui, malgrat molts, la nostra gestió
ens avala.
Vull donar les gràcies, per tant, a tots, per haver sabut estar
a l’alçada dels nostres ciutadans i de la nostra terra, malgrat les
grandíssimes dificultats.
Moltes gràcies, conselleres, moltes gràcies consellers.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
Vull recordar que vàrem començar la legislatura i per no
haver-hi no hi havia ni pressuposts aprovats, sinó prorrogats, a
causa de la incapacitat i la inoperància de l’anterior govern de
fer front a la crisi. Aquest govern el primer que va fer, el primer,
és aprovar la llei de cobertura d’operacions financeres en
període de pròrroga pressupostària, perquè no hi havia
pressuposts aprovats, estaven prorrogats. Aquest govern va
aprovar els pressuposts per a l’any 2012, per a l’any 2013, per
a l’any 2014 i aviat, d’aquí a unes setmanes, aprovarà, aquí
mateix, els pressuposts corresponents a l’exercici 2015. El que
és normal per a uns, resulta impossible per a altres.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
... en matèria d’activitats; la Llei de coordinació de policies;
la Llei d’emergències; la Llei de suport a la dona embarassada;
la Llei de turisme; la Llei de cans d’assistència; la Llei de pesca
marítima, marisqueig i aqüicultura; la Llei de finançament dels
consells...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, silenci, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
...; la Llei de ports; la Llei d’emergències; la Llei de mines;
la Llei del joc; la Llei de comerç; la Llei agrària, i aprovarem,
en el que queda d’aquesta legislatura, la llei de finances, la llei
de refundició de normes, la llei de successió intestada i la llei de
mecenatge.
(Aplaudiments)
Senyores i senyors diputats, aquesta comunitat necessitava
un gran canvi i aquest gran canvi es produeix gràcies a una bona
feina, a una feina ben feta. Hem complert el nostre programa,
els canvis estructurals comencen a donar els seus resultats i que
el camí que ens queda per recórrer, que és molt, no ens
impedeixi ni veure, ni recordar d’on venim i perquè som aquí,
perquè és precisament això el que dóna valor a tot el realitzat
per aquest govern en aquesta legislatura.
Senyores i senyors diputats, si continuam fent feina en
aquesta línia, si continuam essent atrevits, valents i ambiciosos
en els canvis, ningú, ni res no ens impedirà guanyar el futur que
la majoria vol per a les nostres Illes Balears.
Moltes gràcies.
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(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores i senyors diputats, se suspèn la sessió fins a les
cinc i mitja de l’horabaixa, en què ja hauran transcorregut quatre
hores. Fins després.
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores diputades, senyors diputats, començam amb les
intervencions dels grups parlamentaris, que tendran trenta
minuts cadascun.
Començam amb la intervenció del Grup parlamentari
Socialista, per trenta minuts. Té la paraula la Sra. Francina
Armengol.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Sra. Presidenta, president, diputats i diputades, convidats,
ciutadans que seguiu el debat. ¿S’han demanat per qui fem
aquest debat? Aquest matí hem escoltat un president encantat
d’haver-se conegut, lluny de la realitat que pateixen els
ciutadans. ¿Saben a qui m’ha recordat?, a aquella madrastra que
s’enlluernava amb la seva pròpia imatge, però estava
terroritzada que algú la superàs. I com la madrastra, avui el
president Bauzá ha tallat el coll a qui creia que el superava.
I quin ciutadà es pot fiar d’un president que lo únic que li
importa és ell mateix; que conta un conte que no té res a veure
amb el que pateixen els que estan fora d’aquesta cambra?
El mirall del president només són noves promeses, perquè el seu
balanç d’aquests tres anys no té res a destacar.
Promeses fiscals, promeses en educació, promeses amb les
prospeccions, promeses electorals president, com les del 2011.
Per això crec que hem de ser francs, hem de dir a la societat a
on som. Quina és la realitat que vivim a Balears.
Per això, jo vull fer aquest debat amb la gent i per a la gent
de Menorca, d’Eivissa, de Formentera i de Mallorca. I als
ciutadans i ciutadanes de les quatre illes els dic, de tot cor,
gràcies. Gràcies perquè fa tres anys i quatre mesos ningú no
hagués imaginat que la solidaritat de tantes persones
individuals, d’associacions, d’empreses i de famílies anònimes
havia de ser fonamental per afrontar el temps que vivim.
Els ciutadans que m’escoltin coincidiran que vivim un temps
marcat per l’atur, la precarietat laboral i salaris més baixos, amb
menys expectatives pels joves, més difícils per a molts de
sectors econòmics que en el 2011. Per primera vegada vivim un
moment històric on s’ha romput el contracte social, on pares i
mares veuen amb tristesa i impotència com els seus fills viuran
pitjor que ells mateixos!
Els experts ho defineixen com de fractura social, de ruptura
dels acords de l’inici de la democràcia, que cercaven el benestar
i el progrés social de tots, amb l’educació i la sanitat com a
grans pilars, i amb una economia social i de mercat. Tot això
sembla trencat, jo diria fins i tot fet a bocins.
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El preu que estam pagant per aquesta fractura és un cost
social altíssim, que paga la gent. I si no ha estat encara més
profund, ha estat per la força de la societat, per la solidaritat i la
defensa dels valors més universals, que han evitat un mal molt
pitjor. Ningú no va poder pensar fins a on arribaria la injustícia,
que ha anat creant una societat més desigual en un món sempre
més injust. Però tampoc com de lluny aniria la tasca de molts de
ciutadanes i ciutadans, que heu decidit no rendir-vos davant la
pobresa, davant l’exclusió, l’atur de llarga durada i la fam
infantil que han anat causant les retallades d’aquest govern.
No puc dir altra cosa que gràcies a persones que guanyant
menys, fent més hores de feina en condicions sempre més
precàries, han volgut tirar endavant. Sé que us sentiu traïts per
polítiques que han fet malbé les vostres vides, però també sé
que això pot canviar.
I, com sempre, en períodes difícils qui perd més són les
dones. Gràcies a totes, perquè sé que en molts de casos heu
cuidat dels majors i dels infants, i al mateix temps heu continuat
treballant i lluitant pels vostres drets en un moment de retallada
de llibertats per totes nosaltres.
També al personal sanitari que ha tractat a malalts
preservant la qualitat tot i les polítiques d’"austericidi" a la
sanitat pública. I a les ONG per posar-se a treballar al costat de
la pobresa, dels més desfavorits, per la incompareixença del
govern.
Gràcies de tot cor als pensionistes per surar fills i néts, no sé
que hagués passat sense vosaltres. Gràcies a tots els que han
batallat per evitar els desnonaments de persones que el sistema
ha deixat tirades.
I no vull oblidar la tasca de molts d’emprenedors que han
seguit obrint i lluitant per crear riquesa i ocupació estable, que
n’hi ha en aquesta terra, i molts.
I gràcies als que han seguit treballant per la cultura, editant
llibres, organitzant exposicions, fent concerts, inventant per
mostrar bon teatre malgrat haver perdut qualsevol ajut i patir el
21% d’IVA cultural. Se’ls ha de tractar d’herois. Sense cultura,
no hi pot haver progrés.
(Alguns aplaudiments)
Gràcies als pares i mares, als estudiants, als docents i a totes
les associacions i agents socials que els representen per defensar
l’educació de tots. I als treballadors públics, per fer feina amb
molts menys recursos oferint un servei de qualitat.
Gràcies a tots en nom dels socialistes.
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Segur que em deix molta gent, però tres anys després de
l’inici de la legislatura, i ara que és l’hora del balanç, vull fer un
reconeixement a una societat que ha caminat moltíssimes passes
per endavant dels polítics que ens governen; una societat, que
front a un govern i unes polítiques del partit popular que s’han
basat en retallar l’estat del benestar i en crear conflictes on mai
n’hi havia hagut en trenta anys d’autonomia, ha cercat
solucions, propostes i alternatives. Ha estat solidària, sense
mirar el color de la pell, sense amagar-se quan ha calgut donar
la cara, mobilitzada contra injustícies com el cas Alpha Pam ...
(Alguns aplaudiments)
... pel dret a decidir de les dones i per aturar la reforma
laboral, contra la persecució dels que defensen drets com el de
la vaga i contra disbarats com la modificació de la Llei de
funció pública i la Llei de símbols.
Gràcies pel coratge que heu mostrat contra les retallades,
gràcies pel seny front a les polítiques sense cap ni peus d’aquest
govern.
Gràcies, ciutadans i ciutadanes, per demostrar que es poden
canviar les coses, que per molt que diguin, hi ha alternativa a les
polítiques del dolor, de l’austeritat i dels retalls. Heu donat una
lliçó, una lliçó per a la política, per als que estimam la política,
per a la gent que estima aquesta terra com jo l’estim. I com que
jo m’estim les meves illes, m’estim Formentera, Menorca,
Mallorca i Eivissa, crec que la majoria que viviu a cada un dels
vostres pobles i de les vostres ciutats em reconeixerà que no han
estat tres anys normals.
No hi ha res de normal quan arribam a l’extrem que hi ha
persones que gairebé es juguen la vida per uns ideals, entre la
indiferència generalitzada dels que governen. No han estat tres
anys normals quan centenars i centenars de docents renuncien
durant setmanes al seu sou per una educació per a tots, pública
i de qualitat. Tres anys que són una lliçó d’ideals a les places i
a les manifestacions, amb un esperit de llibertat, solidaritat i
justícia que recorda la força de la política en democràcia.
La democràcia, en bones mans, és l’arma més poderosa i
més pacífica per millorar la vida de les persones.
(Alguns aplaudiments)
I els socialistes, els socialistes des d’allà a on resideix la
sobirania del poble, hem treballat tres anys i mig per traslladar
aquest desig de la societat de canviar les coses, fent política
front a una majoria absoluta, que com sempre que succeeix en
aquesta terra, acaba sent una pèssima medicina per a la nostra
societat. Sempre, sempre aquesta gran majoria acaba anulAlant
qualsevol possibilitat d’esperança o es perd en deliris que
deriven freqüentment en corrupció. I, a més, posa en evidència
que l’eslògan de que amb majories absolutes hi ha millor gestió
és això, només un eslògan electoral.
Escoltant als ciutadans hem plantejat reformes de caire fiscal
progressiu per poder distribuir millor el cost social que hem
estat patint, ha estat que no. Quan hem plantejat alternatives a
la retallada de docents i de personal sanitari, ha estat que no. No
és normal que sempre que planteges una alternativa, la majoria

absoluta digui sempre que no. Dir no a tot és una recepta
nefasta, fa mal a la democràcia, sobretot quan es governa
mitjançant decrets llei, imposant i mai dialogant.
Aquesta manera de fer necessita d’una altra política, amb
molt més seny que la política dels despatxos i d’aquest
parlament segrestat per una majoria absolutista; una política que
faci possible canvis reals, que ens tornin al que ha estat el marc
de progrés d’Europa en aquest darrer segle. I aquest canvi és
possible. Ho he viscut en primera persona a moltes reunions a
les quals he participat amb colAlectius de tots els sectors de les
quatre illes, i el que m’han transmès és esperança i necessitat de
canviar; colAlectius, persones al cap i a la fi, que han donat la
cara per aquestes illes, pels seus serveis públics, pels drets de
ciutadania més elementals.
I ho han fet durant tres anys llarguíssims, duríssims, plens de
conflictes, plens de moments difícils. Com aquell moment en
què tanta gent va sortir al carrer per evitar el tancament de
l’Hospital General i el de l'Hospital Joan March. Com aquell
moment en què la gent del tercer sector va venir aquí a protestar
i a exigir una resposta davant la manca total de suport del
govern.
(Remor de veus)
I a mi una de les coses que m’ha indignat i entristit ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, per favor.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
... més ha estat veure com el Parlament s’ha blindat, sense
deixar que la gent es pogués acostar a les portes de la casa que
en teoria els representa.
Però la gent no s’ha rendit. Alguna cosa estava passant
perquè la gent es reunís a la plaça d’Espanya durant setmanes
o quan els sindicats sortien al carrer contra la reforma laboral.
Alguna cosa ha estat passant quan centenars de veïns protesten
contra el projecte de Port des Molinar i alguna cosa s’estava
movent quan centenars de persones ho feren contra l’hotel de Sa
Ràpita, a les portes d'Es Trenc. I quan els docents es declararen
en vaga després de la imposició del TIL és perquè el món
educatiu va dir: ja n’hi ha prou!
(Aplaudiments)
La gent ha dit ja n’hi ha prou per la nova macro carretera a
Menorca o per les promeses incomplides per la radioteràpia
d’Eivissa, que avui ha tornat prometre com l’any passat, o per
les depuradores que s’havien de fer i que Madrid mai no ha
pagat.
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Han passat coses i estan passant coses. Dissabte torna a
haver-hi una manifestació contra els sondejos petrolífers perquè
vostè no ha fet res per aturar-los.
Alguna cosa ha passat aquests tres anys perquè hi hagi hagut
la manifestació més gran de la nostra història tenyida de verd,
però sobretot per juntar milers de persones que mai abans
s’havien manifestat a les nostres illes: ...
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mercat laboral després de la darrera reforma de Rajoy. A
Balears ha servit per substituir contractes a temps complet per
contractes a temps parcial. I per la gent que ha perdut la feina,
la resposta és insultant. Aquest govern dedica zero euros de fons
propis a polítiques de suport als aturats. No hi ha una política
per a la reinserció dels aturats de llarga durada, i això acaba
provocant que moltes famílies tenguin tots els seus membres a
l’atur, amb moltes persones sense prestacions, amb greus
situacions d’exclusió social.

(Aplaudiments)
... gent major, gent jove, gent de tots els colors i de tots els
sentiments, gent en definitiva amb un únic anhel que jo també
tenc: les coses han de ser i poden ser diferents.
Han estat milers i milers de ciutadans que a un moment o a
un altre de la legislatura han fet camí pel canvi, i no ho han fet
només per tenir unes idees i uns valors, o per defensar que un
altre món és possible o pel fet d’abanderar uns colors polítics,
sindicals o associatius.
No ho han fet pels vots, ni pels partits a què pertanyen, ni per
una ideologia concreta, sinó per les esperances comunes que
tenen, i que comparteixen encara que siguin d’ideologies
diferents.
Estic parlant de gent jove i urbana, de gent major de pobles
de l’interior de Menorca, de Mallorca, d’Eivissa i de
Formentera, de persones tant del món empresarial com de
l’educatiu, del tercer sector o del comerç. Tots, tots han
abanderat lluites comunes perquè el que els uneix ha estat molt
més fort que els que els separa, i els ha unit la voluntat de
canviar. La voluntat que ha de forjar una nova majoria el 2015.
(Alguns aplaudiments)
Una majoria que, si som presidenta, veurà un canvi segur i
possible... Primer, des del consens i el diàleg, refundarem de
nou el contracte social entre tots que s’ha romput aquests tres
anys. Segon, Recuperarem l’estat del benestar i els serveis
públics essencials. Tercer. Ho farem des de les bases d’una
economia social i de mercat. Quart. Treballarem per recuperar
el poder adquisitiu de la classe mitjana i treballadora. Cinquè.
Lluitarem contra l’atur i la pobresa, amb la creació d’ocupació
i reintegració en el mercat laboral dels aturats com a primera
prioritat.
L’esperit del diàleg, del consens i dels pactes han de ser els
elements transversals per a la propera legislatura. Per assegurar
el diàleg social, per afrontar reptes com la millora del sistema
de finançament, per un pacte educatiu i després d’haver escoltat
el president, he de recordar el que és obvi: per arribar a un pacte
educatiu s’ha de dialogar, i vostè, vostè en tota la legislatura no
s'ha volgut seure ni una sola vegada amb la comunitat educativa.
De quin pacte ens parla?
Diàleg és el que s’ha demanat aquests tres anys. I des de la
pau social és molt més fàcil concentrar-se en la primera prioritat
de la gent, que és l’atur i les dificultats per tornar a tenir una
feina si estàs aturat des de fa temps, per molt que el Partit
Popular presenti la baixada de l’atur amb optimisme. L’atur ha
baixat a canvi de més explotació laboral, i això les persones que
ens escolten ho saben. Hi ha una degradació progressiva del

Menys atur a canvi de més explotació, abandonament total
de les polítiques públiques per ajudar als aturats, i sobretot, un
desinterès absolut per ajudar a la generació més jove perquè
tengui millors expectatives de futur. Els contaré un exemple: al
SOIB hi ha més de 6.500 joves inscrits a l’atur. ¿Saben quants
s'han inscrits per accedir al Programa de garantia juvenil?
Menys de 100! Jo crec que no es pot entendre que amb la
situació d’atur que he descrit, que encara se cerquin conflictes
quan el principal no s’ha ni abordat.
I l’educació ha estat un conflicte creat artificialment des del
Consolat de la Mar, alimentat pel primer mandatari d’aquesta
comunitat, amb un rebuig total de la societat, i que només ha
aturat, de moment, la combinació de la voluntat de milers de
ciutadans i les sentències del Tribunal Superior de Justícia de
les Balears. L’objectiu ha estat degradar l’educació per degradar
la cohesió social, degradar la nostra identitat, la nostra llengua.
I l’arma principal han estat les retallades i el TIL que, per cert,
no s’ha anomenat en el discurs del president.
S’han acomiadat mil professors, s’han augmentat les ràtios,
s’ha torpedinat l’autonomia dels centres amb projectes imposats
directament per decret llei, s’han retallat 120 milions d’euros de
l'educació pública, s'han deixat de banda programes de suport
especial, han reduït les beques i s’han deixat de fer noves
infraestructures i de millorar-ne d’altres.
El consens s’ha de restablir de forma urgent. Des de fa
mesos treballam per contribuir a un pacte educatiu que adopti
mesures contra l’abandonament escolar, que és el problema,
primer problema que té l’educació.
(Alguns aplaudiments)
Amb un pla integral de millora dels resultats educatius, amb
una educació que ha de ser inclusiva, proposant una alternativa
clara en l’aprenentatge de llengües que passa, sens dubte, pel
plurilingüisme, però amb recursos adients i amb respecte a
l’autonomia dels centres.
Jo no enganaré a ningú: recuperar i garantir l’Estat del
benestar no serà una tasca de dos dies. S’han fet retallades
profundes, s'ha modificat el model de salut i, per tant, cal una
feina a mig termini. És imponderable retornar a una sanitat
pública i universal, que garanteixi l’accés a la salut a tothom. La
salut ha de deixar de ser un privilegi per tornar a ser un dret.
(Alguns aplaudiments)
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Hem de retornar la seguretat que tenim una sanitat al servei
dels ciutadans i no del dèficit públic. Garantir un temps de
demora raonable, rebaixar les llistes d’espera, que aquest mes
de juny afectaven més de 120.000 ciutadans, rebaixar-les
almenys als nivells del 2011. Retornar els pilars del benestar
que tant ha reclamat la societat és augmentar la despesa per
càpita en salut -una de les més baixes d’Espanya-, obrir els
centres de salut també els capvespres, fer retrocedir els
copagaments i tornar a incloure les més de 20.000 persones
excloses del sistema durant aquests tres anys.
Aprofundir en la recerca en salut ens ha de fer apostar de
forma decidida per una facultat pública de Medicina, que doni
possibilitats a molts estudiants de les illes i de fora, que aprofiti
veritablement les instalAlacions de l’Hospital de Son Espases i
ens permeti apostar per coneixements que ens donin valor
afegit.
Reforçar el benestar també passa per reactivar un projecte
sociosanitari com el de Son Dureta del qual el Partit Popular no
ha estat capaç ni d’aconseguir la titularitat per a les illes en
aquests anys, ni una gestió feta, un fracàs rotund que es repeteix
amb altres obres del partit popular, com en el cas del Palau de
Congressos de Palma.
Però desgraciadament continuen apostant per grans
infraestructures. Ara anuncien un gran centre comercial a Ses
Fontanelles que pot significar la mort del petit i mitjà comerç de
Palma. Necessitam un altre model comercial, no ho podem fiar
tot a un model de grans superfícies, ni a projectes que van
contra la nostra sostenibilitat territorial i ambiental.
La igualtat entre homes i dones ha estat un dels elements que
més ha patit per les retallades. El desequilibri ha tornat créixer,
la fractura s’ha tornat fer grossa. I dins aquesta fractura, no hi ha
res més dramàtic que la violència de gènere. Esper poder estar
a l’alçada de totes les dones que sofreixen en silenci, que són
víctimes de maltractament, i que un govern ha d’acompanyar,
ha d’ajudar, però sobretot ha de posar recursos per poder
prevenir.
Jo crec en una economia social i de mercat que ha fet durant
dècades a Europa el model de referència de benestar. Crec que
és la manca de creixement, com ara, la que causa que es dispari
el dèficit i el deute, i no al contrari, i, per tant, hem de fer
polítiques públiques amb marcat caire social que permetin
tornar al creixement, que la gent vegi que si les coses van bé
recuperaran el poder adquisitiu, recuperaran el més senzill i el
més important: poder tenir un pla de vida.
Créixer des dels estímuls públics quan l’economia privada
és massa feble. Aquest és un repte al que nosaltres hem de
contribuir amb l’obtenció d’ingressos per invertir i distribuir
riquesa, que generi activitat, i fer-ho activant un nou model de
creixement.
És crucial per això la batalla contra el frau fiscal. I és crucial
continuar millorant el sistema de finançament per a corregir els
dèficits històrics. Però això s’ha d’acompanyar per l’aprovació
d’un nou règim especial per a Balears, recuperant les inversions
estatutàries. Hem de fer una reforma fiscal per generar ingressos
dels que més contaminen i dels que més guanyen. I no com

vostè proposa, que després de retallar els serveis públics bàsics
d’aquesta comunitat autònoma, ens anuncia continuar amb les
retallades i rebaixar els imposts als de sempre perquè té a
l’horitzó unes eleccions autonòmiques.
(Alguns aplaudiments)
I del que no diu ni paraula, i és fonamental, és que no podem
perdre ni un euro més de Madrid. I ho dic perquè aquesta
legislatura els ciutadans de Balears han deixat de rebre almenys
1.000 milions d’euros en inversions en sectors clau per a
l’economia com el turisme o la innovació per la incapacitat del
govern actual.
(Alguns aplaudiments)
I si hem de tenir una veu molt més forta a Madrid de la que
ha tengut aquest govern, que de fet ha estat inexistent,
necessitam fer una planificació per als propers vint anys en
matèria turística. Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera són
quatre illes d’èxit, però de cada vegada amb una temporada més
curta, amb un turisme de masses que competeix per preu amb
altres destinacions i amb polítiques com el tot inclòs que
perjudiquen bona part de l’oferta complementària.
Necessitam un model que permeti conviure a empresaris i
treballadors, el sector d’allotjament i l’oferta complementària.
Per això hem de regular el tot inclòs amb criteris de qualitat, de
major i millor contractació. El turisme és cosa de tots i
necessita del consens de tothom.
Hem de fer plantejaments globals de futur. Consolidar i
millorar el producte actual, però potenciar-ne d’altres. Hem de
promocionar les illes amb allò que ens dóna valor afegit,
invertint en creació de producte turístic lligat per exemple a la
gastronomia, la natura, l’esport, el patrimoni, el paisatge,
l’agricultura o la cultura. Potenciar les illes amb el que ens
diferencia, com la Reserva de la Biosfera de Menorca, el
Patrimoni Mundial de Vila o la Serra de Tramuntana que
aconseguírem a la passada legislatura, i hem de treballar perquè
el casc històric de Palma sigui també Patrimoni de la
Humanitat.
Hem de donar valor afegit a la nostra primera indústria,
complementant-la amb sectors emergents, hem de repensar les
possibilitats de reindustrialització, igualment que haurem de
cercar fórmules vàlides perquè el sector primari no desapareixi,
perquè entre moltes d’altres coses és imprescindible per a la
conservació del nostre paisatge i de les nostres arrels. Hem de
potenciar la innovació, rellançar sectors com l’audiovisual, i ho
hem de fer amb unes infraestructures de les quals és fonamental
poder participar, precisament ara que vivim un procés de
privatització d’AENA, que ni tan sols ha anomenat.
A més, necessitam una política estratègica tant des dels
nostres aeroports i ports, com des del punt de vista de la
connectivitat, tant pels passatgers com per a les nostres
empreses, amb una nova regulació que garanteixi rutes i un
sistema de preus just d’acord amb les necessitats de la nostra
societat.
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I si hem de reforçar la nostra primera indústria, també hem
de desenvolupar eines contra la desigualtat amb urgència, que
és la problemàtica més greu que ha generat aquesta profunda
crisi. En aquests darrers mesos, l’economista Thomas Picketty
ha fet que totes les alarmes tornin sonar demostrant que la
desigualtat és la constant que sembla consolidar-se en aquest
segle XXI, amb el risc que els historiadors ja coneixen, que és
el de tornar a les fractures socials que vivíem en el segle XIX.
I això no ho podem acceptar.
I crec que això s’ha de combatre amb un principi evident,
que ningú no ha de quedar exclòs ni fora del sistema, i per això
hem de tenir una mesura de xoc que s’apliqui progressivament,
un nou dret social: una renda bàsica, que s’adapti als nous
perfils de pobresa, que ajudi a reduir aquest forat que cada
vegada es fa més gran. L’objectiu és la inclusió social impulsant
polítiques actives d’ocupació, amb un dret articulat amb
educació, salut, habitatge i serveis socials, que simplifiqui
l’actual sistema de prestacions i amb una clara perspectiva de
gènere. Polítiques per recuperar drets perduts, com en matèria
de dependència, perquè tenim tres mil persones esperant, no hi
ha hagut ni una sola plaça residencial nova, ni una sola plaça
residencial concertada, dependents i discapacitats que han
perdut o han vist rebaixat l’ajut econòmic. I la resposta és clara.
L’aplicació de la Llei de dependència tornarà a ser prioritària la
propera legislatura.
(Alguns aplaudiments)
I en aquest moment de transformació democràtica, és
imprescindible avançar en el nostre model d’arquitectura
institucional que marca l’Estatut i que suposa un major
autogovern per als consells insulars. Amb uns ajuntaments de
proximitat i que siguin els que prestin els serveis més propers,
i amb un sistema molt més democràtic i participatiu, on el
Parlament sigui una eina a l’abast del ciutadà i no el que és ara,
un instrument al servei del Partit Popular.
La propera legislatura serà la de la transparència, una llei
que aprovarem en els primers cent dies.
Aquests són els canvis que esperen els ciutadans: canvis per
combatre les desigualtats,
canvis per estimular el creixement, canvis per preservar el
benestar, canvis per recuperar drets i llibertats.
(Alguns aplaudiments)
Aquesta ha estat una legislatura de pèrdua de drets, de
llibertats retallades, d’imposicions autoritàries com la Llei de
símbols o projectes com el que es va presentar sobre
l’avortament; d’eliminació d’eines de participació social, com
el Consell de la Joventut, o el Consell Econòmic i Social que,
per suposat, recuperarem.
Una legislatura també a on les veus contràries a les
retallades han estat silenciades pels mitjans de ràdio i televisió
públics. Vull primer defensar aquí els professionals d’IB3. Ho
tenen difícil, treballen més per a una eina política que per a un
instrument al servei de la societat. Hem de retornar la pluralitat
a la ràdio i la televisió de tots, ...
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(Alguns aplaudiments)
... ha d’estar dirigida per professionals, i en el terreny, a Eivissa,
a Formentera, a Menorca i a Mallorca. Que informi, que conti
la realitat de la nostra terra, i que promocioni la cultura i la
llengua. Mai, mai no es pot justificar emprar la televisió per
dividir, per apagar la veu dels que discrepen de qui governa.
A set mesos de les eleccions el balanç d’aquesta legislatura
mostra que la política no ha servit per millorar la vida de la gent
en un moment que havia de ser un escut contra la crisi. La
política de l’austeritat ha fet passar el país d’una situació de
crisi a la depressió social. Tocam amb les mans un final de cicle
a 200 dies de les eleccions. I per això m’he dirigit a tots aquells
que han dibuixat el canvi que s’ha de fer possible a partir del
maig.
La gent ha dit clarament el camí que s’ha de seguir.
Nosaltres ho hem traslladat en aquesta cambra amb propostes
que gairebé sempre han tengut el no per resposta. Davant una
política del no hi ha altra alternativa a les retallades, els valors
han sortit del més profund de la nostra societat, valors que han
de ser els que marquin el futur de la nostra comunitat en els
pròxims anys i que canviïn el rumb d’una legislatura dirigida
per un president que va fer promeses que no han estat més que
un brindis al sol, d’un mandatari avui, tres anys després, aïllat
en el Consolat, captiu de la seva megalomania, arrossegat al
precipici de la història per la seva intransigència. Incapaç de
governar per a tothom, ni tan sols per als seus, obsessionat amb
ell mateix, un president que contínuament ha mesclat els
interessos particulars amb l’interès general faltant sovint a la
veritat; una persona amb dificultats per estar al costat de la gent,
entre ell i el poble sempre ha situat la Guàrdia Civil. El defineix
molt que en tota una legislatura no ha anat cap vegada a
l’obertura del curs universitari.
Un president que ha abandonat a la ciutadania a la seva sort
en els tres darrers anys. I que avui s’examina dirigint un govern
que no ha donat explicacions sobre un partit que té a molts dels
seus líders, a molts dels seus responsables d’anteriors governs,
a la corda fluixa, pendents de la justícia, immersos en casos de
corrupció. I amb un fet sense precedents: amb l’expresident
autonòmic a la presó.
Avui, aquest examen que és el debat de política general, el
president l’hauria de passar visitant les urgències de Son
Espases, o un centre d’educació pública a Menorca o
Formentera, o un menjador social d’Eivissa, o les empreses que
tenen dificultats a Mallorca. I en canvi fa demagògia, parlant de
la reducció de diputats quan el que vol dir és reducció de
representativitat, vol dir canviar les regles de joc per continuar
al Consolat, per evitar el canvi que desitja tanta gent.
Tengui-ho clar, amb el nostre vot, no ho aconseguirà,
president.
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(Alguns aplaudiments)
Estic convençuda que s’acosta un temps nou que ens diu que
el futur s’ha d’encarar d’una manera diferent. No pot ser que la
majoria sofreixi mentre una minoria viu millor que mai.
Precisament quan hi ha pocs recursos, quan hi ha crisi,
necessitam governs que sobretot redistribueixin riquesa. I això
és el que la societat demana. Una segona legislatura de Bauzá
no ens la podem permetre.

En canvi, jo estic segura que hi ha una gran majoria social
disposada a lluitar per un futur millor, disposada a somniar una
terra d’oportunitats pels seus fills, disposada com ho estic jo a
no deixar-nos trepitjar, disposats a ser utòpics i a no rendir-nos,
fent nostre el que deia el poeta: “ Tot està per fer i tot és
possible”.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)

En un temps de convulsió política, econòmica i institucional,
podem oferir un canvi segur, amb diàleg, estabilitat, confiança
i pau social. Canviar tot això, canviar aquests darrers tres anys,
suposa tornar als valors de l’esquerra, de la socialdemocràcia,
de l’Europa social que tant manca actualment. Hem de tornar als
valors universals que han fet progressar les societats modernes
per revertir aquesta situació. Jo crec que la majoria que
m’escolta coincidirà: el pitjor que ens pot passar és deixar a la
dreta radical estar al capdavant d’aquesta terra, perquè acaba
derivant en populismes, com estam vivint a tota Europa. Com
alternativa, valors i principis, política al servei de les persones.

LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció ara ... vol intervenir el president del Govern o
passam a la intervenció del grup parlamentari ...?
Passarem a la intervenció del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula el Sr. Gabriel Barceló per un temps de trenta minuts.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sra. Presidenta.

Senyores i senyors diputats, vaig acabant. Els he relatat el
que veu la gent del carrer, perquè qualsevol persona de classe
mitjana, de classe treballadora, sent que el seu futur està més
amenaçat que fa tres anys, i que té cada dia més dificultats. Sent
que aquest govern, en lloc d’ajudar, ha empitjorat les coses. I
que el seu president ha cercat més provocar problemes que
trobar solucions. La gent està decebuda d’aquesta legislatura.
Però parla més que mai de política. La solidaritat i la voluntat
de la gent és la que ha fet front a unes polítiques de retallades
que volen acabar amb el nostre model de benestar.
Jo vull canviar. Jo som una ciutadana que ha vist molta i
molta gent amb ganes de canvi durant aquests tres anys, he anat
a manifestacions plenes d’esperança i ilAlusió, he escoltat la veu
de les persones i de la gent que ha viscut les retallades; setmana
rere setmana he alçat la veu contra unes polítiques que volen
acabar amb el que hem construït entre tots. Jo tenc ilAlusió. Tenc
ganes i tenc forces. Jo crec que el país pot canviar. És més, crec
que el país ha de canviar!
Per això faig una crida a la gent de Menorca, a la gent
d’Eivissa, de Formentera i de Mallorca: la dreta utilitzarà la por,
...

Sr. Bauzá, deu estar content, deu estar content perquè ja té
un lloc a la història, perquè ara ja ho podem dir: vostè haurà
estat el pitjor president de la història de les Illes Balears.
(Alguns aplaudiments)
I això que n'hi ha un que és a la presó.
(Remor de veus i algunes rialles)
Avui matí ens ha dit que estava satisfet. Al mateix temps
que hem sabut que ha aconseguit desfer-se del batlle de Palma.
Les seves lluites pel poder han passat per davant dels ciutadans.
D’això està satisfet?
El balanç del seu desgovern és ben trist, tot ha estat fum,
confusió, imposició i obsessió; incompliments, retallades, fracàs
de gestió i falta de projecte propi de país. Pensi una mica, què
es recordarà d’aquesta legislatura? Què deixa a les futures
generacions? Jo li diré: l’execució d’uns plans dissenyats a
despatxos fora d’aquí, que l’únic que provoquen és més
pobresa, precarietat laboral i privatització dels serveis públics.
I vostè haurà estat l’eina entusiasta per executar aquests plans.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Armengol, acabi, per favor.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Vaig acabant.
... la por, la resignació i l’apatia de molts ciutadans. El seu gran
triomf seria fer-nos creure que no hi ha res a fer, que no hi ha
alternatives, que les coses no poden canviar. Aquests seran els
arguments dels que volen quedar al poder.

I tot això ho haurà fet amb autoritarisme; governant a cop de
decret llei; promovent llistes negres, llistes de treballadors,
llistes d’alumnes, llistes de professors; obrint expedients polítics
als directors d’instituts a Maó o a Marratxí, expedients, per cert,
que han tengut la barra de mantenir oberts durant més d'un any,
malgrat que sabien que es tractava d'una injustícia; aplicant una
política repressiva amb multes, amb detencions d’estudiants;
incentivant els seus sectors més radicals a fer denúncies al més
pur estil del maccarthisme.
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En qualsevol cas, com va dir en aquesta mateixa cambra la
pitjor consellera d'Educació que hem tengut, defenestrada per
cert per seguir les seves ordres: “la història els jutjarà.”
Avui matí ens ha dit que anam per bon camí, que les
previsions de creixement del PIB milloren, l’atur registrat
baixa, estiu rècord de turistes. Vol dir que realment anam bé? O
que més enllà de les grans xifres la realitat és una altra?
És cert que sortirem de la crisi, però, a quin preu? Jo li diré:
al preu d’incrementar cada vegada més la pobresa, les
desigualtats i la precarietat.
Saben que actualment Espanya se situa a la cua d'Europa en
prosperitat i en equitat? Saben que Espanya és el país europeu
amb més desigualtat social? I saben quin lloc ocupam les illes
Balears? Supòs que s’ho imaginen, però per si de cas jo els ho
recordaré: Balears és de les comunitats amb més desigualtat
social.
El que no ha dit avui matí és que la taxa de risc de pobresa
durant el seu mandat ha pujat set punts i ja afecta un de cada
quatre ciutadans. El que no ha dit és que no deixa de créixer el
nombre de famílies amb dificultats per arribar a finals de mes i
una de cada cinc famílies simplement ja no arriba a final de
mes. El que no ha dit és que la renda dels ciutadans està per
davall del 2011, quan vostè entrà al Govern; que en plena
temporada turística hem tengut 65.000 persones d’atur registrat,
un 40% de les quals duen més d’un any aturats i un 38%
d’aquestes no té cap prestació.
El que no ha dit és que tenim un país que veu com els seus
joves han d’emigrar per trobar feina. I tot i que no se’n parli,
molta gent encara perd ca seva. El que no ha dit és que tenim sis
famílies desnonades de la seva llar cada dia. Les seves
polítiques d’austeritat han provocat prescindir de milers de
professionals formats i preparats, d’aquests a qui vostè avui
matí ha agraït la seva feina, no de tots, per cert, com en el debat
de l’any passat, hi ha hagut un colAlectiu exclòs de l’agraïment,
el dels docents, curiós, Sr. Bauzá. Idò bé, els agraeix la feina
però ha tret al carrer 1.200 professionals a sanitat, 400 a serveis
socials, o 1.000 a educació, per posar només alguns exemples.
I tot això passa amb un sistema de finançament que enfonsa
les Illes Balears. Ja sigui amb Aznar, Zapatero o Rajoy, aquesta
situació no canvia. Segons les balances fiscals, i això que en
Montoro ja se’n va preocupar de maquillar-les perquè sortís una
xifra baixa, cada any l’aportació que fem els ciutadans de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera és de 1.483 milions
d’euros, 1.483 milions d’euros que se'n van i no tornen. Però la
realitat és molt pitjor, molt pitjor perquè aquestes xifres, com he
dit, estan maquillades, i la xifra acumulada des del 1986 és d’un
370% del producte interior brut de les Illes Balears.
Aquest greuge fiscal provoca que tenguem el pressupost de
sanitat i serveis socials per habitant més baix de totes les
comunitats. Mentre l’Estat es queda els nostres recursos, les
pensions i els salaris de Balears estan un 10% per davall de la
mitjana espanyola. En qualsevol cas, si una part significativa
d’aquests recursos quedàs aquí, quants de projectes educatius,
socials o sanitaris es podrien dur a terme?
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Bé, i davant això, què fan vostès, Sr. Bauzá, en lloc d’exigir
al Govern espanyol, per totes les vies polítiques i judicials, que
s'acabi aquesta injustícia, l’únic que fa és anar a Madrid a fer
capades. No ha aconseguit el nou règim especial, ni les
inversions estatutàries, ni millorar el finançament. Res. Fracàs
absolut.
Ahir mateix el Govern espanyol ens tornava dir que “ara no
toca”. Hi farà res? I ho hem tornat veure amb els pressuposts del
Govern Rajoy per a 2015, uns comptes que una vegada més
discriminen les Illes Balears, ens deixen a la cua de les
inversions estatals, els darrers, no podem estar més enrere. Hi
farà res?
Avui matí ens ha parlat d’economia. Estic content perquè
convé parlar-ne, i molt. Convé parlar d’on ens duen i on
hauríem d’anar en realitat. El seu model econòmic només du a
l’afebliment i a la privatització dels serveis públics perquè ens
acostumem a tornar pagar per serveis que ja hem pagat via
imposts. El seu model du a la precarietat laboral, perquè la
majoria de llocs de feina que creen són temporals, dels
contractes que s’han fet enguany un 90% son temporals.
N’Aina i na Maria varen ser contractades per una d’aquestes
grans superfícies comercials que a vostè li agrada tant a les
inauguracions, bé, idò, n’Aina va tenir un contracte de tres
setmanes i na Maria va fer feina tres dies. Sí, han sentit bé, un
contracte de tres dies. Això és el que vostès no diuen dels llocs
de feina que es creen. El seu model ens du a un nou fenomen, el
dels treballadors pobres, persones que, malgrat tenir una feina,
estan en risc d’exclusió social, d’aquests tampoc no en parlen.
El seu model ens du una política fiscal que afavoreix els
poderosos, les grans fortunes, les rendes altes i les grans
empreses sempre són les vertaderes beneficiades de les
polítiques fiscals que aplica la dreta.
Avui matí ens ha anunciat una baixada d’imposts. En primer
lloc, constatar que una part d’aquestes mesures les havíem
proposat nosaltres, sense que n’haguessin acceptat cap ni una:
les deduccions a les energies renovables, les deduccions per
investigació, la supressió de les taxes per avaluar la dependència
o incapacitat, fins ara era que no.
En segon lloc, convé recordar que aquesta legislatura vostès
havien pujat pràcticament totes les taxes i imposts, tots. Ara que
som a uns mesos de les eleccions, volen guanyar el favor dels
ciutadans amb una mesura clarament electoralista. Permeti’m
que li digui, amb això no ha estat gaire original, era un guió
previsible, i no enganaran ningú: els ciutadans estan cansats de
ser tractats com a mercaderia electoral.
En tot cas, convé recordar que el Partit Popular ha dedicat
els doblers de les retallades de l'educació i la salut a rescatar els
bancs, a rescatar els mateixos que fins al mateix moment del
rescat es gastaven milers d'euros a traves de targetes negres.
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El seu model ens du a l’enfonsament de la indústria, els ha
interessat més sempre l’economia especulativa que l’economia
productiva, de fet és molt significatiu que avui no ha dedicat ni
una sola paraula al sector industrial, evidentment, perquè no hi
ha res de què bravejar.
El seu model du al creixement de les desigualtats, Càritas
ens recorda al seu informe del 2013 que a les Illes Balears, a
Mallorca, Menorca, Eivissa i a Formentera ha hagut d’atendre
un 17% més de persones desfavorides que l’any passat, que
l’any anterior.
Quina és la seva proposta de futur? Què han sembrat aquests
anys? La seva aposta ha estat molt clara: casinos, grans
superfícies comercials, projectes urbanístics, tornar a la
destrucció del territori i a un turisme sense alt valor afegit, el
cas de Magaluf, amb habitacions a 14 euros, resulta
paradigmàtic.
Un model que fa que amb 13 milions de turistes siguem més
pobres que quan en teníem 5. Hem passat de ser la primera
comunitat en renta per càpita a ser actualment la setena. No és
ben hora que ens plantegem què passa i cap on anam? Que per
què amb 13 milions de turistes tenim una renta per càpita pitjor
que quan en venien 5?
La presentació del nou centre comercial de Ses Fontanelles
a la qual vostè va acudir la setmana passada ho exemplifica tot,
és una oportunitat perduda per posar en valor una zona humida
protegida i apostar per un turisme d'alt valor afegit; és l'estocada
definitiva al comerç local, substituït definitivament per
franquícies i multinacionals; és la mostra de l'autoodi que vostè
tant ha fomentat, canviant un topònim com Ses Fontanelles per
un despersonalitzat “Palma Springs”. És una icona més de la
balearització, una destrossa territorial més, aquesta vegada de la
darrera zona humida del sud de Mallorca; és la constatació que
torna el llop, que l'únic que pretenen es tornar al model de
hipertròfia de la construcció. No han après res d’aquests anys de
crisi?
Avui s’ha presentat com a protector del territori,
sorprenentment avui matí. Quin cinisme! Amb les lleis turística,
comercial, del sòl i agrària han posat les bases per continuar
urbanitzant i construint. Aquest model ja l’hem viscut, ja sabem
on ens duu. I amb aquests projectes, a més, quins llocs de feina
creen? Llocs de feina com els de na Magdalena, que l’han
explotada laboralment a un conegut centre de cerveses de
s’Arenal, on aquest estiu ha fet més hores i ha cobrant manco
del que deia el contracte? Llocs de feina com els d’en José, que
a l’hivern malviu i a l’estiu fa de frega-plats a un hotel obligat
a fer la feina de dues persones? El d’en Daniel que té un
contracte de dues hores setmanals a una pizzeria, tot i que en fa
moltes més, evidentment? Són aquests els llocs de feina que,
segons el president, ens prendrà la gent de fora si els nostres
estudiants no apliquen el TIL?
Perdó, ja no es pot dir TIL, hem de parlar de trilingüisme,
ara TIL és una paraula maleïda! Per cert, és el seu invent, per
molt que ara se’n vulgui desfer.

On són els llocs de feina qualificats? On són els llocs de
feina que els nostres joves preparats cerquen? On és l’aposta per
la recerca, la innovació i les noves tecnologies? Quin és el futur
del que ens queda d’indústria? Quin és el futur del nostre sector
primari? Han de tancar més editorials com la Moll, perquè
apostem per la nostra indústria cultural?
Hi ha veus dins el sector turístic que ja reclamen un
compromís d’obertura dels hotels de mínim vuit mesos l’any,
l’altre dia ho deia l’exconseller, el Sr. Cladera. Hi ha veus
expertes, per exemple, l’economista Miquel Puig, que reclamen
implicació del sector turístic en el benestar general a través d’un
impost sobre estades turístiques. O aplicam premisses de
prosperitat compartida, d’economia del bé comú, de
responsabilitat social, o el futur serà de més desigualtat social
i de més patiment per a les famílies. I el compromís ha de venir
tant de les empreses i com dels governants.
Per cert, ara que parlam de turisme, convé recordar que el
Govern, en aquesta matèria i en moltes altres, interfereix en les
competències pròpies dels consells, és el cas del reglament de
la llei turística, del qual ha parlat avui matí. O que la
transferència de la promoció turística als Consells Insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera de què avui mati ha
bravejat, en realitat té el desacord dels consells, el Consell de
Mallorca ja s’hi ha manifestat; té el rebuig total dels sectors
empresarials de Menorca i d’Eivissa, per mor de la mala dotació
econòmica i de les poques garanties d’autonomia en l’execució
de la competència. Avui mateix vèiem, llegíem als diaris com
el Consell de Menorca també s’afegeix a la crítica i troba que la
dotació per a la promoció no és suficient.
Què necessitaria el país davant la complicada situació social
i econòmica que tenim? Bé, idò hauríem de tenir un president
conscienciat dels problemes de la ciutadania, un president que
cercàs el consens, que lluitàs contra la fractura social, que
volgués ser el president de tothom, que no fos submís al Govern
de l’Estat, que prioritzàs a la seva agenda allò que afecta els
ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, un
president que escoltàs. Però, què tenim en lloc d'això? Tenim un
president que sap “lo que hay que hacer”. Tenim un president
que ha cessat per inútils els qui han seguit les seves ordres;
tenim un president que s'amaga del seu poble; tenim un
president que fa empegueir els seus batles, que ja han dit que no
el volen en campanya electoral. Tenim un president que el batle
de Palma, per no aguantar-lo, se’n va. Tenim un president que
troba un problema per a cada solució. Tenim un president que
no acompleix les seves promeses, com la de la tarifa universal
per al transport aeri entre illes de la qual no se n’ha tornat saber
res més, com la residència a Son Espases per als malalts i
familiars que s’han de desplaçar des de Menorca, Eivissa i
Formentera, de la qual tampoc no se n’ha tornat saber res més.
Un president que parla de seguretat jurídica i de compliment
de sentències però que fa tot el contrari. La seguretat jurídica
d'un president que, després que el TIL hagi estat declarat nul i
suspès pels tribunals, encara vol mantenir la ficció que el seu
trilingüisme és vigent. Idò miri, més de 104 centres educatius ja
el desmenteixen i han aprovat projectes lingüístics sense TIL.
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Recorda el que li dèiem fa un any? Recorda que li dèiem que no
era possible gestionar l’educació del país en contra de tota la
comunitat educativa? Recorda que li dèiem la necessitat
d’arribar a consensos? Que les urnes no el legitimaven per fer
i desfer el que volguessin sense tenir en compte els criteris
pedagògics?
Recorda que li dèiem que havia de substituir la senyora
Camps i el seu equip per la seva mala gestió? Bé, el temps ha
posat cadascú al seu lloc. Els tribunals, la mobilització social i
especialment la feina dels docents –als quals jo sí vull agrair, i
el meu grup vol agrair, la seva preocupació pel futur de
l’educació dels nostres infants–,...
(Alguns aplaudiments)
... idò, com li deia, els tribunals, la mobilització social i els
docents han aconseguit, de fet, redreçar la situació caòtica a què
el Govern ens volia abocar a les aules.
Després d’aquest balanç encara té el cinisme de venir amb
ofertes de pactes educatius, com ha fet avui matí?
Miri, com deia Bertolt Brecht “quin temps aquest en què
encara hem de defensar el que és obvi”.
Per cert, i avui curiosament, a diferència de l’any passat, no
ha dit ni una paraula de regeneració política, és curiós, perquè,
és clar, quina regeneració pot oferir? La regeneració política
dels estómacs agraïts, que proposen els seus a Calvià? La
regeneració política d’aprovar normatives contra la llibertat
d’expressió, contra l’autonomia dels centres escolars i contra la
llibertat de càtedra? La regeneració política d’imposar un
consell de direcció de la ràdio televisió pública, és a dir, la de
tots, en mans exclusivament de consellers del Partit Popular?
Perquè el seu balanç al front d'IB3 és molt indicatiu de la
seva manera de governar. Va posar el senyor Gómez a dirigir
directament la televisió pública des de la Conselleria de
Presidència, al més pur estil dictatorial; després, posa un
exsenador del Partit Popular que deixa la direcció per ser
candidat del Partit Popular a Calvià, i finalment deixa IB3 en
mans d’un càrrec de confiança del Partit Popular de
l'Ajuntament d'Inca. Una mostra, sí senyor, del seu respecte a la
pluralitat i a la imparcialitat.
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persones que esperen especialista i més de 61.000 que esperen
proves diagnòstiques, i al mateix temps que té llits buits i
quiròfans tancats. Per cert, avui no hi ha fet cap referència ni ha
dit una paraula de com ho arreglarà.
En Joan ha hagut d'esperar set mesos perquè li fessin una
prova que li descartàs una malaltia que podia provocar càncer.
Sap l’angoixa que ha hagut de patir en Joan i la seva família?
Sap que si la malaltia d’en Joan finalment hagués estat greu, el
deteriorament després de tants mesos faria més difícil i més cara
la seva recuperació?
A diferència d'altres comunitats les quals s'hi han negat,
vostè ha retirat la targeta sanitària a més de 16.000 persones que
viuen a les Illes Balears, i una part d'aquestes són menors.
Oblida que va signar en aquesta mateixa cambra un pacte per a
la protecció de la infància. Demostra que la seva paraula val
ben poc.
I des del seu Govern practiquen una política d’apartheid: no
sols retiren la targeta sanitària als immigrants, sinó que ha donat
instruccions polítiques que tampoc no els concedeixin rendes
bàsiques. I a més a més, han donat instruccions a les
treballadores socials perquè no ofereixin l'ajuda econòmica a les
famílies de persones amb dependència, no sigui cosa que més
persones s'hi acullin. Presumeix que paga el deute de la
dependència, però no diu que no incorpora ningú a aquesta
prestació econòmica.
Avui ha recordat que ha modificat la llei de Serveis Socials
per poder concertar amb les entitats del tercer sector. De fet, a
petició de les entitats, els donàrem suport a aquesta modificació
de la Llei de serveis socials, però que és el primer que fan
desprès de la seva aprovació? Lleven la gestió del servei
d'autonomia personal a la Federació de Persones amb
Discapacitats Físiques, aquesta és la seva idea de concertar amb
entitats socials.
Per cert, encara es recorden les desafortunades declaracions
de la consellera de Família i Serveis Socials que, per
justificar-ho, explica que els treballadors d’aquesta federació
guanyaven massa. Vostè, que cobra un sou de consellera, dietes
del Parlament i dietes de l’ajuntament, troba que un sou de
1.300 euros nets per a professionals qualificats és elevat.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I les retallades? Vostè ha volgut ser el número 1 de
l'”austericidi”, l'alumne més avantatjat de les retallades, per fer
cas als mateixos que ens deien als ciutadans, a tots, que havíem
viscut per sobre de les nostres possibilitats, ens deien que
havíem viscut per sobre de les nostres possibilitats mentre ells
es gastaven milers d'euros en restaurants, en discoteques, en
llenceria i alcohol a costa de targetes opaques. Bé, idò en lloc de
solucionar els problemes dels ciutadans vostè s'ha estimat més
fer punts davant els poderosos, davant Rajoy i davant la troica.
I li posaré exemples: ha fet pagar als pensionistes els
medicaments que abans no pagaven. El president del ColAlegi
d'Apotecaris adverteix que hi ha jubilats que han deixat de
prendre la seva medicació per no poder pagar. Ha aconseguit
empitjorar la llista d'espera sanitària que es va trobar el 2011,
que ha passat d’esperar 51 dies a 114, que té gairebé 50.000

Però el Sr. Bauzá ens ha fa veure que sí que hi ha doblers
per a allò que interessa al Partit Popular, no hi ha doblers per
cobrir el professorat de baixa, però hi ha doblers per als concerts
educatius amb l’Opus. No hi ha doblers per garantir que tots els
ciutadans tenguin atenció sanitària, però hi ha doblers per
concertar amb clíniques privades. No hi ha doblers per a la
dependència, però sí que hi ha doblers per acabar el Palau de
congressos, 91 milions ens ha dit avui.
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Fa uns dies va alertar del suposat caos dels pactes
d'esquerres i va bravejar de l'estabilitat del Partit Popular.
L'estabilitat que ens ofereix és la que ha tengut l'Ajuntament
d'Eivissa aquesta legislatura?
(Remor de veus)
O l'estabilitat que ha tengut el seu govern?
Jo li recordaré amb tres anys i mig, perquè per ventura
qualcun ja no té memòria: tres consellers de Salut, tres
d'Educació, tres de Serveis Socials, dos d’Economia, dos de
Turisme, tres d'Interior, tres responsables del SOIB, quatre
gerents a l'ib-salut, quatre directors a IB3. Això és estabilitat?
(Remor de veus)
Estabilitat és carregar-se el batle de Palma perquè li fa nosa
i per no obeir les seves ordres?
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Estabilitat és tenir els tribunals escandalitzats de la seva
gestió?
Avui ha agraït la feina als treballadors de l’IBANAT,
després d’haver acomiadat bona part dels treballadors d’Espais
Naturals. Ara els tribunals condemnen aquest govern a
readmetre i a pagar importants quantitats a aquests treballadors,
perquè no varen negociar la reducció del sector públic
instrumental; perquè estaven advertits que duien a terme
centenars d'acomiadaments a les empreses públiques sense les
garanties legals i laborals. Això és bona gestió?
Bona gestió és tenir treballadors públics que cobren per no
anar a fer feina? Bona gestió és acomiadar amb una
indemnització un treballador que li queden pocs mesos per
jubilar-se? És aquesta la bona gestió del Partit Popular de la
qual braveja?
No vulgui prendre el pel als ciutadans: són molt mals
gestors, però molt, ineficaços i amb tics dictatorials!
Però fins aquí hem arribat, ja n'hi ha prou. D'aquí uns mesos
no hi seran, així que és el moment de parlar de futur i el moment
dels agraïments, perquè no tot han de ser retrets, també li volem
donar les gràcies.
Sí, sí, li volem donar les gràcies per tot el que ha fet per
aquest país, un servei impagable. En primer lloc, gràcies perquè
ha aconseguit acabar amb tots els tòpics històrics de la dreta a
Balears. Un dels primers tòpics: que són eficaços i bons gestors.
Ens podem remetre a les sentències laborals o educatives que
han perdut, a com han gestionat la Conselleria d'Educació, els
hospitals, la Simfònica. El Partit Popular només gestiona bé la
salvació dels mals gestors, com Bankia o Caja Madrid.
(Alguns aplaudiments)

Segon tòpic que vostè ha aconseguit vèncer: que les Balears
són de dretes. A les darreres europees vostè aconsegueix que la
dreta perdi les eleccions, aconsegueix el pitjor resultat de la
dreta en trenta anys.
Tercer tòpic: que un govern de dretes es més estable que un
govern d'esquerres, tan estable que un 65% de càrrecs del seu
Govern entre consellers, directors generals, gerents i assessors
ha dimitit o ha estat cessat.
Quart tòpic: que la dreta genera benestar i prosperitat i que
defensa els interessos de la classe mitjana i de les petites
empreses. Idò no, vostès han incrementat les dificultats de les
famílies per arribar a finals de mes i que els sous siguin cada
vegada més baixos. I en tot cas, el que han fet és defensar els
interessos de les grans superfícies comercials com a Sóller, Ses
Fontanelles o Es Coll d'En Rabassa i deixar tirades centenars de
petites empreses.
En segon lloc, gràcies, gràcies també, Sr. Bauzá, molt
especialment perquè mai no havíem estat tan conscients, tan
forts i tan units. Realment vostè ha aconseguit mobilitzar les
consciències, ha provocat un país capaç de treure més 100.000
persones als carrers de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
per defensar l'educació dels seus fills, milers de persones en
defensa de la nostra llengua i la nostra cultura, la nostra
orquestra, els serveis públics, la dignitat laboral.
Ens ha passat allò que deia Gandhi: “Quan hi ha tempesta
els ocellets s'amaguen, però les àguiles volen més alt”. Ara
tenim un país viu, capaç de volar alt, amb aspiracions,
aspiracions que no passen per vostè. I això ens ha encoratjat.
Gràcies.
I per això parlarem d’un futur que, des de MÉS, volem que
avanci en democràcia, en participació, en transparència, en
benestar social, en un model econòmic que no estigui al servei
dels de sempre. Així que el primer que farem, ara que el
naufragi del TIL s'ha consumat, serà dur a terme un pacte
educatiu pensat i preparat amb i per la comunitat educativa. Una
proposta que apostarà per la qualitat i no per les retallades; que
millorarà l'ensenyament de les llengües estrangeres i aplicarà
models d’èxit no imposats, i que respectarà l'autonomia dels
centres.
L’ensenyament de l’anglès serà un dels objectius de la
millora de l’educació en aquest país, però es farà de manera
consensuada amb directors, amb docents, amb pares i mares. Es
farà amb un sistema fonamentat en criteris pedagògics i no en
criteris partidistes, i dotat de recursos suficients. L’ensenyament
de l’anglès deixarà de ser l’excusa per arraconar la nostra
llengua. Sí, Sr. Bauzá, l’únic que està obsessionat amb la idea
que el problema de l’educació és la llengua és vostè, l’únic.
Per això, el nostre objectiu prioritari serà la lluita contra el
fracàs escolar, amb els recursos que calguin, amb l'esforç que
calgui i amb el diàleg que calgui.
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La segona qüestió que plantejam per al futur és invertir les
prioritats, les decisions del govern cercaran la prosperitat
compartida i no l'enriquiment dels de sempre. No pot ser que
mentre es destinen un de quatre euros als bancs, es retallin
partides per a polítiques d’ocupació. El pròxim Govern tendrà
com a prioritat els aturats, i no els bancs. Una de les primeres
decisions que prendrà el pròxim govern serà garantir una renda
bàsica per a totes les famílies que no tenen cap ingrés, en una
cosa tan senzilla com aplicar la Llei de serveis socials la qual ja
ho preveu, i que vostès no han volgut aplicar.
I un altre objectiu serà consensuar un model econòmic de
futur entre tots els agents econòmics i socials que permeti
generar llocs de feina de qualitat i estables; amb una aposta per
una indústria turística responsable, compromesa amb el país,
compromesa amb l'economia local, que aposti pel productes i
proveïdors d'aquí, amb bones pràctiques laborals, perquè s'ha
d'acabar mirar cap a un altra banda davant les contractacions
abusives. Es regularà el tot inclòs, el qual vostès no han volgut
regular, les party boats, es regularà el turisme residencial, que
és una realitat, agradi o no al conseller de Turisme i al lobby
hoteler. El nostre model no pot ser el del pub crawling.
I ja que no ho han volgut fer-ho vostès, el pròxim govern
afrontarà un necessari pla d'Indústria, el pes de la indústria en
el PIB no pot continuar caient, ha de millorar, s'ha d'apostar per
les noves tecnologies, la innovació i la investigació. Com ja fan
els britànics, estudiarem la creació d'una conselleria de
l'economia digital.
Les decisions que prendrem des de l'administració seran
sempre a favor del teixit empresarial local, a favor de la petita
empresa. En definitiva, a favor de la realitat econòmica balear,
no a favor dels mercats financers o de les grans corporacions.
El pròxim govern assegurarà els serveis públics essencials.
Enfront de l'”austericidi”, apostarem per uns serveis públics de
qualitat.
Els ciutadans exclosos de la targeta sanitària la recuperaran;
no es privatitzaran serveis bàsics, com han fet vostès, i permetre
que una empresa obtengui beneficis del tractament de malalts de
càncer a Eivissa. Tractament de radioteràpia que a dia d’avui
encara els ciutadans de Menorca i Eivissa esperen, i avui matí
no s’ha atrevit a donar cap data. No es destinaran doblers a
clíniques privades mentre hi hagi recursos públics disponibles,
no com ara, amb llits i quiròfans tancats.
Es farà front a la pobresa i a les desigualtats, ens
comprometem que la signatura del Pacte contra la Pobresa de la
setmana passada no quedi en paper banyat.
I una altra proposta, si volem avançar en democràcia: el dret
de decidir. Els ciutadans i ciutadanes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, hàgim nascut on hàgim nascut, hem de
poder prendre les decisions sobre tot allò que ens afecta. Hem
de poder decidir quina part dels nostres imposts es destina a la
solidaritat amb la resta de pobles de l’Estat i del món, i quina
part es destina a finançar la nostra sanitat pública, el nostre
sistema educatiu, els serveis socials, etcètera.
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Hem de poder decidir aquí, aquí, no a Madrid, si volem
arriscar la nostra activitat turística i el nostre medi ambient amb
prospeccions petrolíferes o no ho volem. Que quedi clar que
nosaltres no ho volem.
El Govern de l'Estat ha entregat la gestió dels aeroports a
empreses privades mentre ens nega als ciutadans de les Illes
Balears que hi puguem participar, no és acceptable que el
Govern i els consells no hi tenguin cap presència. Hem de poder
decidir aquí sobre la gestió dels nostres aeroports, com a
element fonamental que són de la nostra economia, no podem
estar subjectes a decisions preses fora d'aquí les quals, de
vegades, fins i tot poden tenir interessos contraposats i
perjudicials als nostres. S’ha de poder decidir tot, i tot s’ha de
poder decidir des d’aquí.
Perquè el país necessita un model econòmic propi, un
projecte de país propi, i una estratègia política pròpia per fer
possible el futur. El país necessita confiança, ambició i
compromís. I estic convençut que el país se’n sortirà, tenim gent
innovadora, gent emprenedora, gent preparada. Sempre ens
n’hem sortit, empresaris, treballadors, professionals decidits a
tirar endavant perquè siguem capaços, entre tots, de construir un
futur millor.
Però ja no es preocupi de tot això, Sr. Bauzá, li hem
proposat tota la legislatura, ara ja és massa tard. Sent el tic-tac?
Cinc mesos per a la convocatòria i set mesos per a les eleccions,
i ja haurà acabat. De fet, tots farem un alè. Perquè ha estat una
legislatura perduda.
I ara què?
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Barceló, vagi acabant, per favor.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Vaig acabant, Sra. Presidenta. Que tothom vol veure
acabada.
I què li podríem demanar, així, en unes circumstàncies com
aquestes? Poca cosa, francament. En tot cas, li demanarem que
faci un únic servei al país, li demanarem que se'n vagi a Madrid,
on li agrada tant anar i d'on no ha aconseguit res, ni
finançament, ni aturar les prospeccions, ni inversions, que se’n
vagi a Madrid i els expliqui amb quin país haurà de dialogar en
Rajoy a partir del maig. Poc temps tendrà Rajoy, també és cert,
li quedarà fins al novembre, poquet. Però així i tot li expliqui
que trobarà un país diferent, valent, segur de sí mateix i dels
seus drets.
Perquè s'ha acabat la por, perquè som ciutadans i ciutadanes
i no súbdits, perquè tenim clar que les persones seran el primer.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Barceló, acabi per favor.

6694

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 143 / 21 d'octubre del 2014

EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Vaig acabant.
LA SRA. PRESIDENTA:
Acabi.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Perquè expliqui també a tots...
(Remor de veus)
..., a tots els que han abusat del poder, a tots els que s'han
corromput, a tots els que ens han enganat, els expliqui que s'ha
acabat. Ho ha entès? El darrer servei al seu país. Se'n va a
Madrid i els ho conta.
I miri que li dic, que ja s'hi pot quedar. Que allà també
passaran coses ben interessants!
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
la Sra. Mabel Cabrer, per un temps de trenta minuts.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en el
darrer debat de l’estat de l’autonomia d’aquesta legislatura vull
començar la meva primera intervenció, en representació del
Grup Parlamentari Popular, des del convenciment i la
satisfacció que han passat quasi quatre anys molt ràpids i molt
intensos, però que han estat els quatre anys de majors canvis i
reformes de la història de les Illes Balears, canvis i reformes que
reclamava tota la societat per fer front a una crisi econòmica,
social i institucional a la qual mai no ens havíem enfrontat,
canvis essencials imprescindibles. I un més, avui anunciat pel
president, una reforma fiscal àmplia, completa, contundent i
ambiciosa. Enhorabona, Sr. President, els ciutadans que han
arrimat els colzes s’ho mereixen, els seus sacrificis han valgut
la pena i avui es veuen compensats!
(Alguns aplaudiments)
A la recta final de la legislatura, si el primer dia que vaig
començar com a portaveu al debat d’investidura, el dia 15 de
juny de 2011, m’haguessin dit que avui afrontaria aquest debat
havent aconseguit capgirar la situació econòmica de les Illes
Balears no sé si m’ho hagués cregut. La situació era de tanta
dificultat, era tan caòtica, era tan depriment i era tan trista que
veure el que hem estat capaços de fer en quasi quatre anys és
motiu d’un gran orgull. El Partit Popular pot mirar als ulls als
ciutadans perquè no els ha fallat.

Vostè, Sr. President, ha fet el balanç, ha detallat tota la seva
acció de govern, vostè és el màxim representant d’un govern del
qual han format part distints consellers, però tots, absolutament
tots, han demostrat serietat, rigor, honestedat, feina i diàleg i del
qual vostè ha marcat el camí, ha marcat el rumb i no ha dubtat
en anteposar l’interès general per damunt els interessos
particulars i partidistes.
Sr. President, en aquestes illes vàrem patir quatre anys d’una
greu crisi econòmica, però també d’una gran inestabilitat
política. Teníem un govern que en plena crisi estava sumit en el
caos, mirant cada dia els problemes interns del pacte, perdent
totes les votacions perquè estaven en minoria, fins i tot no
podien aprovar els pressuposts i els prorrogaven en una absència
total de rumb econòmic i generant molta inestabilitat i
desconfiança. Aquest era l’estat de l’autonomia l’any 2011,
malgrat que els portaveus que m’han precedit no n’hagin fet
menció, ho entenc.
Avui el nostre estat de l’autonomia ha canviat radicalment,
els indicadors econòmics són positius i tenim una normalitat
institucional que és fonamental perquè els sectors econòmics
trobin espais per activar l’economia i per generar feina. Vàrem
trobar malament l’atur, vàrem trobar malament el dèficit, vàrem
trobar malament l’endeutament, vàrem trobar malament el deute
amb els proveïdors, vàrem trobar malament la manca de
liquidesa, vàrem trobar malament el creixement econòmic,
vàrem trobar malament la destrucció d’empreses, vàrem trobar
malament els expedients aturats a la Comissió Balear de Medi
Ambient, vàrem trobar malament el pagament de les ajudes
socials, vàrem trobar malament la manca d’inversió privada,
vàrem trobar malament el deute de l’ib-salut, vàrem trobar
malament les ajudes a l’habitatge, als transportistes, als
agricultors, vàrem trobar malament l’educació pública i el fracàs
escolar.
Les dades eren esgarrifoses -esgarrifoses-, celebram que
avui la Sra. Armengol s’adoni i doni les gràcies, per ventura
hauria d’haver fet una altra cosa. El nombre d’aturats va passar
de 37.243 a 83.263, 46.000 més en quatre anys. El dèficit
desbocat se situava en un 4,19%, l’endeutament duplicava el de
tota la nostra història i arribava a un total de 5.250 milions
d’euros.
Els proveïdors no cobraven i així vàrem trobar més de
250.000 factures sense pagar per import de 1.600 milions
d’euros. Persones amb cara i ulls que feien feina per a
l’administració i no cobraven, fallien. 800 milions d’euros d’un
deute a l’ib-salut que feia insostenible obrir cada dia els
hospitals. 11 milions d’euros sense pagar els més dèbils, el
tercer sector de què tant s’omple la boca avui l’esquerra de
defensar...
(Remor de veus)
Cada dia tancaven quatre empreses. L’escola concertada i
pública no cobrava, ni les ajudes a menjador escolar, ni el
transport escolar ni la Universitat de les Illes Balears, 50
milions d’euros pendents a educació pública, una situació
institucional, econòmica i social dolenta, molt dolenta.
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I quin és l’estat de l’autonomia avui? Què hem fet? Hem
reduït el dèficit a un 1,3%, tenim 20.000 aturats manco que fa
tres anys; duim 23 mesos consecutius davallant l’atur i 17
mesos augmentant l’afiliació a la Seguretat Social. Tenim
previst créixer un 1,1% i més d’un 2% per a l’any que ve. Hem
creat 1.000 empreses en un any. Lideram l’increment
d’autònoms, 3.379 més. Hem pagat el deute als proveïdors. Les
ajudes dels més necessitats: renda mínima d’inserció, pla de
prestacions bàsiques, dependència, consells socials funcionen
amb un augment pressupostari molt important. Hem contengut
l’endeutament públic.
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Diuen que el TIL és mort, i jo crec que el que és mort són
els seus arguments, perquè l’anulAlació per la Sala del
Contenciós ha estat perquè faltava un tràmit administratiu, però
la mateixa sala diu que el TIL és bo i imprescindible, i li llegiré
textualment la darrera sentència: “objetivo que a todas luces
resulta trascendente para su presente educativo y su futuro
profesional de acuerdo con el entorno social, cultural y
económico en el que estamos inmersos y cuya importancia se
ha puesto de relieve por las instituciones de la Unión
Europea”. Diguin la veritat almanco, deixin d’embullar la gent.
(Alguns aplaudiments)

Hem pagat els agricultors, els transportistes, l’habitatge, la
construcció es torna a activar gràcies al dinamisme del sector
turístic i gràcies a una llei turística que promou la inversió
privada i la qualitat, està previst invertir-hi aquest hivern 500
milions d’euros.
Estaran més o manco d’acord amb les mesures preses, però
els resultats són inqüestionables, ni vostès, senyors de
l’oposició, els poden qüestionar. Ens poden dir que són dades
macroeconòmiques i res més, però jo als 20.000 aturats manco
els veig la cara i els ulls, sigui macro o micro, el cert és que són
dades positives, les seves no eren ni macro ni micro, eren dades
necrològiques, senyores i senyors diputats.
(Alguns aplaudiments)
Hem apostat per l’educació pública, pel trilingüisme, perquè
aquí, a Balears, a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, és
una salvatjada no apostar per l’anglès, perquè no som a
qualsevol ciutat de l’interior de la península, som a Balears,
comunitat turística per excelAlència, i és inaudit que l’esquerra
posi traves a aquest model. Els que cerquen excuses que
s’implanta malament, que no es fa bé, són copartícips d’anar en
contra d’una reforma essencial, bàsica imprescindible.
Aquí asseuen diputats d’esquerres que paguen privadament
perquè els seus fills estudiïn fora l’anglès i aquest doble
discurs...
(Alguns aplaudiments)
... aquest doble discurs fa pena a una comunitat autònoma
plena d’estrangers i de turistes que ens donen feina i inversió, és
un retard, és un insult, ho dic com ho pens! Però gràcies a vostè,
Sr. President, els ciutadans saben que qui aposta de veres pel
trilingüisme és el Partit Popular.
Les darreres resolucions judicials, per qüestions de forma,
exclusivament de forma, i la confirmació per la Sala del
Contenciós que més del 81% dels centres poden continuar
aplicant el trilingüisme ha tornat posar de manifest la radicalitat
d’una esquerra que ha arribat a superar els grups més refractaris,
una esquerra que en el fons només cerca la immersió en català
i que hi hagi, com diu vostè, Sr. President, tres velocitats en els
centres educatius: els colAlegis privats, els concertats i els
públics.

N’hi ha prou a llegir el recurs d’inconstitucionalitat
presentat pel Partit Socialista contra el decret llei del TIL per
veure que darrere d’aquest atac tan frontal a l’anglès, realment
el que hi ha és una defensa d’un model educatiu basat en el
català. Diu textualment aquest recurs: “inadecuación del
decreto al Estatuto de Autonomia de las Illes Balears y a la Ley
3/86 de normalización linguística, por alterar el modelo de
bilinguismo integral y sustituirlo por otro que afecta
negativamente a la enseñanza de la lengua catalana y su
proceso normalizador”, sense cap dubte qüestionar i atacar tan
durament el trilingüisme, l’anglès, perquè es lleven hores de
català resulta clarificador perquè els ciutadans de les Illes
Balears ho tenguin present, que sàpiguen que ja a l’anterior
legislatura varen derogar el trilingüisme que el Partit Popular
havia començat a implantar i el varen substituir per immersió en
català. I que la justícia, a vostès sí, els ho va anulAlar per raons
de fons i no de forma, raons de fons que eren dues: exclusivitat
de la llengua catalana sobre el castellà en l’educació infantil i
primària i preferència de l’ús de la llengua catalana a
l’ensenyament, això els deia la justícia a vostès. Ara de nou
volen repetir la mateixa història.
Senyores i senyors diputats, tot el que he dit són fets,
resultats, canvis, reformes, són palpables i tant palpable és
aquest canvi que, encara que tenim molt, però molt present, que
hi ha gent que no està bé, la realitat és que hem passat de la
depressió a l’esperança, del desànim a la ilAlusió, de la recessió
al creixement econòmic, hem aconseguit canviar les coses, un
estat de l’autonomia que els anteriors portaveus tampoc no
n’han volgut fer menció, i ho torn entendre.
I per això avui, a tots els ciutadans que han hagut de patir les
mesures d’ajustament els podem dir que comença una nova fase
de començar a alliberar-nos d’aquesta càrrega. Avui el president
ha anunciat una reforma fiscal important, de calat i real, no un
anunci de boquilla, ha anunciat la rebaixa de tres imposts:
l’impost sobre la renda, l’impost de patrimoni i l’impost de
successions. Novament, què diu l’esquerra? Que no, com
sempre diuen que no i com sempre es tornen a equivocar.
Vull continuar avançant, però, en el discurs i vull dir que
aquest govern pesi a qui pesi ha estat i és un govern transparent
i auster, un govern eficaç i eficient, un govern creïble i solvent
i un govern social i igualitari. I vull desgranar aquests adjectius,
perquè no es tracta d’adjectius per quedar bé, no es tracta de
falsos progressismes, es tracta de constatar l’estat de la nostra
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autonomia, i aquest grup parlamentari constata: primer, constata
que aquest govern ha estat un govern transparent i auster, és un
govern que mai no ha tingut por de dir la veritat, la realitat de la
situació, no ha enganat ningú, no ha donat ajudes que no es
poguessin pagar ni ha contractat serveis deixant penjats els
proveïdors.

En segon lloc...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, per favor, senyors diputats.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

És un govern que ha reduït a la meitat els alts càrrecs de
l’administració, que ha reduït la despesa política en dietes,
viatges, publicitat, despesa corrent, fent més amb manco, que ha
reduït 113 empreses públiques les quals avui ho tornen criticar,
que no pot reduir aquest parlament perquè l’oposició no ho vol,
ni tampoc no es varen voler asseure amb el president, el varen
plantar, Sr. President.
És un govern on, per primera vegada i per decisió del
president, s’han publicat totes les declaracions de renda dels
diputats i dels alts càrrecs del Partit Popular i l’únic que, a més,
ha publicat totes les seves dades personals dels registres de la
propietat i mercantil, ha estat vostè, Sr. President. I miri que
l’han perseguit, querelles penals, demandes contencioses, totes
perdudes, però cada dia durant tres anys han tacat la seva imatge
i la seva honorabilitat amb calumnies incansables, perquè són
especialistes en tacar la imatge de la persona.
(Remor de veus)
Jo crec, diuen ells que vostè hauria de demanar perdó, jo
crec que ells fa temps que haurien d’haver demanat perdó.
Diuen que vostè és obsessiu, la diferència és que vostè ho és en
allò bo, en el dèficit, en l’atur i en el trilingüisme, ells ho són en
insultar. Diuen que vostè és autoritari, però els que van de
“compis” resulta que imposaven als pares el català, que
aturaven projectes empresarials amb totes les llicències
concedides, que deixaven la gent sense cobrar i que perdien
totes les votacions sense voler abandonar el Govern. Això era
imposició, de la que feia mal a l’economia, de la que sotmetia
a la majoria allò que volia una minoria.
Aquest govern, a més, ha apostat per la regeneració
democràtica amb mesures contra la corrupció, amb disciplina
interna de partit contra la corrupció i per facilitar la creació de
comissions d’investigació. Avui sabríem que si hagués governat
el PSOE la comissió d’investigació no s’hagués creat. Que ens
parli l’esquerra avui de canvis de consellers, quan tothom
recorda els seus canvis de consellers pels seus escàndols amb
Unió Mallorquina, idò, jo crec que hi ha prou diferència.
Mirin, la corrupció és de persones, no em cansaré de dir-ho,
i vostès poden parlar de Matas, però notam a faltar que parlin de
Munar, què se’n recorden de la Sra. Munar, Sra. Armengol, Sr.
Barceló, se’n recorden? Idò, idò, això es diu partidisme.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I aquest govern sempre ha defensat el contrari.
(Remor de veus)

... aquest grup parlamentari constata que aquest govern ha
estat i és eficaç i eficient. Els dos objectius bàsics d’aquesta
legislatura eren sanejar els comptes públics i generar llocs de
feina, i tots dos s’han complert de forma eficaç i eficient i s’han
posat les bases per garantir que aquests dos pilars es
consolidaran els propers quatre anys de govern Popular, si els
ciutadans ens donen la seva confiança.
Els ciutadans de les Illes Balears saben perfectament, i és
necessari que ho tenguin present, que quan vàrem arribar l’any
2011 la caixa estava buida, no hi havia ni un euro per pagar les
nòmines; el director general de Funció Pública que sortia ens
desitjava bona sort, estava tan avergonyit l’anterior govern que
l’exconseller Manera ens va dir que ens deixava garantit un
crèdit de 150 milions d’euros. Va ser fals, zero euros a la caixa,
1.600 milions d’euros que devíem als proveïdors. Un deute
bancari..., i vostès que parlen del banc, que ens obligava a pagar
2 milions d’euros diaris als bancs, cada dia...
(Remor de veus)
I una desproporció entre ingressos i despeses de mil milions
d’euros. Una imatge de fallida de l’administració i el que és
pitjor, el major càstig que es pot fer als nostres serveis socials,
a les persones més vulnerables, la imatge més dura d’aquesta
legislatura, coincidesc amb vostè, Sra. Armengol, la més dura
amb diferència, va ser veure manifestar-se aquí fora, només a un
mes que nosaltres haguéssim arribat al Govern, les persones
amb discapacitat perquè els devíem 11 milions d’euros de la
seva etapa, senyores i senyors diputats.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Es presentaven... sí, sí, sí, es presentaven plans de
sanejament a Madrid, que la mateixa Sra. Salgado rebutjava, no
podien pagar ni el llum ni l’aigua ni el telèfon. Això que cont
era la realitat, i aquest govern va començar una carrera de fons
que pareixia impossible d’assolir, però que a poc a poc, amb
serietat i coherència i amb molta austeritat, es varen aconseguir
aprovar dos plans de sanejament amb mesures difícils i
complicades, però que ha estat un sacrifici colAlectiu que ha
donat resultats i que fa que avui l’administració torni a ser
solvent per poder pagar els seus serveis bàsics.
Aquest govern, i ho vull dir clar i alt, aquest govern és el que
ha fet realitat que els centres públics educatius no tanquin, que
els quiròfans no tanquin, que les associacions del tercer sector
no tanquin i que aquesta societat nostra, la de les nostres
estimades illes, tornin a funcionar, es tornin a posar en marxa
després d’un camí costa amunt que ja s’ha recorregut. Aquest és
el major orgull dels que assèiem avui en aquesta bancada, veure
funcionar els serveis públics de forma normal, amb mancances,
clar que sí, però en funcionament normal.
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Cada dia els mitjans de comunicació només parlaven de la
prima de risc, de la intervenció del nostre país i de la nostra
autonomia, avui, ja ningú no en parla. Hem controlat el dèficit
fins a situar-lo en un 1%, ens hem acollit a tres mecanismes
extraordinaris de pagament a proveïdors, a més del FLA que
suposa un estalvi de 150 milions d’euros, i que de nou
l’esquerra hi estava en contra. Si a tot això, hi afegim que, a
més, hem activat l’economia i hem baixat l’atur i creat llocs de
feina privats i no públics, l’orgull és molt gran, és enorme, amb
prudència i humilitat i posar la mirada en els que encara esperen
aquest lloc de feina. Des de fa dos any, dels tres i mig que duim
governant, cada mes tenim una bona notícia, la baixada de l’atur
i quasi un any i mig generant ocupació neta, som líders
nacionals. Pugen els contractes indefinits, baixa l’atur juvenil i
baixen els aturats de llarga durada, i tot això ha estat possible,
i de nou el grup parlamentari pot constatar, que és perquè aquest
govern ha estat i és un govern creïble i solvent, una solvència i
una credibilitat que s’ha traduït en creixement econòmic i que
avui liderem a Espanya l’índex de confiança empresarial.
Per primera vegada, en trenta anys d’autonomia, sectors
econòmics veuen una regulació pròpia que necessitaven per
solucionar entrebancs, simplificar, modernitzar, activar
l’economia, invertir: Llei de turisme, Llei de mines, Llei de
pesca, Llei del sector audiovisual, Llei de comerç, Llei del sòl,
lleis pioneres, valentes, que solucionen problemes i que s’han
consensuat amb els sectors afectats.
Ja he dit que només aquest hivern hi ha prevists 500 milions
d’euros d’inversió turística, però ja duim 360 milions d’euros,
increments de categoria i una reactivació de la borsa de places
amb 14 milions d’euros d’ingressos.
El sector de la construcció creix per primera vegada a nivells
de l’any 2007, on només a la Platja de Palma s’invertiran 100
milions d’euros.
Per primera vegada hem rebut 5 milions de visitants els
mesos de juliol i d’agost, i amb un millor comportament durant
l’allargament de la temporada turística, com ho vivim aquest
mes d’octubre.
Els emprenedors tenen més ajuda per accedir al crèdit i més
facilitats administratives per iniciar la seva activitat.
El nostre sector primari ha rebut les ajudes pendents de més
de 50 milions d’euros, i amb una celeritat en la gestió d’ajudes
de la PAC líders a tota Espanya, que juntament amb la Llei
agrària suposa apostar per un sector imprescindible.
La indústria i el comerç tornen a tenir un comportament
positiu, i aquest govern ha pres mesures perquè siguin agents
actius per minvar l’estacionalitat turística a la vegada que ha
apostat per un pla d’internacionalització d’empreses.
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Tot això fa, i permet, i quart punt, el quart punt que volem
constatar, és perquè aquest govern és un govern i ha estat un
govern social i igualitari, perquè per repartir riquesa primer s’ha
de generar, que la roda es mogui, i aquesta roda primer paga el
que deu, després genera confiança i inversió i la roda gira i
aquest gir suposa manco aturats, més ingressos i consum que
aquests treballadors aporten al sistema, i aquesta roda implica
que tenguem més doblers per pagar els serveis bàsics.
Tota aquesta legislatura, tota, la prioritat de despesa número
1 ha estat la sanitat, l’educació i els serveis socials, el 80% del
pressupost, agradi o no agradi és així. I l’esquerra pot criticar,
pot fer melodrames, que era més aviat abans que havien de fer
melodrames, pot fer discursos de defensa de les persones més
vulnerables, però li agradi o no la prioritat número 1 d’aquest
govern han estat els seus serveis essencials, salvar-los i
prioritzar-los. No hem prioritzat ni les despeses en
infraestructures, ni en promoció turística, ni en transport, ni en
tecnologies, tots serveis molt importants, per sobre dels quals
sempre l’educació, la sanitat i els serveis socials. Ho hem donat
tot per les persones.
Mirin, el darrer estudi de Funcas situava Balears l’any 2007
com la comunitat autònoma amb menor pobresa econòmica,
l’any 2011 el mateix estudi la situa entre les cinc primeres.
Vàrem passar de la darrera a la primera. Per aquest motiu,
aquest govern ha augmentat el pressupost de serveis socials en
un 30%; un 152% la renda mínima d’inserció; s’ha triplicat el
pla de prestacions bàsiques; nova regulació del concert social;
el pressupost més alt de la història en dependència; radioteràpia
a Eivissa, Formentera i Menorca; nou hospital Can Misses; nous
centres educatius, pacte sindical per l’escola concertada i per al
personal docent educatiu interí, nous estudis de formació
professional.
En definitiva, Sr. President, vostè avui matí ha posat negre
sobre blanc d’una gestió pública molt satisfactòria.
Aquesta satisfacció lamentablement no podem encara
compartir-la amb el finançament estatal a les Illes Balears,
tenim un mal model de finançament, en això coincidim. Les
inversions estatals milloren per al proper pressupost, però
continuam per sota de la mitjana nacional. Però el Partit Popular
no s’amaga, ho deia abans i ho diem ara, tenim pendent un nou
règim especial que substitueixi l’anterior, que ja va aprovar el
Partit Popular. Vostè, Sr. President, va ser el primer a
reivindicar un canvi de model de finançament, ho va fer a
Balears i el primer també a tota Espanya, el primer a dir que era
injust i poc transparent, com també ha estat el primer president
a oposar-se frontalment i radicalment a les prospeccions
petrolíferes.
Mirin, ens podem equivocar, segurament no ho feim tot bé
i podem demanar disculpes, però no ens agrada que l’esquerra
manipuli la realitat, ni en finançament, que ja em diran vostès
per què hi havia un govern d’esquerres amb els nacionalistes del
PSM a dins si després callaven com a mosques davant Madrid,
ni en prospeccions petrolíferes les quals vostès varen tolerar, les
varen fins i tot defensar i no varen anar als tribunals, malgrat
aquest parlament els va instar a posar un recurs, per unanimitat.
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Va ser el president Antich, i no el president Bauzá, qui les
defensava; va ser el president Antich, fa un parell de mesos, que
ens va explicar en aquest parlament, va comparèixer com a
senador, que no va dir res en el seu moment perquè no hagués
servit de res. Era aquest el lideratge del PSOE davant Zapatero?
I vostès ens parlen de Bauzá?
Em sap greu dir-los-ho, però els fets són els fets i aquí els
que sempre han estat en contra de les prospeccions ha estat
aquest grup, a l’oposició i ara que donam suport al Govern.
(Alguns aplaudiments)
Però si veim clar en aquest grup que el nostre finançament
és injust també és just reconèixer tot allò que hem aconseguit de
l’Administració de l’Estat, com temes importants, com la nova
delimitació de Formentera, el traspàs del Lazareto, la declaració
de servei públic Menorca-Madrid, el règim especial d’energies
renovables, la bonificació de fixos discontinus, la bonificació de
taxes aeroportuàries o el pagament del conveni de carreteres, el
qual, per motius polítics i partidistes, un govern socialista a
Madrid ens va llevar unilateralment, i per motius polítics i
partidistes de nou un govern socialista, en aquest cas aquí a
Balears, va amargar la seva sentència favorable a un calaix.
Mirin, la vida dóna moltes voltes i quan veig la batalla
contra el trilingüisme que abandera l’esquerra me’n record molt
de la bandera que també varen enarborar per impedir fer unes
carreteres les quals si no haguéssim tirat endavant Balears
serien avui unes illes colAlapsades, amb una perillositat mortal
i un repelAlent del turisme.
Es manifestaven, es fermaven als arbres, pareixia que venia
la fi del món, érem uns depredadors del territori, i avui, què?
Tota l’esquerra va per les carreteres, no hi va per cap carretera
secundària, això es diu hipocresia, hipocresia.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
I el mateix, el mateix passarà amb el trilingüisme, d’aquí uns
anys ningú no se’n recordarà i serà una realitat.

Vostès no varen ser valents, nosaltres sí, ni amb el canvi de
la reforma de l’administració, ni amb el canvi turístic, ni amb el
canvi del control del dèficit, ni amb el canvi de mesures
d’impuls econòmic, ni amb el canvi del model educatiu, ni si
fèiem una llei de finançament definitiu als consells insulars, ni
si restringien les subvencions, ni si reduïen les empreses
públiques, sempre no, no, no. Sempre ens deien que no era el
camí, que així no. Avui de nou ens diuen no a la reducció del
Parlament, ens diuen no a la reforma fiscal que beneficia tots els
ciutadans de les Illes Balears, el 93% que han colAlaborat tota
aquesta legislatura amb el colze, amb el seu esforç. Vostès ara
sí, camí alternatiu i sòlid cap.
I ara tot això els passa una factura tremenda, perquè cada dia
que surt una dada econòmica positiva, que comença a ser ja una
realitat i habitual, no s’ho creuen, no ho assimilen, i per això
vénen aquí a fer discursos generalistes i buits de continguts.
Intenten tapar aquest fracàs i pugen aquí enarborant banderes
que si el president no estima les Illes, que si se’n vol anar a
Madrid, que si té fòbia a la nostra llengua...
Sr. President, en aquesta terra determinades minories sempre
s’han cregut amb un dret d’imposar un pensament que si no es
comparteix significa que no mereixem pertànyer a aquesta terra.
Avui ho hem vist, l’insulten, el desqualifiquen, perquè no tenen
arguments, perquè estan perduts.
Nosaltres, senyores i senyors diputats, ho tenim clar,
respectam el bilingüisme garantint el coneixement de la nostra
llengua, respectam i protegim les modalitats insulars i
respectam que les institucions públiques ens representen a tots,
no només a uns quants. Tot el que per a nosaltres és llibertat
resulta que és atemptar contra la nostra terra, les nostres illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, la nostra part forana,
la nostra capital, les barriades, gent nascuda aquí, gent de fora,
emigrants, estrangers, turistes, el Govern sap que tots i cadascun
d’aquests conformen la societat de les Illes Balears, una societat
amb una identitat pròpia dins el conjunt d’Espanya i Europa.
Això és estimar més que mai la nostra terra, la nostra gent, la
nostra llengua, els nostres costums i sobretot representar una
majoria social que està cansada de minories que es volen
imposar perquè si no resulta que és que no estimam “lo nostro”.

Senyores i senyors diputats, Sr. President, ...
(Remor de veus)
... el Grup Parlamentari Popular, els 34 diputats que el
conformam, ha intentat sempre fer una feina de colAlaboració i
d’ajuda entregada, en lo bueno y en lo malo, como se suele
decir, amb els objectius clars i el camí marcat, però no podem
dir el mateix de l’oposició. Aquesta legislatura no era una
legislatura qualsevol, era la legislatura on o ens enfonsàvem
definitivament o sortíem endavant, i des del principi, des del
minut zero, l’oposició va adoptar un paper belAligerant, negatiu,
crispant i manipulant la gent, posant més llenya al foc enlloc de,
per responsabilitat i corresponsabilitat amb la situació que
nosaltres rebíem, colAlaborar en almanco tranquilAlitzar els
ciutadans. Era una legislatura per tenir alçada de mires i no per
dir no a qualsevol mesura de canvi que s’havia de fer,
agradassin o no agradassin.

Vull anar acabant com he començat. Han estat quatre anys
molt intensos, molt difícils i amb un gran repte colAlectiu, fa
quatre anys semblava impossible arribar on som, però ho hem
fet. Aquí hi ha hagut dos models diferents per poder fer front a
la crisi econòmica: un el que va aplicar l’esquerra en la
legislatura passada, creure que la crisi s’enfrontava fent més
despesa pública, donant més subvencions, aplicant polítiques
expansives de despeses; el resultat no va poder ser més
desastrós, el dèficit es va descontrolar i va augmentar
exponencialment l’endeutament i, contràriament al que creien
ni es va reduir l’atur ni va millorar el creixement econòmic, tot
el contrari, es va fer més gros, es varen duplicar els aturats i
l’administració va fer fallida.
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Aquí hem tengut models d’esquerres que ens han enfonsat
dos pics: un, l’any 1999-2003, dimonitzant el turisme, i l’altre,
a la passada legislatura, augmentant la despesa corrent i deixant
una administració enfonsada. I l’altre model és el que ha duit a
terme el Partit Popular aquesta legislatura, reduir el dèficit,
controlar d’endeutament, reduir el cost de l’administració
pública i donar eines per activar la iniciativa privada com a
motor per a la generació de feina i el creixement econòmic.
Aquest model és el que ha funcionat, és el que ha donat tots els
indicadors positius, amb la qual cosa la diferència entre els dos
models és més que clara amb mesures i amb resultats.
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(Algunes rialles)
Quantes conselleries tendrà el BLOC? Tendrà Medi
Ambient, tendrà Educació, perquè ja diuen que volen ells liderar
el nou pacte, tothom arracona el PSOE? Són aspectes que
després...
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, silenci, per favor.

Els ciutadans han de ser conscients dels dos models i que
absolutament sempre ha de venir el Partit Popular per recuperar
l’economia i treure endavant els comptes públics. El model
d’esquerres continua essent el mateix, no fan autocrítica, n’estan
orgullosos i ho tornarien repetir.
És un bon dia avui, per ventura, perquè ens diguin si pensen
augmentar les empreses públiques, si pensen contractar més
gent, si es tornaran endeutar, si posaran més conselleries, el
normal és que sí perquè sempre se n’han d’ajuntar molts,
segurament donaran moltes subvencions, aturaran projectes sota
qualsevol excusa en el darrer moment, posaran imposts,
nosaltres els davallem, vostès en posaran...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
... que després de dos pactes de progrés per ventura avui ens
poden aclarir a tots, perquè és important saber si tendran
programa o com sempre serà un pacte sense programa de
govern, com sempre un pacte de cadires, perquè l’únic que
preocupa a l’esquerra són les cadires, no tenen programa.
(Alguns aplaudiments)
Sr. President, vostè i el seu govern han d’estar satisfets.
(Remor de veus)

(Remor de veus)
El grup parlamentari al qual tenc l’honor de representar...
...posaran l’ecotaxa, posaran l’ecotaxa! Ho han dit, no ho sé,
per ventura ara ens ho podran aclarir...

LA SRA. PRESIDENTA:

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats, per favor, silenci.

...es barallaran tant i hauran de pensar tant...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, silenci, per favor.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
...per posar-se tant d’acord que no sortirà res endavant, la
iniciativa privada s’aturarà i la feina caurà. Novament vendrà la
immersió en català, callaran davant Madrid per això que la
cadira és la cadira?
(Remor de veus)
Qui serà el president? Ja sabem que la Sra. Armengol va
desesperada per pactar el que sigui, però donarà la presidència
a Podemos? Avui sabem...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
..., avui sabem que Podemos a Balears ja diu que haurà de
ser el PSOE que pregunte a Podemos què volen, el portaveu a
Balears de Podemos va dir el cap de setmana “el PSOE está
muy despistado, sigue Francina como siempre”.

...li vol transmetre que ens sentim també satisfets d’haver
colAlaborat en aquest projecte, hem estat al seu costat fent feina
diària per consolidar l’acció de govern amb uns equips a cada
conselleria amb els quals ens hem coordinat perfectament. Avui,
quan queden uns mesos per dissoldre aquest parlament, en nom
dels diputats del Grup Popular, volem donar-los les gràcies...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Cabrer, vagi acabant, per favor.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Acab, Sra. Presidenta. ... en representació també de tots
aquells ciutadans que són conscients d’aquest canvi que vostè
ha liderat amb convicció, serietat, fermesa, austeritat i rigor.
Estam orgullosos de pertànyer a un partit, el Partit Popular, que
quan governa canvia la realitat a millor, i uns governs
autonòmics, insulars i municipals que de forma conjunta i
solidària han adoptat públiques...
(Remor de veus)
...austeres i rigoroses.
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Sr. President, el proper debat de l’estat de l’autonomia serà
després d’un debat d’investidura, un cop celebrades les
eleccions del mes de maig del 2015, estic convençuda que vostè
el tornarà a fer com a president, perquè la feina ben feta els
ciutadans...
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats...
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
... li sabran reconèixer.
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció ara del president del Govern per contestar als
grups parlamentaris, sense limitació de temps.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Sí, són gràfiques...
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor!
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, senyores i
senyors. Si no fos perquè som en el Parlament de les Illes
Balears, pensaria que tant la Sra. Armengol com el Sr. Barceló
han vengut aquí per canviar la història, això sí, per canviar la
història sense tenir en compte en cap cas el fet de la història.
Atenent únicament i exclusivament els seus objectius polítics i
personals, m’explic. Quan les coses anaven malament, molt
malament, es dedicaven a dir que anava bé i si alguna cosa
fallava, que no era per tant, que les coses en definitiva no
anaven tan malament.
Ara, que les dades objectives, i no una, ni dues, sinó
moltíssimes, i no emeses per part del Govern, sinó per
organismes absolutament independents, que assenyalen que les
coses van un poc millor, vénen aquí en aquesta cambra a dir que
tot va malament i que tot és un desastre. I el pitjor no és que ens
diguin al Govern, el pitjor és que quan afirmen que tot va
malament, estan negant directament l’esforç i el gran sacrifici
que està fent aquesta societat per sortir endavant. És als
ciutadans de Balears als que estan negant el seu esforç i la seva
bona feina. Són els ciutadans de les Illes Balears els que duen
molts de mesos creant ocupació, no aquest govern, que només
posa les bases i genera les eines perquè siguin ells els que ho

facin possible. I tot -insistesc- perquè per a vostès el primer, i tal
vegada l’únic, és l’objectiu polític.
Sra. Armengol, és evident que hem de donar les gràcies als
ciutadans de les Illes Balears perquè el seu esforç ha fet que tots
sortíssim d’una crisi, com molt bé ha dit. I és evident que no li
podem donar les gràcies a vostè ni al seu grup, que no han donat
cap paraula d’alè en tres anys, amb una oposició sense
credibilitat i sense pietat de cara a aquest govern.
(Aplaudiments)
I en tot cas abans de donar les gràcies, hauria estat bé en
algun moment d’aquests tres anys, haver fet en un moment, un
minut d’aquests tres anys, fer autocrítica i haver demanat perdó.
Perdó per no haver pensat amb tots aquells a qui avui els dóna
les gràcies quan vostè no governa. És fàcil el que vostè diu, és
fàcil, vostè ens ha proposat tornat al passat i què feim?, tornam
enganar la gent dient-los que pagarem quan no hi ha doblers, ni
partides i no es té la intenció de pagar? Vostè ens proposa
fàcilment tornar al passat, com?, augmentant els impostos que
els seus socis de grup no li deixaven perquè no havia acord en
el seu grup del pacte per apujar els imposts? O el més fàcil,
vostè proposa tornar al passat quan els consells funcionaven
amb bestretes que mai no es pagaven.
El que passa, Sra. Armengol, és que governar no és fàcil,
implica també prendre decisions en lloc de passejar. Implica dir
la veritat de tot als ciutadans, de tot, fins i tot a aquells que no
paguen. Implica esforç, implica feina i no dir que, com ha passat
aquesta legislatura, tot ho pagaran els altres. Governar implica
qualque cosa més, qualque idea més que totes les idees per
satisfer tothom sense, com és habitual, pagar ningú.
Entraré d’una manera conjunta a contestar en el torn de
rèplica de les dues intervencions majoritàriament conjuntes.
En matèria educativa, vull fer referència a la nulAlitat del
decret a què vostès han fet referència. Declara la nulAlitat, però
com vostès saben i no han dit, manca de "fermaça"..., de
fermesa, perdó.
(Algunes rialles)
Sí vostès se’n riguin, no hi ha cap problema...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, per favor!
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Manqui de fermesa, no té fermesa, precisament per una raó,
perquè està recorregut. I llegiré textualment el que vostès no han
volgut dir: “Todavía puede ser aplicado efectivamente, en
cuanto que su actual contenido no fue suspendido en su día, en
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tanto que no se ha dictado resolución judicial que, con las
debidas garantias, ordene la ejecución provisional de la
referida sentencia no firme”. I continuaré llegint el que vostès
no volen llegir: “Es disposición válida y eficaz. Válida porque
la declaración de invalidez se ha de hacer en sentencia firme
-cosa que no és- y eficaz porque ni se solicitó la suspensión del
decreto, ni se ha acordado la ejecución provisional de las
sentencias. Sólo a partir de su firmeza -que no és- podrá
examinarse los efectos que su invalidez proyecta sobre los
actos realizados a su amparo y en su concreto sobre los
proyectos lingüísticos del centro”.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
...oportunitats als nins perquè puguin saber tots els idiomes que
tenen oportunitat. El nostre model és diferent, però és el nostre
model, el model del trilingüisme, el model de poder triar en
llibertat, el model de poder tenir com més oportunitats millor.
I el que diu aquest model que és el que nosaltres...
(Remor de veus)
Si em deixassin parlar ...

I continuo llegint el que vostès no volen llegir: “No es
necesario cuestionar ahora la legalidad de los actos aprobados
al amparo de una norma que hoy por hoy mantiene su validez.
Lo que está suspendida es la eficacia y ejecutividad de la orden
a partir del 24 de septiembre de 2014, por lo que la medida
cautelar se proyecta sobre las actuaciones posteriores a dicha
fecha y que se quieran adoptar al amparo de la misma”. Això
és el que diu i que vostès no volen dir.
Per tant, la conclusió és que els projectes lingüístics
elaborats a l’empara de la normativa vigent, al moment de la
seva aprovació pels òrgans competents i en els terminis
previstos en aquella, mantenen la vigència i són de plena
aplicació perquè no es veuen afectats per la suspensió de
l’efectivitat de l’ordre de 9 de maig. I torn repetir el que vostès
no llegeixen i que diu la sentència. “Porque lo que está
suspendida es la eficiencia, la eficacia y la ejecutividad de la
orden a partir del 24 de septiembre de 2014, por lo que la
medida cautelar se proyecta sobre las actuaciones posteriores
a dicha fecha y que se quieran adoptar al amparo de la
misma”. Això és el que diu la sentència i això és el que vostès
no volen dir.
(Aplaudiments)
Però mirin, més enllà del que diu la sentència, la nostra
aposta pel trilingüisme és clara, és ferma, és absoluta, per una
senzilla raó, perquè volem el millor per als nostres nins i perquè
estam convençuts que no hi ha res millor per als nostres nins,
perquè tenguin una major possibilitat de trobar una feina aquí o
a qualsevol altra part del món, que saber com més idiomes
millor, perquè això millora les seves capacitacions lingüístiques,
perquè això els dóna més i millors oportunitats. I ja sabem tots,
i jo som el primer que sé, que el trilingüisme no ho solucionarà
tot, faltaria més! Però el trilingüisme ajudarà a millorar
l’educació d’una manera que vostès no hi poden estar en contra.
És evident que hi ha dos models, un model que és el nostre, que
proposa el trilingüisme i un model que és el seu, cap problema,
ho respectam, però no ho podem compartir. El seu model és un
model d’educació amb immersió lingüística en català. Un model
precisament que el que fa és una imposició en català...

LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor, silenci. Jo crec que tothom quan
ha fet les seves intervencions ha tengut silenci. Deman el
mateix. Pot continuar.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Gràcies, Sra. Presidenta. El que vol el nostre model és que
els nostres nins aprenguin per igual les nostres dues llengües,
més un tercer idioma que és l’anglès, per igual. I que després
ells triïn en llibertat, per ells mateixos, xerrar, parlar, o rallar com es fa a Menorca- el que considerin oportú, una o una altra,
la que vulguin, però que tenguin l’oportunitat de tenir les
màximes capacitats lingüístiques per triar en llibertat...
(Aplaudiments)
I això està assegurat amb el trilingüisme i està impossibilitat
amb la immersió lingüística en català. Que -torn repetirrespectam, però no compartim, perquè precisament aquest
model és el que ens du que dins les escoles hi hagi
l’aprenentatge de moltes hores en una llengua, unes poques en
una altra i -torn repetir- molt poques en una altra i sempre és la
mateixa. I si aquest model es pot aplicar perfectament a l’escola
concertada i a l’escola privada, per què no podem aplicar el
mateix model a l’escola pública? És que els professors, o els
alumnes de la pública estan menys preparats o són menys
intelAligents que els professors o els alumnes de l’escola
concertada o privada? Jo crec que no, jo crec que no i
precisament com que crec que no, vull és que donem
l’oportunitat a tots els nins perquè puguin aprendre per igual les
nostres dues llengües i un tercer idioma que és l’anglès, amb
una diferència que no fan vostès, perquè vostès duen els seus
nins a altres llocs a aprendre anglès i els apunten a altres
colAlegis de pagament...
(Aplaudiments)
Nosaltres -torn repetir-, nosaltres no ho criticam...

(Remor de veus)
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
No, no, no...
Senyors diputats, per favor! Sr. Bonet!
(Continua la remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor!
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
No, no ho criticam, però el normal és que practiquin amb
l’exemple. No vulguin aplicar un model a uns nins que no són
els seus i als seus nins enviar-los a una escola de pagament ...
(Aplaudiments)
Aquest model trilingüe el que proposa i permet és que
aquelles famílies que no tenguin possibilitats econòmiques per
poder pagar unes classes extraescolars en anglès o pagar-se un
viatge a qualsevol punt del món on es parli anglès, ho puguin
fer. Aquesta és la gran diferència, l’educació en llibertat que
permet el trilingüisme.
Per tant, hem de definir aquest model d’una manera seriosa.
Els professors, la immensa majoria dels professors, són
professors altament professionals, amb una grandíssima vocació
de servei docent, però també hi ha qualque professor que vol
emprar precisament les aules per fer ideologia i politització dels
nins...
(Remor de veus)
...en base a un model que permet determinades coses.
Precisament el que nosaltres no volem és que hi hagi política, ni
ideologia a les aules, ni d’un costat ni d’un altre, però
precisament hi ha gent...
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, per favor!
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
...que voluntàriament mescla política i educació amb allò més
sensible, que són els nins. No volem política a les aules, aquí sí,
però a les aules no volem política...
(Aplaudiments)
Han parlat de beques, però no han parlat de les beques
universitàries. Enguany i des de l’any 2012 aquest govern
inverteix en beques universitàries 800.000 euros, perquè saben
què va passar? Que el Govern del pacte, el Govern del Sr.
Antich, havia suprimit totes les beques universitàries i d’això no
en parlen, això no interessa...
(Remor de veus)
Des del pressupost de l’any 2012 el Govern ha tornat
implantar les beques per mobilitat per als mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterencs, que cursen els seus
estudis universitaris fora de la seva illa. Però, a més a més, ho

ha ampliat no només per a aquells que cursin estudis
universitaris, sinó també per a alumnes d’estudis superiors
equivalents a estudis no universitaris. D’això no en parlen.
I encara no he escoltat si accepten el pacte educatiu que he
ofert jo avui matí...
(Remor de veus i algunes rialles)
Vostès se’n riuen, jo no me'n ric.
(Continua la remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor, silenci.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
M’agradaria saber-ho. Torn repetir, el primer que he dit és
que sabent que no coincidim en matèria lingüística, hi ha moltes
més coses amb les quals podem fer feina, si sabem separar, com
feim nosaltres, l’àmbit lingüístic de l’educatiu. Encara no ho he
escoltat, tenen un segon torn de rèplica i m’agradaria saber si
volen vostès precisament unir-se a aquest pacte per l’educació,
deixant al marge tot allò que ens pugui diferenciar, en aquest
cas l’àmbit lingüístic, i fer feina amb tota la resta que també és
necessari i que també forma part de l’educació.
Tema de salut. El primer que vull dir i repetiré el mateix que
he dit avui matí, és per agrair la colAlaboració de tots els
professionals sanitaris, perquè en moments de gran dificultat
que hem pogut compartir amb ells, no només ens han donat la
mà, sinó que ens han donat idees i propostes per tal que aquesta
reestructuració de l’administració en matèria sanitària s’hagi
pogut dur a terme. Per tant, no vull deixar de repetir el meu
agraïment a tot el colAlectiu sanitari, perquè ells saben
perfectament que la sanitat, igual que l’educació i els serveis
socials, com més tard comentaré, estaven en risc. Estaven en
risc per una cosa que és habitual en els seus governs, estaven en
risc perquè no pagaven, no pagaven ningú! I és molt fàcil dir
volem, volem i volem, però en qualque moment hem de voler
pagar, que és el més bàsic i fonamental.
Sra. Armengol, jo li he de dir per a la seva informació, que
la salut és un dret gratuït i universal des de fa molts d’anys, a tot
Espanya, aquí també, aquí també. El que passa és que vostès el
varen posar en risc i aquest govern ha mantengut els serveis
sanitaris.
(Aplaudiments)
I sap per què s’han pogut mantenir els serveis sanitaris, els
educatius i els socials? Per una cosa que vostès no poden..., ho
vull intentar explicar amb la paraula més adequada, no poden
amb ell, que és complir el pressupost, l’equilibri i el dèficit
pressupostari. Vostè rigui, que és el senyor que més va gastar i
menys va pagar en la sanitat de tota la història de les Illes
Balears...
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(Petit aldarull i aplaudiments)
Per tant, per poder mantenir uns serveis, s’han de poder
pagar. Jo sé que a això no hi estan acostumats, però el més lògic
i el que més habitualment passa a les empreses és que qui vol
tenir un servei, ha de poder pagar el servei i si nosaltres volem
donar un servei als ciutadans, hem de poder tenir els recursos
econòmics per poder pagar els serveis i sobretot al personal que
fa els serveis. I sobretot tenint en compte, ... El Sr. Barceló m’ha
criticat que si nosaltres estam externalitzant determinats serveis
amb clíniques concertades i em diu que sí, simplement el mateix
que va fer l’anterior pacte de govern, precisament amb clíniques
privades..., amb clíniques privades.
(Aplaudiments)
Quan vostè vulgui, Sr. Barceló, quan vostè vulgui li faig
arribar còpia de la factura de determinades... Ah, ho sap? Idò
per què em diu que no?

(Aplaudiments)
Però el més curiós de tot, i la veritat que pensava que no
m’ho qüestionarien ni criticarien, és que tant la Sra. Armengol
com el Sr. Barceló critiquen l’aplicació i la implantació del
servei de radioteràpia oncològica. Vostès ens diuen que arribam
en retard, i la Sra. Armengol critica precisament l’aplicació del
sistema d’oncologia radioteràpia, quan vostès ni tan sols no ho
varen plantejar, ni en un hospital ni en l’altre, ni en un ni en
l’altre! I li diré el per què -jo no he insultat mai ningú-, i li diré
el per què: perquè en els plànols de l’hospital de Can Misses no
hi ha el búnquer on havia d’estar, segons vostès i estava
plantejat, el búnquer de la radioteràpia...
(Aplaudiments)
...de la radioteràpia.
(Remor de veus)

(Remor de veus)

Per tant..., per tant jo, que sí que he vist els plànols...

LA SRA. PRESIDENTA:

(Algunes rialles i remor de veus)

Senyors diputats, per favor... Senyors diputats... Tendran el
seu torn de... Sr. Barceló, tendrà el seu torn de rèplica, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Si ho sap, per què em diu que no? Per tant nosaltres hem fet
el mateix, en aquest cas ambigüitat cap ni una, en aquest cas
hem fet simplement el mateix que va fer l’anterior pacte, amb
una diferència, que nosaltres vàrem pagar totes les factures de
les clíniques concertades amb les quals va fer el concert
l’anterior legislatura i que no va pagar cap ni una.
(Aplaudiments)
I sense peonades, sense peonades, que vostè no va pagar
però es va comprometre a pagar.
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...jo sí que els he vist, no hi havia cap búnquer de radioteràpia,
i torn repetir, i torn repetir..., i torn repetir...
(Se sent una veu de fons inintelAligible)
...aquest govern es va comprometre per justícia social amb els
ciutadans d’Eivissa i Formentera, i de Menorca, perquè
tenguessin el servei d’oncologia radioteràpia. És vera que
arribarem més tard del que nosaltres volguéssim, però és vera
que arribarem. I torn repetir, Menorca, Eivissa i Formentera
tendran en aquesta legislatura servei de radiologia
“oncoteràpica”.
(Aplaudiments i remor de veus)
I fan referència també als serveis...
LA SRA. PRESIDENTA:

(Remor de veus)
Silenci, per favor.
I miri, és molt curiós. La veritat és que és molt curiós que
critiquin i qüestionin l’eficiència dels nostres serveis quan s’ha
produït un augment de l’activitat assistencial: augment de
l’assistència en urgències d’un 2,77%; de les altes hospitalàries,
un 1,65%; un increment de les intervencions quirúrgiques, un
8,55%, amb una reestructuració de tota l’estructura sanitària. I
sobretot, miri, l’increment de les segones consultes també ha
estat molt important, la qual cosa implica després que hi hagi
més intervencions quirúrgiques; si no feim segones consultes...
Tampoc?, no? Mare meva, no n’encertam cap ni una. Li ho
explicaré i vostè és metge: primer hem de fer la consulta,
segona consulta, i aquí diagnòstic i tractament. Això és el que
incrementa i per això després són les intervencions
quirúrgiques.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
...als serveis socials. Saben quina és la millor política social, no
d’ara, sinó de sempre, de tota la vida? Tenir un lloc de feina.
Amb això tanta sort que ho compartim. Mirin, és curiós que la
Sra. Armengol es preocupi pel sector de la discapacitat quan no
es va preocupar durant quatre anys i sí que es va preocupar de
sortir en una foto devora totes les associacions i entitats de
discapacitats que quan jo per primera vegada venia a aquesta
sala em vaig aturar a parlar amb ells, i ells em demanaven que
vostè els pagàs, jo els deia que no sabia encara el que s’havia de
pagar, i vostè m’exigia, a mi, que pagàs els seus deutes de
quatre anys! Aquesta és la realitat.
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(Aplaudiments)
Però... els protagonistes, les entitats i les associacions de
discapacitats ja saben, i no fa falta que els ho digui ni vostè, ni
jo, ni ningú, saben perfectament qui va deixar a deure i qui no
va pagar, i saben perfectament qui ha pagat i qui no deixarà a
deure, ho saben perfectament.
Places de dependència. Idò mirin, el pacte va crear places de
dependència, però no en va dotar cap ni una, no va dotar ni una
sola plaça de dependència. Això és molt fàcil, és molt fàcil...
(Remor de veus)
Ara, després de dotar els convenis de dependència...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
...d’un finançament just, i de tenir una situació pressupostària
adequada, ara ens podem permetre crear i dotar places de
dependència. Mirin, els pressuposts de 2014 contemplen -i ho
he dit avui matí- un augment de places de discapacitat d’un 24%
fins arribar als 3,8 milions d’euros, però el que no farem
nosaltres mai, el que no farem mai, és obrir centres o posar en
marxa serveis que després no es puguin mantenir en el temps o
que puguin repercutir molt negativament en altres entitats o
administracions que han de gestionar les seves places però que
no tenen cobertura econòmica.
I m’ha dit, Sra. Armengol, que per a vostè tornarà a ser
prioritària la dependència. La dependència no és allò prioritari,
ni tornar a fer una llei de dependència; allò important és tenir la
dotació econòmica que pugui pagar les persones dependents; no
és important; ja teníem una llei de dependència del Sr. Zapatero,
ja la teníem, però sense dotació econòmica. Per tant no és
qüestió de fer lleis de dependència, és qüestió de dotar amb
recursos les persones que tenen una dependència. Precisament
el primer semestre de 2014 un total d’11.527 persones ja tenen
qualque tipus de prestació de dependència, un increment de
1.641 persones més en un any. Però si ho comparam amb el
juliol de l’any 2011 la diferència és de 9.407 persones, la qual
cosa significa el 22,54%. Aquestes són les xifres; vostè no sap
xifres, jo li dic les xifres perquè són les xifres que són.
Pobresa infantil. Miri, li llegiré textualment, perquè han fet
referència a la pobresa infantil, però han “omitit” una altra
vegada, han omès... “omitit”, que no escolten bé...

LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor...
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
...han “omitit” l’informe FUNCAS, que diu textualment: “A
l’interval de temps que va des de l’any 2007 a l’any 2011
Balears és una de les comunitats que sofreix un major
deteriorament a l’índex de desenvolupament humà, motivat per
una forta caiguda de la renda i la despesa familiar, i un
important creixement de la desigualtat”, entre els anys 2007 i
2011; i continua: “A la vegada l’índex de pobresa econòmica
creix més que en cap altra regió, tant per l’augment del crui de
la pobresa com pel deteriorament del mercat de treball i la
intensitat amb què s’ha manifestat l’atur de llarga durada”; això
entre els anys 2007 i 2011, i continua: “Mentre el 2007 Balears
era la comunitat amb menor pobresa econòmica, el 2011 se situa
entre les cinc primeres”, i això és el que diu l’informe de
FUNCAS que vostès no volen llegir. És curiós, per tant, veure
aquesta desgraciada recessió i recordar que vostès varen baixar
els pressuposts en serveis socials precisament l’any 2010 en un
2,5%. Per tant, parlar de pobresa tenint en compte el que va
passar entre els anys 2007 i 2011, crec que és suficientment
indicatiu.
I mirin, nosaltres sabem de la dificultat del moment, no hem
dit mai que això estigués arreglat, hem dit sempre que és una
situació molt complicada, una situació molt difícil i una situació
que no s’arreglarà ni en un, ni en dos, ni en tres, ni en quatre
anys; desgraciadament en necessitarem cinc o sis o set, però
hem de continuar augmentant els pressuposts, com vàrem fer
nosaltres, i no reduir-los, com varen fer vostès, i hem de dotar
econòmicament les places de discapacitat i de dependència i no
simplement generar lleis i normatives que no venguin amb
dotació econòmica perquè sigui possible.
En matèria econòmica sempre he dit, i avui no serà una
excepció, que no compartesc la política d’inversions territorials
de l’Estat amb les Illes Balears, i ho he dit i ho tornaré repetir,
que no és just el tracte que reben els nostres ciutadans de les
Illes Balears tenint en compte els grans esforços que els hem
demanat i sobretot que han fet, i sobretot tenint en compte que
Balears ha complit per primera vegada l’objectiu de dèficit i que
està complint l’equilibri pressupostari. Per tot això i perquè a
més a més lideram la recuperació econòmica d’Espanya, no és
just que sigui el Govern de l’Estat el que no contempli
precisament una millor dotació i unes millors infraestructures
dins el programa, o el previ, o el projecte, del pressupost general
de l’Estat. Però també vull recordar que va ser durant un govern
del Partit Popular quan més a prop de la mitjana nacional
territorialitzada ens vàrem trobar, amb un marge o amb un
diferencial de 74 euros per habitant; i també hem de dir que
continuam fent feina, precisament tots els consellers amb les
diferents conselleries i equips, feim feina amb els ministeris
corresponents per tal que el pressupost definitiu, el pressupost
general de l’Estat, idò tengui la dotació econòmica que nosaltres
estimam en infraestructures i inversions, i que de partida entre
setembre de 2013 i setembre de 2014 el projecte de pressupost
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general de l’Estat s’ha incrementat un 86%. Hem de continuar
fent feina, hem de continuar fent feina, però això no significa
que ens haguem quedat amb els braços plegats, perquè del que
es tracta és de fer feina en els despatxos, tenir totes les reunions
que facin falta i siguin necessàries, però sobretot fer feina.
La Sra. Armengol, sempre que parla de xifres, el que fa és
comptar els dies perquè acabi la legislatura; 200 dies, ha dit
abans. Crec que són les úniques xifres que sap comptar, que és
marxa enrere.
(Aplaudiments i remor de veus)
I sempre diu que l’estat de benestar; l’estat de benestar
l’hem de poder pagar, Sra. Armengol. Com podem demanar
serveis si no els podem pagar?, i per tant per això precisament
hem de fer, hem de fer... un esforç pressupostari per complir
amb el pressupost i per no generar cada any més de 1.000
milions d’euros de dèficit, que és el que passava quan vostès
governaven. S’imaginen vostès quin deute tendria la nostra
comunitat si haguéssim continuat amb dèficits anuals de més de
1.000 milions d’euros? Jo els ho explicaré. Idò mirin, la gràfica
és molt clara...
(Remor de veus)
No, jo sé que vostès se’n riuen, però no és per riure. Miri,
aquí hi ha l’evolució del deute financer de la nostra comunitat
autònoma, fins aquí 5.250 milions d’euros; després aquest deute
es va incrementar en 1.600 milions d’euros més, 1.600, perquè
l’anterior govern va decidir no computar el deute comercial, és
a dir, el deute amb els proveïdors, perquè no li interessava, i el
deute comercial també s’ha de sumar, perquè també es deu: es
deu el que devem als proveïdors i es deu el que devem als
bancs, el que passa és que qualcú només volia sumar el que es
deu als bancs, però el que es deu als proveïdors també s’ha de
pagar, i precisament l’increment de deute que té aquest govern
és conseqüència de la suma del dèficit que ha fet cada any, però
-torn repetir- la realitat és que si haguéssim estat una altra
vegada amb un govern del pacte d’esquerres el dèficit, amb més
de 1.000 milions d’euros cada any, no hagués estat de 7.700,
que és l’actual, hagués estat d’11.839 milions d’euros si
s’haguessin gastat cada any més de 1.000 milions d’euros que
no tenien pagant aquests serveis que qualcú diu que no s’han de
pagar, però que al final la gent que fa feina vol cobrar. Aquesta
és la gran diferència.
(Alguns aplaudiments)
El finançament dels consells insulars, un fet històric, que per
primera vegada tots els consells ens poguéssim posar d’acord
independentment de la nostra ideologia i poguéssim eliminar...
(Se sent una veu de fons inintelAligible)
Miri, és que vostès se’n riuen de tot. És molt complicat, és
molt complicat... perquè al Consell Insular de Formentera no
governa el Partit Popular, és d’una altra ideologia. Jo és que si
he d’explicar les coses més bàsiques ja és bastant complicat.
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(Alguns aplaudiments)
Per tant, tots els consells, de diferents ideologies, on s’inclou
el govern de Formentera, idò varen pactar precisament aquesta
llei, aquesta normativa que permet als consells no dependre del
govern de torn precisament en el Govern balears, i que
independentment de qui tengui la possibilitat i la responsabilitat
de governar tendran sempre dotacions econòmiques
assegurades, i que no dependran de convenis que es firmaran un
dia, o un altre, o un any o dos després, sinó que directament
cada consell podrà rebre les seves partides econòmiques, i en
funció de la seva responsabilitat i coneixent la seva illa podran
diferir unes quantitats o unes altres a diferents projectes, i això
queda assegurat per llei, i a més a més amb una característica
encara més important, que és que a mesura que millorin els
comptes del Govern balear milloraran també els comptes i els
nombres de cada un dels consells, un fet històric que vull tornar
a repetir i vull agrair, que s’havia d’haver produït l’any 2007 i
que set anys després, el 2014, ens tornam a congratular. Moltes
gràcies.
(Aplaudiments)
I un tema important, un tema important fa referència al que
hem comentat abans, que la millor política social que pot tenir
una regió, una comunitat, un país, sens dubte és la generació de
llocs de feina. És precisament el que dóna aquesta confiança a
l’empresari, a l’inversor per poder dur a terme projectes que es
puguin després posar en pràctica i que siguin ells que puguin fer
la contractació des de la iniciativa privada i no des de
l’administració pública. Mirin, els vull fer referència a una sèrie
de nombres molt senzills: hem aconseguit reduir la llista de
l’atur en més de 10.000 persones respecte de la situació que ens
varen deixar; el darrer mes les xifres del SOIB varen registrar
62.382 desocupats, davant els 73.007 del govern Antich, és a
dir, 10.625 aturats menys. Quan vostès varen pactar tots en
contra del Partit Popular només hi havia 33.704 aturats; aquesta
amalgama política va aconseguir el dubtós mèrit d’incrementar
aquestes doloroses llistes de l’atur en més del doble, més de
40.000 persones, o quasi 40.000, 39.093 aturats fins arribar als
73.007, 40.000 persones més a l’atur durant la seva legislatura;
10.000 persones menys a l’atur amb aquest govern. Aquestes
són les xifres. I podem dir i sentir-nos orgullosos dient que amb
aquest govern cada dia hi ha 7 aturats menys, mentre que amb
el govern del pacte cada dia hi havia 27 persones aturades. Ho
tornaré a repetir: mentre governa el Partit Popular, i xifres
d’avui, hi ha 7 persones cada dia menys a l’atur, i quan
governava l’esquerra cada dia 27 persones més a les xifres
d’atur. Dades objectives, no interpretables. Demà les poden
veure vostès o avui mateix si es connecten a les bases de dades.
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I torn repetir: Balears és l’única comunitat autònoma de tot
Espanya on ja duim 23 mesos seguits baixant les xifres d’atur;
el darrer mes l’atur ha baixat a totes les Illes, especialment a
Menorca, un 11,9%; a Mallorca, un 10,4%; a Formentera, un
8%; i a Eivissa, un 6,4%. L’atur juvenil ha baixat durant 27
mesos seguits, i durant 17 mesos consecutius s’ha augmentat
l’afiliació a la Seguretat Social. Per tant el total de cotitzants és
de 468, 465.000, el major nombre d’afiliats en un mes de
setembre des de l’any 2008. I també s’han de veure en aquest
cas les gràfiques perquè són eloqüents i els ho vull demostrar:
aquestes són les gràfiques durant els anys del govern del pacte
d’esquerres, i aquí ve la gràfica durant el govern del Partit
Popular. Anualment està disminuint des de l’any 2012 la xifra
d’atur, i la diferència entre setembre de 2014 i setembre de
2010, que és el darrer setembre que vostès varen governar, és
d’11.550 persones menys a les llistes de l’atur. Aquesta és la
realitat, aquesta és.
(Aplaudiments)
D’igual manera que és important veure com es produeix
l’evolució de l’afiliació a la Seguretat Social: el govern del
pacte d’esquerres, i com es produeix l’increment d’afiliació a la
Seguretat Social durant el govern del Partit Popular.
(Més aplaudiments)
Entre setembre de l’any 2010 i setembre de l’any 2014 hi ha
16.969 persones més afiliades a la Seguretat Social a les nostres
illes.
Algú després voldrà emprar les xifres d’EPA, també les
tenim, les millors dades del segon semestre de 2008, la millor
baixada un 11,3 interanual, un 22,6% respecte del primer
semestre, la taxa d’atur actual és del 19% per baix de la taxa
heretada que era entorn al 20%. Tenim la taxa d’ocupació més
elevada d’Espanya amb un 54%, més de 9 punts damunt la
mitjana nacional i també som la comunitat amb la taxa de més
elevada activitat amb un quasi 77%.
Precisament fer els comptes, fer els deures, equilibrar els
comptes, mantenir el dèficit i generar seguretat jurídica és el
que fa possible que les previsions de creixement d’aquesta
comunitat siguin positives. Per a aquest any la previsió de
creixement econòmic és de l’1% i les previsions per a l’any que
ve, no només fetes per nosaltres, sinó també per organismes
independents, és d’un 2,1%.
Fent referència al turisme, crec que ha quedat bastant clar
avui matí la importància de l’aprovació de la Llei general
turística, la importància dels decrets que regulen precisament la
inversió en zones turístiques madures i també hem anunciat
precisament el traspàs de competències als consells insulars
perquè tenguin en aquest cas l’oportunitat i la possibilitat que
cadascun dels consells en funció de les seves característiques,
en funció de les seves decisions individuals i independents es
puguin adaptar a aquest traspàs de competències dels consells
insulars, però vull remarcar les xifres perquè significa també un
gran esforç que fa aquest govern i que demanam als ciutadans
i que per primera vegada es multipliquen amb aquestes
característiques.

Actualment la partida que té la dotació econòmica en
matèria de promoció turística és de 2,5 milions d’euros, per a
l’any que ve, el pròxim pressupost, implica un increment de 3
milions d’euros, 5,3 milions d’euros; l’any 2016, 8,3 milions
d’euros, i l’any 2017, 11,3 milions d’euros; és a dir, un
increment pràcticament del 450% i -torn repetir- vull agrair
públicament també a cadascun dels representants dels consells
la feina conjunta que hem fet durant tots aquests mesos i que
finalment podrà posar a la seva disposició el que cadascun dels
consells estimi oportú.
El que sí és curiós és, Sra. Armengol, la seva preocupació
per les prospeccions petrolíferes cada vegada que n’ha tingut
l’oportunitat durant aquesta legislatura, dic que és curiosa la
seva preocupació perquè és una preocupació que va en funció
de l’hora, del dia, del mes, de l’any i de la legislatura en què
vostè fa aquestes valoracions, perquè li vull recordar que les
prospeccions varen ser aprovades el desembre de l’any 2010
quan governava el Sr. Zapatero i que va sortir publicat al
Butlletí Oficial de l’Estat el gener del 2011 quan governava el
Sr. Zapatero i que aquí el president del Govern era el Sr. Antich
i que vostè era la presidenta del Consell de Mallorca i no va dir
en cap moment, ni en un moment ni en un altre, res en contra de
les prospeccions petrolíferes, ni a favor ni en contra, no fos cosa
que hagués de xerrar a un moment donat i hagués de prendre
una decisió que no volia prendre.
És curiós perquè no va dir res ningú, ni la presidenta del
consell de Mallorca, ni el president del consell de Menorca, ni
el president del consell d’Eivissa ni el president de Formentera,
ningú no va dir absolutament res quan es varen aprovar durant
el seu govern, excepte -com molt bé ha dit la portaveu del Grup
Parlamentari Popular- el Sr. Antich, l’anterior president, que va
venir a aquesta cambra i que en una comissió va dir que bé, que
no era..., total, pel que s’havia de fer no era necessari interposar
res, com sí varen interposar els governs de València i la
Generalitat Valenciana, després els varen dir que no, però
almenys ho varen intentar, i el més curiós de tot és que a més a
més el Sr. Antich va dir: “esos sondeos no suponen ningún
escándalo medioambiental, el Gobierno de España tiene
derecho a saber lo que hay debajo de su subsuelo”. I vostè no
va dir res i ara puja aquí cada vegada que en té oportunitat i ens
crítica a nosaltres que sí que hem defensat cada dia des de
l’oposició i des del Govern la nostra posició en contra de les
prospeccions petrolíferes?, en quina evidència es posa vostè
mateixa! És que jo no ho faria. I vostè, que no va dir res en el
seu moment, ni el seu govern, ara qüestiona, critica i exigeix a
aquest partit i a aquest govern que faci exactament el que vostè
hauria d’haver fet si en aquell moment pensàs que estigués en
contra de les prospeccions. Però tampoc no ens suposa cap
sorpresa, perquè l’actual secretari general del Partit Socialista,
el Sr. Pedro Sánchez, va votar en contra de paralitzar les
prospeccions petrolíferes quan era diputat i, per tant, de quina
forma vostè, si el vol seguir, ha de votar en contra quan el seu
secretari general va dir que no a les prospeccions petrolíferes?
(Alguns aplaudiments)
Reduccions, reducció de diputats, modificació de la Llei
electoral en aquesta cambra parlamentària. L’objectiu és molt
simple, si podem fer la mateixa feina amb menys diputats, per
què no ho podem fer?
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(Se sent una veu de fons inintelAligible)
M’han d’ajudar a aprovar, però si vostès no volen és difícil
que nosaltres, que...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, silenci per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
...sí que volem, ho puguem fer.
Miri, les empreses públiques...
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proposta seriosa i rigorosa i molt estudiada, jo l’animaria que
analitzàs com estan els sistemes democràtics dels països que
diuen que són més democràtics que nosaltres, del nord
d’Europa, i veuran la representativitat.
El que més em tem jo és que el fet de dir no a aquesta
reducció, el fet de dir no que ens puguem estalviar tots 7 milions
d’euros directament per reducció de nombre de diputat i 4
milions més passant de canvi de representació o de retribucions
de l’actual sistema a dietes, que significaria la reducció d’11
milions d’euros, jo crec que es produeix per una qüestió que es
diu aritmètica electoral, que és que ja a vostès els costa molt
repartir trenta diputats entre trenta partits polítics, haurien de
repartir-se vint-i-dos, que toca menys, i hauria menys cadires a
repartir, però nosaltres ens estalviaríem molts de milions i molts
de doblers per a tots els ciutadans de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:
(Alguns aplaudiments)
Silenci, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
... les empreses públiques, i nosaltres des del Govern hem reduït
les empreses públiques en 113, cosa que vostès no varen fer.
Les empreses privades, la iniciativa privada, d’una manera
natural, s’ha reestructurat i una empresa privada, si algú de
vostès té una empresa privada o a casa seva, si pot fer el mateix,
si pot fer el mateix amb menys personal...

Mirin, han parlat d’inversions estatutàries, i també em
sorprèn que parlin d’inversions estatutàries per una senzilla raó,
perquè les inversions que arribaven aquí no arribaven al projecte
finalista, no arribaven, es quedaven per enmig, despesa corrent,
algú encara diu que no, però mirin, ha estat aquest govern que
ha hagut de tornar a gestionar, precisament, ha de tornar a
gestionar evitar el retorn d’aquestes inversions que no varen
arribar, ha formalitzat aquest govern més de vint pròrrogues o
reprogramacions dels convenis que vostès no varen fer arribar
al projecte final i que nosaltres hem tornat a fer un conveni fins
l’any 2017.

(Remor de veus)
... si pot fer el mateix s’estalviaria personal, bàsicament perquè
ho paguen vostès. Ara, com això no ho paguen vostès pensen
que no és necessari aquest estalvi, però aquest estalvi el pagam
tots nosaltres, el pagam tots els ciutadans de les Illes Balears i
fer feina de 59 a 43 diputats, aquests 16 diputats menys,
significa un estalvi per a tots de 7 milions d’euros. I si podem
fer la mateixa feina amb 7 milions d’euros menys, per què no la
podem fer? Perquè aquests 7 milions d’euros podrien anar a allò
que més els preocupa, a serveis socials, a sanitat, a educació, a
benestar... per què no ho feim si es pot fer?
Però mirin, mirin, vostès diuen que això significa una minva
de la representació...

I li preocupa el Palau de Congressos, Sra. Armengol? Li
hauria d’haver preocupat més que els 20 milions d’euros que
estaven destinats, per part del Govern de l’Estat a inversions
estatutàries, a pagar, a sufragar el Palau de Congressos, no es
gastassin per enmig, perquè vostès varen governar durant quatre
anys i el Palau de Congressos va estar aturat aquests quatre
anys, i ha estat aquest govern, en una situació complicada i
difícil i en el moment oportú, qui acabarà el Palau de
Congressos perquè és una inversió productiva, perquè no és una
inversió silenciosa, ja es va gastar doblers per enmig, i seran, en
aquest cas, 91 milions d’euros que són necessaris per a la
promoció turística, per al nostre turisme i per estar posicionats
en el màxim nivell també del turisme de congressos.
(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, silenci, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
No, no és una minva de la representació, mirin, si ens
atenem al nombre d’electors per diputats passaríem de
necessitar 12.570 electors per cada diputat a 17.247, ens
situaríem en el sisè lloc de les disset comunitats autònomes,
quedarien onze comunitats autònomes molt per sobre de
nosaltres, i els posaré un exemple perquè no tenguin cap tipus
de condicionant polític, Andalusia té un sistema de
representació menor i no resta, precisament, representativitat a
la cambra parlamentària, però qui critiqui això, i es tracta d’una

Han fet referència també als acomiadaments dels empleats
públics. Mirin, saben vostès que no estam davant d’un debat
jurídic definitivament resolt, però el que és clar és que en el
procés de reestructuració, que ara mateix es du a terme, s’han de
fer moltes passes administratives internes. El nombre total de
treballadors afectats és de 623, però d’ells entre amortitzats i
acomiadats han interposat demanda 131, dels quals fins i tot
algun ja ha desistit. Li diré que la sentència del Tribunal
Suprem, de data 22 de juliol de 2013, va unificar la doctrina
sobre l’extinció laboral dels treballadors indefinits no fixos a les

6708

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 143 / 21 d'octubre del 2014

administracions públiques i el sector públic instrumental, i va
reafirmar que l’extinció de la relació laboral es podia produir
per amortització del lloc de feina quan aquest no fos necessari
per a l’administració pública. La sentència va confirmar de
manera rotunda els arguments jurídics que havia sostingut
l’Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
criteri que des de l’any 1996 ha vengut mantenint
invariablement el Tribunal Suprem. A la seva empara s’han
dictat nombroses sentències, totes elles favorables als interessos
d’aquesta comunitat, i en aquest context la Sala Social del
Tribunal Suprem, reunida en Ple, ha variat de criteri i la
doctrina creada per ella i mantinguda inalterable des de l’any
1996 ho ha fet amb una sentència de fets de data 18 de juny de
2014. Per tant, des de l’Advocacia s’avaluen totes les
conseqüències d’aquest canvi de criteri, però sempre s’ha fet
amb el major dels criteris i rigor de l’àmbit de la judicatura, i en
aquest cas de l’Advocacia de la comunitat.

excepció i voluntàriament, i vostè, Sra. Armengol, ha fet públic
el seu patrimoni?
(Alguns aplaudiments)
No és necessari que vostè m’imiti, però sí que li diré que
haurà de parlar amb el seu secretari general, el Sr. Pedro
Sánchez, que ha dit que vol que tots els seus militants i persones
que estiguin en el Govern facin públiques les seves declaracions
de renda i de patrimoni. Supòs que ho farà perquè li demana
Pedro Sánchez i no perquè vol demanar i demostrar la
transparència a tots els ciutadans de les Illes Balears.
(Alguns aplaudiments)
(Se sent una veu de fons inintelAligible)
Per tant, el dia que vostè...

M’han parlat també de corrupció i de transparència. El dia
que qualsevol de vostès en els seus grups polítics facin
exactament el mateix que he fet jo en el meu grup ens podran
donar lliçons, fins aquell dia, ni una sola.
(Alguns aplaudiments)
El dia en què tots els imputats amb mesures cautelars de les
seves formacions abandonin el partit immediatament ens podran
donar lliçons. El dia...
(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
... ens igualin simplement, simplement ens igualin, no és
necessari que facin més, quan ens igualin en criteris de
transparència, ens igualin, vostès ens podran donar lliçons...
(Remor de veus)

... no aquest partit ho manté, el dia, el dia que vostès es
comprometin...
(Remor de veus)
... el dia que vostès...
LA SRA. PRESIDENTA:

...fins a aquest moment no estan legitimats per donar cap lliçó...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Silenci, per favor.
... a aquest partit i a aquest president.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
... es comprometin a no dur imputats en les seves llistes
electorals, ens podran donar lliçons, el dia que vostès es
comprometin, amb una qüestió molt característica, que el dia
que nosaltres ho vàrem proposar un diputat nacional del Partit
Socialista va publicar una carta a un diari qüestionant el fet que
aquest partit pogués prendre aquestes decisió de no dur imputats
a les llistes. Per tant, Sra. Armengol, el dia que vostè faci això
jo li donaré l’enhorabona i li diré que per primera vegada ho
farem igual.
(Alguns aplaudiments)
La transparència, però, no és qüestió de dir transparència,
s’ha de demostrar. Jo he estat l’únic president que ha fet
públiques totes les seves declaracions de renda i de patrimoni,
amb còpia de totes les escriptures notarials i registrals, sense

(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Costa, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Senyores i senyors diputats, tenc molt de respecte per la
crítica, per la crítica constructiva, per aquella crítica que
almenys es pugui fer amb la intenció de millorar o de proposar,
no criticar per criticar, que és el que hem vist que vostès han fet
durant tots aquests anys, i no de la crítica precisament de l’ofici,
de la professionalitat de criticar-ho absolutament tot.
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Crec que vostè no m’ha escoltat quan he parlat de l’IRPF i
de la renda i de la reforma fiscal perquè vostè l’ha qüestionada
i diu que és per a les classes més riques. Són les classes riques
els jubilats? Són les classes riques les famílies que tenen molts
de membres en el seu si? Són classes riques, per a vostè, la
classe mitjana i la classe baixa que són a qui més afecta
precisament la reforma laboral? O no m’ha escoltat o ja tenia el
discurs preparat per si un cas jo donava alguna notícia bona.
(Alguns aplaudiments)
I em diu que és una reforma electoralista, no, miri, és una
reforma que es pot fer ara i que ens hagués agradat fer-la molt
abans, però ens hem passat tres anys fent feina per pagar els
seus deutes, per equilibrar els comptes públics, per evitar tenir
dèficit, per no generar més deute, per pagar els proveïdors, per
generar confiança i és ara, tres anys després, quan ho podem fer.
Si és electoralista per a vostè, que ho sigui per a vostè, però
estic segur que per a tots els ciutadans que es veuran beneficiats
no serà electoralista, serà un agraïment a aquest govern.
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(Aplaudiments)
La majoria absoluta no és una decisió de cap de nosaltres, és
una decisió de tots els ciutadans, que en llibertat decidiran quin
projecte, quin model i quins governants volen que representin
les seves institucions. En aquesta terra s’ha demostrat en dues
ocasions qui ha estat un pacte nefast per als nostres interessos.
I aquí es demostra una altra vegada que és precisament l’origen
d’aquests problemes quan es produeix un pacte d’esquerres i
que ha de tornar venir el Partit Popular per solucionar els
problemes econòmics, d’inestabilitat, dèficit i d’autèntic
desordre en els comptes públics com s’ha produït per molt que
vostès se’n riguin, perquè a mi això no em fa cap gràcia.
Miri, Sr. Barceló, és molt curiós que sigui vostè qui vengui
aquí a jutjar-me en nom de la història, vostè, el del partit dels
trens! Realment vostè és molt atrevit, jo sabia que fos tan atrevit
per jutjar, en nom seu i en paraules seves, la història d’aquesta
comunitat i jutjar aquest president, sobretot tenint en compte els
143 milions d’euros que ningú no va jutjar a veure si es podien
pagar i que aquest govern ha tornat pagar...

(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
Vostè em diu que estic aïllat al Consolat? No, Sra.
Armengol, faig feina molta i cada dia durant moltes hores en el
meu despatx del Consolat, perquè si algú pensa que aquesta
situació es pot revertir sense fer feina en un despatx en el
Consolat durant moltes, moltes, moltes hores amb aquests
companys, amb els consellers i directors generals, si algú pensa
que aquesta situació es pot resoldre fora del Consolat és que no
hi ha estat mai i no ha fet feina mai.

Critica i qüestiona la Llei del sòl que destrueix territori, Sr.
Conseller, i la Llei agrària que pel que es veu també destrueix
territori. Però vostè se’n recorda de José, de Sònia, de María, de
Juan, sap de qui me’n record jo? De l’amo en Tomeu de sa
Sínia, de mestre Antoni des Revolt, de mestre Andreu de sa
Comuna o de l’amo en Joan des Molí, que precisament
necessiten aquesta llei agrària perquè els seus interessos i els
seus camps puguin sortir endavant...

(Alguns aplaudiments)
(Aplaudiments)
Continuaré al Consolat tot el temps que faci falta
precisament per poder donar notícies positives com la que dóna
aquest govern, perquè precisament la feina que no es veu, per a
vostè, perquè tal vegada vostè hagués estat de festes, pel carrer
i fent coses, jo...
(Remor de veus)
... i aquest govern ha estat fent feina. Per tant, si vostè hagués
pensat, on és el president? Jo li hagués dit, fent feina per
solucionar els problemes que vostès ens varen deixar.

Me’n record de tots aquells pagesos i de tots els ramaders,
conseller, que ens demanaven pagar les ajudes de la PAC i a
veure si entre tots podien trobar una alternativa, una solució per
al seu camp, per als seus animals perquè no tenien oportunitats
i que volien vendre els seus productes a ca seva sense tants
d’intermediaris i que podien tenir una eina, una alternativa, a
part del que tenen. Ara tendran una llei agrària que els donarà
oportunitats que qualcú vol dir i criticar que consumeix territori.
El que consumeix són moltes hores de feina, moltes hores de
camp, moltes hores de suor i, en aquest cas, molt d’orgull nostre
de fer feina per a ells amb aquesta llei agrària.

(Alguns aplaudiments)
(Aplaudiments)
Per cert, Sra. Armengol, vostè diu “quan sigui presidenta”,
primer haurà de dir que hauran de passar les eleccions, haurem
de veure els resultats, haurem de veure amb qui pot pactar i
haurem de veure si el Sr. Barceló la deixa ser presidenta, perquè
han dit que vostè no serà la presidenta, perquè vol més
representació un partit nacionalista que un partit majoritari,
encara que sigui el Partit Socialista. Per tant, vostè serà
presidenta no només quan tengui l’oportunitat, en aquest cas,
que nosaltres no sumem la majoria absoluta sinó també quan els
seus, molts companys de partit i de grup la deixin ser presidenta.
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I el més curiós és que va ser aquest govern el que va tornar
recuperar la Conselleria d’Agricultura. Supòs que és una
conselleria de destruir territori, a partir d’ara la Conselleria
d’Agricultura és la conselleria de la destrucció de territori,
perquè quan feim una llei agrària per als agricultors i per als
ramaders, estam consumint territori. Per tant, ben orgullosos
també d’haver recuperat aquesta Conselleria d’Agricultura, que
era un dels nostres compromisos.

Impost verd, una idea seva, li tallam el cap al Sr. Aguiló.
Hospitals General i Joan March, idea seva, però li tallam el cap
a la Sra. Castro. El TIL, idea seva, però li tallam el cap a la Sra.
Camps. I una altra característica, talla el cap als fidels i talla el
cap als que li fan ombra. I això com que no és molt difícil, ha
hagut de renovar el 60% del seu govern i avui
incomprensiblement talla el cap al batle de Palma. Ell mateix i
no jo diu: “la forma de governar del Sr. Bauzá tendrà
conseqüències a curt termini”. Queda tot dit, Sr. President.

(Aplaudiments)
I, Sr. Barceló, l’estabilitat no resideix a les persones,
resideix en aquest cas a les propostes dels partits polítics. I el
projecte i la proposta del Partit Popular va molt més enllà de les
persones, perquè és l’únic partit que pot garantir l’estabilitat per
millorar i per prosperar.

Tenc deu minuts i no puc respondre a tants d’improperis
com ha llançat des d’aquesta tribuna en les seves llargues hores
de parlar. Però miri, ja està bé que insulti els mestres, ja està bé
que insulti els docents d’aquesta comunitat autònoma. Els
docents no fan política a les aules!
(Aplaudiments i petit aldarull)

Senyors i senyores diputats, com bé saben vostès aquestes
conselleries i aquest govern no han tengut una feina fàcil, no ha
estat una legislatura fàcil. És una legislatura en què hem hagut
d’abordar moltes reformes estructurals i hem hagut de
solucionar moltes qüestions i molts problemes que venien de
molt enrere i que sense jutjar-ho, almenys, sí diré que ja no
tenien més cabuda. L’objectiu d’aquest govern no ha estat en
cap cas la popularitat, més enllà del que pugui o no convenir
com a conseqüència de gestionar bé els interessos públics. No
poden ser una alternativa aquells que són els responsables
d’haver-nos duit a aquesta difícil situació econòmica, política,
social i laboral. Aquesta és la legislatura de la gestió i és la
legislatura del canvi. És la legislatura en què hem posat per
damunt de tot el nostre compromís amb els nostres ciutadans.
Aquest govern estava compromès amb el canvi, perquè no ho
paga recordar que hi havia moltes, moltes, moltes coses per
canviar, moltes coses que ja afortunadament han canviat i estan
canviant.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Torn ara de rèplica del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Francina Armengol, per un temps de deu minuts.

No fan política a les aules! Jo no sé de quins fills ni de quins
mestres parla vostè. A mi no m’agrada parlar de temes
personals, Sr. President, però tenc dos nins sahrauís en acollida
d’estudis i els duc a una escola pública i he conegut de primera
mà el que significa i el que fan els docents de les Illes Balears
per als alumnes, per als pares i mares i per a tota la comunitat
educativa. I són docents que s’hi deixen la pell, malgrat vostè,
i que posen doblers de la seva butxaca perquè no hi hagi cap nin
que passi gana en els menjadors escolars...
(Aplaudiments)
Per tant, ja no li permetré més aquests insults als treballadors
públics de la docència, a qui encomanam el millor que tenim,
l’educació dels nostres fills, Sr. Bauzá. Per tant, ja basta! Qui ha
fet un escàndol amb l’educació de les nostres illes ha estat vostè
i només té un nom i un responsable, José Ramón Bauzá.
I què ha fet? Ha retallat com mai en aquesta terra, 120
milions d’euros, ha tret fora més de mil professors, ha eliminat
els programes de suport d’atenció als infants més febles, ha
eliminat tot el pressupost d’infraestructures educatives. Sr.
President, el problema que teníem era el fracàs i
l’abandonament escolar, i vostè l’ha augmentat perquè tots
aquests projectes eren fonamentals per lluitar contra el problema
de l’educació que és fracàs i abandonament escolar. I amb vostè
augmenta.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, em té molt
preocupada, em pareix que tots els rumors que corren sobre
vostè, avui s’han demostrat que són realitat. Una persona que
viu aïllada al Consolat, tancada en el seu món obsessiu, que per
res no respon a la realitat que viuen, que pateixen i que senten
els ciutadans de les Illes Balears; una persona obsessionada en
si mateixa, yo, me, mi, conmigo. Això és el Sr. Bauzá, una
persona que mai no assumeix un fracàs, mai no rectifica, mai no
s’ha equivocat. Els seus grans fracassos polítics com els ha
assumit, Sr. President? Tallant el cap de qui li ha estat més
lleial...
(Petit aldarull)

I qui està obsessionat, obsessionat, malaltissament
obsessionat en la qüestió lingüística és vostè, és vostè! Aquí no
havíem tengut mai cap problema fins que ha arribat vostè al
Consolat de la Mar. A veure, comenci a estudiar, du tres anys i
mig de president...
(Remor de veus)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
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LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Escolti, aquí no hi ha cap normativa d’immersió lingüística.
Aquí hi havia un Decret de mínims i una Llei de normalització
lingüística, que s’aplicaven en llibertat, des dels consells
escolars, des de la comunitat educativa i des dels centres. Vostè
va intentar..., no se’n recorda?, va passar una enquesta perquè
els pares triassin en quina llengua havien de fer l’aprenentatge
el seus fills. Un 80% li va dir en català i va tornar com a boig,
Sr. President, no ho va poder assumir! I aquesta és la realitat...
(Alguns aplaudiments)
Per tant, no ens conti més històries. Assumeixi-ho, el TIL és
mort, el TIL és mort, l’ha mort la ciutadania que té molta més
intelAligència del que vostès han fet i l’ha mort el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears. Per tant, deixi-ho anar!
Acati les sentències i deixi-ho anar, no ens destrossi més una
educació pública que l’únic problema que té és vostè i el seu
govern.
Arriba molt tard a qualsevol proposta de pacte educatiu. O
no se’n recorda quantes vegades li he demanat reunions amb
comunitat educativa, almenys més de deu i sempre ha dit que
no! Els docents han vengut davant el Consolat i li han demanat
reunió, i vostè no s’hi ha volgut reunir. Per tant, Sr. President,
ja basta d’insultar, ja basta!
Sanitat, sanitat. Ha posat la salut al servei del dèficit públic.
Vostè, no sé si se n’ha adonat, ha llevat un dret que era
universal, el reial decret de Rajoy nosaltres aquí hem tengut un
president que no l’ha volgut recórrer. Jo estic orgullosa de les
comunitats autònomes que ho han duit al Constitucional, perquè
han dit que tots els ciutadans tenen el mateix dret a una salut
pública i universal, i vostè no ho ha volgut fer.
(Aplaudiments)
Vostè és qui ha tancat els centres de salut els capvespres i
ens diu que han pujat les urgències dels hospitals, com una gran
notícia. Home! És que ha tancat els centres de salut els
capvespre, on vol que vagi la gent que està malalta?, a les
urgències dels hospitals. Això no és una bona notícia, Sr.
President!, això no és una bona notícia.
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Em parla de la radioteràpia d’Eivissa. Miri, estava planificat
des del juny del 2010, ho vol veure, Sr. President, ho vol veure
en el Pla funcional que nosaltres vàrem aprovar? Deixi de
mentir, perquè les mentides tenen les cames molt curtes...
(Remor de veus i aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor!
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
I si hagués fet el que nosaltres li vàrem deixar projectat,
estaria en funcionament i seria públic, públic que és el que
nosaltres volem, no ho volem privatitzar, Sr. Bauzá, escolti. I
deixi de dir que vostè paga. Els malalts, als quals vostè utilitza
d’una forma increïble quan li interessa, els malalts que fan
radioteràpia a Mallorca i que vénen de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, als quals el Govern els ha de pagar una miserable
dieta de 17 euros, sap quin temps fa que no cobren? Fa un any,
amb el seu govern, Sr. President!
(Remor de veus)
No em digui que jo no m’he preocupa mai ni pels
discapacitats ni per les persones amb dependència. Si alguna
cosa vaig fer com a presidenta del consell va ser posar doblers
i recursos econòmics per a això i posar moltes places
residencials noves, cosa que vostè no n’ha feta ni una, ni una!
En té 3.000 que esperen...
(Aplaudiments)
Miri, Sr. President, la societat que dibuixa és la desigualtat.
Aquesta és la que vostè vol, la societat on no tothom té les
mateixes possibilitats i em parla de l’atur i em mostra gràfics
dels seus, dels que fa vostè, que li fan a vostè. Miri, han
augmentat un 24% els milionaris, la classe mitjana desapareix
perquè s’està empobrint i els treballadors estan en una situació
molts d’ells d’exclusió social. A vostè li sembla fantàstic que
baixem la xifra dels aturats perquè tenim una persona que ha
aconseguit un contracte laboral de dues hores durant set dies. A
mi em pareix una mala notícia, a mi em sembla una mala
notícia.

(Aplaudiments)
I ens diu que les retallades no influeixen en la qualitat
assistencial, ja li ho contaré jo, 120.000 ciutadans que esperen
o bé per a una prova complementària o bé per a una intervenció
quirúrgica. Per ventura vostè no se n’assabenta perquè es veu
que trepitja poc els hospitals públics, però la gent que els
trepitja ho sap, demani a una persona que necessita una
colonoscòpia quin temps espera ara i quin temps esperava quan
governàvem nosaltres. Ara espera més d’un any. I sap quanta
gent no ha arribat a ser intervinguda perquè desgraciadament ha
mort? Pensi-hi, Sr. President, i faci alguna reflexió seriosa.

I a veure, Sr. President, a veure si això ho entenem, estam
reemplaçant contractes a temps complet per contractes a temps
parcial. Si comptam les hores treballades el darrer any, han
baixat un 1,1%. Significa que hem perdut 8.000 llocs de feina
a temps complet. Aquesta és la gran mentida que explica el Sr.
Bauzá...
(Remor de veus)
Miri, per pagar tot això que jo li he dit, els drets de sanitat,
el dret de salut, el dret a serveis socials, es necessitava un
govern amb força, un govern amb capacitat de negociació, un
govern amb un president amb fortalesa, un president que quan
va a Madrid se l’escoltin. Bé idò, vostè ha estat un desastre, un
desastre, Sr. President, pitjor impossible.
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Sistema de finançament li han vengut a pegar la galtada
política aquí el Sr. Rajoy, pam, pam!, no hi haurà sistema de
finançament que és allò que vostè havia fiat tota la legislatura.
Règim especial no n’hi haurà. Inversions estatutàries, ha arribat
al ridícul de dir com un èxit que ha aconseguit un zero..., un
zero, Sr. President!, perquè no ha estat capaç d’aconseguir una
inversió ni capaç de presentar un projecte per demanar el
finançament. Ha mentit contínuament i en el pressupost general
de l’Estat, Sr. President, ens posa a 124 euros per càpita, la
meitat de la mitjana espanyola, vostè ho troba una bona notícia?
Jo no. Trob que Rajoy ens tracta molt malament, no el Govern
d’Espanya, no sempre el Govern d’Espanya, és el Govern que
dirigeix el Partit Popular, té nom i llinatges.
Ha estat incapaç de millorar el finançament. Ara ens proposa
una reforma fiscal que, Sr. President, diu: “mantendré les
mateixes retallades, llevaré ingressos perquè faig una rebaixa
fiscal, augmentaré el pressupost”. Sap que Europa està entrant
en la tercera recessió econòmica? Els miracles passen a un altre
lloc, en el Parlament no solen succeir. Per tant, Sr. President,
deixi d’enganar, proposta electoral i electoralista perquè té a set
mesos unes eleccions i es pensa que així podrà tenir alguns vots.

Miri, reducció de diputats. Amb el nostre vot no reduirà
democràcia, no reduirà representativitat a les Illes Balears...
(Alguns aplaudiments)
I no sucumbirem que pugui eliminar l’esperança de canvi de
tants de ciutadans.
Transparència, tota, Sr. President. Jo no faig declaració de
patrimoni perquè no tenc el patrimoni que té vostè, ho tenc tot
penjat a la pàgina web, un pis hipotecat i això està penjat per tot.
No tenc res a amagar, Sr. President, no som com vostè, no som
com vostè!
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I no em parlarà d’austeritat una persona que ve aquí...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Armengol, ha d’acabar.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Miri, vostè que ha estat el campió del dèficit, va dir, si a mi
em diuen un 1,8, he de dir un 1,6; perquè jo he demostrar a
Rajoy que jo som un home potent i que sé llevar greix, que és
llevar professors, llevar metges, llevar serveis socials”, això és
llevar greix per a vostè, i va ser el campió i es va penjar una
medalla. I a canvi d’això han dit, a aquest li retallam tot, au!,
fora, fora res, perquè què hi hem guanyat amb això? Si clar, un
diu feim un esforç que fa fer als ciutadans -perquè vostè no en
fa cap-, feim un esforç, però a més aconseguim algunes
inversions, jo ho podria entendre. Però no, els campions del
dèficit i els campions de l’endeutament, perquè li vàrem deixar
una comunitat, Banc d’Espanya, 4.500 milions d’euros de deute,
Banc d’Espanya i la tenim a 7.500...
(Remor de veus)
Cada dia, cada dia demana un préstec de 2 milions d’euros,
de 2, dissabtes i diumenges inclosos, Sr. President...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Armengol.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Vaig acabant. Miri, Sr. President, les prospeccions no,
abans, ara i sempre. Però jo no som d’eslògans com vostè, vostè
és un president d’eslògan electoral. Vostè diu que no vol
prospeccions, però no fa res, ni tan sols ha aconseguit que ni un
ministre, ni Rajoy el rebin. Per tant, no ens vengui aquí a donar
lliçons.

Acab tot d’una, Sr. President.
... cobra un sou amb dedicació exclusiva, tots els beneficis
de la farmàcia i dietes cada vegada que s’asseu en aquest
parlament i no se les ha volgudes llevar en tota la legislatura.
Miri, Sr. President, no ha estat capaç d’entendre el que
estava passant en aquesta comunitat autònoma. Efectivament,
jo he donat les gràcies a qui són els herois, als padrins i padrines
que han fet surar els seus nets, a la gent que ha defensat els drets
bàsics de la ciutadania, als creadors culturals, a tots els
treballadors públics, a tots, i especialment als docents, als
aturats, als que viuen una situació d’extrema dificultat i veuen
com els seus fills passen fam; als emprenedors, als comerciants,
a les dones que un cop més hem estat les sacrificades; a tots
aquells que han anat moltes passes per endavant de vostè. I a
tots ells els faig una crida, les coses es poden canviar, tenim una
gran oportunitat el maig de 2015, des de l’estima a la nostra
terra i des d’una lluita aferrissada per tenir una terra
d’oportunitats per als nostres fills. No us rendiu, jo no em
rendiré, els socialistes no ens rendirem!
Moltes gràcies.
(Aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Armengol. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula el seu portaveu, Sr. Barceló.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sr. President. Les dades. Institut Nacional
d’Estadística, Sr. Bauzá. Nombre d’empreses que han destruït
vostès: el 2011 hi havia 87.400 empreses, el 2014, 84.200;
dades oficials de l’INE. Índex de producció industrial -no me
n’ha parlat, d’indústria, miri que jo li he insistit avui- índex de
producció industrial: el 2011 l’índex de producció industrial
suposava una destrucció, una baixada del menys 2%; sap a
quant està ara, les darreres dades oficials?, menys 10,2%. La
poca indústria que ens queda, destruïda vertiginosament mentre
vostès no són capaços de fer-hi res. Menys 10,2%, dades
oficials de l’INE.
Famílies que no arriben a final de mes, han passat del 16%
-dades oficials de l’INE- del 16% les famílies que no arribaven
a final de mes en plena crisi, 2011, el 2013 19,3%; ha pujat, ha
pujat, pitjor que en plena crisi. Taxa d’exclusió social: del 18,5
al 24,2% ara, ha pujat. Pobresa: del 19,9 el 2011 a ara el 27,3%,
Sr. Bauzá, més d’un de cada quatre ciutadans de les Illes
Balears està en taxa de risc de pobresa en aquests moments
gràcies a les seves polítiques. Dades estadístiques de l’INE, no
se’ls inventa el Grup MÉS, dades estadístiques de l’INE.
Sap com s’ha incrementat la temporalitat aquesta
legislatura? La contractació a temps parcial s’ha incrementat un
26%. Vostè braveja de l’increment de les afiliacions a la
Seguretat Social, però no compta que han baixat les hores que
es contracten els treballadors, i efectivament en aquests
moments a un hipermercat una treballadora a quatre hores
diàries cobrant un sou de 600 euros, ja em diran quin projecte
de vida pot tenir, perquè aquesta és la realitat dels llocs de feina
que creen, com li he dit avui matí.
Però bé, vostè tergiversa la realitat. Ens ha dit en la
reestructuració d’empreses que hi ha 123 demandes. 123
demandes no són 123 persones, perquè cada una d’aquestes
demandes té molts de treballadors i treballadores darrere. No
amagui la realitat.
(Remor de veus)
Miri, tema d’indústria. L’Estat espanyol està preparant-se
per la reindustrialització; a Europa és un dels seus objectius
bàsics la reindustrialització. Què han fet vostès? No han fet res,
no són capaços de fer res de res en el tema d’indústria, tots els
ous a la panera del turisme. Evidentment que el turisme ha de
continuar essent durant molts d’anys, i esperem que així sigui,
el nostre motor econòmic, però no ho podem fiar tot, ni a la
indústria ni tornar al llop de la construcció. La construcció ha
d’estar mesurada i no desfermada, que ja ho hem conegut.
Tema social, tema social. Ha parlat de les persones
beneficiàries de la dependència. Miri, la passada legislatura
vàrem passar de 0 a 10.166 persones, de 0 a 10.166 persones,
dades de juny de 2011. De juny de 2011 a juny de 2014 han
passat de 10.166 a 11.528, és a dir, en quatre anys només han
estat capaços de pujar les persones beneficiàries de dependència
en 1.362 persones. La passada legislatura vàrem passar de 0 a
10.100; en aquesta vostès només han pujat 1.362 persones. Per
tant no ens conti romanços, aquesta és la realitat de la seva
gestió. I ja que parl de tema social, tema de discapacitats, que ho
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ha tret la Sra. Cabrer i vostè també ho ha tret. Miri, per què
varen venir un mes després de les reunions amb el Govern aquí
a fora a reclamar-los doblers?, perquè ells sabien que cada any
aquests 10 milions es pagaven d’un any per l’altre; ho sabien.
De fet vostès fan el mateix. Sap quan varen pagar els convenis
per discapacitat de 2012?, de Mallorca, l’exemple que tenc aquí,
eh?, dades oficials del Govern balear; sap quan varen pagar els
8.781.000 euros del conveni de 2012?, del conveni de 2012?
Juliol de 2013!, 18 de juliol de 2013. Per tant estan pagant un
any després, com es feia la passada legislatura! Què ha passat,
idò?, per què varen venir a protestar? Bé, idò jo li ho diré:
perquè vostès, vostès, no la Sra. Sandra Fernández, que en
aquell moment no era al Govern, vostès sap què els varen dir?,
que no hi havia esperança, que pensassin a començar a fer rifes,
mercadets, perquè no creixerien places, perquè el sistema de
benestar no podia ser el mateix, i per això varen sortir al carrer,
perquè els estaven enviant un missatge molt clar que s’havia
acabat. Evidentment, evidentment llavors -tanta sort- varen
rectificar.
Però no ens doni lliçons de corrupció, del tema de corrupció,
Sr. Bauzá, eh?; el partit que té un expresident a la presó per
corrupció, un exconseller a la presó per corrupció, 16 exalts
càrrecs a la presó per corrupció no pot donar lliçons
d’honestedat a ningú. Això a Balears, no parlem a nivell de
Madrid, Gürtel, Bárcenas, etc. Quin partit ha necessitat fer un
codi ètic com el seu?, cap altre! Un que en tot cas ja està
desaparegut, Unió Mallorquina, però després venien vostès.
Vostès varen haver de fer un codi ètic, evidentment que sí,
evidentment que sí. Per cert, els diputats i les diputades del meu
grup publiquen el seu patrimoni i els seus ingressos des de l’any
2007!, no digui que és el primer; des de l’any 2007 els diputats
i les diputats, en aquell moment del Bloc, ara de MÉS,
publiquen el seu patrimoni i els seus ingressos, des de 2007.
Ningú no ho feia, llavors, ningú no reclamava; de fet se’n reien,
se’n reien, “mira’ls, aquests, mostren si tenen un cotxe o tenen
un pis”; se’n reien vostès.
Ara en braveja; braveja després d’haver mentit a les seves
declaracions de béns i patrimoni que va presentar aquí en el
Parlament i en el Govern...
(Alguns aplaudiments)
Va mentir, Sr. Bauzá!, va mentir i va ocultar els seus
negocis, va ocultar els seus negocis. No doni lliçons a ningú
d’honestedat.
Ha parlat molt d’educació. La sentència del TIL. Sembla que
aquesta sentència li ha reconegut tota una sèrie de mèrits i li ha
atorgat medalles, tot un èxit, vaja, enhorabona. Quina falta
d’humilitat i de modèstia! Parla de voler pactar, parla de pacte
de l’educació. Per poder pactar el primer que fa falta és pensar
i reconèixer que els altres també poden tenir raó, i això vostè no
ho entén, no ho entén! Està obsessionat amb això que no volen
política a les aules, i els únics que han entrat el tema partidista
a les aules han estat vostès, contínuament durant tota la
legislatura, i ens ha dit ara que no hem contestat si acceptam el
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pacte educatiu que ha ofert. Ara vostè ve a oferir un pacte
educatiu! Miri, s’uneix el Govern al pacte impulsat per la
societat civil, pares i mares, experts, APIMA, a través de la
declaració de Ses Salines? S’hi adhereixen o no s’hi
adhereixen? Nosaltres hi parlarem, nosaltres hi pactarem, amb
tots ells, amb tota la comunitat educativa, i per descomptat ens
hi adherirem. Faran el mateix vostès?, o fallaran com en el
Cercle d’Economia?, que varen firmar el seu pacte
preelectoralment per penjar-se la medalla, i llavors el Cercle
d’Economia els va retreure que no han complit el pacte que
vostès mateixos varen firmar.

llevar el topall del 5% que impedeix l’entrada de determinats
grups al Parlament, o canviar una regla d’Hondt que fa que amb
el 43% dels vots obtenguin un 55% de tota la cambra
parlamentària. Bé, idò canviem aquest per altres sistemes molt
més proporcionals, molt més representatius, i aleshores ens
asseurem a parlar. I igualment que parlarem...
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Acabi, Sr. Barceló.

Miri, el TIL, segons la sentència -vostè llegirà els trossos de
la sentència que vulgui- el TIL, segons la sentència, incompleix
l’Estatut, incompleix el decret de mínims, té manca de
negociació, el calendari no es va negociar amb els sindicats, no
reconeix l’autoritat educativa de la UIB... Per tant, Sr. Bauzá, el
TIL és mort i ben mort. I evidentment aquí no es vol retornar a
cap model d’imposició, que és la bubota que vostès
contínuament tenen: més del 80% dels pares, per dues vegades,
Sr. Bauzá, han triat la nostra llengua com a llengua vehicular a
infantil, per dues vegades més del 80% dels pares i les mares. El
nostre model és el model consensuat, que respecti projectes
aprovats pels consells escolars, que respecti l’autonomia dels
centres i que hi hagi recursos per fer front al fracàs escolar, per
fer front a la diversitat i per fer front a totes les retallades que
vostès han aplicat aquesta legislatura.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Acab. ...que els consellers del Govern a més del sou no
cobrin a la vegada dietes parlamentàries, que es limitin les
dedicacions exclusives parlamentàries assegurant un mínim per
fer la feina legislativa, o que els diputats i les diputades que
tenen una dedicació econòmica no puguin tenir dedicació plena
al Parlament.
La dreta, el Partit Popular està molt interessat a saber quins
pactes farem quan governem. Idò escoltin bé, jo els ho diré...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Barceló, ha d’acabar.

Tema salut, i vaig acabant. Torn repetir: la concertació
privada amb clíniques, en el cas que tots els recursos públics
dels centres -quiròfans, llits- estiguin a disposició, estiguin
oberts. El Sr. Sansaloni té quiròfans tancats i té llits tancats!,
durant l’estiu n’ha tengut plantes senceres!, i anam a les
clíniques privades. No, primer utilitzem els nostres recursos i
llavors ja hi anirem. Bé, ja li ho ha dit la Sra. Armengol: per què
hi ha més urgències?, perquè s’han reduït els horaris d’atenció
primària!, i perquè hi ha més de 16.000 persones que no poden
fer altra cosa que anar a urgències perquè no tenen targeta
sanitària perquè vostès els l’han llevada.
Dèficit i equilibri pressupostari. Miri, Sr. Bauzá, exercici
2013, dades oficials del Govern de les Illes Balears. Sap quina
quantitat hi havia per a creditors per operacions pendents
d’aplicar al pressupost? Traduït: igual, factures als calaixos,
2013, 96.891.000 euros a Ibsalut!, factures als calaixos per valor
de més de 96 milions d’euros! Dades oficials del seu propi
govern, i ens retreu si hi havia factures als calaixos. 96 milions
vostès, vostès el 2013. Per cert, el mateix govern, la Conselleria
d’Hisenda, diu que s’han produït nombroses modificacions a
l’estructura del Servei de Salut que han suposat constants
reassignacions de funcions de recursos humans i pressupostaris
que dificulten el normal funcionament d’un ens com el Servei
de Salut. Li està dient que tots els canvis que hi ha hagut a
l’Ibsalut continus de gerències i de personal que canviava i se
n’anava dificulten el servei. Vostès mateixos ho reconeixen.
Ja vaig acabant, vaig acabant amb el tema de la llei electoral,
que és una llei molt oportunista, la seva, però miri, li dic una
cosa, vol que en parlem? Venga, en parlam, en parlam però amb
unes bases molt clares i molt concretes: ha de millorar la
representativitat, ha de millorar la pluralitat i ha de millorar la
transparència, i evidentment això passa, entre d’altres coses, per

EL SR. BARCELÓ I MILTA:
La Sra. Armengol ha tengut un minut més. Farem tots els
pactes que no han estat capaços ni han volgut fer aquesta
legislatura: el del model econòmic de futur, el de la regeneració
democràtica i el pacte per l’educació, i evidentment defensarem
la sobirania fiscal d’aquestes illes i el dret a decidir a través de
consultes ciutadanes perquè els ciutadans i les ciutadanes
puguin parlar.
Ja per acabar -ara sí que acab, Sra. Presidenta- avui vostè ha
tengut una esmena a la totalitat, i no ha vengut de la bancada de
l’esquerra, una autèntica moció de censura per aquell que té més
a prop, aquell que el coneix bé. Aquesta persona ha triat avui,
just després de la seva intervenció en el debat sobre l’estat de
l’autonomia, per comparèixer i dir que no ho han fet bé, que
abandona el vaixell i que se’n va, un home que el coneix bé i
fuig de vós, una autèntica moció de censura. Ha triat el dia i el
moment i el lloc per censurar-lo públicament, i vós no heu estat
capaç de dir ni una sola paraula del batle de Palma. Coincidim
amb el Sr. Isern: hi haurà la pròxima legislatura una gran
derrota del Partit Popular.
Gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Temps ara de rèplica del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Mabel Cabrer, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
President, acabam de visualitzar com l’esquerra està perduda.
S’han equivocat. Ells, ella, que va deixar tirats els serveis
socials!, que va deixar tirada la nostra sanitat pública!, que va
deixar tirada la nostra educació!, que varen traspassar la línia
vermella dels més necessitats, dels més dèbils, són vostès!
Nosaltres hem garantit la seva supervivència, i per això avui no
es manifesten, avui estan contents perquè els prioritzat, perquè
hem garantit la seva supervivència, perquè vostès els varen
deixar tirats. Vostès han perdut quatre anys pronosticant las diez
plagas de Egipto, las diez plagas de Egipto de l’Antic
Testament, i sap què ha passat?, que no només no han vengut
sinó que hem fet la multiplicación de los panes y los peces, i
vostès...
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Si posaran més imposts! No ha dit res de l’ecotaxa, Sra.
Armengol, posarà l’ecotaxa?, derogaran la Llei turística?,
derogaran la Llei agrària?, derogaran la Llei del sòl?!
(Alguns aplaudiments)
Tornarà la immersió en català?! Almanco diguin que
deixaran governar el partit més votat. És que els produeix
urticària que governi el partit més votat!, els produeix urticària.
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor...
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

(Alguns aplaudiments)
...i vostès ho saben, i saben que això no ha estat un miracle, ha
estat una realitat on hem sabut partir d’una situació molt dolenta
per multiplicar-la en milers d’efectes positius, i han estat els
esforços colAlectius de tots els ciutadans de les Illes Balears, el
seu caràcter lluitador i sacrificat que ho ha fet possible.
Però no han estat vostès, senyors de l’oposició. Vostès
sempre han intentat alarmar, han intentat encendre la gent, i
s’han equivocat, han fallat, i avui vénen amb les mans buides,
no tenen res a oferir, només alarmar, criticar, vostès que varen
deixar tirats els nostres serveis bàsics!, que nosaltres ens hem
hagut de deixar la pell per garantir l’educació, la sanitat i els
serveis socials.
Mirin, mirin, mirin, jo he fet una sèrie de preguntes i crec
que no han volgut contestar, i és una llàstima, perquè avui era
un dia per contestar!, perquè tots els ciutadans...

Mirin, mirin, mirin, senyores i senyors diputats, l’escenari
polític està canviant...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Cabrer, un segon. Hi ha tant de renou que no podem
sentir res. Per favor, una mica de silenci. Tothom. Per favor, una
mica de silenci.
Sra. Cabrer, quan vulgui.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Mirin, senyores i senyors diputats, l’escenari polític està
canviant, és una realitat, però el que està clar, claríssim, és que
aquesta legislatura el Partit Popular s’ha deixat la pell. Hem
millorat les coses, hem donat la cara davant dels ciutadans per
vostès, ho entenen? No hem estat aferrats a una cadira esperant
a cobrar a final de mes mentre vèiem com passava...

LA SRA. PRESIDENTA:
(Remor de veus)
Silenci, per favor.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
...ens agradaria saber a tots els ciutadans, i li ho torn a repetir,
si es tornaran a endeutar, si tornaran augmentar les empreses
públiques, si tornaran augmentar les conselleries perquè s’han
de repartir totes les cadires!
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Si faran una política expansiva de subvencions!, si faran les
anomenades inversions silencioses! Si aturaran projectes a la
Comissió Balear de Medi Ambient!

...passava l’economia. No, nosaltres hem governat, hem sanejat,
hem activitat, hem fet canvis, hem fet els canvis de la realitat
social, de la realitat econòmica i de la realitat institucional, i jo
crec que avui vostès han de dir que vostès s’han dedicat tota la
legislatura a intentar aturar totes aquestes reformes, perquè quan
venien mal donades, quan venien mal donades, era molt fàcil dir
que no, era molt fàcil; vostès deien que engreixaria més l’atur,
que vendria més recessió econòmica, això és el que deien. Avui
siguin valents, no siguin covards, diguin que han intentat aturar
totes les reformes que hem impulsat aquesta legislatura, perquè
nosaltres avui podem recollir resultats, però vostès no poden
recollir res ni ofereixen res, no són cap alternativa.
(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:
A veure, senyors diputats, silenci, per favor.
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I el melodrama, el melodrama, senyores i senyors diputats,
s’ha acabat; el melodrama era fa quatre anys, no és ara. Jo
aquest govern entenc que no suportin sentir aquestes coses, però
la diferència, si comparam el juny de l’any 2011 i el juny del
2015 és que és molt cruel, és que és tremenda, és que no hi ha
color! En qualsevol dada: en dèficit, en creixement, en
pobresa..., tots els indicadors, qualsevol que agafem, confiança
empresarial, tot el que és el sanejament dels comptes públics...
(Remor de veus)
...la diferència de juny del 2011, que vostès varen deixar el
govern, o el juny del 2015, és que els resultats són positius, és
que hem capgirat la situació, i els resultats seus varen ser
dramàtics, varen ser un melodrama, va ser un desastre el que
varen deixar en aquesta comunitat autònoma.
Ens parlen de Madrid, Madrid i Madrid, gran caràcter
reivindicatiu. Prospeccions petrolíferes; els torn repetir el que
deia el Sr. Antich, el seu John Kennedy de l’esquerra balear,
deia que no havia pogut fer res perquè no hagués servit de res,
això és el que ens deia, gran lideratge que ens representava a
Madrid. I el PSM què feia?, el PSM estava callat; no ens diguin
que no, vostès estaven callats, vostès duien la Conselleria de
Medi Ambient, o no se’n recorden? Vostès podien dur un acord
a Consell de Govern d’interposar un recurs contenciós
administratiu que aquest parlament els havia dit, i no ho feren!
O no se’n recorden, que duien la Conselleria de Medi Ambient?
El mateix amb tot el que era quan s’aprovava un nou model de
finançament: callats, callats; estava bé el nou model de
finançament. O quan ens congelaven les inversions estatutàries,
i el poc que va venir de les inversions ho varen gastar en
despesa corrent. Parlam dels fons finalistes per habitatge, 20
milions d’euros, que es varen gastar en despesa corrent; del
conveni de carreteres del Consell Insular de Mallorca en
despesa corrent; de les inversions estatutàries... És que és molt
fàcil criticar, exigir a un i no als altres. I que consti que
nosaltres repetim que el model de finançament a les Illes
Balears és injust, i que no volem prospeccions petrolíferes; ho
deim ara i ho dèiem abans.

capacitat dels meus fills i en la dels professors per ensenyar
anglès, aquest és el model en el qual crec, no el seu model en
català.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Parlam d’una altra sentència, parlam d’una altra sentència?
Alpha Pam, Alpha Pam, que vostè ha mencionat, s’oblida de dir
que una sentència que varen fer persecució política contra
aquest govern, varen fer persecució política amb la mort d’una
persona, això ho diu..., la vol la sentència?
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Li puc fer arribar si no se’n recorda.
Vostès, que han perseguit tres anys el president per la via
penal i per la via contenciosa, han perdut totes les sentències,
totes, les duc aquí també, vostè avui continua atacant la imatge
i l’honorabilitat del president, em sembla una vergonya que
encara no demani perdó al president, després d’haver estat tres
anys atacant la seva honorabilitat!
(Alguns aplaudiments)
Una altra sentència, IB3, IB3 la qual ha de ser tan plural i
que no sé què hem fet a IB3. Vostès diuen que els jutges van
contra la llibertat sindical, ataquen el poder judicial pel judici de
na Katiana Vicens i diuen que els jutges i l’administració de
justícia van contra la llibertat sindical, idò, aquí els únics
condemnats per atemptar contra la llibertat sindical varen ser
vostès, perquè varen fer espionatge a IB3, tenc aquí la sentència
de l’espionatge a IB3, per atemptar contra la llibertat sindical.
(Alguns aplaudiments)
Sra. Armengol, a vostè li han anulAlat els tribunals i li han dit
que adjudicava les carreteres de forma arbitrària en el Consell
de Mallorca, això li han dit a vostè, aquí tenc la sentència.
(Remor de veus)

Però avui novament, i com era previsible, vostès ens donen
lliçons de sentències judicials i de corrupció. I mirin, estam
cansats. Vol que parlem de sentències? És que jo les duc aquí,
les sentències; són moltes les sentències. Podem parlar de la
sentència del Tribunal Constitucional que varen interposar
vostès perquè deien que llevar el requisit del català era
inconstitucional, ens deien que era inconstitucional, bufetada del
Tribunal Constitucional, va dir que no, que era constitucional.

I està pendent en els jutjats, està pendent que vostès, el seu
govern, decidissin llevar el límit de despesa per trànsit real de
les carreteres a Eivissa. ¡Quién me lo iba a mí a decir!, que jo
podria dir això avui, resulta que varen llevar l’antic conseller en
funcions, en funcions, en contra de tres informes públics, dos de
l’Advocacia i un de la Intervenció, ...
(Remor de veus)

(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Vol que parlem de la sentència que va anulAlar el seu model
a l’ensenyament, el seu model, per raons de fons? Perquè, sap
quin era? Immersió en català. I què va dir la sentència? Va
anulAlar el seu model, perquè era immersió catalana.
Miri, Sra. Armengol, jo també tenc tres fills, també tenc
família nombrosa i n’estic molt orgullosa, li puc dir que estic
molt orgullosa dels docents de les Illes Balears, però jo no vull
el seu model educatiu, no el vull, perquè el seu model educatiu
és en català, i jo vull que sàpiguen anglès, i jo crec en la

Silenci.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
... va llevar el límit, ...
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LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Carbonero, per favor.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
... el límit de despesa per trànsit a les carreteres d’Eivissa, que
suposa un sobrecost...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Carbonero, per favor.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
... de 140 milions d’euros, i això està pendent en els jutjats.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
El que passa és que, com que no governen, com que no
governen no la poden ficar a un calaix, com hi varen ficar la
sentència dels metges o com hi varen la sentència del conveni
de carreteres, perquè una sentència que beneficiava a tots els
ciutadans, però com que beneficiava el Partit Popular idò la
ficam a un calaix...
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Cas Camino, cas Voltor, cas Bitàcola, cas Carretera de
Manacor, cas Parc control, en tenen prou també? Ho dic, perquè
ja està bé!
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
I acab, acab la meva rèplica, acab la meva rèplica i em vull
dirigir als ciutadans de les Illes Balears, a tots els que han hagut
de sofrir aquestes mesures tan dures durant aquesta legislatura,
vull que sàpiguen que el Partit Popular té clar el seu programa
de govern, necessitam consolidar a la propera legislatura tots els
canvis que hem afrontat; necessitam consolidar a les nostres
illes la feina, la creació d’empreses, el creixement econòmic i el
turisme; garantir el futur de les persones que més ho necessiten,
els sectors més vulnerables. Hem de tenir clar que ens jugam el
futur i que no podem fer experiments. Nosaltres podrem
entendre que hi ha persones decebudes de la política, però
d’aquí a uns mesos ens jugam consolidar aquest canvi de
tendència en positiu o entrar en una inestabilitat política que
farà enrere ...
(Remor de veus)
... el que hem construït durant aquests quatre anys.

(Remor de veus)
Nosaltres no som així, Sra. Armengol, ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Per favor, senyors diputats, silenci.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
... no som com vostès.
I ens parla de corrupció, el Sr. Barceló. Jo crec que el Sr.
Barceló no se’n recorda de la corrupció també, la qual no és de
sigles, és de persones, tenen molts casos, i, per cert, no
dimiteixen, eh, quan estan imputats, no dimiteixen -ho dic
perquè donen lliçons-; tenim el cas Marivent, tenim el cas
Multimèdia, tenim el cas compra de trens, el cas Pont des Tren,
el cas Cursos de formació per a aturats, amb els doblers de la
formació per als aturats, en què tantes lliçons ens donen, està
pendent per contractes falsos...
(Remor de veus)
... i per factures falses.

Jo sé quina és l’alternativa, el Partit Popular, el programa
que oferim, tenim programa, tenim...
(Remor de veus)
..., i ho hem demostrat, les idees clares, tenim compromisos amb
els ciutadans, acomplim el que prometem. Enfront no sabem
què ofereixen, no sabem qui serà president...
(Remor de veus)
..., no sabem si la Sra. Armengol farà president el candidat de
Podemos, ni sabem quantes conselleries tendrà qualsevol.
(Remor de veus i petita cridòria)
Avui el Bloc ja ha dit el que farà, ja lidera aquest nou pacte
que sembla que serà el Sr. Barceló el president, és que és un
embull tremend el que tenim enfront, és un embull tremend. El
PSOE està arraconat, això sí que ho tenim clar.
(Remor de veus)
Sr. President, vostè ha governat per a la gent, per a les
generacions futures, ha donat passes que només donen ...

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor, és que no se sent res.
Sra. Cabrer, vagi acabant per favor.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Acab, Sra. Presidenta. ... que només donen les persones
valentes i compromeses. Ha cregut en el que feia, ha tengut
clares moltes coses que semblaven impossibles i les ha fet
possibles. Vostè, el seu govern, aquest grup, tot el Partit Popular
i els ciutadans hem estat protagonistes d’unes reformes que han
canviat la tendència econòmica i ens hem deixat la pell pel futur
d’aquestes illes.
Estic convençuda, i ho vull tornar repetir, que vostè tornarà
fer aquest debat com a president la propera legislatura, perquè
la feina ben feta sempre es reconeix. N’hi ha que diuen que
podemos, nosaltres no és que puguem, és que ho hem fet, vostè,
el seu govern i tot aquest grup parlamentari. Li volem agrair i li
volem desitjar molts d’ànims i endavant.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)

(Remor de veus i algunes rialles)
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Això hauria de ser un debat seriós, perquè parlam ...
(Remor de veus)
... d’un tema seriós que és el debat d’autonomia d’aquesta
comunitat...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor, deixin acabar al president la
darrera intervenció.
Sr. President, quan vulgui.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

LA SRA. PRESIDENTA:
Temps ara de contrarèplica, té la paraula el president del
Govern, sense limitació de temps.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Armengol, no fa falta que cridi tant, l’escoltam
perfectament amb els micròfons, no és necessari que cridi tant.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Li tornaré repetir, Sra.
Armengol, no manipuli les meves paraules i no ho faci
voluntàriament, jo he dit, i ho tornaré repetir les vegades que
faci falta i sigui necessari, que respect i reconec molt
l’extraordinària labor i feina que fa el professional docent a les
nostres illes. I he dit, i ho tornaré repetir, perquè així ho pens,
encara que vostè vulgui manipular les meves paraules
voluntàriament, que estic segur que hi ha pocs, però hi ha
professors que manipulen els nins. I estic segur, i així ho dic...
(Remor de veus i petita cridòria)

(Remor de veus)
..., perquè...
Però sí que li diré...
LA SRA. PRESIDENTA:
(Remor de veus)
Senyors diputats, per favor.
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor. Senyors diputat, per favor,
silenci.
Per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Sí que li agrairia, no sé si ho ha fet inconscientment, esper
que no ho hagi fet voluntàriament, perquè significaria qualque
cosa que no vull dir, però no manipuli les meves paraules...
(Remor de veus)
... i no les...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Bonet, per favor. No, no importa que es giri.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
... perquè tenc l’ús de la paraula, que hi ha professors, pocs, però
que n’hi ha, que empren la ideologia i que manipulen els nins i
que fan política a les aules, i ho repetiré totes les vegades que
sigui necessari, perquè vostè no és necessari que manipuli les
meves paraules. La immensa majoria no ho fan, tenim un
personal docent extraordinari, però hi ha un petit percentatge...
(Alguns aplaudiments)
..., però hi ha un petit percentatge, que hi és, que manipula els
nins i que fa política a les aules i que empren el model de la
immersió lingüística per fer ideologia i per polititzar els nins, i
que amb el model nostre de trilingüisme no ho permetrem,
perquè no volem política a les aules. Així de clar, i no manipuli
més les meves paraules.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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I miri, Sra. Armengol, recórrer les sentències és un dret que
tenim en aquest estat de dret, per tant nosaltres pensam que el
trilingüisme és bo, defensarem el trilingüisme i per això pensam
que el Tribunal Suprem ens pot donar la raó, per tant no ens
llevi a nosaltres -vostè que diu que practica la democràcia-, no
ens llevi a nosaltres l’ús en democràcia de recórrer una
sentència al màxim tribunal. I la sentència, si és definitiva i
ferma, i va en contra del que nosaltres hem proposat, la
complirem, però deixin-nos recórrer la sentència, perquè potser
que ens doni la raó perquè potser que el trilingüisme sigui bo,
perquè potser que la sentència no entra al fons, simplement
qüestiona la forma, i potser que tots els nins es podrien veure
beneficiats per l’aplicació d’un trilingüisme que ens dóna
llibertat i que dóna més oportunitats, encara que a vostè no li
agradi.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Hospital de Can Misses. Sra. Armengol, l’Hospital de Can
Misses en el seu plànol no tenia el búnquer de la radioteràpia.

Si encara haguessin estat vostès governant els veïnats
d’Eivissa encara estarien esperant no només per la reserva, sinó
pel búnquer.

(Se sent una veu de fons inintelAligible i remor de veus)

No és el mateix que hi hagi un cotxe aparcat a un pàrquing
o que hi hagi un pàrquing buit perquè hi pot haver un cotxe; no
és el mateix, eh?
(Aplaudiments i remor de veus)
Per tant no hi havia el búnquer als plànols, hi havia una
reserva d’espai; mai no es va projectar el búnquer, i a més no hi
havia tan sols la dotació econòmica ni la dotació tècnica, perquè
si no hi ha dotació econòmica i no hi ha dotació tècnica no hi
pot haver el búnquer ni hi pot haver tot l’instrumental necessari
per aplicar la radiologia “oncoteràpica”. Això per una banda.

(Més remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Per favor... Senyor... Sr. Tarrés, per favor...
(Continua la remor de veus)
Senyor... Sr. Tarrés... Bé...
(Es continua sentint una veu de fons inintelAligible i algunes
rialles)

No, no esperen, ara tendran l’oportunitat, encara que a
vostès políticament no els interessa, tendran l’oportunitat de
poder tenir el tractament de radioteràpia a la seva illa. I vostès
parlen molt d’Eivissa, defensant allò indefensable; com
defensarien que a Menorca hi hagués projectat un projecte de
tractament amb radioteràpia oncològica? També estaven
projectats? Simplement no hi havia cap projecte, Sr. President
del Consell de Menorca, com vostè sap, no hi havia cap projecte
per aplicar el tractament d’oncologia radioteràpica.

Sr. Tarrés, el crid a l’ordre.

(Alguns aplaudiments i més remor de veus)

Sr. President, quan vostè vulgui.

Fan una anàlisi...

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

LA SRA. PRESIDENTA:
Un segon. Senyors diputats... Sr. President...

Moltes gràcies. No estava en els plànols, plànols que jo he
vist; l’únic que hi havia, l’únic que hi havia, i no es confonguin,
era una reserva d’espai per, en un futur... No, no, no és el
mateix, no és el mateix...

Sr. Carbonero, el crid a l’ordre.
(Remor de veus i algunes rialles)

(Aldarull)

Idò Sr. Borràs. És que, mirin, és constant!

LA SRA. PRESIDENTA:

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats, deixin intervenir.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Senyor..., mirin, els posaré un exemple.
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor...

Mirin, senyors diputats, Sr. Carbonero, si no és vostè és
qualcú de la seva bancada... Mirin, és impossible...
(Se sent una veu de fons inintelAligible i algunes rialles)
Aquest pic no, d’acord... Sr. Carbonero, miri, estam... Sr.
Carbonero, per favor, continuam la intervenció, d’acord?, i si no
és vostè li assegur que és qualcú de la seva bancada. És
impossible seguir..., és impossible seguir la intervenció del
president, impossible, de veres, des d’aquí és impossible. No sé
qui ha xerrat, però és impossible. Per favor els deman silenci, a
tots els diputats.
Moltes gràcies. Sr. President, quan vostè vulgui.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

vostès es gastaven sense mirar prim i sense mirar d’on sortien
i a qui havien de pagar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, en relació amb
l’anàlisi de les urgències fan una anàlisi equivocada. Vull
pensar que és per qüestió que no els han passat bé la informació.
El mes de juny de l’any 2012 reduïren l’horari dels centres de
salut a les 5,30; les urgències l’any 2010 eren de 441.910; l’any
2011, 438.286; l’any 2012, 420.299; i l’any 2013, 426.369; i la
previsió d’enguany, l’any 2014, és de 438.179. És a dir, hem
incrementat les urgències a pesar de, com diuen vostès, reduir
l’horari d’atenció. Quan vostès tenien els centres de salut oberts
tenien major nombre d’urgències hospitalàries; per tant no es
veu enlloc l’efecte del tancament dels centres de salut a les 5,30;
fan una anàlisi equivocada; pens que ho fan perquè no tenen tota
la informació.

Sr. Barceló, els temes de precarietat laboral, també tenc tots
els informes, tots els rànquings, les ràtios i els percentatges.
Podríem estar, vostè i jo, fins demà, segurament. Jo només li
donaré una sèrie de dades molt puntuals. Només un de cada
quatre contractes és actualment temporal a les nostres illes; la
taxa de temporalitat es redueix any rere any; l’any 2011 la
temporalitat era del 26,9% i actualment, l’any 2013, perdó encara no tenim la d’enguany-, és del 25,1%. L’any passat es
varen firmar 37.535 nous contractes indefinits; l’any 2011 eren
33.000 i l’any 2012 43.000.

Pel que fa referència al dèficit, ho repetiré totes les vegades
que sigui necessari, i ho podem mirar conjuntament o ho podem
fer de la manera que estimin oportuna. Vegem, entre el mes de
juny de l’any 2007 i el mes de juny de l’any 2011 es va produir
un increment del dèficit quan vostès... -perdó..., exacte, entre
2007 i 2011- d’un 125%, és a dir, es va incrementar en
2.922.000 euros. Però mirin, entre el mes de juny del 2011, que
el dèficit era de 5.250 euros..., 5.250 milions d’euros, fins ara,
que el dèficit és de 7.700, l’increment només ha estat d’un 46%.
Què significa?, que nosaltres l’únic que hem incrementat el
deute és com a conseqüència de l’increment del dèficit que
tenim aprovat i permès per l’Estat cada any en cada exercici
pressupostari. Vostès es varen oblidar dels 1.600 milions
d’euros que varen deixar sense pagar als proveïdors, i vostès em
diuen que tenien un deute de 5.250 milions d’euros. Molt bé, i
els 1.600 milions d’euros de proveïdors qui els paga?, a qui
corresponen? Què és, que com que no els volen computar com
a deute financer no correspon pagar-los a ningú? Els haurà de
pagar el Govern, i no és un deute que haguem generat nosaltres;
per suposat que el pagarem nosaltres, tot el que puguem i un poc
més, però cadascú que assumeixi les seves responsabilitats.
Mentre vostès varen governar es va incrementar
exponencialment el dèficit i, conseqüentment, el deute, i l’únic
deute que s’ha produït en aquesta legislatura és com a
conseqüència del sumatori, és a dir de les sumes, de cada un
dels anys que generen dèficit. Així de simple. No sé quantes
vegades serà necessari que ho expliqui, però ho explicaré totes
les vegades que sigui necessari.
Pel que fa referència a allò que preocupa a la Sra. Armengol
de les dietes de les persones que encara no han cobrat, pendents
del tractament..., de les dietes del tractament de radioteràpia, li
preocupa a vostè i ens preocupa a nosaltres, a tots; el que passa
és que nosaltres estam pagant també i vàrem pagar tot el que
vostès varen deixar a deure; ho pagarem i pagarem allò nostre.
I també per a la seva tranquilAlitat li diré que queden per pagar
1,5 milions d’euros, s’estan pagant cada mes 125.000 euros, i
d’aquí a final d’any, mes de desembre, es pagaran mes a mes
600.000 euros cada mes perquè estiguem cabals i no tenguem
un cèntim d’euro pendent amb totes aquelles persones que
vénen a Mallorca fins enguany -i a partir de l’any que ve ja no
serà necessari- a rebre el tractament de la radiologia
“oncoteràpica”. Però és molt curiós que a vostè li preocupa, que
ens preocupa a tots, aquesta matèria, que és 1,5 milions d’euros,
i no li preocupen els mils de milions d’euros que cada any

I en relació amb la creació d’empreses, també podríem tenir
mil dades i mil columnes d’informació; la creació d’empreses
creix un 5,7%, les noves societats, i les dissolucions decreixen
en un 7%; i la inversió estrangera va augmentar a les Illes
Balears 786 milions d’euros l’any 2013, que és aproximadament
un 200% més que l’any 2012. En definitiva, podríem estar
comparant dades, xifres...
A tots ens preocupa el mateix, Sr. Barceló, estic convençut
que ens preocupa el mateix, i ni un govern crea ni destrueix,
aquí són les empreses les que poden crear i les empreses les que
definitivament poden tancar les seves portes. L'important és que
tenguin, i jo hi estic d’acord, segurament hi estarem d’acord,
que tenguin el suport d’un govern que els pugui ajudar, governi
qui governi, però les empreses el que volen és que algú les
pugui ajudar, no dependre de subvencions que és el que
nosaltres tenim pensat i és la nostra manera de fer i sí que els
puguem donar estabilitat i seguretat jurídica i garanties i
oportunitats perquè, en aquest cas, puguin desenvolupar el seu
projecte independentment de qui tengui la responsabilitat de
governar.
Senyores i senyors diputats, les coses a les Illes Balears
estan millor, parlava al meu discurs inicial d’aquest debat de
política general que en començar la legislatura ens vàrem trobar
un malalt amb aturada cardiorespiratòria, ara els que no varen
saber tractar aquest malalt, els que no varen saber evitar aquesta
aturada cardiorespiratòria, els que mai no varen encertar en el
diagnòstic ni en el tractament vénen aquí a queixar-se que el
malalt no esprinta.
Escoltant-los com parlen, sembla increïble i costa creure que
durant el seu mandat les Illes Balears ho passassin tan
malament; sabent tant com diuen que saben i proposant tant
com no varen proposar quan governaven costa creure de veritat
que fessin tan poc quan governaven. Si en saben tant com diuen,
haurien de ser vostès els campions del món de la gestió, però
vostès, desgraciadament, crec que són els campions del món
dels focs d’artifici, i l’exemple clar d’aquella dita que diu: a la
llengua li fan dir el que volen. Parlar sí, molt, eslògans tots i un
poc més, propostes quan no governen totes, però cap
d’específica perquè no n’hem escoltada cap ni una, ha semblat
més un discurs de candidat de cara al seu electorat que un
discurs en aquest cas de propostes cap a una societat. Res de res.
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Deia Esopo: “les paraules que no vagin seguides de fets no
serveixen per a res”. Aquí, quan es tracta de gestionar l’única
opció real, l’única opció vertadera, l’única opció estable, l’única
opció fiable, l’única opció responsable i l’única opció segura és
la del Govern del Partit Popular. Sense que sigui el meu estil,
reconec que també em costaria molt poc construir un discurs
basat en desitjos, en coses impossibles, però que m’agradaria
que succeïssin o amb propostes incertes que fessin a tothom un
bon cantet. Tal vegada podríem parlar fins i tot de repartir
bitllets a tot el món, però en realitat podríem estar enganant la
gent.
Per a mi, el més important que pot tenir un polític -el més
important que pot tenir un polític- és la confiança dels
ciutadans. Als ciutadans els han de prendre molt seriosament,
als ciutadans els han d’escoltar i als ciutadans els han de parlar
molt clar i sense embulls, per molt dura i molt difícil que sigui
la situació, encara que no ens agradi el que haguem de dir.
L'ideal, a més, és fer-ho no amb paraules, sinó amb fets, no amb
desitjos, sinó en realitats, ni amb propostes que just cerquin
arribar a determinades finalitats electorals, que ja ho hem vist,
la confiança dels ciutadans en els polítics ha d’estar basada en
els fets i mai en les intencions.
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pròpies empreses on facin feina o simplement a casa seva de
despeses que abans es feien i que ara no o de com han
aconseguit fer el mateix amb menys recursos. Això, fer feina
amb menys recursos, per obtenir iguals o millors resultats és
precisament l’exemple de la bona gestió.
Balears disposa d'una fantàstica sanitat pública que ha sabut
adaptar-se als canvis de la conjuntura social i econòmica i això
ens aporta un valor immens com a societat, és sense cap dubte
un objectiu aconseguit que tots ens hem d’ocupar de cuidar i de
reconèixer i és també un gran valor per al nostre sistema
econòmic.
L’educació ha de guiar l’evolució de la nostra societat i és
imprescindible millorar l’educació. No ens poden permetre
continuar darrere, als darrers llocs de la cua d’Europa. Aquest
govern intenta implantar i consolidar una cosa tan necessària
com és el trilingüisme que serà un clar benefici per als alumnes
de l’educació pública i significarà al mateix temps igualar-los
amb els de la concertada i els de la privada, però som el primer
que diu, ara i abans, que l’educació no pot quedar simplificada
en una mera qüestió lingüística, ho hem de superar.
(Remor de veus)

No pretenc dir que tot el que ha fet aquest govern hagi estat
perfecte, en absolut, ni tampoc no dic que hem fet absolutament
tot el que aquest govern s’havia proposat fer perquè no vull
enganar ningú, però sí que puc afirmar que la gestió d’aquest
govern és bona i és una bona gestió en un context dificilíssim,
és una bona gestió, a més a més, amb moltes, moltíssimes coses
sempre en contra, però també he de reconèixer que si un vol
canviar les coses ha de saber que aquests canvis tenen
conseqüències, sempre hi haurà resistències a superar i sempre
s’haurà de quedar malament amb algú, és el que passa quan un
pren decisions, és el que passa quan un governa per a tots.
El problema principal que ens vàrem trobar va ser el de
l’atur, un problema greu que ens preocupa molt i en el qual tot
el Govern està bolcat de ple per trobar-hi solucions. A les
persones que no tenen feina els vull demanar confiança, però no
una confiança estèril basada just en un desig o en les bones
intencions, una confiança basada en què la política duita a terme
per aquest govern afavoreix la reactivació econòmica. Hem
recuperat la inversió i de la mà, de la seva mà, la de la inversió,
seguirà baixant l’atur. Amb aquest govern sí que s’ha creat
ocupació i a més seguirem fent feina per millorar la qualitat
d’aquesta ocupació.

Nosaltres apostam per un trilingüisme en equilibri en les tres
llengües... -presidenta és un poc complicat...
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor..., senyors diputats, per favor.
Sr. President.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Gràcies, per enèsima vegada, presidenta. Nosaltres apostam
per un trilingüisme en equilibri entre les tres llengües al mateix
nivell per garantir l’aprenentatge de les tres. I també volem
potenciar l’ús de les nostres modalitats lingüístiques, no volem
que es perdin o que quedin relegades a una petita concessió que
ens fa un estàndard que no és el nostre. Per això, nosaltres
defensarem sempre les nostres modalitats lingüístiques insulars.
(Aplaudiments)

Es tracta simplement de triar entre els que aconsegueixen
rebaixar la cua de l’atur o els que l’engreixen cada vegada que
governen. Es tracta simplement de depositar la confiança en qui
pot avalar la resolució dels seus problemes amb fets o els que
parlen d’una cosa i al final fan tot el contrari. Aquest govern,
aquest, mereix la confiança pels seus fets, gestionar bé fa que
assegurem els serveis essencials, com són l’educació, la sanitat
i els serveis socials, però no per a avui, sinó el més important,
per a demà. Crec de bon de veres que hem de fer tot el possible
per millorar-los, però no es pot llevar als que tenim l’obligació
de gestionar la possibilitat i l’obligació de fer més coses amb
menys recursos, simplement el que han fet les famílies i el que
han fet les empreses. No es pot jutjar simplement un govern en
termes quantitatius. Poden cercar molts d’exemples a les seves
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No esperin que sigui aquest govern que impulsi la immersió
lingüística en català, el més important de l’educació per a
nosaltres no és just l’aprenentatge del català, no és la premissa
a partir de la qual es desenvolupa tota la resta, no creim en la
immersió, però la respectam. Per això, demanam als centres que
tenguin aprovats els seus projectes que els apliquin segons el
previst i que aquells que no els tenen se sumin al projecte
cercant el benefici dels alumnes, no d’un govern, sinó dels
alumnes, que és el que cercam nosaltres, que els nostres nins
tenguin com més capacitacions lingüístiques millor, no és en
benefici mai d’un govern, no ens equivoquem, és en benefici del
nostre futur, que són els nostres nins.
És urgent millorar l’educació, i és possible, perquè una
societat que vulgui avançar ha d’estar disposada a fer front a
tots els canvis necessaris per avançar. Continuar fent el mateix
no ens durà a res diferent del que ja tenim, i no volem continuar
en el darrer lloc en educació, hem d’aspirar a molt més perquè
el nostre futur, el de tots, depèn de l’educació.
Vàrem crear l’any 2013 la Conselleria d’Assumptes Socials
i Família perquè vàrem considerar necessari reforçar les
polítiques que duim a terme des de l’inici de la legislatura. La
gestió que fa aquest govern és molt bona en aquesta matèria, ens
hem fet càrrec de tot el que ens vàrem trobar quan vàrem arribar
i milloram, a la vegada, els recursos i la normativa perquè tot
sigui més fàcil per a aquells que ho tenen més difícil; perquè insistesc- no basta sortir aquí i dir obvietats com que les
persones són les persones i que les persones són el més
important, això és fer coloms, és el mateix, fer volar coloms és
el mateix...
(Se sent una veu de fons inintelAligible)
Fer volar coloms, si no ho saben és una expressió molt
mallorquina. Per suposat que les persones són el més important,
per a vostès i també per a nosaltres. No ens vulguin fer creure
vostès això que...

LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
... i a més tenint en compte que en aquesta comunitat ja hem
patit dues vegades el pastís d’un pacte de progrés. Mirin que em
costa i que se’m fa molt costa amunt referir-me a aquests pactes
com de progrés, perquè el progrés va ser de nou un altre desig,
un altre discurs, una altra pèrdua de temps i una altra pèrdua de
doblers.
(Aplaudiments)
Podria fer esment, encara que fos de puntetes, al caos del
pacte i a la cirereta que pareix que es pot posar a aquest pastís,
però seria injust. Ja veurem en aquests pròxims mesos tots els
components que sortiran per elaborar aquest pastís. Seria injust
que després de quatre anys d’una immensa feina, d’aconseguir
millorar les coses partint d’un escenari tan i tant complicat i
difícil ara haguéssim d’apelAlar a la por per guanyar-nos la
confiança de la societat. No serà necessari.
Senyores i senyors diputats, nosaltres ens guanyam la
confiança de la societat perquè hem gestionat bé.
Nosaltres ens guanyam la confiança de la societat perquè
hem creat ocupació.
Nosaltres ens cream i ens guanyam la confiança de la
societat perquè hem reduït les llistes d’atur.
Nosaltres ens guanyam la confiança de la societat perquè
hem reactivat l’economia.
Nosaltres ens guanyam la confiança de la societat perquè
hem afrontat reformes estructurals.

LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor.

Nosaltres ens guanyam la confiança de la societat perquè
hem reduït i hem agilitat l’administració pública.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Nosaltres ens guanyam la confiança de la societat perquè
hem complit amb els pressuposts, cada any.

Jo crec que acabaré avui el debat, intentaré fer tot el
possible, ho intentaré, ho intentaré.

Nosaltres ens guanyam la confiança de la societat perquè
hem complit amb l’objectiu de dèficit, per primera vegada en la
història d’aquesta democràcia.

No ens vulguin fer creure, vostès, això que les polítiques
socials són d’esquerres, els discursos de les polítiques socials
pot ser que siguin d’esquerres, tots els discursos i més, però la
gestió, la bona gestió en aquesta comunitat és la del Partit
Popular. Si hem de triar entre els discursos i els desitjos o entre
els fets i la gestió no fa falta perquè no hi ha color i perquè la
gent ho sap, no són necessaris els discursos.
No demanaré confiança a aquest govern ni a aquest projecte
perquè a l’altre costat hi hagi el caos, seria fàcil jugar amb això,
i, a més...

Nosaltres ens guanyam la confiança de la societat perquè
hem donat seguretat jurídica.
Nosaltres ens guanyam la confiança de la societat perquè
hem aprovat moltes lleis i normatives per regular el que no
estava regulat i el que no es tenia intenció, perquè no es va voler
regular.
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Nosaltres ens guanyam la confiança de la societat perquè
hem facilitat que el turisme es renovi i millori la seva qualitat
canviant i millorant el model.
Nosaltres ens guanyam la confiança de la societat perquè
hem sabut mantenir els serveis essencials.
Nosaltres ens guanyam la confiança de la societat perquè
estam compromesos amb la regeneració.
Nosaltres ens guanyam la confiança de la societat perquè
estam compromesos amb la transparència.
Nosaltres ens guanyam la confiança de la societat perquè
estam construint una nova relació entre la cosa pública i la
privada.
I nosaltres ens guanyam i ens guanyarem la confiança de la
societat perquè farem possible la radioteràpia a Menorca, a
Eivissa i a Formentera.
(Alguns aplaudiments)
En definitiva, sortirem... Formentera també, els veïnats de
Formentera van a Eivissa a fer el tractament de radioteràpia. No
sé per què se’n riuen.
(Remor de veus)
Muy bien, muy bien...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
... idò, farem un... volen que facem un tractament de
radioteràpia a Formentera? També em diran això? Ah! Com
no... siguem seriosos... siguem seriosos.
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I que ningú no cregui que si dic que la gestió és bona sigui
oblidar-se que encara quedi molt a fer, sé, sé personalment que
queda molt a fer i precisament pels nostres fets, més que pels
nostres discursos, sé que som creïbles i sé que es pot confiar en
nosaltres. Els fets són els que avalen les nostres paraules i són
els que ens han de donar la confiança necessària per afirmar, on
sigui i davant qui sigui, que el projecte que necessita aquesta
terra és el nostre, tota la resta, encara que sigui legítim, és una
aventura, és una loteria. Aquesta comunitat necessita estabilitat,
sense estabilitat no hi haurà progrés i parl de progrés de veritat,
del contingut, no de la paraula, parl de prosperitat, parl de
continuar creant ocupació, parl de continuar reforçant els serveis
socials, la sanitat, l’educació, de progressar en el canvi del
model turístic i econòmic.
Durant aquesta legislatura hem formulat i hem posat en
pràctica una política que ha construït els fonaments per tal que
en la pròxima puguem dur a les Illes Balears o als seus
ciutadans on es mereixen estar, per exemple, colAlocar-la de nou
en el tercer lloc del rànquing de renda per càpita. Una cosa així
seria possible per la gestió que hem duit a terme, però ho serà
molt més possible, més encara, si aquest gran canvi té
continuïtat.
Senyores i senyors diputats, vull, per acabar, reiterar que la
confiança que demanam a aquest projecte està basada, sempre
i en tot moment, en fets, no en paraules; està basada en el
resultat de la nostra gestió. La confiança que demanam resideix
en nosaltres mateixos, en els nostres valors per gestionar bé els
interessos de tots els ciutadans de les Illes Balears.
Seria fàcil, i torn repetir, però molt injust amb nosaltres
mateixos apelAlar al caos del passat, que pareix guaitar el cap
novament, per aconseguir que es valori tot el que fins ara hem
duit a terme. La nostra feina és seguir gestionant, la nostra feina
és seguir aportant solucions, la nostra feina és seguir millorant,
i a la vegada explicar-ho sense descans, perquè, senyores i
senyors diputats, perquè mai en la història recent, i ho dic bé,
mai, aquesta terra no ha estat tan necessitada d’estabilitat com
ara.
Moltes gràcies a tots.

(Remor de veus)
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, per favor.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Per tant, els veïnats de Formentera també es podran
beneficiar del tractament de radioteràpia, òbviament, doctor
Serra.
En definitiva, en definitiva, sortirem al carrer a demanar la
confiança dels ciutadans i a explicar l’acció d’aquest govern
perquè la gestió és molt bona i perquè ha posat els fonaments
del creixement no del present actual sinó del futur immediat i el
de més endavant.

Els grups parlamentaris podran presentar propostes de
resolució fins dia 23, a les 14.00 hores.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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(Inicia la direcció del debat el Sr. Vicepresident primer)
Debat i votació de les propostes de resolució derivades
del Debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al següent plenari, el punt únic de l’ordre del dia del
qual correspon al debat de les propostes de resolució
presentades pels diversos grups parlamentaris, derivades del
debat general sobre l’acció política i de govern del Govern de
les Illes Balears.
El debat es durà a terme de la següent manera: en primer
lloc es debatran les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Socialista; a continuació, les presentades pel Grup
Parlamentari MÉS; i, finalment, les del Grup Parlamentari
Popular.
Les propostes presentades pels grups parlamentaris, admeses
per la Mesa, seran transcrites literalment al Diari de Sessions
abans de la intervenció del portaveu corresponent per fer-ne la
defensa. I acabat el debat de la totalitat de les propostes
presentades, se’n farà la votació en el mateix ordre en què han
estat debatudes.
Passam al debat de les 46 propostes del Grup Parlamentari
Socialista, segons l’escrit RGE núm. 10021/14. Per defensar
aquestes propostes té la paraula el diputat Sr. Vicenç Thomàs.
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la participació i la transparència a
tots els nivells recuperant institucions de participació com el
CES i el Consell de la Joventut.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb els mandats que es contenen a la
Llei de bona administració i del bon govern de les Illes
Balears, i a elaborar, tramitar i aprovar, amb la màxima
celeritat, les normes reglamentàries necessàries per
desenvolupar-la, dur a terme les actuacions administratives
que aquesta llei estableix i posar en marxa, abans que finalitzi
la legislatura, l'Oficina d'Avaluació Pública de les Illes
Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears constata el
maltractament institucional del Govern de les Illes Balears als
treballadors públics i en particular a aquells que treballen al
servei de l'administració pública autonòmica que han vist com
les mesures d'estalvi establertes per mitjà de decrets lleis se'ls
han aplicat amb més rigor que als treballadors d'altres
administracions públiques, i l'insta a revisar les mesures
adoptades, molt especialment aquelles que fan referència a les
baixes per incapacitat temporal.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar immediatament converses amb els
diferents grups parlamentaris i amb el sector audiovisual per
tal de nomenar un nou director general i abordar una
renovació àmplia del Consell de Direcció de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears sota criteris
d'independència, professionalitat i consens entre grups polítics

i sector, per garantir una programació a la ràdio i a la
televisió públiques, IB3, que compleixin amb l'obligació
d'oferir una informació independent, objectiva, imparcial,
veraç i plural, així com a difondre i promoure la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, sota criteris avalats per
la UIB, i a promoure el pluralisme i la participació
democràtica.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un suport real al sector audiovisual
activant tots els mecanismes previstos a la Llei audiovisual,
així com posant recursos econòmics directes per part del
Govern a disposició per al suport a projectes creatius
audiovisuals.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb caràcter d'urgència, acordi amb els
consells insulars i els ajuntaments de les Illes un calendari de
pagaments del deute que l'administració autonòmica té pendent
amb les esmentades institucions.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir el consens perdut entre la comunitat
educativa i l'administració i, a partir d'això, treballar per
signar el gran pacte educatiu, social i polític, amb tots aquells
sectors que ja estan fent feina a cadascuna de les illes, així
com també amb tots els partits amb representació
parlamentària i altes sectors relacionats.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acabar amb la indefinició en què s'ha instalAlat
d'ençà les sentències del TSJIB que anulAlaven el TIL, desistint
del recurs de cassació presentat davant el Tribunal Suprem, i
a enviar instruccions clares i signades per una persona
responsable de com superar l'actual situació als centres
docents, així com a cobrir immediatament les places
d'inspectors accidentals que van quedar vacants a principis del
curs 2014-2015.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de millora dels resultats
educatius de la nostra comunitat autònoma a l'objecte
d'avançar en els índexs d'èxit escolar i de lluitar contra
l'abandonament prematur. Aquest pla contemplarà la formació
del professorat, l'autonomia de centres i programes d'atenció
a la diversitat i al suport escolar.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar l'aprenentatge de llengües estrangeres
que aprofiti i augmenti la intensitat de totes aquelles
experiències que ja es realitzaven, i que introdueixi una
llengua estrangera en l'ensenyament de matèries no
lingüístiques de manera progressiva, aprofundint en el
plurilingüisme.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un mapa escolar en matèria
d'infraestructures educatives que inclogui una planificació
temporalitzada d'aquelles que porten a dia d'avui un
considerable retard com són, a tall d'exemple, l'ampliació de
l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó, el CEIP de Son Macià de
Manacor o l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa, o que puguin
significar la desaparició d'aules prefabricades per opcions
d'arquitectura estable.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que l'alumnat procedent de famílies
amb situació de vulnerabilitat pugui realitzar dues menjades al
dia en els centres escolars durant tot l'any, així com a
convocar en temps i forma i a pagar durant el curs escolar que
correspongui, les beques i els ajuts que millorin les condicions
de l'alumnat més desfavorit.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de millora de les instalAlacions
i els serveis dels museus, les biblioteques i els arxius de
titularitat estatal.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar, amb la màxima urgència, de tots els
centres educatius de la comunitat els elements de fibrociment,
dits també d'uralita, acomplint el reiterat compromís de la
Conselleria d'Educació de fer-ho abans de final de 2014.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar la taxa per l'emissió de la targeta
sanitària individual.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el dret a la prevenció i la protecció de
la salut mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter
universal a totes les persones que resideixen a les Illes Balears,
i així a adoptar les mesures complementàries necessàries que
assegurin l'accés efectiu a la protecció de la salut per a
colAlectius en situació vulnerable, que han quedat exclosos del
concepte d'assegurat o beneficiari, a l'objecte de garantir el
compliment per part de les administracions públiques de
l'obligació que els correspon en matèria de salut pública.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir els mecanismes oportuns perquè els
sectors més febles econòmicament i que més requereixen
atenció sanitària, com són els nostres pensionistes, no facin
efectiu el copagament farmacèutic, i a assumir el compromís
de no aplicar els nous copagaments (transport sanitari no
urgent, prestació ortoprotètica, prestació dietètica o als
fàrmacs dispensats a través de les farmàcies hospitalàries).
18. El Parlament de les Illes Balears constata que hi ha
més de 125.000 persones que estan en llistes d'espera sanitària
(pendents d'una intervenció quirúrgica, consultes externes i
proves diagnòstiques), per això el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a executar un pla
de xoc contra les llistes d'espera augmentant l'activitat
assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears i establint
per decret un temps de garantia màxima de 180 dies per les
intervencions quirúrgiques, de 60 dies per a les consultes
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externes amb especialistes hospitalaris i de 60 dies per a les
proves complementàries.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l'establiment dels estudis de grau en medicina
a la Universitat de les Illes Balears.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir els centres de salut els capvespres i a
presentar un projecte de caire sociosanitari de l'antic Son
Dureta i del Verge del Toro.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les recomanacions de la Ponència
en Salut Mental que es constituí a tal efecte en el Parlament de
les Illes Balears.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment als acords d'aquesta cambra
d'octubre de 2013 en matèria de salut a l'illa d'Eivissa, de
posada en marxa de noves especialitats al nou Hospital Can
Misses: neurocirurgia, cirurgia vascular, hemodinàmica i
radioteràpia; de la recuperació del projecte de nou centre de
salut Can Misses i d'iniciar el projecte de reconversió de
l'actual Can Misses en sociosanitari.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar el nou servei de radioteràpia al nou
Hospital de Can Misses i a l'Hospital Mateu Orfila dins els
terminis compromesos pel Govern de les Illes Balears.
Subsidiàriament, i en cas que no sigui possible complir amb els
anteriors terminis, el Govern de les Illes Balears haurà
d'abonar al pacient i a l'acompanyant que s'hagin de desplaçar
des d'Eivissa, Formentera o Menorca a l'Hospital de Son
Espases, la totalitat de les despeses derivades del
desplaçament, la manutenció, el transport i l'allotjament de
forma que els afectats no es vegin obligats a avançar aquestes
quantitats. Així mateix, el Govern de les Illes Balears haurà de
fer públic de forma transparent tot el procés del concurs i
l'adjudicació del servei.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir l'exercici de les competències
atribuïdes a les entitats locals per la legislació autonòmica
anterior a l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i a
preservar els llocs de feina dels treballadors vinculats als
serveis socials municipals. Amb aquestes finalitats el Govern
de les Illes Balears impulsarà l'aprovació d'una norma
autonòmica per tal de complir amb aquests compromisos.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir a sis mesos el temps d'espera que genera
la tramitació administrativa de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, des que se solAlicita el
reconeixement de dret fins que els solAlicitants gaudeixen de la
seva prestació o serveis, tal i com estableix la llei; a publicar
els llistats d'espera de manera transparent i que els hereus dels
dependents que hagin mort esperant una prestació o serveis
més de sis mesos puguin cobrar els endarreriments.
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26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una partida en els pressuposts de 2015
per tal d'augmentar l'actual, i insuficient, dotació de serveis
assistencials per a persones majors en situació de dependència
i persones amb discapacitat, impulsant la nova construcció,
l'adaptació o la rehabilitació, i la concertació de noves places
residencials.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que de manera progressiva implanti la Renda
Mínima garantida a la nostra comunitat com a dret subjectiu
de tota persona per tal que pugui disposar d'uns ingressos
bàsics, però suficients, que garanteixin la cobertura de les
necessitats econòmiques imprescindibles per dur una vida
digna.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un acord amb les empreses
subministradores d'energia elèctrica per aplicar un cost zero
de les factures d'energia elèctrica per a aquelles famílies sense
recursos econòmics que no poden assumir-ne el cost.
29. El Parlament de les Illes Balears constata la total
indiferència i inactivitat del Govern de les Illes Balears
respecte a la situació de les famílies que són desnonades dels
seus habitatges, i condemna el rebuig d'iniciatives dirigides al
rescat de les famílies víctimes de la crisis econòmiques, mentre
s'empren quantitats milionàries per rescatar entitats financeres
gestionades delictivament.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a signar amb el Ministeri de Foment el Pla
Estatal d' Habitatge 2013-2016.
31. El Parlament de les Illes Balears constata que al llarg
d'aquesta legislatura no s'ha aprovat el nou Règim Especial
per a les Illes Balears, no s'ha revisat el sistema de
finançament de les comunitats autònomes i no s'han executat
les inversions estatutàries, i exigeix al Govern de les Illes
Balears i al Govern d'Espanya tancar els acords necessaris per
garantir abans de finals de la present legislatura l'execució de
les inversions estatutàries, la millora del sistema de
finançament de les comunitats autònomes i l'aprovació del nou
Règim Especial per Balears; a més, situar la inversió per
càpita a les Illes Balears, mitjançant els pressuposts de l'Estat
per a 2015, almenys a la mitjana de l'Estat Espanyol.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pla de reindustrialització i
d'enfortiment de la petita i mitjana empresa, a impulsar
mesures de suport al sector primari, a dotar econòmicament el
Pla d'Internacionalització d'empreses i a desenvolupar un pla
de suport directe a l'R+D+I.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i aplicar una política fiscal basada en
el principi de la redistribució de la riquesa, la progressió i la
justícia social amb la finalitat d'assolir una societat més justa,
cohesionada i amb millors, més iguals i més sòlides
oportunitats de futur.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a apostar decididament i activament per mantenir
i consolidar el comerç tradicional de les Illes Balears com a
element vertebrador de la nostra societat, i a evitar la
construcció de més grans centres comercials prop de Palma
que destrueixen el territori i el petit i mitjà comerç.
35. El Parlament de les Illes Balears rebutja totes i cada
una de les retallades que el Govern de les Illes Balears ha
realitzat als consells insulars, i insta el Govern de les Illes
Balears a retirar la proposta de traspàs de gestió de la
competència en promoció turística i a presentar-la novament
amb una dotació econòmica suficient per tal de garantir-ne la
correcta gestió als consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè fomenti l'actualització, la reconversió i la
creació de productes turístics que incideixin amb la
diferenciació de la nostra destinació, que siguin sostenibles
medi ambientalment i que es desenvolupin fora de la
temporada alta.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i els
consells insulars que en el desenvolupament de la política
turística, dels reglaments, dels plans de qualitat i de la
regulació del tot inclòs prevists a la Llei de turisme de les Illes
Balears, siguin criteris prioritaris, concretats i quantificats
l'increment, la qualitat de l'ocupació laboral, la formació dels
treballadors així com l'allargament de la temporada turística.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar el catàleg de mesures i actuacions
que garanteixin l'aplicació del Programa de Garantia Juvenil
a les Illes, que justifiquin la despesa compromesa per aquest
programa el 2014, de 15 milions d'euros a favor dels joves en
atur de la nostra comunitat.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar urgentment el compromís d'acció a
favor dels aturats de llarga durada majors de 45 anys, amb un
programa extraordinari per atendre de manera prioritària els
que no reben cap prestació, via contractació directa per les
institucions públiques de les Illes per obres i serveis d'interès
general.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar per una correcta planificació per part de
l'Autoritat Portuària, d'acord amb les necessitats que plantegin
les institucions de cada illa i de cada ciutat, i a assegurar la
màxima transparència i acord en la presa de decisions sobre
la prestació de serveis i la construcció d'infraestructures en
l'àmbit dels recintes portuaris, especialment els ports de
Palma, d'El Molinar i d'Eivissa.
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41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar l'execució, sense més demora, de les
inversions pendents de noves infraestructures i millora de les
existents referents a la depuració d'aigües, a la posada en
marxa de la xarxa de subministrament d'aigua de les
dessaladores, i a iniciar el procés per al traspàs de la
competència en matèria de recursos hídrics als consells
insulars, amb les màximes garanties de qualitat, salubritat,
higiene i equitat en el preu a tots els ciutadans i ciutadanes per
un igual.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment als acords del Consell
d'Eivissa relatius a la protecció de les illes de Sa Conillera i
Tagomago i a promoure totes aquelles mesures que siguin
necessàries per assegurar la sostenibilitat d'aquests espais
naturals, impedint-hi activitats hoteleres i assegurant que es
restitueixi el seu estat original, en el cas de Tagomago,
respecte de les actuacions urbanístiques sense autorització i
altres afectacions que s'hi han detectat en els últims anys.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb caràcter d'urgència, exerceixi totes i
cadascuna de les accions necessàries, administratives,
judicials i polítiques, fent un front comú amb els partits
polítics, les plataformes, les ONG i les entitats cíviques per
reclamar al Govern de l'Estat que impedeixi les prospeccions
petrolíferes a les aigües de les Illes Balears; i a modificar la
Llei d'hidrocarburs per tal de prohibir futures prospeccions
petrolíferes i els sondejos sísmics a la mar Mediterrània
occidental.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir el manteniment de la titularitat i la gestió
pública dels aeroports de les Illes Balears, amb la màxima
capacitat de decisió estratègica, comercial, econòmica i
financera per part del Govern, dels Consells Insulars i amb la
participació de les entitats i associacions econòmiques i socials
més representatives.
45. El Parlament de les Illes Balears constata els greus
dèficits de connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears,
especialment en hivern, i insta el Govern de les Illes Balears a
reclamar del Ministeri de Foment que consensuï, pressuposti
i articuli totes les mesures polítiques, legals, comercials, de
tarifes i econòmiques necessàries per a una connectivitat
suficient quant a preu, rutes, horaris, capacitats i freqüències,
d'acord amb el Govern de les Illes Balears i els consells, tot
afavorint així la competitivitat de la nostra economia i la
igualtat d'oportunitats.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la connectivitat dels ciutadans i
ciutadanes de l'illa de Formentera desenvolupant la Llei de
transport marítim de les Illes Balears a través del reglament
previst que ha de permetre disposar d'un transport amb Eivissa
suficient i just en freqüències, horaris i preu."
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EL SR. THOMÀS I MULET:
Bon dia, Sr. President, bon dia a tots i a totes. Com ja va
expressar la nostra portaveu, el Grup Parlamentari Socialista i
una part important de la nostra població tenen voluntat de forjar
una nova majoria l’any que ve per capgirar el que ha succeït els
darrers anys amb les polítiques del Partit Popular...
(Alguns aplaudiments)
...a la nostra població, una societat que veurà un canvi necessari,
segur i possible, des del diàleg, el consens i la participació, per
recuperar un estat del benestar i uns serveis públics essencials,
i ho farem des de les bases d’una economia social i de mercat,
i treballarem per recuperar el poder adquisitiu de la classe
mitjana i treballadora, i evidentment hem de lluitar contra l’atur
i la pobresa creant ocupació i reintegrant al mercat laboral els
aturats com a primera prioritat.
Després de tres anys i mig de govern del Partit Popular, amb
moltes mancances democràtiques, d’autoritarisme i d’involució,
és necessari millorar la nostra democràcia, fer un sistema més
participatiu i democràtic on el Parlament sigui una eina de
representativitat per impulsar la participació i la transparència,
aprofundir en un major autogovern dels consells insulars, i amb
uns ajuntaments que prestin els serveis més propers a la
ciutadania, institucions que, per cert, necessiten un calendari de
pagaments de deute.
Tres missatges molt clars: aprovarem una llei de
transparència; recuperarem instruments de participació social i
d’assessorament com són el CES o el Consell de la Joventut o
la Defensora de l’usuari de la sanitat pública; i, en definitiva,
lluitarem per recuperar drets i garanties que el Partit Popular ha
llevat als ciutadans aquests darrers anys. I a la nostra ràdio i
televisió públiques han de retornar la pluralitat, l’objectivitat, la
imparcialitat i la professionalitat.
Tots sabem el que ha fet el Partit Popular a l’àmbit de
l’educació: retallades de docents, de pressupost, augment de
ràtios de nins per classe, política restrictiva en beques,
restrictiva en professors per a nins amb necessitats específiques,
i després ha començat una lluita ideològica per marginar
l’aprenentatge de la nostra llengua i voler introduir a la força el
TIL i no l’aprenentatge de llengües estrangeres. Ara, un cop
mort el TIL -per cert, podrien desistir del recurs de cassació- i
després de més d’un any sense rebre la comunitat educativa, ens
trobam en una difícil situació que necessita un diàleg que el
Govern del Partit Popular no sap donar, i no hem d’oblidar que
el repte és l’abandonament i el fracàs escolar. Per aquest motiu
el nostre grup parlamentari parla de restablir diàleg i consens,
de la necessitat d’un pacte per l’educació, un pacte per la
qualitat de l’ensenyament, amb un gran pacte educatiu però
també social i polític que passa necessàriament per restablir
pressupost, recursos humans o polítiques de beques. I
necessitam un pla integral per a la millora de resultats educatius,
millorant, entre altres coses, les infraestructures escolars. I clar
que hem de millorar l’aprenentatge de llengües estrangeres, i
aprofundir en un plurilingüisme introduint-lo en l’ensenyament
de matèries no lingüístiques, però també amb recursos adients,
amb assessorament pedagògic i sense marginar la nostra
llengua, que és el que volia fer el Partit Popular.
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I si parlam de salut també sabem el que ha fet el Partit
Popular: 1.300 professionals al carrer, copagaments per primera
vegada a la nostra comunitat, i per tant nosaltres demanam
tornar a tenir una assistència sanitària amb caràcter universal,
normalitzada per a tothom, retirar una taxa d’emissió d’una
targeta sanitària, o obrir, per exemple, els centres de salut el
capvespre. I també podem retirar els copagaments a la cartera
comuna suplementària i fer que els nostres pensionistes no
hagin de pagar els medicaments. I tot això, a més, prioritzant
dèficit davant la salut dels ciutadans. Tenim més de 125.000
persones en llista d’espera, i per tant demanam un pla de xoc. El
Partit Popular fa més de dos anys que ha llevat els drets i les
garanties en salut als ciutadans. No volem aquestes demores,
volem unes demores raonables i volem tornar al decret de
garanties d’espera. Com, de la mateixa manera, volem donar
camí al projecte d’estudis de grau de medicina i avançar en una
sortida sociosanitària per a l’antic Hospital Son Dureta i l’antic
Hospital Verge del Toro. I com ha quedat ben palès avui matí
volem ja un nou Can Misses amb les noves especialitats i una
radioteràpia com a servei públic.
Si parlàvem d’educació i de sanitat, podem parlar també de
benestar social, una àrea on ens hem trobat que no s’ha creat cap
plaça residencial, tenim més de 3.000 persones esperant una
prestació, amb una llista d’espera de prop de 600 dies. Per tant,
hem de tornar a fer prioritària l’aplicació de la dependència,
reduir temps d’espera, crear noves places residencials i lluitar
contra la pobresa, un 30% de la nostra població es troba en el
llindar de la pobresa.
Un gran triomf del Partit Popular ha estat aquesta gran
escletxa de desigualtat. La desigualtat avui dia és el nostre
càncer social i per tant, nosaltres pensam necessària una
implementació progressiva de la renda bàsica garantida com a
dret subjectiu de les persones; combatre contra els
desnonaments, hem de recordar que el PP encara no ha signat el
Pla estatal d’habitatges, i lluitar contra la pobresa energètica.
Si parlam de finançament ens trobam que el rendiment
d’aquest govern en aquesta legislatura és molt minso, el Govern
ha prioritzat obeir i callar davant Madrid front a aconseguir
millor finançament. No han aconseguit un nou sistema de
finançament del sistema comú de les comunitats autònomes, ja
no ho demanen, que es modifiqui. No han aportat cap projecte
de conveni d’inversions estatutàries en tres anys. No han
formalitzat un nou règim especial per a Balears i ara ens situen
a la cua de les inversions en els pressupostos generals de l’Estat.
Nosaltres no ens resignam, volem millorar el sistema de
finançament, volem recuperar les inversions estatutàries, volem
un nou règim especial i no volem ser a la cua dels pressupostos
generals de l’Estat. I volem que la nostra economia tengui
estímuls públics per créixer, recursos per invertir i redistribuir
la riquesa.
Necessitam un pla per enfortir la petita i mitjana empresa,
per consolidar i mantenir el petit comerç tradicional, per
potenciar sectors econòmics emergents i impulsar innovació,
sector audiovisual, la reindustralització i dotar econòmicament
el Pla d’internacionalització de les nostres empreses. I
evidentment que hem de revisar la política fiscal, però basada
en un principi de redistribució de riquesa, de progressivitat, de
justícia social per assolir una societat més justa i cohesionada.

Evidentment, som a una societat turística i volem invertir en
un nou model turístic, reconversió i creació de productes
turístics que diferenciïn la nostra destinació, lligat a conceptes
com gastronomia, cultura, esport, patrimoni, etc., i necessitam
regular el tot inclòs amb criteris de qualitat, de major i millor
contractació i conciliar el sector de l’allotjament i l’oferta
complementària. I també estam a favor d’una promoció turística
transferida als consells, però ben dotada.
I és veritat que les xifres d’atur enregistrades han millorat,
però encara tenim més de 100.000 persones sense feina i a
sectors claus, joves, dones i majors i cada cop hi ha més gent
que no té futur laboral i que no rep cap prestació social.
Si parlam dels que tenen feina, el que observam és molt
preocupant, contractes temporals, per dies, per hores, fent més
hores i moltes sense cobrar-les, que no figuren als papers i quan
es queden sense feina es troben que no poden ni percebre una
prestació per atur, sense drets ni garanties, això és la política
laboral del Partit Popular i així han sortit els nous treballadors,
els treballadors pobres, aquells que amb el seu sou no arriben a
final de mes.
I tenim un govern que no inverteix, de pressuposts propis, en
polítiques actives d’ocupació, que no lluita contra l’explotació
laboral ni per la reinserció dels aturats de llarga durada. I què
hem de dir, que ni combat l’atur juvenil!
I necessitam que les infraestructures portuàries estiguin
dimensionades en el que necessitam, necessitam donar
compliment a la protecció de les illes com Sa Conillera i
Tagomago i necessitam fer amb urgència un front comú perquè
el Govern de l’Estat impedeixi les prospeccions petrolíferes a
les Balears i modifiqui en aquest sentit la Llei d’hidrocarburs.
I som illes, i per tant necessitam transport, tant marítim com
aeri, i per això exigim el manteniment de la titularitat pública i
la gestió pública dels aeroports amb participació institucional i
del sector econòmic i social. Necessitam palAliar el dèficit de
connectivitat aèria i marítima i millorar-la amb una nova
regulació que garanteixi rutes i un sistema de preus just,
especialment a l’hivern, i necessitam tenir cura especialment de
Formentera.
Senyors i senyores diputats, la política és un instrument que
ha d’estar al servei dels ciutadans, de la societat i del progrés
per disminuir desigualtats i afavorir la cohesió dels seus
ciutadans i permetre una igualtat d’oportunitats.
El Grup Parlamentari Socialista presenta 46 propostes de
futur, d’alternativa i d’un canvi que protagonitzaran els
ciutadans, són propostes de resolució realistes, justes i
necessàries per sortir de la crisi d’una altra manera, orientada a
reforçar l’estat del benestar, per millorar el finançament que ens
arriba...
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EL SR. PRESIDENT:
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grup majoritari. Aquí perquè t’escoltin o t’has de dir Rodríguez
o has de ser un gran hoteler.

Vagi acabant, Sr. Vicenç per favor.
EL SR. THOMÀS I MULET:
...i així podrem garantir una vida millor als nostres
ciutadans.

Bon govern, per què amb aquest context? Tot el que sigui
controlar l’acció de govern fa nosa.
Els treballadors públics, és clar que sí, com els tracta, com
els ha tractat aquest govern? Avui mateix tenim referències
sobre aquesta qüestió als mitjans de comunicació.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Vicenç. Passam a la fixació de posicions de
cadascun dels altres grups. Per part del Grup Parlamentari MÉS
i per un temps de deu minuts té la paraula el diputat David
Abril.

IB3, la joia de la corona, no?, allò de... aquesta sí que no hi
ha... al Govern, ja basta veure aquest parlament, però a IB3 ja
sí que no hi ha qui la controli, em remet a la darrera comissió de
presumpte control que vàrem tenir en aquest parlament fa
només dues setmanes. I mentre realment no hi hagi una aposta
unànime i de consens per un mitjà de comunicació públic, lliure,
plural, divers, mínimament neutral, la indústria audiovisual
també anirà llastrada i mancada d’un futur per mor de la
utilització absolutament política i partidista del mitjà de
comunicació públic d’aquestes illes.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:
Bon dia a totes i a tots. Vagi per endavant el suport del
nostre grup parlamentari a totes les propostes, amb matisos
algunes d’aquestes, que presenta el Grup Parlamentari
Socialista, però, Sr. Thomàs, també una prèvia, nosaltres també
volem conformar una majoria diferent de la que hi ha en aquests
moments, però evidentment propostes en les quals coincidim
probablement les plantejaríem d’una altra manera i les
executaríem de manera molt més lliure i sense tantes
contradiccions, eh?, i d’aquí crec que és bo saber la discrepància
i la diferència i la diversitat, que és rica i és bona, dins els grups
polítics diferents i dins els partits també, tot i que aquí tenguem
un grup majoritari que cada vegada és més igual i més
homogeni, perquè evidentment es va desfent dels elements que
no pensen com el gran macho alfa...
(Remor de veus)
...no hi és, no hi és encara, no és aquí el macho alfa.
Bé, seria molt difícil intentar referir-me a 48 propostes en
deu minuts...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. ABRIL I HERVÁS:
...en 12,5 segons cada proposta, encara no he trobat el
mètode per fer-ho, però sí que m’agradaria agrupar-les en set o
vuit blocs i intentar manifestar quina és la posició del nostre
grups respecte de cadascuna.
En primer lloc, les propostes que fan referència a
participació i bon govern, és clar que sí: restitució del Consell
de la Joventut i del Consell Econòmic i Social, més necessari
que mai quan tothom sap que no sortim del forat, o que, si en
sortim és a costa de crear més atur, més pobresa, més precarietat
i una societat cada vegada més desigual, que es parla de canvi
de model econòmic, però ningú no sap ben bé realment cap on
anam, és clar que sí. Ara, entenem que això molesta i molt al

Segon bloc, educació, s’imaginen en quin punt ens trobam
que s’ha de fer una proposta de resolució, el nostre grup també
n’ha fet, perquè s’acatin sentències? TIL, paraula desterrada
darrerament dels discursos de qualsevol dels membres del Partit
Popular, sigui del Govern o sigui del grup parlamentari
majoritari.
Pacte? És clar que sí, però de veres, no un pacte de...
postureo ni un pacte que vol dir... perquè a vegades quan els
membres del Partit Popular parlen de pacte de consens volen dir
“vine aquí i et sotmets al que jo dic” i això és acord, el consens
és pacte. No, pacte com el que planteja la societat civil, la
comunitat educativa per a realment tenir una aposta de futur pel
que ha de ser un dels puntals de la nostra societat.
Plurilingüisme, sí, però a la vegada que el català sigui, no
sols la nostra llengua pròpia, sinó la llengua d’integració a les
escoles, les dues coses són compatibles. No és “o tries
plurilingüisme o tries immersió”, són les dues coses les quals
són garantia també de tenir una escola inclusiva i per a tothom.
Educació de qualitat, però qualitat també és no haver de fer
escola dins barracons ni a centres amb uralita que ja fa anys que
s’haurien d’haver eliminat.
Cultura, aposta per la cultura, no? A buenas horas mangas
verdes, també, s’ha posat a fer segons quines coses el Govern,
tot i que ens hauríem de qüestionar si el verd a hores d’ara és un
color o ha esdevingut un símbol i hem de demanar permís per
utilitza-lo.
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Tercer bloc, salut, suport també a les propostes del Grup
Socialista, sobretot perquè coincideixen amb nosaltres que allò
prioritari és defensar la universalitat i gratuïtat del sistema, del
dret a la salut i que el Partit Popular ha romput amb l’excusa de
la sostenibilitat financera. L’excusa de la sostenibilitat
financera, que és un argument polític i darrera té un projecte
polític que està disposat a fracturar la societat, i evidentment
això du problemes en la gestió de la sanitat i se’ns colAlapsen els
serveis d’urgències perquè es lleva la targeta sanitària a 16.000
persones, que estam també d’acord que s’ha de restituir.
Augmenten les llistes d’espera perquè també això forma part
d’un projecte polític.

Economia i ocupació, fan falta totes aquestes mesures que
plantegen també les propostes de resolució del Grup Socialista,
però allò que necessitam és allò que ha plantejat avui el nostre
portaveu, un gran canvi de model que no és una operació de
rescat de la CAEB, que no és una operació de rescat de la
CAEB, mentre per una altra banda, per un altre cantó es
dediquen la desprestigiar els agents socials, ja siguin patronal o
siguin sindicats.

Els record aquella vinyeta d’El Roto que sempre encerta, en
què hi ha dos senyors de la casta i un diu a l’altre: “Hay que
destrozar todo lo público para demostrar que no funciona” i
l’altre li diu: “Esperancita, cuanta razón tienes”. Això és el que
hi ha darrera que hi hagi 125.000 persones en llista d’espera
sanitària a les Illes Balears. El meu poble és un exemple molt
clar d’això, Inca, amb un hospital de referència devora i a la
Gran Via, que és l’avinguda que té més prop, quatre centres de
sanitat privada que han proliferat els darrers anys, malgrat la
crisi econòmica que afecta molts de ciutadans que moltes
vegades no poden fer front ni tan sols al copagament sanitari de
les medecines. Per què? Perquè evidentment si algú té un
problema i necessita resoldre-ho perquè li ha sortit un bony, té
un càncer, el que sigui, idò si al final ha de córrer i s’ho pot
permetre, idò va a la sanitat privada que són els que fan el
negoci, gràcies a la política sanitària del Grup Popular.

En matèria de medi ambient, podria haver tornat dur el pot
de l’esquitadora aquí damunt de la tribuna, però ho trob
innecessari. Crec que la resolució que es planteja a la proposta
de resolució en relació amb Tagomago és una foto molt clara de
com o quines han estat les polítiques o les no polítiques
mediambientals al llarg d’aquesta legislatura. Tenim una
màxima autoritat ambiental, tenim un illot que és privat, però és
de tots en tant que és un illot protegit amb el màxim nivell de
protecció a l’àmbit de la Unió Europea i no hi ha hagut res. La
Conselleria de Turisme tampoc no sap si hi ha cap activitat
turística, aquí hem tengut molta polèmica amb el lloguer
turístic, però allà, si allò ho lloguen per 250.000 euros la
setmana, la conselleria no en té constància, no?, això em varen
contestar per escrit fa poc.

Temes socials i dependència, que fa pocs dies ja els vaig dir
que se signàs a aquesta cambra, tots els grups polítics, un gran
pacte contra la pobresa, vol dir que cuando el río suena és que
alguna cosa du, no?, i evidentment és un reconeixement també
que la pobresa i les desigualtats augmenten com mai a la nostra
societat.
Què dir de la dependència! Ahir mateix la nostra coportaveu
denunciava com minva fins i tot la gent que té o que hauria de
tenir una prestació. En temes socials ens trobam en una situació
d’estat d’emergència i no trobam ni d’enfora que el que es
planteja des del Govern estigui a l’alçada de donar resposta a
això, més aviat el contrari, el que ens trobam són aquestes
polítiques que moltes vegades, no sols les que s’apliquen aquí,
sinó les que aplica la dreta neoliberal a nivell espanyol i a nivell
europeu, les que duent a aquesta situació perquè el seu model
social és un model social de desigualtats, no?

Necessitam un model econòmic que acabi amb la
immoralitat de viure en una societat que bat rècords de turistes
i la vegada és una societat cada vegada més desigual.

Les polítiques mediambientals, tot i que no se’n parla i tot
i que pràcticament entram en el mes de novembre amb 32 graus,
han estat les grans oblidades de la legislatura.
I les prospeccions, molt de postureo, molt de complir el
procediment, molt de no voler fer renou -com ha dit avui mateix
el conseller-, però poca efectivitat i poc acompanyament de la
societat civil i poc acompanyament de l’oposició, del conjunt de
la societat de les illes, de solidaritat amb altres comunitats
autònomes afectades com les Canàries.
I finalment, acab amb AENA, una proposta de resolució que
també té el nostre suport, i la privatització d’AENA, que és la
demostració que ha aconseguit més en una qüestió clau,
essencial, estratègica per al nostre desenvolupament com són els
aeroports, amb la privatització d’AENA ha aconseguit més el
darrer pirata del Mediterrani que tot un poble i això ha estat amb
el PP d’espectador o, el que és pitjor, de còmplice.
Moltes gràcies.

Finançament i REB, bé, d’acord també amb allò que
plantegen les resolucions del Grup Socialista, però em
reconeixeran que, més enllà que la millora del sistema de
finançament el 2009 damunt el paper, a l’hora de la veritat
continuam igual de maltractats que sempre, governi qui governi,
sobretot si són els grans partits majoritaris a Madrid.
Em vaig permetre definir la situació que patim pel que fa al
tractament fiscal de l’Estat, tant en matèria de finançament com
en matèria d’inversions via pressupostos general de l’Estat com
en matèria de REB o d’inversions estatutàries, com a una
situació d’autèntic neocolonialisme, i em reiter en aquestes
afirmacions.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Miguel Jerez, per un temps de deu minuts.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 145 / 28 d'octubre del 2014

EL SR. JEREZ I JUAN:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Prenc la paraula per posicionar la veu del meu grup
parlamentari en relació amb les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Socialista, i ho faré atorgant prioritat, per una
qüestió de temps, a aquelles propostes que hem vist, que hem
estudiat, que hem analitzat i que són susceptibles d’arribar a
acords, a enteniments mitjançant una sèrie de transaccions. I
també faré esment d’aquelles que, en particular, acceptam
directament, i deixaré al marge la resta, deixaré al marge
aquelles que entenem que no s’ajusten precisament al criteri que
ha mantengut i manté el meu grup parlamentari, o perquè ja han
estat debatudes precisament en aquesta cambra i no han estat
aprovades, o perquè també han estat millorades per les
propostes que el meu grup parlamentari presentarà en aquesta
cambra.
Els hem lliurat un document, al Grup Parlamentari
Socialista, amb 17 propostes de transacció i confiï que siguin
estudiades de forma acurada per tal que s’aprovin amb la major
de les mesures possibles.
En qualsevol cas, els avanç el contingut de cadascuna. En
relació amb la primera el Grup Parlamentari Popular estaria
disposat a acceptar-la sempre i quan es mantingués la proposta
fins a la paraula “nivells” i eliminar la referència que es fa
precisament al Consell Econòmic i Social i al Consell de la
Joventut, dues entitats que han estat suspeses en aquestes
comunitat autònoma, de la mateixa manera que també ha estat
suspesa la seva activitat a altres comunitats autònomes on també
pateixen, certament, dificultats econòmiques com és el cas.
La segona, li proposarem la següent redacció: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir,
a continuar, a fer feina amb els mandats que es contenen a la
Llei de bona administració i bon govern de les Illes Balears”, el
meu grup parlamentari, el Govern en particular, mai no ha
renunciat a aquest fet, no serà ara una excepció i per tant el que
hem de fer és instar que es continuï treballant en la mateixa
línia, encara que vostès no ho reconeguin.
En relació amb la proposta 24, la qual també s’emmarca dins
l’àmbit de l’Administració pública, també estaríem d’acord amb
formular una proposta, atesa la repercussió i sobretot donat
l’impacte que pot significar per a les entitats locals, per als
àmbits més bàsics de participació, l’entrada en vigor de la Llei
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, un tema que ja hem tractat en diverses comissions
parlamentàries. Per això, hem considerat que s’ha d’estar al
costat d’aquells ens bàsics de participació, com dic, política i
ciutadana, que són els ajuntaments, per tal de facilitar en bones
condicions una òptima transició, una òptima transició
organitzada i des del punt de vista competencial que permeti
evitar duplicitats les quals són en aquests moments
absolutament innecessàries.
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Per tant, la nostra proposta del Grup Parlamentari Popular en
aquesta transacció aniria en el sentit següent: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer feina
conjuntament amb els ajuntaments a l’entrada en vigor de la
Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, per estudiar les mesures necessàries per
clarificar les competències de cadascuna de les administracions,
de tal manera que es puguin continuar prestant els serveis,
optimitzant els recursos sense que existeixin duplicitats.”
I pel que fa a la part d’economia, també els formulem un
seguit de propostes en positiu, la proposta que vull explicar fa
referència a la número 28 del Grup Parlamentari Socialista, i jo
crec que és important, certament, ajudar aquelles famílies que
més malament ho passen en aquests moments, especialment
aquelles que tenen veritables dificultats per optar als recursos
més essencials, de primera necessitat, com és, entre d’altres,
l’energia elèctrica. La nostra proposta quedaria redactada per
tant de la manera següent: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a establir un acord amb les
empreses subministradores d’energia elèctrica i a establir
convenis amb les administracions locals per ajudar aquelles
famílies sense recursos les quals no poden assumir aquest cost.”
En l’àmbit econòmic, també la proposta a la número 32 que
li fem, també li proposam una transacció, a fi de continuar
promovent la competitivitat dels diversos sectors empresarials
i implicar el Pla d’internacionalització de ciència, tecnologia i
innovació, emprenedoria i el Pla de renovables.”
A la proposta número 34 també els oferim una transacció
per tal d’impulsar i per tal de promoure i comprometre, sobretot
el Govern de les Illes Balears, a executar el que es disposa, el
que és vinculant, el que és obligatori a la Llei de comerç, que es
facin efectives una sèrie de disposicions addicionals per tal
d’ajudar, precisament, al petit comerç, als comerços
tradicionals, i per posar també barreres a la lliure activitat
empresarial per tal que tots puguem conviure en un mercat
precisament equilibrat. Per tant, del que tracta aquesta
proposició que vostès tenen és de donar impuls a la disposició
addicional primera, setena, vuitena i novena de la Llei de
comerç.
I vull fer una esmena a aquesta proposta, perquè ens ha
cridat moltíssim l’atenció una qüestió, vostès només fan
referència aquí a Palma, sembla que les amenaces de les grans
superfícies només es produeixen a l’illa de Mallorca i, en
particular, a la ciutat de Palma, així ho recull la seva iniciativa
i per tant aquí hem trobat precisament a faltar que no tenguin
present i en compte que aquestes grans superfícies també
s’instalAlen al llarg i ample de les Illes Balears, Maó no en fuig
d’això, Ciutadella no en fuig d’això, Eivissa no en fuig d’això.
Per tant, en aquest sentit crec que la seva proposta no ha estat
redactada amb una vocació universal, sinó molt particular i fent
referència únicament i exclusivament a la ciutat de Palma, cosa
que nosaltres en aquest faristol denunciem.
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A la proposta 38, oferim un acord en el marc del programa
de Garantia Juvenil, per així poder aplicar mesures
contemplades en aquest programa, destinades particularment als
joves entre 16 i 24 anys que no tenen un lloc de feina, que no
estudien ni tampoc no reben cap tipus de formació acadèmica.
I per acabar el capítol econòmic, a la proposta 39 aquí també
volem arribar a un enteniment, a un acord, volem conciliar
postures en el sentit d’impulsar una mesura contemplada en el
Pla d’ocupació, establerta en el Pla d’ocupació de les Illes
Balears 2014-2017, relacionada precisament amb la renda
d’inserció laboral.
Capítol a part de les nostres propostes és en matèria
educativa, on no renunciam al que no hem renunciat al llarg de
la present legislatura mai, arribar a enteniments també i arribar
a acords. Per tant, la proposta número 7 també va en aquest
sentit, entenem que a l’àmbit de l’educació és important
impulsar mesures dirigides a arribar a acords amb aquells
veritablement usuaris i també beneficiaris de l’ensenyança
pública; acords on també s’haurien de fer extensius a aquelles
formacions polítiques que tenen representació parlamentària.
La proposta desena, també dins l’àmbit educatiu, també els
fem transacció. Bàsicament, el que demanam és que es continuï
mantenint com a prioritat la introducció i el reforç del
plurilingüisme a l’educació pública, una proposta que no
s’allunya precisament de la seva, sinó que és coincident. I estic
absolutament convençut que ha estat redactada precisament amb
la mateixa vocació i la mateixa intencionalitat que vostès l’han
redactada.
A la proposta número 11, també en el marc educatiu, aquí
bàsicament donam suport a la seva proposta en relació amb el
mapa escolar en matèria d’infraestructures, i reproduïm tota la
primera part de la seva proposta de resolució i suprimim la
segona, perquè fa referència a determinats centres, centres molt
particulars. I per què es fa relació d’aquests centres? Ho
desconec, crec que les propostes han d’universalitzar-se, tots i
cadascun dels centres, per tant, els plans educatius, els plans de
millora d’infraestructura han d’anar dirigits a totes i cadascuna
de les infraestructures escolars i centres educatius. És una
qüestió de matís, però crec que és absolutament important.
A la proposta número 12, també li fem nosaltres una
transacció. Veuran vostès que hem eliminat precisament “en els
centres educatius...

és de garantir que els infants que no tenen aquesta possibilitat
la tenguin a qualsevol dels espais possibles, encara que sigui
amb convenis amb els ajuntaments aquesta prestació de servei.
A la proposta 13, també dins l’àmbit educatiu, dir-los que es
treballa en l’elaboració, precisament, d’un pla de millora
d’aquelles infraestructures que també són competència de
l’Estat i no directament de competència d’aquesta comunitat
autònoma. Per tant, aquí instam que es continuï fent feina en
aquest sentit.
Amb la proposta 14 estaríem d’acord amb la retirada
d’aquells elements estructurals, només faltaria, de les aules en
els centres educatius i fer-ho de manera progressiva i, en
particular, el que s’anomena i el que és per tots conegut com a
“uralita”.
La proposta número 27 ja fa referència a l’àmbit social i el
que aquí proposam o el que fem és reformular la seva proposta
i reconeixem precisament el principal, l’important, el
fonamental i és el fet de la implantació progressiva de la renda
social com a prestació de dret i adequada a les necessitats,
amenaces i perills actuals.
I per acabar, i amb referència a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, la proposta 4a i la proposta
5a del Grup Parlamentari Socialista, dir-los que la proposta 4
estaríem disposats a acceptar-la fins allà on diu “director
general”, perquè entenem que el que ve després no és una
competència del mateix govern, no s’ha d’instar el mateix
govern, sinó...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Jerez, acabi, per favor.
EL SR. JEREZ I JUAN:
... sinó que el nomenament del consell de direcció correspon,
precisament, a aquest parlament.
I a la cinquena, arribaria fins allà on diu “llei audiovisual”.
Quant a la resta, acceptaríem, de forma incondicional, la
proposta número 9, la proposta número 25 i també la proposta
número 21.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:
(Alguns aplaudiments)
Senyors diputats, per favor, els prec un poc més de silenci,
és que em costa realment entendre el Sr. Jerez. Pot continuar.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. I en relació amb el que
comentava, a la proposta número 12 hi fem també una
transacció, com veurà vostè, hem eliminat “en els centres
educatius”, és un detall important perquè no volem que es limiti
precisament aquesta prestació de dos dinars o dues menjades
diàries a aquells infants que no poden, únicament i
exclusivament als centres educatius. Crec que aquí l’important
és el qué i no és precisament el dónde. Per tant, del que es tracta
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LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de cinc minuts.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Gràcies, Sra. Presidenta. El primer de tot, agrair el suport del
Grup MÉS, que evidentment tots som conscients que és
necessari un canvi, un canvi segur, possible, que permetrà una
nova majoria social i política a les nostres Illes el proper any.
Bé, parlem de les propostes de transacció del Grup Popular
de les quals fa uns minuts que hem tengut coneixement.
Home, les propostes de resolució tenen una finalitat, un
sentit i quan vostès fan propostes de transacció canvien el sentit
a la proposta que nosaltres fem. Per tant, difícilment podem
accedir a la seva petició. I posaré exemples.
Per exemple, la que vostè anomena número 1, nosaltres
instam a impulsar participació i transparència i recuperar el CES
i el Consell de la Joventut i la Defensora de l’usuari i vostès
aquesta part la lleven. Com aquesta són la gran majoria de les
seves transaccions.
La número 2, instam el Govern a complir els mandats que
diu la Llei de bona administració, i vostès diuen “a seguir fent
feina”; però si nosaltres instam que l’acompleixin!
La número 24, ens situen a una llei de règim local que ha fet
el Partit Popular que nosaltres no acceptam, i precisament el que
volem és que es treballi i s’impulsi una norma autonòmica
pròpia.
La número 28, la pobresa energètica, el que volem és un
acord entre les comercialitzadores i no volem convenis amb les
administracions locals. Els ajuntaments ja es fan càrrec de
massa coses, i vostès, des del Govern de Madrid, encara els han
reduït els seus recursos econòmics.
La 32, desapareix tota la referència que nosaltres fem a la
petita i mitjana empresa i on nosaltres demanam dotar
econòmicament un Pla d’internacionalització d’empreses,
vostès parlen de “continuar impulsant”. Si posam dotar
econòmicament és perquè no hi ha dotació econòmica!
La 34, escolti, desvirtuen absolutament la nostra iniciativa,
la qual és clara: la importància que per a nosaltres té el petit i
mitjà comerç i evitar grans superfícies comercials. La llei que
vostè posa, doncs que s’acompleixi. I la referència a Mallorca,
a Palma, no se la prengui així, podem posar Eivissa, podem
posar Menorca, podem posar la referència de la nostra proposta
de resolució és en defensa del petit i mitjà comerç.
Ens parlen de potenciar accions del programa de Garantia
Juvenil. Si nosaltres el que li demanam a la proposta de
resolució és que presentin un catàleg de mesures per garantir
l’aplicació, la qual sabem que no es garanteix.
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Miri, la 39 li acceptarem, la 39 li acceptarem.
La número 7, quan aquí nosaltres demanam restablir un
consens amb la comunitat educativa, perquè l’han perdut, vostè
em parla de treballar i millorar. Quan nosaltres li parlam
d’aprenentatge de llengües estrangeres i d’introduir
l’ensenyament en matèries no lingüístiques, vostès no ho volen
fer. Quan nosaltres li demanam que s’elabori un mapa escolar
en matèria d’infraestructures, no volen posar cap exemple i no
volen... i treuen la referència que es fa a les aules prefabricades.
Molt de retard duen, que precisament és el valor de la nostra
proposta de resolució.
Com de la mateixa manera, quan nosaltres volem assegurar
que els nins puguin realitzar dues menjades al dia, vostès només
parlen en general.
I quan nosaltres els demanam que elaborin un pla de millora
d’instalAlacions educatives, de museus, biblioteques i arxius,
vostès demanen que el Govern avanci i duen tres anys i mig de
govern.
O també, quan nosaltres els demanam que, amb la màxima
urgència, eliminin els elements de fibrociment a les escoles,
vostès que eliminin progressivament. És que hi ha acords i
compromisos de la Conselleria d’Educació de fer-ho abans que
acabi enguany!
I quan nosaltres demanam una renda mínima bàsica, que ho
proposam com a un dret subjectiu de la persona, vostè diu que
és “implementar progressivament una renda social com a una
prestació de dret”, i vostè és jurista i sap que les dues
concepcions són diferents.
I ja per acabar, tenim les que fan referència a IB3 i al sector
audiovisual. Home, ens diu que estarien d’acord amb unes
converses per denominar un nou director general d’aquest ens.
Però s’oblida de la nostra proposta, la qual també parla de
renovació del consell de direcció i també parla que IB3 ofereixi
una informació independent, objectiva, imparcial i plural. Tot
això desapareix a la seva transacció.
I ja no diguem que quan nosaltres demanam que es posin
recursos...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Thomàs, ha d’acabar.
EL SR. THOMÀS I MULET:
... econòmics per donar suport a projectes creatius
audiovisuals, vostès parlen de donar suport.
Per tant, ens fa vostè 17 propostes de transacció que el que
fan en el fons és desvirtuar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Socialista. Per tant, nosaltres no podem estar
d’acord amb 16 d’aquestes, però que sí li acceptam la transacció
a la proposta de resolució número 39. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam ara al debat de les 20 propostes del Grup
Parlamentari MÉS, RGE núm. 10037/14.
Defensa de les propostes presentades pel Grup Parlamentari
MÉS, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.
“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar la sobirania fiscal de les Illes i a
corregir el desequilibri històric en el nostre finançament
mitjançant la negociació amb el Govern de l'Estat d'un concert
econòmic solidari que suposi, entre d'altres, un limit màxim del
4% del PIB en l'aportació de les Illes a l'Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears declara que qualsevol
reforma de la llei electoral ha de tenir com a objectiu millorar
la democràcia i, per tant, augmentar la representativitat, la
pluralitat i la proporcionalitat de les normes electorals, de la
manera més eficaç i eficient possible. En qualsevol cas, una
eventual modificació de la llei electoral promourà la supressió
del topall del 5% dels vots per accedir al Parlament i
substituirà el mètode d'Hondt d'assignació d'escons per un
altre de més proporcional (com ara el mètode de Sainte
Lague). Precisament en aquest sentit d'eficàcia i l'eficiència
dels processos electorals, les trameses de correu massives
sufragades amb recursos públics es limitaran a una per llar, en
la qual s'inclourà la informació de totes les candidatures que
s'hi presentin.
3. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme modificacions legislatives que promoguin la participació
directa dels ciutadans en la presa de decisions, una llei de
consultes populars que garanteixi el dret a decidir de les Illes
Balears en totes les matèries d'interès, inclosa la seva
sobirania i insta el Govern a afavorir la participació de la
societat.
4. El Parlament de les Illes Balears promourà la reforma
del Reglament de la cambra per fer incompatible l'acumulació
de sous en situació de dedicació exclusiva o plena, de forma
equiparable al règim que ja s'aplica als funcionaris de
l'administració autonòmica.
5. El Parlament de les Illes Balears es pronuncia totalment
en contra de l'actual procés de privatització d'AENA i insta el
Govern de les Illes Balears a posar en marxa tots els
instruments a l'abast, inclosa la via judicial, per aturar aquesta
privatització que clarament perjudica els interessos dels
ciutadans d'aquestes illes, i a treballar, conjuntament amb el
Ministeri de Foment, per paralitzar aquest procés, obrir una
via de diàleg i negociació amb la comunitat autònoma de les
Illes Balears, agents socials i resta de grups parlamentaris
perquè qualsevol canvi tengui el màxim consens possible i
reclamar la cogestió aeroportuària.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar davant l'Estat, amb caràcter urgent,
la modificació de l'OSP entre illes per tal d'implantar la tarifa
única i universal d'uns 30 euros per trajecte, tal com han
proposat plataformes i consells insulars.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la redacció immediata d'un pla industrial,
juntament amb els agents econòmics i socials, que suposi un
impuls i un estímul al sector industrial. En especial es
consideraran estratègics els sectors industrials de la societat
del coneixement, l'agroalimentari i l'audiovisual.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en valor i a estudiar, amb els diversos
sectors, l'economia digital, per tal de donar un impuls clar i
decidit a la societat del coneixement al si de la pròpia
administració i als sectors privats, tot i reconeixent que
internet és economia de futur.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
implementació de polítiques que impulsin un turisme de més
valor afegit i a la reconversió d'aquelles zones turístiques
madures i/o obsoletes, el creixement ha de ser en qualitat, no
en quantitat.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb el mandat estatutari en promoció
turística, segons el qual aquesta és una competència pròpia
dels consells insulars, a través d'una dotació econòmica i de
recursos de la CAIB suficient perquè la gestió des dels governs
de cadascuna de les illes sigui factible i esdevengui un autèntic
motor de la promoció de cada una de les destinacions
turístiques de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconduir i estimular el sector de la construcció lligat a la
rehabilitació, l'eficiència energètica i el subsector del moble.
En aquest sentit s'evitarà caure en la hipertrofia de la
construcció que ens dugué al desastre de 2007.
12. El Parlament de les Illes Balears constata les
conseqüències socials de l'actual situació de crisi i que cada
vegada hi ha més dificultats de poder cobrir les necessitats
bàsiques per viure, per tant es compromet a avançar cap a la
renda bàsica garantida, tal com està recollit a l'actual Llei de
serveis socials i al Decret de cartera de serveis socials.
13. El Parlament de les Illes Balears constata que a la
comunitat autònoma hi ha més de 16.000 persones que no
tenen dret a la targeta sanitària en aplicació Reial Decret Llei
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions, i insta el
Govern de les Illes Balears a retornar el dret de poder
solAlicitar la targeta sanitària a totes les persones residents a
les Illes Balears i empadronades a qualsevol municipi de la
comunitat autònoma independentment de la seva situació de
residència administrativa, i alhora a suprimir dels pressuposts
per a 2015 la taxa de la targeta sanitària.
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14. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'aplicació del
copagament que han d'efectuar els pensionistes per accedir a
medicaments receptats des del sistema de la sanitat pública i,
per tant, insta el Govern de les Illes Balears que, amb
l'objectiu que els pensionistes no hagin de desemborsar uns
doblers que no els correspon pagar per l'adquisició de
medicaments, a la recepta electrònica s'incorporin mecanismes
de lectura informàtica que permetin reconèixer quan el
pensionista ja ha arribat a la quantia màxima que estableix el
reial decret llei i deixi de pagar uns doblers que han de ser
retornats pel mateix Govern a través de la Conselleria de
Salut.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en la seva gestió prioritzi la cobertura de les
baixes del personal sanitari, que promogui l'obertura de llits
i quiròfans a la sanitat pública per fer front a les actuals llistes
d'espera, i, si és necessari, la contractació de personal
sanitari.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, d'acord amb les associacions de
malalts de les Illes Balears, una residència vinculada a
l'Hospital de Son Espases per atendre les necessitats d'hostatge
dels malalts de curta i llarga durada i els seus familiars.
17. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
respecte al procés d'elaboració d'un Pacte per l'Educació de
les Illes Balears (materialitzat en la Declaració de Ses Salines,
dia 27 d'agost de 2014) que duen a terme les plataformes
ciutadanes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i
alhora manifesta la voluntat de participar-hi quan aquestes
així ho solAlicitin per tal d'implicar la cambra legislativa, on
resideix la sobirania popular, i els diputats i partits que la
integren, en aquest ambiciós i necessari projecte colAlectiu.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar tots els recursos contra les sentencies
del TSJIB que anulAlen el Decret 15/2013, de 19 d'abril, pel
qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres
docents no universitaris de les Illes Balears, i a suspendre les
ordres i instruccions del seu desenvolupament, per tal
d'aportar seguretat jurídica i estabilitat pedagògica a les
escoles de les Illes Balears.
19. El Parlament insta el Govern i particularment les
conselleries de Turisme i d'Economia a desenvolupar mesures
polítiques que evitin les pràctiques de finançació i especulació
entorn a l'economia turística, per prevenir situacions com el
recent tancament de l'Hotel Delta (Llucmajor).
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la recepció dels actuals canals de la
Corporació Catalana, TV3, 3134 i Súper 3133, i alhora a
reclamar de l'Estat central la consideració específica de
comunitat amb llengua pròpia, per mantenir els actuals dos
múltiplex.”
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Les propostes de resolució que presenta avui el nostre
grup són propostes positives per combatre l’atur, la pobresa i
l’exclusió social; per recuperar els serveis públics de benestar
social, de sanitat i d’educació; per acabar amb la democràcia de
baixa intensitat, en mans d’una oligarquia de politicastres; per
definir un nou model econòmic capaç de generar i redistribuir
riquesa i benestar, respectuós amb el medi ambient i amb el
paisatge, i, com no pot ser d’una altra manera, propostes a favor
d’un projecte de país sobirà.
I deixi’m que comenci per la democràcia, ja que l’actualitat
de nou ens torna dur la corrupció com a un tema de màxima, de
primera actualitat, amb aquesta operació Púnica, com l’han
anomenada des de Madrid. La democràcia dels poders
oligàrquics, polítics i econòmics, desprestigiats i deslegitimats
per la corrupció, perquè la corrupció deslegitima, vol impedir de
totes totes que la democràcia del poble recuperi la seva veu.
Quin país democràtic és aquest que als governants se’ls
impedeix consultar -consultar- els ciutadans sobre una qüestió
que, al seu parer, és vital? Quin país és aquest que impedeix una
consulta ciutadana sobre les prospeccions petrolieres a Canàries
o sobre l’encaix de Catalunya a Espanya, als ciutadans catalans,
o sobre com volem que sigui elegit el cap d’Estat?
Una democràcia que prohibeix consultar, que impedeix
qualsevol altra forma que no siguin unes eleccions cada quatre
anys, que els governs parlin amb els ciutadans, no és una
democràcia.
Una altra cosa és quin ha de ser el camí polític o jurídic per
donar resposta a una demanda ciutadana, però impedir que els
ciutadans parlin del que vulguin no es mereix dir democràcia.
MÉS, idò, proposa més democràcia, i no hi pot haver més
democràcia si no hi ha consultes populars. Des de MÉS li
proposam reformes de la Llei electoral, propostes
democratitzadores, com eliminar el topall del 5% per accedir al
Parlament; o substituir el mètode d’Hondt per un altre més
respectuós amb la proporcionalitat i amb les minories.
També proposam mesures d’austeritat, de sentit comú, com
eliminar l’antiecològic i antieconòmic sistema de tramesa
massiva a les cases per part de les diferents candidatures, i
proposam una tramesa única. L’estalvi -apuntin-s’ho- l’estalvi
supera el milió d’euros de subvenció pública, i vostès ens diran
que no; ens han dit ja que no, perquè aquesta proposta no és
nova.
Mirin, la seva proposta de reforma electoral per retallar en
democràcia no és creïble. Ningú no es creu que serveix per
estalviar i sí per perpetuar-se en el poder, per evitar el control,
per buidar de contingut aquesta cambra, el legislatiu; perquè si
fos per austeritat, per què no proposen, per exemple, eliminar
els assessors?, per què no ho proposen? Per què rebutgen la
duplicitat de sous dels diputats quan molts de ciutadans no tenen
ni un lloc de treball?, per què ho rebutgen? Per què no eliminen
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la subvenció electoral per diputat i per vot i la converteixen en
una subvenció per garantir que tots, tots els ciutadans, totes les
candidatures, puguin participar en un procés democràtic?, per
què no ho proposen? No, vostès proposen modificar el sistema
per assegurar-se els privilegis, per assegurar-se governar sense
control, per tapar les mangarrufes dels seus.
Sabem que el turisme i el sector serveis estan actuant de
motor de la nostra economia, i no ho deim amb resignació, sinó
amb la convicció que el sector terciari és un sector de grans
potencialitats, i no només econòmiques, sinó també
socioculturals, però no podem basar la nostra economia en un
monocultiu; per açò proposam la regeneració del nostre sector
industrial, amb un pla d’impuls i de modernització; proposam
que les Illes Balears agafin les brides de l’economia digital i la
converteixin en un cavall d’èxit. Ara bé, serà quasi impossible
que la capacitat emprenedora i innovadora dels illencs sigui real
si des del Govern central i des d’aquest govern no es reconeix
i es legisla respectant el fet diferencial de les Illes Balears. Si les
illes no podem actuar amb sobirania o almenys amb algunes
quotes de sobirania poc futur tindrem, i en aquest sentit van les
nostres propostes de resolució.
Una manera, la manera que defensa més que avanci el just
repartiment dels recursos i de la riquesa que generen les Illes
Balears, d’acabar amb el sistema de finançament injust,
d’acabar amb fórmules com aquestes de les inversions
estatutàries i d’acabar amb un règim especial que mai no arriba,
és apostar per un concert econòmic solidari, que suposi, entre
d’altres, un límit màxim del 4% del producte interior brut en
l’aportació de les Illes a l’Estat, un concert econòmic que ens
permeti situar a la mitjana estatal en nombre de llits o
professionals en sanitat, o en inversions o en beques per a
estudis, en pensions, etc., etc.
Enfront del model del concert econòmic ens trobam,
emperò, amb un govern de l’Estat que pren decisions en contra
de la sobirania i de l’economia de les Illes Balears, i en tenim
molts exemples; dos estan recollits a les nostres propostes de
resolució: la privatització d’AENA, una privatització que acaba
amb el model tantes vegades defensat en aquesta cambra de
cogestió aeroportuària, que ara el Partit Popular ha volgut, en
aquest mandat, desnaturalitzar i substituir per aquest invent
d’una autoritat portuària, renunciar ja a la gestió pública i
reduir-ho, esmenar-ho, fent referència només a la titularitat
pública, i vull recordar que la proposta que va impulsar el Partit
Popular, i la Sra. Cabrer al davant, parlava de gestió pública,
apuntin-s’ho, gestió pública. Comissions Obreres ens remetia a
tots els grups fa unes setmanes un document amb el qual
coincidim totalment: la privatització tindrà efectes negatius per
a l’economia de les Illes Balears, tindrà un impacte negatiu
sobre el servei; la pèrdua de llocs de feina serà una
conseqüència imminent, immediata; suposarà una baixa en
l’arribada de turistes espanyols, i agreujarà encara més la mala
situació del transport aeri i la connectivitat a les illes com
Menorca o Eivissa. La nostra proposta en aquest sentit és molt
clara: que el Parlament es pronunciï en contra de l’actual procés
de privatització d’AENA i insti el Govern a defensar els
interessos de les Illes Balears i el model de cogestió que tantes
vegades hem exposat en aquest parlament. Respecte de la
connectivitat aèria, MÉS també reitera una proposta que era una
proposta d’unanimitat en aquesta cambra, que era aquella

proposta de tarifa universal de 30 euros, d’uns 30 euros, per
resoldre la connectivitat entre illes.
Una part important de les nostres propostes de resolució està
relacionada amb allò que és l’eix vertebrador de la política de
MÉS, la justícia social, la cohesió social, els serveis públics, que
són generadors d’oportunitats, de benestar i de dignitat. Són les
propostes que reivindiquen la renda bàsica garantida, o la
targeta sanitària per a totes les persones residents a les Illes i
empadronades a qualsevol municipi de la comunitat autònoma;
o l’injust copagament farmacèutic que ha obligat els nostres
pensionistes a pagar i avançar recursos que moltes vegades ni
tenen; a combatre de veritat les llistes les llistes d’espera, tant
per a especialistes com per a intervencions quirúrgiques.
I acaba amb educació. El president, en el debat de la política
general, va parlar del pacte educatiu, i el nostre grup -avui ho
torna a fer- li deim que la societat civil des d’iniciatives diverses
ja està treballant per definir i escriure un pacte per l’educació.
És un procés obert a tothom que està en una fase molt avançada
de redacció i el qual aquest parlament hauria de reconèixer en
primer lloc, animar en segon lloc i afegir-s’hi en tercer lloc.
Proposam que el Parlament, quan el pacte per l’educació estigui
redactat i aprovat per la societat civil, el Parlament li obri les
portes i amb tots els honors sigui rebut i escoltat per aquests
diputats, per aquesta cambra.
I, Sr. President, tot i que no hi sigui, respectant el seu TIL,
tanquin ja les barreres, tanquin ja les barreres del TIL, deixin de
dir coses tan surrealistes -no per irreal sinó per evident- que
l’anglès és necessari en una comunitat com la nostra, perquè és
ridícul. Vostès ens parlen de receptes a temps cuinat, vostès ens
parlen de l’equilibri d’ingredients i nosaltres els parlam de posar
un tió més gran i posar més foc. La recepta de la bona cuina ja
ens l’han donada els experts: formació del professorat,
autonomia dels centres, estabilitat normativa i recursos. Aquests
són els ingredients de la bona educació. Apostin per la bona
educació.
I el que no és acceptable i és un pecat polític imperdonable
és la constant provocació i qüestionament dels docents. Afirmar
que entre el professorat, la majoria bons, açò sí, n’hi ha que fan
política a les aules és, a tot arreu, és una provocació. Per què no
diu açò el president o el Grup Popular de la resta de
professionals d’aquesta comunitat autònoma?, per què no ho diu
dels farmacèutics, dels bombers, del departament de muntatges
de fires...?, per què no ho diu? Ho fa només dels docents, per
qüestionar, per debilitar la reivindicació d’una educació bona,
una educació de qualitat, i açò no només és un error greu, és un
error indigne d’un càrrec públic que és el del president de la
comunitat autònoma.
Les nostres propostes, i acab, són, ho torn dir, propostes
positives, per canviar el rumb d’aquesta comunitat autònoma,
per recuperar el benestar, perquè tots els ciutadans se sentin
respectats i se sentin tractats d’una forma mínimament
igualitària i mínimament amb dignitat per part d’aquest govern.
Açò és el que demanam i esperam que tengui el suport
d’aquesta cambra.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Marc Pons, per un temps de deu minuts.
EL SR. PONS I PONS:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta no haurà estat
precisament una bona legislatura per als ciutadans de les
Balears. Aquesta legislatura de tanta majoria absoluta, de tant
de govern Bauzá, de tanta austeritat i tanta retallada, no ha estat
bona per als ciutadans de les Balears: sense inversió pública i
sense diàleg social, amb una confrontació duríssima oberta amb
el sector educatiu, sense voluntat de diàleg amb la resta de
forces polítiques, sense cintura ni sensibilitat, amb prepotència
i per la via de la imposició. Així haurà governat aquests quatre
anys el president Bauzá, i a cada decisió presa, a cada anunci
fet, a cada retallada executada o previsió d’increment d’imposts
sempre hi havia l’austeritat com a argument central.
L’exvicepresident Econòmic, el Sr. Aguiló, en deia ortodòxia
econòmica, el principi pel qual tot regia, tot es feia i tot es
justificava per donar resposta a una xifra de dèficit, a un
percentatge de deute, i era a partir d’aquí, a partir d’aquesta
xifra de dèficit, d’aquest percentatge de deute, que les decisions
agafaven condició de vàlides o de nefastes, era l’austeritat, que
tot ho regia, el que determinava el que estava bé i el que estava
malament, sense cap altre tipus de consideració, sense importar
la conseqüència que sobre els ciutadans açò tenia, sense valorar
els perjudicis que generava ni les frustracions que provocava.
Més de tres anys amb la mateixa filosofia, amb la mateixa
política, amb la mateixa obsessió per devaluar l’administració,
els serveis socials, el sistema educatiu. Més de tres anys cercant
fórmules per a la privatització de serveis, per degradar territori,
per recentralitzar poder institucional utilitzant l’excusa sempre
de la crisi, del dèficit, del deute. Més de tres anys de retallades,
de càstigs i sacrificis, rebutjant alhora sempre les propostes
d’estímul econòmic. Més de tres anys obsessionats per ingressar
més i gastar menys, fins que un dia, en el debat de política
general, en el darrer debat de política general, el president
Bauzá decidia la setmana passada que s’havia acabat
l’austeritat, açò de l’ortodòxia econòmica, que ara ja es podia
tornar a gastar i deixar d’ingressar. Ens anunciava el president
Bauzá una baixada de totes les taxes, una baixada de tots els
imposts directes: l’impost de transmissions, de successions, de
l’IRPF...
Ens anunciava que el Govern deixarà d’ingressar més de 60
milions d’euros mentre els mateixos que fins fa dos dies en
aquest parlament no coneixien altre argument que el de
l’austeritat l’aplaudien intensament; i ho feia com ho ha fet
sempre ell, explicant-ho des del seu món particular, des de la
seva percepció cada vegada més allunyada de la realitat, des
dels seus propis interessos particulars i electorals, amb
l’argument que a tothom tot li torna a anar bé, i és que el
president Bauzá inaugurava el passat dimarts la campanya
electoral amb el seu discurs en el debat de la comunitat. La
proximitat electoral ha matat el discurs de l’austeritat que fins
ara tant havien defensat; a partir d’ara ja podem gastar i deixar
d’ingressar, afirma el president; a partir d’ara ja no fan falta
sacrificis, tot torna a ser alegria, novament el consum torna a ser
important, ens deia avui el conseller.
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I jo deman: però és cert que podem fer açò?, perquè res del
que havia de canviar i que ens havien dit que canviaria no ha
canviat en aquesta darrera setmana. El deute bancari en el segon
quadrimestre d’aquest 2014 és de 7.500 milions d’euros, 3.000
més dels que hi havia a l’inici de la legislatura. No és que
haguem reduït el deute, no, és que l’hem incrementat, és que
l’han incrementat en més de 3.000 milions. A les aules hi ha
1.000 professors menys; les llistes d’espera quirúrgica s’han
doblat i les de consultes externes s’han triplicat; una de cada sis
famílies viu amb un únic sou de pensionista; les hores de treball
s’han reduït, la precarietat laboral s’ha disparat; les desigualtats
entre rendes són cada vegada més grans, i Europa s’encara cap
a una nova recessió. No, no és cert que tot vagi bé, per molt que
ho digui el president Bauzá. És més, és que no té justificació
lògica la decisió de reduir la pressió fiscal a l’impost de
successions, a la renda de patrimoni, en els trams més elevats de
l’IRPF; a no ser que l’únic objectiu vertader sigui el de salvar la
campanya electoral; a no ser que l’únic objectiu sigui el de fer
el discurs que a ell més li pugui interessar, independentment de
la realitat amb la qual ens toca viure.
A partir d’ara el president Bauzá vol que els que tenen més
i/o han heretat propietats paguin menys. És just açò? No troben
que seria millor que l’administració impulsés mesures d’estímul
econòmic per garantir majors creixements i sobretot fixar
criteris fiscals que afavoreixin la redistribució de la riquesa?
Nosaltres des del Grup Socialista creim que sí, i per açò
donarem suport i donam suport a les mesures econòmiques que
planteja el Grup MÉS en les seves resolucions. Compartim la
necessitat immediata d’aprovar un pla d’indústria, d’estimular
l’economia digital per enfortir la societat del coneixement,
d’impulsar polítiques turístiques de més valor afegit que facin
possible la reconversió d’aquelles zones madures, de reconduir
el sector de la construcció cap a la rehabilitació i l’eficiència
energètica. I ens pronunciam a la vegada contraris a l’actual
procés de privatització d’AENA, perquè no podem deixar en
mans dels interessos privats el principal accés a les nostres illes.
Ni donam suport a les propostes de transferir les competències
als consells insulars sense comptar amb les dotacions
econòmiques suficients que garanteixin el posicionament de les
marques que cada una de les illes representa; de fet així ja ho
han dit alguns dels consells insulars al mateix conseller.
És cap aquí, senyores i senyors diputats, cap on el Govern ha
de prioritzar els seus esforços. Per açò trobam fonamental i
donam suport a la necessitat d’exigir-li l’impuls de plans
d’estímul econòmic en lloc de reduir els ingressos de
l’administració beneficiant els que més tenen, en lloc de buscar
exempcions fiscals als impostos de patrimoni, als de
successions, als trams més alts de l’IRPF; mesures d’estímul,
però també de cobertura social, perquè cap de les propostes que
vam escoltar al Partit Popular en el debat de política general no
passen per millorar la cobertura social, ni per reduir unes
diferències entre ciutadans que cada vegada s’estan eixamplant
més, ni per millorar els recursos destinats a la sanitat, a
l’educació o als serveis socials, i aquestes propostes hi haurien
d’haver estat.
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Per tot açò donam suport també tant a la implantació d’una
renda bàsica garantida, tal com ja vam anunciar o ja va anunciar
la nostra portaveu en el debat del passat dimarts, com a
l’eliminació de la taxa que s’exigeix per al pagament de la
targeta sanitària, o l’aplicació del copagament. I donam suport
a la petició de prioritzar la cobertura de baixes de personal
sanitari i la construcció d’una residència vinculada a l’Hospital
de Son Espases per atendre les necessitats dels malalts i
familiars de la resta d’illes. Hem de recobrar l’accés a una
sanitat pública gratuïta i universal, no podem admetre passes
enrere en aquest sentit ni continuar devaluant per més temps
serveis bàsics en sanitat o educació. Per açò mateix també
donam suport a la petició al Govern de retirar tots els recursos
contra les sentències del Tribunal Superior de Justícia que
regulen el decret del tractament integrat de llengües, i el suport
tàcit al procés d’elaboració d’un pacte per l’educació que duen
a terme les plataformes ciutadanes de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera; i també, per suposat, a la petició de
garantir la recepció dels actuals canals de TV3, el 3/24 i el
Súper 3/33.
Vaig acabant ja, Sra. Presidenta, i ho faig amb la
consideració de l’àmplia coincidència de plantejaments que es
produeixen entre les formacions d’esquerres que es troben
representades en aquesta cambra, i que afecten totes les
propostes de resolució fins ara esmentades, les quals avanç que
tindran el nostre suport. Em referesc, com ja he dit, a les que
constaten una clara defensa de l’estat de benestar i de la qualitat
de vida dels ciutadans, així com també les referides a l’impuls
d’accions encaminades a estimular la nostra economia i garantir
alhora mesures més justes en la redistribució de la riquesa. Així
mateix donam suport a la modificació del Reglament de la
cambra per fer incompatible l’acumulació de sous en situació de
dedicació exclusiva.
Amples coincidències, idò, amb el Grup MÉS, però també
alguna divergència que no podem obviar i que es troba centrada
en les condicions de sortida amb les quals, des de la maduresa
política, hauríem d’afrontar en la reformulació de l’Estat
espanyol, una reformulació que entenem que ha de passar
necessàriament per una àmplia i profunda reforma
constitucional. És inqüestionable que l’estabilitat democràtica
dels últims 35 anys i el procés de descentralització mitjançant
l’estat de les autonomies ha permès un bot qualitatiu en el
benestar dels ciutadans sense precedents en la nostra llarga
història; com també ho és que la realitat social, econòmica i
política, que canvia a marxes forçades, ens exigeix a tots
aprofundir, avançar i adaptar les institucions a les necessitats
majoritàries de la ciutadania. Ajornar aquest debat no té cap
sentit. Per fer-ho, però, esdevé necessari agafar consciència tant
del camí fins ara recorregut com de la necessitat d’evitar
imposicions que dificultin solucions finals d’acord. Fixar com
a punt de partida la condició inamovible en la negociació d’una
reforma o que el sostre màxim de l’aportació a les Balears per
part de l’Estat sigui del 4% del PIB és establir una exigència
que ha de representar en aquest cas possiblement massa
limitacions a l’hora d’encarar amb encert aquesta negociació.
Ho és també incloure el dret a decidir sobre la pròpia sobirania
de les Illes Balears o que el canvi de la Llei electoral inclogui
un nou mètode en la repartició d’escons. Tot açò ens semblen
condicions -insistim- massa rígides a l’hora d’encarar el que
volem que sigui una negociació imprescindible que ha de

culminar en la reforma constitucional i que ha de poder fer un
nou replantejament com a societat.
En aquestes tres qüestions, per tant, hi haurà l’abstenció per
part del Partit Socialista, amb la voluntat i amb l’anhel
imprescindible de poder assolir aquesta reforma constitucional
tan necessària.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Alejandro Sanz, per un temps de deu minuts.
EL SR. SANZ I BENEJAM:
Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Hoy debatimos las propuestas de resolución del
Grupo MÉS, derivadas del debate de política general. Tras
escuchar al grupo nacionalista y analizar sus 20 propuestas,
llegamos a la conclusión que cada año que pasa se van
quedando sin argumentos, hoy podemos decir que de sus 20
iniciativas, la mitad son idénticas a las que ya presentaron el año
pasado, es decir, cada año que pasa menos argumentos, menos
alternativas y menos soluciones a los problemas de los
ciudadanos.
En primer lugar me centraré en sus propuestas que van de la
12 a la 16, que afectan a servicios sociales y a sanidad. Durante
esta legislatura han querido hacer creer a la sociedad en su
conjunto, que con el Partido Popular se verían perjudicados los
servicios sociales y sanitarios. Precisamente ha ocurrido todo lo
contrario, todo lo contrario, con la izquierda se bajan los
presupuestos en servicios sociales y con un gobierno del Partido
Popular se sube, es más, en plena crisis económica, el pacto, en
el 2010, la izquierda en Baleares, recortó un 2,5% el
presupuesto en temas sociales. Con la izquierda nuestra
comunidad el 2011 se destinaban 107 millones de euros, ahora
con un Gobierno del Partido Popular en el 2014 se destinaron
140 millones de euros, lo que es un 31% más.
Miren, si algo hay que realmente preocupa a este gobierno
y al presidente Bauzá y al Grupo Popular, en su conjunto, son
precisamente las dificultades por las que están pasando las
familias y especialmente aquellos colectivos más vulnerables.
Este gobierno, y no el pacto, fue el que destinó 20 millones de
euros a políticas de inclusión social; este gobierno, y no el
pacto, es el que ha aumentado en un 152% la renta mínima de
inserción; este gobierno, y no el pacto, ha triplicado el Plan de
prestaciones básicas, por tanto, este gobierno, y no el pacto, es
el que más recursos ha destinado en servicios sociales en toda
la historia de nuestra comunidad autónoma.
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(Alguns aplaudiments)
Y en esa linea se sigue, 21 millones de euros más que el
2005, una mejora de un 17%.
En cuanto a la tarjeta sanitaria, una cosa es el derecho a la
tarjeta sanitaria y otra cosa es la asistencia sanitaria. No generen
más alarmismo y confusión entre la opinión pública, hoy, se
tenga o no la tarjeta, se tiene en nuestra comunidad autónoma
garantizada la asistencia sanitaria urgente y gratuita.
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En el tema de educación, decirles lo mismo, en materia
educativa, cultura y universidades se destinarán 39 millones de
euros en el 2015, un incremento de un 5,2%.
Respecto a sus propuestas en materia educativa, nosotros
está claro, apostamos por un trilingüismo en equilibrio, un
reparto equilibrado de las horas lectivas en tres lenguas. ¿Su
modelo cuál es? Sólo en catalán, monolingüismo, dígalo, ese es
su modelo, dígalo.
(Remor de veus)

En el tema del copago no podemos aceptar sus propuestas,
porque se ha modificado la participación en el pago de los
medicamentos, teniendo en cuenta temas fundamentales como
es la renta, la edad y el grado de enfermedad. Ahora tenemos un
sistema en el que aportan más los que más tienen, a la vez que
se protege a los que menos tienen, como los parados de larga
duración. Fíjese, lo acaba de decir antes el portavoz del Grupo
Socialista, aporta más el que más tiene, esa frase que siempre
dice la izquierda desde la oposición y que sólo se aplica con un
gobierno del Partido Popular en el Gobierno, y es así. Miren
más de 1,5 millones de familias en las que ninguno de sus
miembros reciben ningún ingreso y que hasta ahora tenían que
pagar el 40% de sus medicamentos, ya no tienen que pagar
nada.

Ya propuso nuestro presidente el ofrecimiento del Govern
a impulsar un pacto por la educación y así lo refleja la propuesta
número 7 del Grupo Popular. Un pacto por la educación, un
acuerdo, lo que ustedes decían en las manifestaciones, un
acuerdo. Pues, ahora tienen una oportunidad para apoyar la
propuesta número 7 del Grupo Popular que le dice que
impulsemos un pacto.
(Remor de veus)
Ahora veremos si realmente lo que importa es el pacto, o lo
que importa son las elecciones, Sr. Diputado.
(Remor de veus)

Respecto a la propuesta de hacer una residencia vinculada al
Hospital de Son Espases para familiares y enfermos que se
desplacen de otras islas, ¿me puede decir qué hizo el gobierno
del pacto sobre esta cuestión en la anterior legislatura? ¿O qué
gestiones e iniciativas presentó su grupo nacionalista en esta
cuestión? Nada, vamos igual que en el transporte aéreo, sólo
reivindican mejoras cuando se encuentran en la oposición y
nunca hacen nada cuando están en el gobierno. Y si era tan
prioritaria esta cuestión para ustedes, ¿por qué no lo
incorporaron en el modificado de Son Espases cuando ustedes
gobernaban?
Igualmente, permítanme que les recuerde que en el traslado
de médicos y especialistas del Hospital Universitario de Son
Espases al Mateu Orfila de Menorca y a Can Misses de Ibiza, se
ha evitado el desplazamiento a Mallorca de 1.374 pacientes
durante el año 2012, lo que supone un incremento de un 46%
respecto al último año que ustedes gobernaron.
Señores diputados, si alguno puso en peligro nuestro sistema
sanitario, créanme que no es precisamente este gobierno balear,
sino fue el gasto incontrolado -incontrolado- de una nefasta
gestión que nos ocasionó una deuda de más de 830 millones de
euros. Miren, desde el Partido Popular siempre hemos dicho que
la mejor política social es la creación de puestos de trabajo, y en
ese sentido, ya lo explicó el presidente en el debate de la
comunidad autónoma, si ustedes tuvieron la oportunidad de
poder escucharlo, llevamos 23 meses consecutivos de descenso
del paro y 17 meses consecutivos de aumento a las afiliaciones
de Seguridad Social. Una gráfica, una cifra, esta es, 10.300
empleos más en un año, 10.300 personas que antes a ustedes les
preocupaban, o mejor dicho, que no les preocupaban, ahora, con
un gobierno del Partido Popular, tienen trabajo. Y esta es la
realidad, esta es la realidad, señores diputados.

En propuestas de ámbito turístico. Miren, ningún gobierno
ha hecho tanto en materia de zonas turísticas maduras: se han
incrementado categorías en más de 250 establecimientos, e
inversiones millonarias en más de 300 establecimientos. Por
otro lado, el 17 de octubre el Gobierno balear aprobó la
iniciativa para traspasar a los consells insulars la competencia
en promoción turística, cierto, cuestión que ya presentaron
ustedes, a modo de propuesta de resolución el año pasado y que
todos los partidos políticos lo han llevando en montón de
ocasiones en sus programas electorales, prometían y no
cumplían, este gobierno promete y cumple, y eso es una
diferencia. Y realmente luego usted me dirá que la cantidad es
insuficiente, lo que es muy insuficiente es prometer, prometer,
traspasar las competencias de promoción turística a los consells
insulars y luego incumplirlo. ¡Eso sí que es insuficiente, Sr.
Diputado, eso sí que es insuficiente!
Referente a la tarifa plana de 30 euros. La misma propuesta
de cada año, desde que está la oposición, repito, desde que están
en la oposición la misma propuesta de cada año. Usted sabe
perfectamente, porque lo sabe, el carácter reivindicativo del
presidente Bauzá ante Madrid en esta cuestión,...
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(Remor de veus)
... sí, sí, sí, ha reclamado y se ha reclamado al ministerio que
estudie la viabilidad técnica y legal en esta iniciativa. ¿Qué
papel reivindicativo tuvo la Dirección General de Transporte
Aéreo y Marítimo dirigida por su formación política en la
anterior legislatura? ¿Qué consiguieron en materia de transporte
aéreo? Nada, sólo ir a las manifestaciones, acciones concretas
nada. Para el Partido Popular la connectividad aérea es una
prioridad. Ha sido bajo un gobierno del Partido Popular, y no
otro, que ha sido posible la adjudicación de la OSP MenorcaMadrid; en su momento también la OSP entre islas, o el
descuento del residente tras la aprobación de un régimen
especial para Baleares en 1998, con un gobierno del Partido
Popular. ¿Ustedes qué han hecho realmente por el transporte
aéreo? ¿Qué ha hecho el Sr. Rodríguez Zapatero por el
transporte aéreo? Puso en peligro el descuento del residente,...

Y en materia económica 3 propuestas muy básicas y muy
fundamentales. El tema de instar al Gobierno balear a continuar
impulsando con los diversos sectores los objetivos de la Agenda
Digital Española Europa 2020. Y hay otras en el sentido que nos
sorprendería mucho que ustedes no apoyasen.
Miren, les hemos presentado 5 propuestas ayer,
precisamente, en un correo electrónico, 5 propuestas para
intentar llegar a acuerdos, para poder llegar a un acuerdo en el
cual los ciudadanos se vean beneficiados. Y dejemos elecciones
aparte, centrémonos en propuestas de futuro, son 5 propuestas
que se pueden asumir, aunque vemos, por lo que parece ser, que
no tienen intención de llegar a ningún acuerdo político.
Claramente, ustedes sabrán.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)

(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
...sí, no, no, puso..., sí, sí, sí, pero que, cuando una ley del
año 98, una ley del gobierno del Partido Popular, (...) de
baleares que se garantizaba el descuento al residente.
Por último decirle, como ya saben, le hemos presentado
diferentes enmiendas de sustitución, 5 propuestas que
consideramos que son asumibles por parte de su grupo, la 5, la
7, la 8, la 11 y la 12, con el objeto de poder llegar a un acuerdo.
El tema de la propuesta de privatización de AENA, ya lo
establece la propuesta número 5. Pero realmente cuando el Sr.
Blanco, del Partido Socialista, ministro del Gobierno de España,
quería privatizar AENA, ¿dónde estaba el Grupo Socialista?
¿Dónde estaba el Sr. Marc Pons que acaba de decir ahora que va
en contra de la privatización? ¿Dónde estaba el Grupo MÉS?
No he encontrado ningún recorte en prensa criticando la
privatización o inicio de privatización de AENA, no lo he
encontrado, no lo hemos encontrado...

Té ara l’ús de la paraula el Grup Parlamentari MÉS, el Sr.
Nel Martí, per un temps de cinc minuts.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Sí, no sé si serà complicat o molt fàcil. Ara entenc perquè el
país va tan malament i la veritat és que amb el seu discurs, tenc
la sensació, el ciutadà té la sensació i llegeix que aquest grup, el
que governa, se’n riu de la gent marginada, se’n riu a la cara!
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
El discurs que ha fet el Partit Popular és el discurs de la por,
el discurs de la por, i jo li he de dir, adéu Partit Popular! Adéu
a la por!
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
También proponemos sustituir la número 12 por un texto,
que, vamos, como ustedes no lo aprueben es que dice mucho de
la poca palabra que tienen, porque lo que les estamos diciendo
es “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar progressivament una renda social
com a prestació de dret, que inclogui els diferents perfils
sociolaborals, adaptant-se a les necessitats actuals i dotar-la
de forma adequada a les mateixes.” Este texto que les estamos
proponiendo de sustitución, está recogido en el pacto de la
inclusión social, firmado por ustedes, por el Grupo Socialista,
por el Grupo Popular, con las entidades y por todas las
formaciones políticas. ¿Y usted me quiere decir que usted va a
votar en contra de una propuesta que hace dos semanas se
hicieron aquí la foto, en los pasillos del Parlamento? Por tanto,
estaría bien que usted lo aclarase.
(Remor de veus)

Agrair el suport del Grup Socialista a la majoria de les
propostes, 17, de les 20 que hem presentat, i lamentar que el
Partit Popular s’hagi instalAlat ja en aquest discurs electoralista,
de por, d’aquell que perdrà, d’aquell que deixarà les
institucions, deixarà de governar, perquè els ciutadans així ho
reclamen.
Les nostres propostes, com deia en el començament, són
propostes positives i sí, moltes d’aquestes són les mateixes, però
vostès no es poden fer la reflexió de per què? Per què els grups
de l’oposició presentam dia sí i dia també les mateixes
propostes, mateixes o en la mateixa direcció, per què? No poden
trobar una explicació? No deu ser que el Partit Popular s’ha
colAlapsat amb polítiques errònies que generen marginació i els
grups de l’oposició li proposam canvis? Cada dia li proposam
canvis i el Partit Popular l’únic que ve a dir aquí és “és que
sempre ens deis el mateix”. Clar, és que sempre li deim que cau
en el mateix error.
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L’error, per exemple, del copagament. Progressivitat?
Progressivitat ens diuen vostès, vostès que deixen a ciutadans
que han hagut de renunciar a anar a comprar el seu medicament
perquè no tenen recursos, vostès a d’açò en diuen
progressivitat? La veritat és que lamentable la posició del Partit
Popular.
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Respecte de la llengua catalana no li diré absolutament res.
Vostès sabran què diuen, vostès sabran què fan. El que sí els
diré és que de pacte educatiu ja no en poden parlar, la societat
civil ja s’ha avançat, el pacte educatiu ja està redactat. L’únic
que li demanam, l’únic que demanam al Grup Popular...
(Remor de veus)

I ens parla de la renda social. Perdonin, decret, és llei, és un
dret dels ciutadans d’aquestes illes i s’ha de complir, per tant,
aquest decret que estableix que el 2015 és obligatòria i s’ha de
complir. Vostès no venguin aquí amb mesures o propostes que
suavitzin, que evitin complir allò que és llei, allò que és norma,
allò que ja està establert.
I a vostès el tema d’AENA no els importa res. Ho dic, la
proposta que proposa el nostre grup és la proposta que la Sra.
Cabrer va defensar en el Diari de Sessions, llegeixin!, proposta
de model de cogestió aeroportuària. Què no l’ha proposat el
nostre grup, què no l’ha defensat en el Senat, què no l’ha
defensat? Perdona, perdonin, llegeixin un poc més, un poc més
de literatura, encara que sigui política, un poc més! El nostre
model és el model que va aprovar també el Partit Popular en el
seu moment, titularitat, gestió pública, perquè la privatització
suposa una hipoteca per a la nostra comunitat autònoma, suposa
renunciar al model que aquest Parlament dia sí dia també, dia sí
i dia també, ha reivindicat. I a més a més, es fa sense acord
polític, sense consens polític.

... l’únic que demanam al Grup Popular, bé, les persones del
Partit Popular poden participar també...
(Remor de veus)
... , què és que no, no hi volen participar? Doncs vostès
sabran si són dins la societat civil o no, però l’elaboració del
pacte per l’educació s’ha fet des de l’obertura..., sí, sí, des de
l’obertura i des de la participació.
(Remor de veus)
I alerta amb les afirmacions, alerta amb les afirmacions,
perquè alguns membres sí que hi eren, alguns membres sí que
hi són. Per tant, alerta! El pacte per l’educació s’està elaborant
i s’ha avançat, la societat civil s’ha avançat, i el que li demanam
és que aquest Parlament ho reconegui, aquest Parlament obri les
portes...
LA SRA. PRESIDENTA:

Ens diran que no a propostes que fins i tot el mateix Partit
Popular ha defensat, el consell insular ha aprovat? A veure, la
tarifa plana universal, perdonin, era Jaume Matas, se’n
recorden? Jaume Matas! Però és que, a més a més, el Consell de
Menorca, Santiago Tadeo, Vicenç Serra, qui no ha proposat la
tarifa plana universal d’uns 30 euros? Qui no l’ha proposada?
Vostès l’han proposada i vostès la rebutgen i, en certa manera
se’n riuen, se’n riuen!

Sr. Martí, vagi acabant.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Acab. Els escolti, i si cal, l’incorpori dins la seva tasca
parlamentària. És clar que els grups parlamentaris han
d’assumir, l’han de debatre i l’han assumir i l’hem d’acceptar,
però la proposta està feta.

(Remor de veus)
La van proposar vostès també, hi ha acord. És que vindran
les eleccions, vindran les plataformes cíviques i vostès
s’apuntaran a signar documents, com ja van fer i no els
acompleixen. I vostès em parlen de complir compromisos?
Recullin els documents que van signar durant les passades
eleccions, els recullin i em diguin si no hi ha la tarifa plana
universal.
Ens parlen també de la residència de Son Espases. La veritat
és que em sembla d’una misèria impossible, insuportable.
Implantar la radioteràpia a Menorca i a Eivissa és una bona
notícia? Clar que sí. És bo desplaçar especialistes per evitar que
els malalts s’hagin de desplaçar? Clar que sí. Però açò resol el
tema del desplaçament? Açò resol el tema de la residència? És
açò? L’altre dia, fa dues setmanes, una altra vegada les
associacions de malalts de Menorca i Eivissa continuaven
reclamant, perdonin, deien que continuaven gestionant el
projecte, açò deien, continuaven gestionant el projecte de
residència. Per què? Perquè el 80% de persones que es
desplacen no queda solucionat, no queda resolt amb les
propostes que fa el Partit Popular. Per tant, molt bé aquestes
dues propostes, però no es pot renunciar, no podem renunciar a
la residència, i vostès ho fan.

Esperàvem que el Partit Popular fos conscient o prengués
consciència del moment que vivim, és evident que no és així; és
evident que està instalAlat en aquesta posició de por, d’açò que
esdevindrà i és que aquesta societat, sí, aquesta societat els ha
dit prou i aquesta societat demana un canvi, el canvi vindrà i no
serà de la mà d’aquest Partit Popular.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam al debat de les 78 propostes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 10024/14.
Defensa per part del Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Margalida Prohens, per un temps de deu minuts.
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“1. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'esforç fet
per part del Govern de les Illes Balears per fomentar i donar
suport a la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears
i a la cohesió social entre illes. Així mateix, atès el centenari
de la mort de l'Arxiduc Lluís Salvador el proper any 2015,
insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme
esdeveniments culturals per commemorar-ho. Finalment, el
Parlament reconeix l'esforç dut a terme pel Govern de les Illes
Balears i pel Govern de l'Estat en les obres d'adequació de les
infraestructures de l'Arxiu del Regne de Mallorca i del Museu
de Mallorca, d'aquesta manera la nostra comunitat autònoma
disposa ara d'unes instalAlacions pròpies del segle XXI.
2. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears en matèria
d'inversions educatives que s'ha fet aquesta legislatura, amb
una inversió total de 54 milions d'euros. Així mateix, l'insta a
continuar treballant en el seu manteniment i a millorar
l'adequació a la normativa vigent. El Parlament de les Illes
Balears, valora especialment la inversió en infraestructures
educatives fetes a Eivissa així com l'obertura de nous centres
educatius.
3. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears quant a estudis universitaris, ja fa
dos anys que se subvencionen places de la residència del
campus per a alumnes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
4. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta del
Govern pels estudis universitaris destacant que s'ha establert
un doble grau ADE més dret, així com la implantació d'estudis
de turisme a Menorca.
5. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per adequar la formació permanent
del professorat a les necessitats actuals, dividint aquesta
formació amb un pla de formació amb 4 eixos principals, un
dels quals és cercar potenciar l'accés del professorat a
l'aprenentatge de l'anglès; dins aquest context, a més, el
Parlament de les Illes Balears constata la voluntat i la
convicció d'aquest govern de la necessitat de millorar el
coneixement de la llengua anglesa dels nostres estudiants
definitivament invertint 1,7 milions d'euros de pressupost per
als auxiliars de conversa, duplicant pràcticament el nombre
d'aquests auxiliars.
6. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per haver posat en
marxa durant el curs 2014/15 el CEIP de Sa Graduada de Maó
amb totes les reformes i ampliacions acabades.
7. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
proposta del Govern de les Illes Balears d'un pacte per a
l'educació amb la voluntat d'arribar a un consens per millorar
la qualitat de l'ensenyament, rebaixar el fracàs i
l'abandonament escolar i oferir als nostres alumnes una
formació de qualitat per competir en igualtat de condicions
amb altres regions.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per a la implantació d'un
model d'ensenyament trilingüe.

9. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aprovació del projecte de la primera llei agrària de les Illes
Balears, fruit del diàleg i l'acord del Govern de la comunitat
autònoma amb les organitzacions professionals agràries, i
insta a la seva aprovació amb el màxim consens per dotar de
nous instruments al sector agrícola ramader de les Balears que
facin possible la seva competitivitat i continuïtat com a element
estratègic per al manteniment del territori amb una activitat
econòmica productiva.
10. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
gestions i actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes
Balears per manifestar el rebuig a les campanyes de
prospecció petrolífera i a les campanyes sísmiques que s'han
projectat en aigües pròximes a l'arxipèlag.
11. El Parlament de les Illes Balears valora l'esforç que es
fa des del Govern de les Illes Balears en allò referent a la
neteja de les platges i cales de les nostres illes, incrementant
un 122% el pressupost destinat a aquesta actuació per tal de
millorar l'aspecte del litoral més proper als milers de residents
i turistes que durant els mesos d'estiu gaudeixen del sol i les
platges d'arreu de les Illes Balears. Així mateix, el Parlament
de les Illes Balears constata l'esforç del Govern de les Illes
Balears per les tasques dutes a terme a les nostres illes en el
que fa referència a la neteja de torrents, per tal de millorar-ne
l'estat actual i condicionar-los per evitar sempre que sigui
possible, problemes de desbordaments i inundacions durant les
temporades de pluja.
12. El Parlament de les Illes Balears valora l'actuació per
part del Govern de les Illes Balears quant al pla de restauració
ambiental de la Serra de Tramuntana, un any després que es
declarés el major incendi forestal que han patit les nostres
illes, que va cremar unes 2.400 hectàrees, havent fet
actuacions sobre un total de 270 de les 300 hectàrees que estan
considerades com a prioritàries en el Pla de Restauració
Ambiental de la Serra de Tramuntana. En aquest sentit, el
Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que fa el
Govern de les Illes Balears quant a millores per prevenir els
incendis forestals, havent invertit més de dos milions d'euros
en la incorporació de noves tecnologies i en la modernització
dels mitjans necessaris per tal d'evitar-los al màxim.
13. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per l'aprovació de la Llei de
transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears
amb la qual es fixa, per primera vegada a la nostra comunitat,
una regulació autonòmica en matèria de transport terrestre,
urbà i interurbà adequada a les particularitats territorials de
les nostres illes.
14. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat
i la importància de la construcció per part del Govern de les
Illes Balears, de 14 habitatges de protecció pública a
Formentera, promoció demandada per l'illa de Formentera de
molts d'anys enrere, que s'oferiran en règim de lloguer.
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15. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aprovació de la Llei d'ordenació i l'ús del sòl de les Illes
Balears, que dóna a les administracions municipals i insulars
una eina bàsica per a una ordenació i una gestió urbanístiques
eficients en el seu àmbit territorial, la utilització racional i
sostenible dels recursos naturals i la preservació del medi
natural i del paisatge. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears valora positivament que amb aquesta llei s'hagi
arribat a un consens polític en aproximadament el 80% del
contingut del text.
16. El Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància que suposa l'electrificació de tota la xarxa
ferroviària de l'illa de Mallorca, que ha acabat amb la dualitat
existent actualment, amb tot allò que això suposa. Així mateix,
constata la potenciació del transport públic de passatgers, amb
millores molt importants, que s'està duent a terme en aquesta
legislatura, amb una optimització dels recursos públics i el
creixement considerable del nombre de passatgers.
17. El Parlament valora positivament les importants
mesures posades en marxa per l'actual Govern de les Illes
Balears contra la possible actuació ilAlegal en matèria de
transport terrestre de passatgers, que perjudica la seguretat
viària i la imatge turística i que incideix negativament en
l'economia dels professionals del sector. Així, el Parlament de
les Illes Balears constata la importància de la implantació del
sistema de control tarifat integrat que du a terme el Consorci
de Transports de Mallorca, com una garantia més de
sostenibilitat del sistema de transport públic de passatgers.
18. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja la
mala gestió duta a terme pels responsables polítics de Serveis
Ferroviaris de Mallorca i el Consorci de Transports de
Mallorca a la passada legislatura, on, entre d'altres,
desaprofitaren recursos públics i no els destinaren a
autèntiques necessitats en la millora i la sostenibilitat del
sistema de transport públic de passatgers, com es realitza en
la present legislatura.
19. El Parlament de les Illes Balears constata que
l'aprovació del Pla hidrològic de les Illes Balears és
l'instrument bàsic per aplicar una política de gestió dels
nostres recursos hídrics sostenible i racional, tot cercant
l'equilibri entre la protecció dels recursos i la satisfacció de la
demanda, fomentant la reutilització de les aigües depurades i
evitant la sobreexplotació dels aqüífers.
20. El Parlament de les Illes Balears constata la important
actuació del Govern per fomentar la transparència i la
participació en urbanisme amb la creació d'instruments que
possibiliten l'accés dels ciutadans a tota la informació
urbanística, com és el cas del mapa urbanístic de les Illes
Balears (MUIB) al portal web de SITIBSA.
21. El Parlament de les Illes Balears constata les millores
produïdes en la gestió dels camps de boies per fondejos i insta
el Govern a aprofundir en la política de conscienciació de la
importància de la preservació de les praderies de posidònia
per a la qualitat de les nostres aigües i platges i per a
l'ecosistema mari, en la implementació de mesures de control
per evitar les infraccions i en la sanció dels infractors.
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22. El Parlament de les Illes Balears constata la bona
coordinació existent entre IBAVI i les associacions que
agrupen els afectats per desnonaments i insta el Govern a
continuar mantenint aquestes línies de colAlaboració i a
implementar les mesures necessàries per palAliar els efectes de
les execucions hipotecàries.
23. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
d'inversió fet pel Govern per dotar l'illa de Formentera d'aigua
potable i de qualitat, ampliant la dessaladora i millorant la
xarxa de distribució.
24. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la gestió duta a terme a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears en la qual, amb la meitat de
pressupost, ha estat possible augmentar la seva audiència de
forma considerable. Així mateix el Parlament de les Illes
Balears es congratula per l'aprovació recent del Mandat Marc
de l'Ens Públic, que garanteix la imparcialitat, la pluralitat i
veracitat informativa del mitjà de comunicació i per altra
banda potencia les diferents modalitats lingüístiques insulars
de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tal i com
estableix l'Estatut d'Autonomia.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant amb els consells insulars
en l'àrea de menors, al mateix temps que valora positivament
l'aprovació de convenis amb els distints consells insulars per
la lluita contra el maltractament infantil; i a continuar
treballant amb les polítiques de prevenció. Així mateix, el
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a agilitar la
construcció del nou centre de menors a Son Tous, que
permetrà comptar amb més de 30 noves places d'internament.
26. El Parlament dels Illes Balears reconeix i valora molt
positivament la labor de les entitats sense ànim de lucre en
aquests anys de crisi i igualment constata el suport del Govern
a les entitats i institucions que treballen en l'àmbit de l'atenció
primària, mitjançant l'augment de mig milió d'euros més, fins
als 2,5 milions de la convocatòria de 2014 destinada a entitats
sense ànim de lucre per finançar serveis i programes que
duguin a terme amb persones en situació de vulnerabilitat
econòmica i social i amb necessitats especials. Així mateix, el
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a continuar
dedicant recursos en la lluita contra la pobresa.
27. El Parlament dels Illes Balears constata la necessitat
d'ajudar les dones que pateixen o han patit violència de gènere
i la posada a la seva disposició dels serveis públics necessaris
per tirar endavant davant la dramàtica situació que han patit.
En aquest sentit valora molt positivament la posada en marxa
del projecte Ariadna d'acolliment i atenció integral a les dones
víctimes de violència de gènere que aposta per una atenció
personalitzada en cada cas i unifica dos casals anteriors per
fer un projecte més adaptat a les necessitats d'aquestes dones,
gràcies a l'acord signat entre l'IBAVI i la Conselleria de
Família i Serveis Socials.
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28. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'increment de pressupost així com les millores
introduïdes durant els últims anys al Servei de
Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (SEDIAP) on
són atesos els infants menors de sis anys afectats per trastorns
o algun tipus de discapacitat, especialment amb l'increment de
sessions concertades i amb l'obertura dels serveis d'atenció
primerenca a Menorca. Així mateix, el Parlament insta el
Govern a continuar apostant per aquest servei. En aquest
sentit, el Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'aposta del Govern de les Illes Balears per les
persones amb alguna discapacitat, amb la creació de 413
noves places, la qual cosa reflecteix la prioritat d'aquest
govern en l'increment del pressupost respecte de l'any 2013
d'un 24%. El Parlament de les Illes Balears vol agrair a les
entitats que fan feina amb aquest colAlectiu tota la feina que
estan realitzant i l'exemplar actitud davant situacions adverses,
especialment la del deute de més de 10 milions d'euros de la
passada legislatura.

32. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
actuacions realitzades pel Govern de les Illes Balears per
donar resposta al canvi climàtic, la reducció de la dependència
energètica i la disminució dels combustibles fòssils amb
l'aprovació del primer Pla d'Energies Renovables i Eficiència
Energètica; i l'aprovació, per part del Govern d'Espanya, del
primer Règim d'Energies Renovables de Balears, que faciliten
la implantació de noves instalAlacions eòliques i fotovoltaiques.
En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància de la implantació progressiva de vehicles elèctrics
o menys contaminants, tant en el transport públic com en el
privat, fomentant a més, com fa l'actual Govern de les Illes
Balears, el desenvolupament dels punts de càrrega elèctrica
per a vehicles. En aquest sentit, el Parlament de les Illes
Balears valora la feina del Govern de les Illes Balears pel que
fa a la mobilitat sostenible, en especial per haver aconseguit
signar amb l'IDAE un conveni amb una dotació econòmica de
2 milions d'euros per a la instalAlació de 2.000 punts de
càrrega del vehicle elèctric.

29. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
les dades de dependència dels primers sis mesos de 2014, que
reflecteixen que s'ha assolit un nou rècord en el nombre de
beneficiaris del sistema fins al moment: un total de 11.527
persones obtenen algun tipus de prestació de dependència, la
qual cosa suposa un increment del 16,6% respecte de la
mateixa data de 2013 i d'un 22,54% respecte de juliol de 2011.
El Parlament de les Illes Balears constata que pel que fa a les
persones pendents de rebre la prestació, es registra la dada
més baixa d'ençà que el sistema s'ha estabilitzat (final de
2010), amb ja menys de 3.000 persones: 2.957. Aquesta xifra
suposa una davallada del 45,5% i, si es compara amb juliol de
2011, la disminució n'és del 59%. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
continuar treballant perquè el 2015 no hi hagi cap persona
amb prestació de dependència amb deute pendent a causa dels
retards en el pagament.

33. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'evolució de la reducció de l'atur per 23 mesos
consecutius i els 17 mesos consecutius de generació d'ocupació
neta. D'altra banda, en termes interanuals la xifra de cotitzants
a la Seguretat Social a les Illes Balears va augmentar un
3,73%. Així mateix a les Illes Balears duim 12 mesos baixant
l'atur de llarga durada.

30. Pel que fa a l'àmbit de l'economia i la competitivitat i
responent demandes històriques dels sectors econòmics, el
Parlament de les Illes Balears manifesta la seva satisfacció per
l'aprovació d'unes lleis fruit d'un diàleg i consens amb les parts
implicades que recullen les necessitats i aportacions de sectors
essencials per al nostre teixit econòmic. En aquest sentit, el
Parlament valora molt positivament l'aprovació de la primera
Llei del joc i apostes de les Illes Balears, que regula de forma
moderna les necessitats del sector unint alhora, i de manera
efectiva, la protecció dels consumidors; l'aprovació de la Llei
de comerç, que suposa l'adaptació de les regulacions del
comerç balear a la realitat actual, i una nova eina per afrontar
un futur ple d'èxits, i l'aprovació de la Llei de mines, que dóna
compliment a una promesa electoral, igual que les altres lleis
anteriors.
31. El Parlament de les Illes Balears valora i dóna suport
a la iniciativa del Govern de les Illes Balears per a la
implantació del gas natural a Menorca mitjançant el
procediment de concurrència, amb una comissió consultiva en
la qual participen els grups polítics del Parlament i també el
consell insular per aconseguir el màxim acord i consens entorn
a aquesta actuació.

34. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'augment de la confiança empresarial, senyal inequívoca de la
marxa actual de l'economia i la confiança en un futur que es
veu amb optimisme, una confiança empresarial que augmenta
a totes les Illes i a tots els sectors. Prova d'això és el
considerable augment que fa que Balears lideri el nombre
d'autònoms en el sector de la construcció, on creix vuit
vegades més que el conjunt d'Espanya; i al mateix temps que
el nombre de societats mercantils constituïdes a les Illes
Balears creix i el nombre de societats mercantils en dissolució
disminueix.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el senyal de TOT a totes les zones on
no arriben els radiodifusors, com ara zones aïllades i zones
sense cobertura de les Illes Balears. Així mateix, insta el
Govern de les Illes Balears a establir mecanismes de
coordinació per facilitar la instalAlació d'antenes de telefonia
mòbil que millorin la cobertura a les Illes.
36. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aposta del Govern de les Illes Balears mitjançant el SOIB per
tots els programes de formació i accions formatives que es
duen a terme a totes les nostres illes per als colAlectius més
vulnerables, per a persones en greu risc d'exclusió social i amb
possibilitats d'inserció laboral, seguint amb la tasca ja iniciada
des del començament de legislatura per afavorir aquests
sectors. En total, el SOIB ha atès més de 33.000 persones i ha
organitzat més de 1.400 accions formatives.
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37. El Parlament de les Illes Balears valora que mitjançant
el Pla d'Ocupació de les Illes Balears 2014-2017 que va
aprovar el Govern es continuï augmentant la partida
pressupostària per tal de generar i mantenir llocs de feina en
els colAlectius més vulnerables: joves, dones, majors de 45 anys
i persones en situació d'atur de llarga durada. Es demostra la
intensificació per part del Govern de continuar creant llocs de
feina i de fomentar els contractes estables. El Parlament de les
Illes Balears valora molt positivament que es tracti d'un pla
d'ocupació consensuat amb la majoria d'agents socials.
38. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància que tenen els joves per al Govern de les Illes
Balears, així com la lluita decidida contra l'atur juvenil, amb
la implantació de mesures com la Garantia Juvenil, la reserva
del 50% de les places de tots els cursos de formació del SOIB,
els certificats de professionalitat, etc., que es tradueix en una
partida de 37 milions d'euros per a aquest colAlectiu dins el Pla
d'Ocupació de les Illes Balears. Així mateix, es constaten 27
mesos consecutius de reducció de l'atur juvenil a les Illes
Balears.
39. El Parlament de les Illes Balears constata la seva
satisfacció pel canvi de tendència que ha experimentat
l'economia balear, establint un creixement del 2,1% per a l'any
2015, amb un creixement que no es donava des de 2007.
Aquest creixement reflecteix el bon comportament de tots els
sectors i l'augment de les contractacions sobretot en
agricultura, hostaleria i indústria, així com la recuperació del
sector de la construcció.
40. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per als colAlectius més vulnerables
que continuen sense trobar un lloc de feina, com ara la partida
de 12 milions d'euros contemplada en el Pla d'Ocupació per a
aquells colAlectius majors de 45 anys en situació d'atur de
llarga durada.
41. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel compromís del Govern amb les seves propostes
i que la presentació de la reforma de la Llei electoral de les
Illes Balears, en la línia de la necessària austeritat i eficiència
de la despesa pública, estalviï, mitjançant la reducció de
diputats i la proporcional reducció dels grups parlamentaris,
assignacions i dietes, a més del canvi de sou a dietes dels
diputats, i permeti, tot plegat, un estalvi, com a mínim, d'11
milions per legislatura.
42. El Parlament de les Illes Balears constata el
compliment per part del Govern de l'Estat de reivindicacions
històriques de les nostres illes, com ara la delimitació de
Formentera dins la Llei de costes i el traspàs del Lazareto de
Menorca.
43. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears és el que
més i millor ha avançat a l'Índex de Transparència
Internacional, en passar d'una valoració el 2010 de 56 sobre
100 a una altra de 93 sobre 100 el 2014, tot gràcies a les
reformes i a l'esforç per a la transparència en l'exercici del
poder públic.
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44. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la necessària reducció del sector públic a la
nostra comunitat autònoma, liderat per la reducció de 113 de
les empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la qual cosa ha permès un estalvi de 352 milions
d'euros a les arques públiques sufragades per tots els
ciutadans. Així mateix, el Parlament constata que la posada en
marxa de la Central de compres, ha suposat un estalvi de 1,7
milions d'euros en la centralització de contractes.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme totes aquelles mesures que siguin
necessàries per tal de tenir una administració pública més
modernitzada, amb la simplificació dels seus procediments i la
integració de les noves tecnologies per donar més eficàcia i
rapidesa a les gestions ciutadanes. Així mateix, el Parlament
de les Illes Balears reconeix l'esforç dels funcionaris de
l'Administració Pública en una situació especialment
complicada i la millora que suposa per a les seves condicions
laborals el primer Pla d'igualtat i el Decret de teletreball
aprovats pel Govern de les Illes Balears.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè continuï impulsant polítiques de
coordinació entre els municipis de les Illes Balears, per tal de
tenir una policia local més efectiva i amb més recursos.
47. El Parlament de les Illes Balears constata que la
millora del producte turístic, duta a terme per part del Govern
de les Illes Balears i els consells insulars, mitjançant la
realització d'esdeveniments esportius, gastronòmics i culturals,
entre d'altres, actua com un incentiu més per tal d'allargar la
temporada turística, alhora que és de gran interès com a
promoció de cadascuna de les Illes.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar la Llei de mecenatge, amb
bonificacions a les taxes, així com també a l'impost de
patrimoni per a totes aquelles persones que donin suport
econòmic als nostres esportistes, per incentivar, un cop més, la
colAlaboració públicoprivada en matèria esportiva.
49. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'aprovació provisional del Pla de reconversió
integral de la Platja de Palma, consensuat amb les
associacions de veïns, l'Associació Hotelera de Platja de
Palma i l'oferta complementària, que juntament amb la Llei del
turisme i els decrets llei ha suposat l'empenta definitiva a la
inversió a la Platja de Palma amb la seguretat jurídica
necessària perquè la destinació pugui reposicionar-se i
convertir-se en una destinació turística d'alt valor afegit, amb
la reforma fins a data d'avui de 27 hotels que han incrementat
la seva categoria, en passar, 11 d'aquests, de 3 a 4 estrelles, a
més de la presentació de quatre projectes de nous hotels de 4
i 5 estrelles que suposen 100 milions d'euros d'inversions i la
solAlicitud de reformes i increments de categoria d'altres hotels
de la dita zona per valor de 40 milions d'euros.
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50. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears en la seva feina enèrgica i
contundent per lluitar contra fets puntuals que pel seu ressò
mediàtic fan malbé injustament la imatge turística de Balears.
Així mateix el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a continuar treballant per tal que les
infraestructures turístiques de les nostres illes continuïn
modernitzant-se de manera que Balears sigui focus de turisme
de civisme i alta qualitat, fugint així de models incapaços de
fer front als nostres competidors de l'arc mediterrani com són
Turquia, Marroc, Egipte...
51. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
duta a terme pel Govern de les Illes Balears en referència a
l'elaboració de l'esborrany del decret que desenvolupa la Llei
de turisme 8/2012, només dos anys desprès de la seva entrada
en vigor, fet que contrasta amb els 12 anys de mancança de
reglament des de l'aprovació de l'anterior Llei general de
turisme 2/1999. Així mateix el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç consensuador reflectit al nou reglament que
incorpora la gran majoria de les aportacions que han realitzat
els diferents subsectors turístics i que continua apostant per la
qualitat, la competitivitat i el reposicionament de totes les
empreses turístiques de les Illes Balears com a destinació
turística.
52. El Parlament de les Illes Balears constata els bons
resultats de les mesures per millorar la gestió en els ports de
titularitat autonòmica posades en marxa durant aquesta
legislatura, així com les inversions en diferents ports
autonòmics anunciades pel president del Govern de les Illes
Balears.
53. El Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància i insta a continuar amb l'aplicació de noves
bonificacions en les taxes aeroportuàries, iniciada en la
present legislatura, en els aeroports de la nostra comunitat
autònoma, com promou l'actual Govern de les Illes Balears.
Així mateix, insta el Govern de l'Estat que s'apliqui la
bonificació per residència no peninsular al preu final del bitllet
en el transport aeri.
54. El Parlament de les Illes Balears demana que es
compensi la nostra comunitat autònoma pel fet que gran part
de les inversions estratègiques en matèria de transport
intermodal van a càrrec dels pressuposts generals de l'Estat i
no tenen equivalent d'inversió en els territoris no peninsulars
com les Illes Balears, atès que l'eix bàsic de la connectivitat del
resident insular en matèria de transport intermodal és el
transport aeri i el marítim.
55. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
defensa de la titularitat pública dels aeroports de la nostra
comunitat autònoma i d'un model de gestió aeroportuària més
descentralitzada, amb la màxima participació d'institucions
pròpies i d'agents socioeconòmics de la nostra comunitat, per
desenvolupar estratègies aeroportuàries pròpies, més
adequades a les necessitats i particularitats de cada aeroport
i de la realitat insular, tal com reclama també el Govern de les
Illes Balears.

56. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de l'OSP Menorca-Madrid per a la millora de la
connectivitat de l'illa de Menorca, posada en marxa durant
aquesta legislatura, en fer possible comptar amb un servei en
condicions de regularitat de vols, horaris, qualitat i tarifes més
assequibles.
57. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per a l'elaboració del Pla Integral
de les Illes Balears 2015-2025, que estableix les estratègies a
llarg termini, les tàctiques o els elements a mig termini i les
accions a curt termini, projectant una visió a 10 anys, per
continuar afavorint el turisme i donar continuïtat al treball
iniciat per l'anterior PITIB 2015-2025. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears valora positivament que el
PITIB 2015-2025 es correspongui amb una decisió estratègica
compartida en la seva majoria pel sector empresarial turístic
balear d'actuar, entre d'altres, en tres objectius: recuperació
del turisme nacional, enfortiment del binomi turisme i esport i
lluita contra l'estacionalitat.
58. El Parlament de les Illes Balears valora l'esforç del
Govern de les Illes Balears per tal de desbloquejar les obres
del Palau de Congressos i el treball que es realitza per tal que
estigui finalitzat el mes de juliol de 2015.
59. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
ferma reivindicació del Govern de les Illes Balears per a
incloure la compensació dels sobrecostos de la insularitat com
a criteri de repartiment dels fons de la Unió Europea per al
període 2014-2020 destinats a les Balears; i que els reglaments
que regulen la concessió dels fons europeus tenguin en compte
i compensin els desavantatges naturals i permanents com és la
insularitat.
60. El Parlament de les Illes Balears constata que la
política rigorosa, responsable i de control dels comptes públics
ha assegurat la supervivència dels serveis públics essencials en
educació, salut i serveis socials. Així mateix, el Parlament
constata que el deute públic ha crescut un 46,8% aquesta
legislatura, a causa de la conversió de més de 1.600 milions
d'euros de deute comercial en deute financer, enfront del 125%
de creixement de la legislatura passada.
61. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de l'aprovació, des del consens, de la Llei de
finançament dels consells insulars, llei que haurà suposat
aportar 39,6 milions més per al finançament dels consells
insulars, donar estabilitat
als seus ingressos en funció de variables objectives i participar
dels increments d'ingressos de la comunitat.
62. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que
està fent el Govern de les Illes Balears en intentar renegociar
i prorrogar els 157 milions d'euros en projectes d'inversions
estatutàries amb l'objectiu d'evitar la seva devolució al Govern
de l'Estat, atès que l'anterior govern els va dedicar a despesa
corrent. Així mateix, el Parlament lamenta que Balears mai no
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ha estat a la mitjana d'inversió pública de l'Estat, però
constata que quan més a prop hi ha estat, ha estat en els
exercicis de 2013 i 2014, quan es va quedar a 74,82 i 74,51 i
per habitant per davall de la mitjana estatal. A més, constata
que l'actual sistema de finançament de les comunitats
autònomes continua deixant Balears a la cua del finançament,
suposa un retrocés quant a ràtio d'autonomia financera, no
s'acomoda als cicles econòmics ni garanteix un mateix
finançament dels serveis bàsics essencials per a totes les
comunitats.
63. El Parlament de les Illes Balears constata que els
successius mecanismes extraordinaris de pagament a
proveïdors han suposat injectar més de 1.344 milions d'euros
a l'economia de Balears, un important estímul econòmic per a
les nostres illes, i haver posat al dia els deutes pendents amb
els consells insulars i ajuntaments. A més, l'adhesió al Fons de
Liquiditat Autonòmica, ha suposat un estalvi de 142 milions
d'euros en interessos en el període 2012-2014.
64. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament la reforma fiscal anunciada pel Govern de les
Illes Balears que suposa una reducció dels tributs directes per
tal de tornar als ciutadans part de l'esforç realitzat aquests
anys i apuntalar i estimular el creixement econòmic. Així
mateix, constata que el rigor i l'esforç en les polítiques
públiques dels anys passats han permès ara poder disminuir la
pressió fiscal sobre els ciutadans amb unes propostes que
suposen un efecte de 60 milions d'euros per a les butxaques
dels ciutadans, que sumat a la rebaixa fiscal estatal es
tradueixen en 250 milions d'euros.
65. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament la reducció en l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, amb una reducció generalitzada dels tipus
autonòmics per a tots els contribuents i l'increment dels mínims
personals i familiars en l'àmbit de la discapacitat, de les
persones majors i de les famílies amb fills. Així mateix, valora
molt positivament que s'incrementi el mínim exempt en l'impost
sobre el patrimoni i la reducció de la quota, així com la
reducció d'un 20% en l'impost sobre transmissió de vehicles
que s'amplia a un 50% per a vehicles de més de 10 anys i el
100% per a vehicles de més de 25 anys. De la mateixa manera,
el Parlament valora molt positivament la reducció del 20% de
l'impost de successions i donacions a les herències entre
germans i a favor de nebots i la reducció del 15% qualsevol
que sigui el seu parentiu o fins i tot sense relació de parentiu.
Així mateix, valora el tracte fiscal més favorable per a
operacions de donació d'habitatge a canvi d'aliments i
manutenció.
66. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament les tres noves deduccions fiscals anunciades pel
Govern de les Illes Balears: deducció per a estudi d'idiomes
estrangers, deducció en la quota per a inversions en energies
renovables i deducció en les inversions en I+D+I i la
bonificació del 100% de les taxes administratives
autonòmiques vinculades a l'inici o l'ampliació de les activitats
econòmiques, així com les de revisió de graus de discapacitat
i dependència, a més d'una bonificació general del 20% per a
la resta de taxes administratives excepte les de joc i ports.
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67. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a
l'actuació duta a terme per la Conselleria de Salut amb el
desplaçament de metges especialistes des de l'hospital de
referència de Son Espases a Menorca i Eivissa, fet que ha
millorat l'atenció en evitar el trasllat dels pacients menorquins
i els seus familiars; i insta el Govern a donar continuïtat i
ampliar aquesta iniciativa.
68. El Parlament de les Illes Balears constata el compromís
del Govern de les Illes Balears per atendre les necessitats de
les persones que pateixen algun tipus de trastorn mental. Insta
el Govern de les Illes a continuar considerant el tercer sector
com una peça imprescindible en la millora de la qualitat de
vida de les persones que sofreixen una malaltia mental,
avançant cap a un model de concertació de serveis,
proporcionant així una major estabilitat a les entitats que
treballen en aquest àmbit a Balears, tenint en compte que el
desenvolupament de polítiques en aquesta àrea redunda en un
menor nombre d'ingressos i una millora de la qualitat de vida
dels pacients.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar la tramitació per a la posada en marxa
a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera,
respectivament, del servei d'oncologia radioteràpica tan
desitjada per la població i que com més aviat millor sigui una
realitat per tal d'evitar que els malalts i els seus acompanyants
s'hagin de desplaçar a Mallorca per rebre tractament.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears a millorar
les ràtios d'activitat assistencial que reduirà en benefici de la
població en general i de manera particular a tots aquells que
fan ús del sistema sanitari públic.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en el sistema de borsa
única per a la selecció del personal sanitari i de serveis del
sistema sanitari públic, com la millor eina perquè els
treballadors puguin accedir als llocs de feina del Servei de
Salut, en un procés on la transparència, el mèrit i la capacitat
han de ser l'eix de les polítiques de contractació i han de
permetre agilitar tot els procés de contractació de personal
eventual.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb els professionals sanitaris i els
seus representants el desbloqueig de la carrera professional
que s'haurà de materialitzar sota tres eixos fonamentals: la
formació, l'activitat i la competència i el fet d'assolir uns
compromisos d'activitat.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar apostant perquè l'Institut
d'Investigació Sanitària de Palma (IDISPA) sigui un referent
a totes les activitats d'investigació sanitària que es
desenvolupen a la nostra comunitat autònoma.
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74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la modificació de la normativa
d'ordenació farmacèutica, adaptada a la nova realitat de la
comunitat autònoma, pel que fa a la demanda d'assistència
farmacèutica i als criteris que determinin la planta
farmacèutica a la realitat de les necessitats de la població i a
l'adaptació de les bases concursals a l'experiència i a la nova
realitat existent dels professionals farmacèutics.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la posada en marxa amb els recursos humans
i materials suficients per desenvolupar un programa de
detecció i triatge de càncer de còlon i recte a la població diana
de les Illes Balears.
76. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a
l'actuació duta a terme per la Conselleria de Salut pel que fa
a les actuacions davant casos sospitosos d'ebola, i insta el
Govern de les Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes
Balears a continuar en aquesta política de prevenció i
d'atenció millorant sens dubte tota la formació i els mitjans
tècnics per tal que l'encomiable tasca desenvolupada fins ara
per tots els professionals sanitaris sigui tan segura i eficient
com sigui possible.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la implantació d'un
model sociosanitari que aconsegueix millorar l'atenció i la
qualitat de vida dels pacients crònics avançats i una major
eficiència dels serveis que es presten als centres sociosanitaris.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb el procés de la posada en marxa
de tots els serveis al nou hospital de Can Misses de manera
progressiva i sempre sota criteris sanitaris que garanteixin en
tot moment una assistència sanitària de qualitat."
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Gràcies, Sra. Presidenta. Presentam 78 propostes en positiu,
que constaten uns fets i una acció de govern rigorosa, amb
resultats objectius i inqüestionables, els quals volem constatar
i valorar com a Parlament. Però no ho feim només per felicitar
el Govern, per una política i unes mesures que han aconseguit
capgirar una situació, sinó que ens hem de felicitar perquè avui
la situació és millor per a tots, tot i que no faré cap discurs
triomfalista i molt manco, Sr. Martí, de la por.
I és per aquest motiu que són propostes amb una voluntat de
consens i que creim que són perfectament aprovables per
l’oposició, és més, creim que les haurien d’aprovar per
responsabilitat i per reconèixer l’esforç dels ciutadans els quals,
un cop més, amb un diagnòstic correcte i les mesures adients
ens han duit que avui estiguem millor que fa tres anys en tots els
indicadors.
Com que no tenc temps intentaré fer un resum. Destacam en
educació la inversió de 54 milions d’euros per a la millora de les
infraestructures i l’obertura de dos nous centres a Eivissa
palAliant el dèficit històric d’aquesta illa, així com la posada en
marxa del CEIP Sa Graduada, de Maó.

Pel que fa a la nostra aposta per un model trilingüe de
qualitat, instam a continuar implementant aquest model que és
beneficiós per als nostres infants i a continuar formant el
professorat, especialment en el coneixement de la llengua
anglesa.
No obstant, si hi ha una proposta clau i essencial és la
número 7, la qual reitera la voluntat del pacte per l’educació que
els va oferir el president Bauzá. Avui tenen l’oportunitat de
votar sí a aquesta proposta i iniciar un nou procés de diàleg amb
el Govern; avui tenen l’oportunitat de demostrar que volen un
pacte per acabar amb el greu problema de fracàs i
abandonament; avui tenen l’oportunitat de demostrar que volen
un sistema educatiu estable, independentment de canvis i
fluctuacions polítiques o si, per altra banda, volen seguir fent de
l’educació una eina de confrontació política.
Dins el bloc de medi ambient volem, en primer lloc, tornar
manifestar el que sempre ha fet el Partit Popular, el nostre
rebuig a les prospeccions petrolíferes, parlant i actuant aquí on
altres varen callar. Hem manifestat el nostre compromís i també
s’han fet des del Govern quants informes pertocaven per
manifestar que no volem prospeccions, la qual cosa contrasta
amb la nulAla activitat d’oposició que ens vàrem trobar amb
l’anterior govern.
Volem destacar també dues lleis importants que han partit
d’un diàleg amb el sector, per una banda, la Llei del sòl, que
permet una ordenació del territori compatible i la seva
preservació i que era una necessitat bàsica per a la nostra
comunitat. I per altra, la Llei agrària, que és un element clau per
al manteniment d’aquest sector i donar-li nous instruments per
fer-lo viable.
Pel que fa al transport, volem destacar l’aprovació de la Llei
de transports i mobilitat sostenible així com les millores en
l’electrificació de la xarxa, el control tarifari, etcètera, que
contrasten amb la mala gestió dels recursos públics duts a terme
la passada legislatura pels responsables d’SFM.
Fem també referència a IB3, tots els intents d’alguns per fer
d’IB3 una arma política i desprestigiar-la, el cert és que amb la
meitat de pressupost ha augmentat la seva audiència i ha anat
cap a un model de proximitat amb un mandat marc que
garanteix la pluralitat, la veracitat i el respecte a les nostres
modalitats, tal com marca l’Estatut.
Trobam també un important grup que fa referència a les
persones més vulnerables, però no com un eslògan o com una
excusa per pujar a aquesta tribuna i fer un melodrama. Aquests
colAlectis no necessiten drames ni titulars, necessiten accions i
pressupost com el que constatam, la colAlaboració amb els
consells i les àrees de menors, i instam a agilitar la construcció
del nou centre de Son Tous que permetrà 30 noves places
d’internament. L’augment de mig milió d’euros per a entitats
que treballen amb vulnerables, i instam el Govern a continuar
destinant recursos en la lluita contra la pobresa. La posada en
marxa del Projecte Ariadna, per a les dones víctimes de
violència de gènere. L’increment pressupostari i les millores del
SEDIAP i l’obertura d’aquest servei a Menorca, així com la
creació de 413 noves places per a persones amb discapacitat,
amb un augment pressupostari d’un 24%.
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En l’apartat de dependència les dades reflecteixen que s’ha
assolit un nombre rècord en els beneficiaris, un 22,54% més que
el juliol de 2011, i la dada més baixa de persones pendents de
rebre prestació, un 59% manco que el juliol de 2011. Per això,
instam el Govern a fer efectiu el compromís del president
Bauzá, que l’any que ve no hi hagi cap persona amb prestació
amb deute pendent pel retard de l’administració.
En economia començam amb una proposta que té a veure
amb la línia legislativa del Partit Popular, lleis fruit del diàleg
constant amb el sector i fruit del consens per donar resposta a
demandes històriques, la Llei del joc, la Llei del comerç i la Llei
de mines. També l’aposta d’aquest govern per les energies netes
i les telecomunicacions, tant pel que a la implantació del gas
natural a Menorca com al primer pla d’energies renovables i el
règim especial.
Dins l’apartat d’ocupació i creixement econòmic, destacar
un cop més les dades en positiu, fruit de les reformes, mesures
i l’esforç dels ciutadans. Gairebé dos anys de baixada de l’atur,
17 mesos generant ocupació, l’augment de la xifra de cotitzants
a la Seguretat Social, 12 mesos baixant l’atur de llarga durada,
27 mesos reduint l’atur juvenil, l’augment de la confiança
empresarial, les previsions de creixement econòmic que no es
donaven des de 2007 i la posada en marxa del Pla d’ocupació,
del Pla de garantia juvenil, així com la partida de 12 milions
d’euros per a majors de 45 anys.
Menció especial mereix la proposta 41, sobre la reforma de
la Llei electoral. Ja que vostès no s’han volgut asseure’s amb el
president per parlar-ne avui tenen una oportunitat per demostrar
si estan en la línia de l’estalvi, si volen estalviar 11 milions
d’euros als ciutadans en despesa política, o bé si volen seguir
amb la seva fórmula que com més despesa, millor. Això sí,
pagar, que pagui el que ve darrera.
Dins l’apartat de turisme i esport, destacar la 48, en què
instam el Govern a posar en marxa la Llei de mecenatge de
l’esport per agrair la tasca a persones i a empreses que donen
una mà a l’esport balear amb bonificacions i avantatges fiscals.
I la 58 que reconeix l’esforç del Govern per desbloquejar les
obres del Palau de Congressos i l’insta a finalitzar-les.
La 50 també és clau, i esperam que l’oposició se sumi a
aquesta lluita de tots contra fets que perjudiquen la imatge
turística de les Balears, instam a continuar amb la modernització
de les infraestructures per ser un focus de turisme de qualitat.
Destacam també els bons resultats en els ports de titularitat
pública, autonòmica, i l’anunci de la important inversió feta pel
president a diferents municipis, i el dic de Ciutadella.
Pel que fa a la política aeroportuària aquest grup ho té clar,
instam el Govern a continuar amb l’aplicació de noves
bonificacions. Així mateix, demanam que se’ns compensi pel
fet que les inversions en matèria de transport intermodal, dels
pressuposts generals de l’Estat, no tenen equivalent en inversió
en els territoris no peninsulars.
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Defensam també la titularitat pública dels nostres aeroports
i instam el Govern a anar cap a un model més descentralitzat,
amb la màxima participació d’institucions i agents econòmics.
I per acabar, constatam la importància de la posada en marxa de
l’OSP Menorca-Madrid.
Dins l’apartat d’hisenda i pressuposts destacam tres
propostes que constitueixen l’eix fonamental de l’anunci fet pel
president Bauzá, d’una baixada d’imposts que beneficia a tots,
repetesc, a tots els ciutadans de les nostres illes. Una reforma
que es pot fer ara, després d’anys de política rigorosa de control
públic, i que pretén incrementar el creixement econòmic i posar
més doblers a les butxaques dels ciutadans.
Vostès han criticat aquesta reforma demostrant una actitud
incomprensible, partidista i sense arguments sòlids. Reducció
generalitzada de l’IRPF, especialment per als que més ho
necessiten, famílies amb infants, persones majors i persones
amb alguna discapacitat. Increment del mínim exempt en
l’impost sobre el patrimoni, l’impost sobre transmissió de
vehicles i l’impost de successions i donacions en les herències
entre germans a favor de nebots i també sense relació de
parentiu.
També consideram com a molt positives les noves
deduccions fiscals per a l’aprenentatge d’idiomes, energies
renovables i I+D+I. Inversions claus per a la nostra activitat
econòmica i per a la política que ha marcat el Partit Popular
durant tota la legislatura, així com la bonificació del cent per
cent de les taxes per a les activitats econòmiques i dels graus de
discapacitat i dependència i un 20% a la resta. Estan vostès
realment en contra d’això? De tot això?
Volem destacar, també, l’ordre en els comptes públics, que
fa tres anys era una utopia, la pròrroga dels 157 milions de les
inversions estatutàries que es varen gastar en despesa corrent. I
constatam que, tot i ser més prop de la mitjana, no ens agrada
l’actual sistema de finançament, perquè ens perjudica i no
garanteix la igualtat de condicions dels ciutadans i serveis en el
nostre país. També reconeixem dos mecanismes que han estat
molt beneficiosos, com el Pla de pagament a proveïdors, per
pagar més de 250 mil factures que es varen deixar vostès dins
els calaixos, i l’adhesió al FLA, que suposa un estalvi de 142
milions d’euros en interessos.
Ja per acabar, en darrer lloc, el bloc de la salut amb dues
propostes claus, la 69, que fa referència al compromís d’aquest
govern per posar en marxa el servei d’oncologia radioteràpica
a Menorca, Eivissa i Formentera, aquell mateix servei que
vostès varen publicitar, però no varen pressupostar. Un
compromís que ha superat diversos entrebancs i que es farà
efectiu en breu. I la 78, instar el Govern a posar en marxa els
recursos suficients per al programa de detecció de càncer de
còlon i recte. També instam a millorar les ràtios d’activitat
assistencial a la 70, on hem detectat un error de transcripció que
hauria de dir, “... redundarà en un benefici” i no “reduirà”.
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Instam també el Govern a continuar amb el sistema de borsa
única i el desbloqueig de la carrera professional, així com la
modificació de la normativa d’ordenació farmacèutica.
Ja per acabar, donam suport al Govern per a les actuacions
i protocols davant els casos sospitosos d’ebola i instam a
continuar apostant pels serveis a totes les nostres illes, com ha
estat el desplaçament de metges especialistes a Menorca i a
Eivissa i els nous serveis de Can Misses.
No tenc més temps, però els deman un cop més un exercici
de responsabilitat, no amb el Partit Popular sinó amb uns
ciutadans i un fets que hem volgut constatar i posar de manifest
i dels quals vostès també tenen motiu per alegrar-se.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
la Sra. Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

I jo no em vull resignar, com a representant pública, ni vull
estar immunitzada contra aquesta desfeta de la vida pública.
Crec que aquest és el lloc i ara és el moment de manifestar-ho,
i d’una forma contundent. I, quina és la resposta de l’actual
Govern? La resposta és la proposta 43 la qual ens diu que aquest
govern és el més transparent del món. A vostès els posen una
sèrie d’eslògans a les seves intervencions i les repeteixen
venguin o no venguin al cas.
Entrant en el primer paquet de propostes, només llegint les
primeres, encara no he pogut tancar la boca. Pel que fa
referència a les propostes de cultura i educació, el Partit Popular
fa 8 propostes, de les quals 6, escoltin bé, 6 comencen dient que
el Parlament de les Illes Balears reconegui el gran esforç del
Govern, justament en educació i cultura volen que aquest
parlament reconegui l’esforç del Govern! En fi, cornudos y
apaleados. En cultura, no existeix la política cultural en aquest
govern i en educació no fa falta que repeteixi aquí que aquesta
legislatura, que ha estat la de la confrontació, la de la manca de
diàleg, de la manca de consens, la de la persecució als docents
i un llarg etcètera, aquesta ha estat la tònica predominant, ara els
hem d’aplaudir en aquest parlament la política cultural i
educativa? Jo, sincerament, crec que haurien de tenir una mica
de vergonya política.

LA SRA. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Aquestes són les darreres propostes de resolució, el
darrer debat, el darrer any sencer de legislatura, un darrer
pressupost que prompte veurem, així arriba el final d’una etapa,
d’unes formes de governar, d’un menyspreu també cap aquest
parlament com no s’havia vist mai. Mai una majoria tan
absoluta no havia donat tants pocs fruits en positiu.
La portaveu del Grup Popular ens parla que avui ens porta
aquí 78 propostes de resolució en positiu, més que propostes de
resolució en positiu jo diria que són un viva el PP, em recorden
aquelles calAligrafies infantils de quan nosaltres érem petits que
deien, yo, me, mi, conmigo. Idò, vostès, això és el que fan, Sra.
Prohens.
Mirin si tot aquest debat està allunyat de la realitat que
mentre ahir no hi havia un sol ciutadà aquí a les Illes i fora de
les Illes que no parlàs de la fastigosa corrupció, de què ens passa
amb tants lladres al voltant de la vida pública, ara fem un debat
de 78 propostes del Partit Popular on no n’hi ha ni una, escolti
bé, ni una que parli ni de regeneració democràtica o de la vida
pública, ni una.
(Alguns aplaudiments)
I no em diguin que això va passar fora de les Illes, sobretot
l’operació d’ahir contra la corrupció, perquè malauradament les
Illes Balears són en el més alt de la taula classificatòria de la
corrupció.
I des del darrer debat de política general de l’any passat al
debat d’enguany han passat coses molt grosses, i és que tenim
un expresident d’aquesta comunitat a la presó, l’expresidenta
d’aquesta cambra a la presó, amb una trama de finançament
ilAlegal del Partit Popular a tota Espanya que arriba a tots els
racons, fins i tot als més petits d’aquestes Illes.

Idò no, això no serà amb els nostres vots, per suposat. Ni
molt menys la pantomima del pacte per l’educació, llançat aquí
pel president tres anys i mig després de legislatura i després que
la comunitat educativa tengui la boca torta de demanar aquest
consens. La veritat és que aquestes dues paraules, “pacte” i
“educació”, pronunciades pel Sr. President sonen com si
tengués oli i aigua dins la boca, que no es mesclen. Per tant, no
ens demanin amb els nostres vots aquesta pantomima.
El meu grup no donarà suport a la majoria de propostes que
fa el Partit Popular perquè no volem participar d’aquesta
escenificació del piloteig del Grup Parlamentari Popular cap al
Govern.
Mirin, mirin la proposta número 10 sobre les prospeccions,
a la qual ha fet referència la Sra. Portaveu, que és un exemple
del que ha estat aquest govern. Practiquen la política d’eslògans,
no volem prospeccions, però aquí estan de braços creuats sense
fer res. La seva proposta diu, “El Parlament de les Illes Balears
dóna suport a les gestions dutes a terme pel Govern per
manifestar el rebuig a les prospeccions”. És a dir, i traduïm, que
tot el suport que li hem de donar al Govern és perquè han
manifestat que estan en contra de les prospeccions, és a dir, fan
de corre, ve y dile a Madrid. És que per a això no ens fa falta un
govern, amb un treballador de Seur ja en tendríem prou.
(Remor de veus)
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Per altra banda, he de reconèixer que en una cosa sí que han
millorat, a les propostes que fan referència a l’herència i a la
passada legislatura, dins la seva malvolença contra aquesta
herència progressista, se’ls ha colat els habitatges de protecció
pública a Formentera, on se’ns demana que reconeguem la
importància de la construcció d’aquests catorze habitatges. No
és que ho reconeguem, no, és que es va començar i és un
projecte de la passada legislatura progressista, de la Conselleria
d’Obres Públiques...
(Alguns aplaudiments)
... i per suposat que ho votarem a favor, com a favor votarem les
propostes que fan referència a fomentar la transparència
urbanística i la de la protecció de les praderies de posidònia.
No podem detenir-nos, evidentment, en totes les
proposicions, però em permetran que ho faci en una que
resumeix molt bé aquella dita de, dime de lo que presumes y te
diré de lo que careces: la proposta d’IB3, la número 24, que és
per emmarcar, que diu que es garanteix la imparcialitat, la
pluralitat i la veracitat informativa.
(Remor de veus)
I a més això ho diuen en uns dies, senyors del PP, en aquest
debat de política general on la setmana passada el president va
aconseguir un altre titular, a part del de debat de política
general, no un altre titular, sinó el titular, que va ser la
decapitació del Sr. Isern. Idò bé, això que era notícia, que era la
notícia, la principal a tots els mitjans, a IB3 va aparèixer al
minut 40 de les notícies, ja quasi quan acabava l’informatiu,
patètic!
(Remor de veus)
I de pluralitat política ja ni en parlam, un consell
d’administració que, per primera vegada en la història, està
format únicament per representants del Partit Popular.
Els canvis a la direcció general de l’ens també ha estat de
pelAlícula de Berlanga, vàrem passar d’un conseller de
Presidència com a director general d’IB3 a un exsenador del PP,
el Sr. Ruiz, que ara, a més a més, ha deixat l’ens per ser
candidat a la batlia de Calvià. Per cert, seria bo que aquí, avui,
ens desmentissin o no si l’exdirector d’IB3 passarà per alguna
porta giratòria dins el Govern de les Illes Balears i se’l
mantindrà en un nou càrrec.
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(Remor de veus)
... i es va quedar tan ample, referint-se a una proposició de
llei de reforma de la compilació de les Illes Balears, que feia
precisament el Grup MÉS.
Sincerament, aquesta confusió intencionada de quina és la
feina del Govern i de quina és la que ha de fer el Parlament diu
molt poc en la dignificació d’aquesta cambra.
Hi ha una proposta que té relació amb els pressuposts de la
comunitat i que es varen presentar ahir, nosaltres li hem fet
arribar una transacció, que és la que fa referència als
treballadors públics, on el meu grup els proposa, a la 48, que, a
més d’apostar per una administració més moderna, també instin
el Govern a retornar les millores salarials i laborals retallades en
aquesta legislatura. Però no em parlin que es retornarà el 25%
de la paga extra als funcionaris que vostès varen llevar, perquè
això és el compliment d’una sentència judicial, no és que el
Govern retorni res, ...
(Remor de veus)
... ha estat la justícia que, una vegada més, ha hagut
d’intervenir per la manca de decisió del Govern de les Illes
Balears.
Per tant, si vostès diuen ara que tot anirà molt bé, que l’any
que ve creixerem un 2,1%, cosa que crec que quasi ningú no es
creu, s’hauria de retornar als treballadors públics allò que se’ls
ha tret.
I dins de la política o de les propostes de l’absurd, arriba el
torn de felicitar-se, no d’haver fet una llei o una altra, sinó que
ens proposen -escolti bé, Sra. Prohens, la número 51, la vagi
mirant-, ens proposen que felicitem el Govern per haver fet un
esborrany de decret. Sí, sí, escotin bé...
(Algunes rialles i remor de veus)
... un esborrany de decret. L’enhorabona, Sr. Martínez, han
aconseguit fer un esborrany de decret.
(Remor de veus)
Diu la proposta 51, certament fa riure, si no fos perquè és
tan seriós, diu la proposta 51: “El Parlament constata la bona
feina del Govern amb referència a l’elaboració de l’esborrany
de decret que desenvolupa la Llei de turisme 8/2012.”

(Remor de veus)
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Per altra banda, tenim tot un seguit de propostes que jo diria
que freguen l’absurd, són les propostes que diuen que el
Parlament s’ha de mostrar molt content d’aprovar lleis. A vostès
això els sembla normal, que el Parlament s’ha de mostrar
content d’aprovar lleis? Idò, mirin, és que aquesta és una de les
nostres funcions principals, fins el dia d’avui, a no ser que amb
aquesta reforma electoral el Sr. President tengui alguna altra
ocurrència. Però sembla que això avui, aquí, sorprèn, sorprèn
que el Parlament aprovi lleis. Clar, tampoc no ens ha
d’estranyar ja que fa dues setmanes en aquesta cambra un
diputat del Partit Popular va arribar a dir que el Parlament vol
furtar la iniciativa legislativa del Govern,...

Sincerament, davant tots aquests despropòsits, el Grup
Parlamentari Socialista, evidentment, no podrà votar a favor de
la majoria de les propostes del Partit Popular.
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I ja per anar acabant, la part final de les propostes són les
que evidencien que queden pocs mesos per a les eleccions.
Després d’una legislatura de dures retallades, de pujades
d’imposts, de taxes, etcètera, anuncien una reforma fiscal,
reforma que pràcticament ni aplicaran vostès, ja que els
quedaran tres mesos de gestió quan entri en vigor el pressupost
de l’any que ve.
I la part final...
LA SRA. PRESIDENTA:
Acabi, Sra. Costa, per favor.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Sí, ja acab, Sra. Presidenta. La part final dedicada a salut,
ens agradaria quedar-nos amb qualque cosa positiva, malgrat
que aquest govern passarà a la història per ser el que ha acabat
amb la sanitat pública i universal. Però miri, nosaltres votarem
a favor de la proposta que demana que s’agiliti la tramitació per
posar en marxa la radioteràpia a Eivissa i a Menorca.
Però, bé, ara el Sr. Conseller de Salut no hi és, m’agradaria
que no jugassin amb qualque cosa tan sensible, perquè no
enganyin més ni els ciutadans ni els pacients, i esper i desig que
el seu grup voti també a favor de la proposta socialista que diu
que mentre no es posi en marxa la radioteràpia, perquè ja van
amb retard, el Govern pagui íntegrament les despeses de les
persones ...
LA SRA. PRESIDENTA:

totes són referides a allò bé que ho fa aquest govern, allò
fantàstic que és.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Sembla que han arribat instruccions o que han rebut
instruccions de les conselleries o que les conselleries,
directament, li han tramès les propostes, perquè, efectivament,
Sra. Costa, a les d’educació, totes reconeixen l’esforç i totes
utilitzen la mateixa expressió; a les de medi ambient són que el
Parlament valori la importància de la feina feta per la
conselleria; a les de serveis socials, que el Parlament valori de
manera molt positiva la feina feta per la conselleria; a economia,
manifestar la seva satisfacció, que el Parlament de les Illes
Balears manifesta la seva satisfacció; a turisme, que el
Parlament de les Illes Balears doni suport a les conselleries; a la
hisenda pública, totes són que el Parlament constati la bona
feina; a sanitat és l’única que és capaç d’utilitzar expressions
variades, però tot el mateix, sembla que des de les conselleries
respectives s’ha tramès al grup parlamentari tot el que es fa; 74
propostes per dir que estan encantats, cap, cap gest d’humilitat,
fins i tot, arriben a dir a una “el més i millor”, “el més i millor
d’aquest govern”, no sé què una d’aquestes ha fet.
(Remor de veus i algunes rialles)
I és curiós, perquè cada conselleria té un nombre determinat
de propostes de resolució i és inversament proporcional al temps
que va dedicar el president a cada una de les conselleries. Al Sr.
Company, que no sé per quins motius -tenc les meves sospites-,
però no sé per quins motius, li va dedicar molt poquet temps, ell
en fa 17, la Conselleria de Medi Ambient en fa 17, la que més,
17 propostes.

Sra. Costa, acabi, per favor.
LA SRA. COSTA I SERRA:
... que es desplacen que fa un any i mig que no cobren un
duro i que vostès només els paguen una dieta miserable, de 17
euros per dia, amb la qual han de dormir, menjar i agafar
transport.
Gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula la
Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Gràcies, presidenta, bon dia a tots i a totes. Al Partit Popular
no li basten les deu preguntes de cada setmana de publicitar la
feina que fa el Govern, no li basta l’hora i mitja del debat del
president... del debat de la política general que va protagonitzar
el president, una hora i mitja de catàleg, explicant-nos el que es
feia, de catàleg, descrivint el que es feia. No li basta tot això,
ara, a les resolucions que ens presenta, que varen enregistrar al
Parlament, de les 78 resolucions que li pertoquen sols 4, sols 4
insten el Govern a fer qualque cosa, 4 tan sols; la resta, les 74,
són més pròpies d’un club de fans que d’un grup parlamentari,

Per cert, Sra. Prohens, dins aquestes 78, no sé quantes fulles
hi ha, cap vegada no menciona la paraula “ciutadà”, vostè que
diu: no, no, cap ciutadà, persones, tal..., el concepte de
ciutadania ben poc hi és.
Tot i així, Sr. Sanz, nosaltres li donares suport, vostè, de 20,
no n’ha pogut trobar cap que li sembli bé, nosaltres li donarem
suport a un parell, a les que ens sembli que són bones per a la
ciutadania, a la 25, que és el conveni amb els consells per als
abusos sexuals, un conveni que es va fer per primera vegada la
legislatura; les subvencions a les entitats. Les úniques que insten
el Govern a fer qualque cosa, a administrar de manera més
moderna o coordinar-se amb els policies municipals. El fet de
Magaluf, també li donarem suport, tot i que sobra aquesta
referència al Govern. A demanar més inversions a l’Estat. A
demanar que es reconegui la insularitat a totes les propostes
d’Europa. I aquí està ben utilitzada la paraula, el compromís en
salut mental del Govern, perquè de moment és un compromís,
perquè no hi ha cap tipus d’efectivitat de feina, però, com que
fa referència a les entitats, també li donarem suport. Al
mecanisme extraordinari de pagament, també li donarem suport,
tot i que al principi vostès ho varen negar, no volien utilitzar-lo
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i vàrem ser nosaltres que els vàrem solAlicitar que ho fessin i
després vostès ho varen aprovar. A la millora de les ràtios
d’activitat sanitària, també li donarem suport, perquè és
necessari. A la nova llei farmacèutica, perquè és necessari,
veurem després el text concret. I al programa d’atenció al
càncer, que també és una proposta genèrica i després veurem si
aquesta proposta es refereix més a atenció primària o al sistema
farmacèutic, també li donarem suport.
Farem l’abstenció a la 4, a la 6, a la 10, a la 14, a la 20, a la
27, a la 28, a la 35, a la 37, a la 40, a la43, a la 48, a la 53, a la
55, a la 66, 67, 69, 72, 77 i 78.
No sé si tendré temps, però hi passaré una mica per damunt,
es rebutgen les campanyes petrolíferes, tendrà el nostre suport,
perquè entenem que hem de fer tota la pinya possible, però no
entenem, i no li donarem el suport per això, per què no volen
vostès testimonis de com lluiten per això a Madrid, aquest front
comú vostès no el volen.
Al Casal de Dones no li donarem suport, només ens
abstendrem perquè no estam d’acord amb aquest model que el
Partit Popular ha instaurat, ajuntar a un sol lloc totes les dones
maltractades de Mallorca, independentment del seu procés
terapèutic, independentment del seu procés emocional,
independentment del seu procés psicològic, les que surten, les
que acaben de ser maltractades.
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Popular, vull dir, lleis que nosaltres hem manifestat estar-hi en
contra. Com volen que tenguin el nostre suport?
Promocionar la cultura de les Illes Balears. Aquest govern
s’atreveix a fer una proposició del debat perquè ha promocionat
la cultura de les Illes Balears, quan ha estat la legislatura del
major retrocés en la promoció de la cultura general de la nostra
comunitat autònoma, entre la qual la cultura inclou la llengua
pròpia d’aquesta illa, que encara em retronen, encara em fan
mal les paraules del president, en el debat de política general,
quan va carregar contra el català, quan va carregar contra el
català, i és que, a més, ho feia emocionalment, tot exaltat, és que
s’ho sentia! Doncs, com volen que nosaltres promocionem... els
donem suport a la seva feina?
L’anglès, demanen que els donem suport per continuar
introduint l’anglès a les escoles. Si ho han fet fatal! No li podem
suport al TIL, a la forma d’introduir l’anglès a les escoles. Si ho
han fet fatal, els nins odien l’anglès, si els han fet estudiar
anglès de matemàtiques i de ciències, que no ho entenien!
(Remor de veus)
El pacte per l’educació, a set mesos el pacte per l’educació,
quan li ha dit en Nel Martí que ja la societat civil ens ha passat
davant.
(Remor de veus)

A l’atenció primarenca li donarem aquesta abstenció, però
ens sembla que en aquesta legislatura només 400 places per a
persones amb discapacitat entre les..., residències les que
menys, serveis..., centres de dia, etcètera, són molt poques; cap
encara per a persones majors.
Els índexs de transparència és cert que els han millorat, i ho
hem de reconèixer, però tampoc cap referència..., que això és
aplicant una llei que va ser aprovada la passada legislatura.
La titularitat pública de l’aeroport, li donarem l’abstenció,
però no fan cap referència a la gestió pública, no només és la
titularitat, la gestió pública.
Metges especialistes a Menorca, la nostra abstenció.
S’han incrementat les taxes d’espera, no es dóna opció al
pacient, queixes dels especialistes que no disposen de tot el
necessari.
La radioteràpia a Menorca i a Eivissa té la nostra abstenció,
perquè sabem que vostès el que planegen és una privatització
del servei i nosaltres no hi estam d’acord.
El mateix de Can Misses, és cert que s’ha de fer
progressivament, però ens temem que també sigui la
privatització.
I diuen que treballen per a un nou model sanitari, bé, doncs
li donarem l’abstenció per veure si és vera.
A tota la resta, en contra; no podem donar suport, com ha dit
la Sra. Costa, a un parlament que aprovi lleis, però a més no li
podem donar suport, i vostè..., això és una provocació, a lleis
que només han estat aprovades amb la majoria del Partit

És..., no, no, sí, un desastre, talment, és un desastre.
Dependència, venen aquí a presumir que cada any hi ha més
gent, cosa que és natural que hi hagi més gent de dependència,
a l’any 2008 n’hi va haver més que el 2007, el 2009 més que el
2008, el 2010 més que el 2009, el 2011 més que el 2010,
etcètera, i ara venen vostès a presumir, en quatre anys 1.500
persones. En quatre anys, el pacte de progrés, 10.000 persones.
Però és que ara redueixen, ara vostès redueixen: juny del 2014,
11.528; setembre del 2014, 11.206. Aquest darrer trimestre
redueixen.
Lluita pel canvi climàtic, fan propostes que vostès han fet
una fantàstica feina política per la lluita del canvi climàtic i el
primer que ha fet tant aquest partit, perdonin, aquest govern,
com el del Sr. Rajoy, ha estat la reducció del suport a les
energies alternatives les quals són fonamentals per al canvi
climàtic. Doncs aquí hi ha hagut un retrocés en totes les
energies alternatives, energies sostenibles i vostès consideren
que això és una aposta seriosa pel canvi climàtic.
Efectivament, allò d’IB3, que es presenti com la més plural,
que durant quatre mesos va ser prohibit el color verd, per si de
cas, el color verd no podia aparèixer en pantalla, en ràdio no es
pot prohibir un color, però també se’ls hagués ocorregut. Durant
tres mesos no va poder sortir el color verd a IB3. És vera que a
altres legislatures s’hagués pogut millorar molt, però com
aquesta cap, aquí no hi ha hagut cap tipus de pluralitat a IB3.
Dir que IB3 ha respectat la pluralitat és viure, no ja a un món,
bé, ni en el món virtual es pot viure això.
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Reducció de l’atur, com poden vostès presumir de reducció
de l’atur quan tenim un nivell de precarietat altíssim! Com ho
poden fer, quan davant rècords històrics de turistes hi ha
100.000 aturats, segons l’EPA, com poden vostès presumir
d’això! Una mica d’humilitat estaria bé, però vostès res d’això,
vostès presumeixen d’això. Si tenim el màxim de precarietat, el
màxim de precarietat!
El producte turístic, una millora del producte turístic, quan
han arribat a 14 euros per plaça! Vostè té qualque altra
informació que nosaltres no coneguem? 14 euros per plaça. La
despesa més baixa de turistes, ha sortit ara recentment als
mitjans de comunicació, la despesa més baixa de turistes que
han deixat. Això és el producte turístic que volem?
Reforma fiscal, primer ens pugen les taxes, i ara, a un any o
a set mesos de les eleccions ens les baixen, primer les pugen i
ara ens les baixen, sí, sí, ens les baixen, dues desapareixen, la de
dependència i la de discapacitat que les varen posar vostès, i les
altres baixen, entre les quals les de sanitat, que en lloc de pagar
10 euros ara en pagaran 8.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Santiago.
(Alguns aplaudiments)
Per part del grup proposant, vol fer ús de la paraula la Sra.
Prohens? Té vostè la paraula.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Gràcies, Sr. President. Sí, presentam propostes de
constatació, de constatació de fets que vostès poden comprovar
i, com deia, no són constatacions per felicitar el Govern, sinó
que demostren que aquestes propostes...
(Remor de veus)
... han anat en la direcció correcta per redundar en un
benefici de tots els ciutadans.
(Remor de veus)

L’altra és patrimoni, això volen que nosaltres hi donem
suport? Les persones que ara tenien un patrimoni de 700.001
euros havien de declarar, ara vostès els ho pugen. Això a quanta
gent beneficia? 700.000, 800.000, a quina tipologia de gent
beneficia? N’hi haurà molts, sí, però quina, vostès consideren
que no és necessari.
L’IRPF, que vostès confonen la població, parlen de 250
milions, quan el president va dir de forma molt clara que només
eren 60 milions; 250 és en el conjunt de l’Estat si s’aprova, 60
milions aquí, no arriba ni a 50 euros per persona, però
mentrestant els padrins pagaran, mentrestant els nets no tendran
programes de diversitat a les escoles; hi haurà ...
(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Santiago.

I vostès han estat l’oposició del no i passaran a la història
per no saber estar a l’alçada de les circumstàncies en el moment
més difícil d’aquesta comunitat, ni per responsabilitat ni per
corresponsabilitat amb la seva gestió que tantes vegades
obliden.
És trist com una comunitat ha estat capaç de superar-se a sí
mateixa i vostès no només han quedat al marge sinó que han
intentat de totes les maneres possibles impedir-ho.
Volen parlar de corrupció? Per què anunciaren, idò, ahir, que
no donarien suport al gran pacte estatal contra la corrupció que
demanen els ciutadans? Manco xerrar, Sra. Costa, i més actuar.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
També diuen que ens felicitam de les lleis que ha aprovat
aquest parlament, sí, sobretot d’aquelles lleis que els sectors
duen anys reivindicant i que vostès no els escoltaven, d’aquestes
sí que ens felicitam, i molt.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Sí, trenta segons més, per favor. 1.100 professors menys a
les escoles. Les persones amb dependència continuaran baixant.
Hi haurà una llista d’espera intractable. Això, mentre vostès
redueixen 50 euros per càpita als ciutadans.
En definitiva, no donarem suport a aquestes propostes que
de moment han demostrat reducció dels serveis públics,
privatització d’aquests, augment de la pobresa, treball en
precari, treballadors i treballadores més febles per defensar els
seus drets, la defensa del medi ambient sempre en secundari, en
el cas que la tenguin present, perquè l’important és la inversió
privada; la cultura pròpia d’aquesta terra subordinada a altres
coses, i només donant suport a empreses grans, oblidant-se de
la petita i de la mitjana empresa. Aquestes mocions o aquestes
propostes no tendran el nostre suport.
Gràcies.

I amb tot això, cap proposta de transport terrestre, ni una
paraula. Qui hi creu realment? Curiós.
Són dos models, i nosaltres avui constatam, sí, constatam
que el Partit Popular va fer el diagnòstic correcte, va aplicar les
mesures correctes i podem presentar els resultats. Són motius
per continuar fent feina, per continuar dedicant recursos, més de
cada any, a polítiques socials i a programes per a aquelles
persones que encara no noten els signes de recuperació.
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Recorden aquells primers debats de l’autonomia i les seves
propostes de resolució? Unes propostes que eren dramàtiques,
que constataven una situació inèdita en aquesta comunitat i ens
criticaven que féssim referència a la seva gestió. Però cregui’m
que la seva gestió o no gestió ha pesat molt i ha marcat
decisions molt dures que han sofert els ciutadans.
Però ara hem passat pàgina, no per oblidar, perquè els errors
del passat s’han de recordar perquè mai no es tornin cometre,
però sí que avui podem presentar orgullosos un full de ruta
complert, una gestió que és motiu de satisfacció i no hem perdut
temps a tornar recordar allò que tots sabem, i creiem que
aquestes propostes eren una oportunitat per mirar als ulls als
ciutadans i posar de manifest un canvi que semblava impossible.
El Grup Socialista ens presenta unes transaccions, ja li avanç
que a la 48 i a la 54 els ho acceptarem; que a la 35, com ja
saben, és una qüestió tècnica, que ens han llevat un múltiplex
dels canals i que es tracta ara de prioritzar, i m’imagín que
vostès volen que prioritzem els canals locals front a canals
d’altres autonomies, no?
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En definitiva, quan acabi aquesta legislatura podrem afirmar
satisfets davant els ciutadans que són els que tenen el poder de
decidir que el Partit Popular ha fet la política de l’acció per
deixar les coses millor que així com les vàrem trobar.
I vostè, Sr. President, i el seu govern, ho han fet sense trobar
mai un suport per part de l’oposició, perquè amb el Partit
Popular sempre es produeixen reformes valentes i estabilitat, i
això sempre es tradueix en creixement per a tots. Perquè una
esquerra que continua receptant els mateixos remeis que ens
varen dur al coma no pot ser mai alternativa de res. I ho diu un
proverbi hindú: tú eres lo que has sido y serás lo que haces
hoy, i avui l’esquerra d’aquesta cambra ens ha tornat demostrar
que són les mateixes persones amb les mateixes polítiques i els
resultats que tots coneixem. Cregui’m, les Illes Balears i els
ciutadans i ciutadanes no els enyoram.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

També ens fan una transacció a la proposta 45 i els he de dir
que això ja es fa, ja es torna part de la paga i també la despesa
en estudis i despesa mèdica.
Diuen que la reforma fiscal és electoralista, hi pot haver més
electoralista que la seva actitud de no donar suport a una
reforma que suposarà que l’any que ve tots els ciutadans de les
Balears pagaran manco imposts que durant la seva legislatura?
Tant de bo, tant de bo aquesta reforma s’hagués pogut fer abans,
tan de bo no haguessin incrementat un 125% el deute i
haguéssim pogut aplicar des de bon principi allò que du el Partit
Popular al seu programa i al seu ADN, i que posa en pràctica
cada cop que governa, menys pressió fiscal, més doblers per a
famílies i empreses per incentivar la inversió i el consum! Però
vostès no només no els baixen els imposts, sinó que es queden
amb els doblers de les empreses en forma de factures dins els
calaixos, 250.000 factures, ni més ni manco.
En fi, dos models i d’aquell model de la despesa sense
control, dels dèficits desbocats, aquells resultats de recessió
econòmica i destrucció d’ocupació, allò sí que era precarietat i
vulnerabilitat, més pobresa, manco oportunitats. I d’aquell
model inicial del Partit Popular de reconèixer la realitat, dels
ajustaments dolorosos, de les mesures de contenció de la
despesa, del desgast polític per decisions difícils, d’aquell
model, aquest creixement econòmic, el motor d’Espanya, la
confiança, la seguretat, la creació de llocs de feina, menys
propaganda, però més pressupost per a polítiques socials, menys
imposicions, però més llibertat.
I també estan en contra de l’estalvi d’11 milions d’euros en
despesa política, perquè la resta són excuses, o s’estalvia o es
gasta, i vostès opten per gastar en polítics, en sous i en dietes,
així de senzill. Serà cert que s’estan quedant sense espai polític?

LA SRA. PRESIDENTA:
Passam ara a les votacions i començam amb les votacions de
les propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista.
Si els sembla bé, començaríem per la 9, 21 i 25 les quals
entenc que seria per assentiment. És així? 9, 21 i 25. D’acord?
Idò queden aprovades per assentiment.
Ara passaríem a la votació de la proposta 39, amb la
transacció incorporada. Passam a la votació. Votam.
Queda aprovada per 57 vots.
Ara passaríem a la resta de propostes de resolució fetes pel
Grup Parlamentari Socialista. Començam a votar. Votam.
Queden rebutjades per 32 vots en contra i 25 a favor.
Passam ara a la votació de les propostes de resolució del
Grup Parlamentari MÉS i votaríem l’1, 2 i 3... 1,2 i 3.
Començam a votar. Votam.
Queden rebutjades per 32 vots en contra, 6 a favor i 18
abstencions.
Ara passarem a votar la resta de propostes de resolució del
Grup Parlamentari MÉS.
Queden rebutjades per 32 vots en contra i 25 a favor.
Passam ara a la votació de les propostes de resolució del
Grup Parlamentari Popular. Ara votaríem la 6 i la 42.
Queden aprovades per 32 vots a favor i 24 abstencions.
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Ara votarem la 32. Començam a votar.
Queda aprovada per 32 vots a favor, 20 abstencions i 5 en
contra.
Ara votarem la 76.
Queda aprovada per 33 vots a favor, 5 en contra i 19
abstencions.
Ara votarem conjuntament la 71 i la 74. Començam a votar.
Queden aprovades per 37 vots a favor i 19 abstencions.
Ara passam a la votació de la 72.
Queda aprovada per 33 vots a favor i 24 abstencions.
Ara votarem conjuntament la 4, la 10, 27, 28, 37, 40, 43, 53
i 77. Passam a la votació. Votam.
Queden aprovades per 32 vots a favor, 19 en contra i 6
abstencions.
Ara votarem conjuntament la 66 i la 78. Passam a la votació.
Votam.

Ara farem la votació conjunta de les propostes 2, 3, 24 i
41...2, 3, 24 i 41. Passam a la votació. Votam.
Queden aprovades per 32 vots a favor i 25 en contra.
Ara passarem a la votació conjunta de les propostes 1, 5, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 33, 34, 38, 39,
44, 47, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64 i 65. Passam a la
votació.
(Se sent una veu de fons que diu “no, fins a la 62")
D’acord, fins a la 62, és a dir, no votaríem en aquest moment
ni la 64 ni la 65, just fins a la 62, d’acord? Passam a la votació.
Votam.
Queden aprovades per 32 vots a favor, 24 en contra i 1
abstenció.
Ara sí votaríem la 64 i la 65. Passam a votar. Votam.
Queden aprovades per 33 vots a favor i 24 en contra.
Ara passaríem a la votació de les propostes 25, 26, 50 i 68.
Passam a votar. Votam.
Queden aprovades per 38 vots a favor i 19 en contra.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Ara passam a la votació de la 63. Començam a votar.
Perdoni, ha dit 66 i...?
LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aprovada per 37 vots a favor, 19 en contra i 1
abstenció.

78.

Ara passaríem a la votació de la 45.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Queda aprovada per 38 vots a favor i 19 abstencions.

78, perdoni, pensava que era votació separada.

Ara passam a la votació de la 59.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aprovada per 38 vots a favor i 19 abstencions.

D’acord. Idò feim votació conjunta, bé ja havíem començat
el temps... continuam.
(Remor de veus)
Tornam fer la votació si els sembla.

Ara la proposta 20. Començam la votació.
Queda aprovada per 50 vots a favor, 1 en contra....50 a
favor, 1 en contra i 6 abstencions.
Ara passam a la votació de les propostes 14, 55, 67 i 69.
Passam a votar. Votam.

(Remor de veus)
Queden acceptades per 52 vots a favor i 5 abstencions.
És correcte? Tothom havia votat?
Per tant, queden aprovades per 33 vots a favor, 19 en contra
i 5 abstencions.

Ara passarem a la votació de la proposta 48, amb la
transacció incorporada. Passam a votar. Votam.
Queda aprovada per 52 vots a favor i 5 abstencions.

Ara votarem la 35.
Queda aprovada per 32 vots a favor, 19 en contra i 6
abstencions.

Ara passarem a la votació de les propostes 21 i 36. Passam
a votar. Votam.
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Queden aprovades per 51 vots a favor, 5 en contra i 1
abstenció.
Passam a votar la proposta 73.
Queda aprovada per 52 vots a favor i 5 en contra.
Ara passam a votar la proposta 31. Començam a votar.
Queda aprovada per 56 vots a favor i 1 abstenció.
Passam ara a la votació de les propostes 46, 70 i 75. Puc
entendre que és per assentiment? Idò queden aprovades per
assentiment.
Per tant, ara quedaria la votació de la proposta 54, amb la
transacció incorporada, la 54 amb la transacció incorporada.
Començam a votar. Votam.
Queda aprovada per 54 vots a favor i 1 en contra.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Gràcies.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 10021/14, presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, derivades del debat sobre l'orientació política i de
govern de 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10024/14, presentades pel Grup Parlamentari
Popular, derivades del debat sobre l'orientació política i de
govern de 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10037/14, presentades pel Grup Parlamentari
MÉS, derivades del debat sobre l'orientació política i de
govern de 2014. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
Palma, a 23 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
A)
D'acord amb el que es preveu als articles 178 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta les següents propostes de
resolució derivades del debat sobre l'orientació política i de
govern de l'any 2014.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la participació i la transparència a tots
els nivells recuperant institucions de participació com el CES i
el Consell de la Joventut.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb els mandats que es contenen a la
Llei de bona administració i del bon govern de les Illes Balears,
i a elaborar, tramitar i aprovar, amb la màxima celeritat, les
normes reglamentàries necessàries per desenvolupar-la, dur a
terme les actuacions administratives que aquesta llei estableix
i posar en marxa, abans que finalitzi la legislatura, l'Oficina
d'Avaluació Pública de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears constata el
maltractament institucional del Govern de les Illes Balears als
treballadors públics i en particular a aquells que treballen al
servei de l'administració pública autonòmica que han vist com
les mesures d'estalvi establertes per mitjà de decrets lleis se'ls
han aplicat amb més rigor que als treballadors d'altres
administracions públiques, i l'insta a revisar les mesures
adoptades, molt especialment aquelles que fan referència a les
baixes per incapacitat temporal.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar immediatament converses amb els
diferents grups parlamentaris i amb el sector audiovisual per tal
de nomenar un nou director general i abordar una renovació
àmplia del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears sota criteris d'independència, professionalitat
i consens entre grups polítics i sector, per garantir una
programació a la ràdio i a la televisió públiques, IB3, que

compleixin amb l'obligació d'oferir una informació independent,
objectiva, imparcial, veraç i plural, així com a difondre i
promoure la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, sota
criteris avalats per la UIB, i a promoure el pluralisme i la
participació democràtica.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un suport real al sector audiovisual activant
tots els mecanismes previstos a la Llei audiovisual, així com
posant recursos econòmics directes per part del Govern a
disposició per al suport a projectes creatius audiovisuals.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb caràcter d'urgència, acordi amb els
consells insulars i els ajuntaments de les Illes un calendari de
pagaments del deute que l'administració autonòmica té pendent
amb les esmentades institucions.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Covern de les
Illes Balears a restablir el consens perdut entre la comunitat
educativa i l'administració i, a partir d'això, treballar per signar
el gran pacte educatiu, social i polític, amb tots aquells sectors
que ja estan fent feina a cadascuna de les illes, així com també
amb tots els partits amb representació parlamentària i altes
sectors relacionats.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acabar amb la indefinició en què s'ha instalAlat
d'ençà les sentències del TSJIB que anulAlaven el TIL, desistint
del recurs de cassació presentat davant el Tribunal Suprem, i a
enviar instruccions clares i signades per una persona
responsable de com superar l'actual situació als centres docents,
així com a cobrir immediatament les places d'inspectors
accidentals que van quedar vacants a principis del curs
2014-2015.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de millora dels resultats educatius
de la nostra comunitat autònoma a l'objecte d'avançar en els
índexs d'èxit escolar i de lluitar contra l'abandonament
prematur. Aquest pla contemplarà la formació del professorat,
l'autonomia de centres i programes d'atenció a la diversitat i al
suport escolar.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar l'aprenentatge de llengües estrangeres
que aprofiti i augmenti la intensitat de totes aquelles
experiències que ja es realitzaven, i que introdueixi una llengua
estrangera en l'ensenyament de matèries no lingüístiques de
manera progressiva, aprofundint en el plurilingüisme.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un mapa escolar en matèria
d'infraestructures educatives que inclogui una planificació
temporalitzada d'aquelles que porten a dia d'avui un
considerable retard com són, a tall d'exemple, l'ampliació de
l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó, el CEIP de Son Macià de
Manacor o l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa, o que puguin
significar la desaparició d'aules prefabricades per opcions
d'arquitectura estable.
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12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que l'alumnat procedent de famílies amb
situació de vulnerabilitat pugui realitzar dues menjades al dia en
els centres escolars durant tot l'any, així com a convocar en
temps i forma i a pagar durant el curs escolar que correspongui,
les beques i els ajuts que millorin les condicions de l'alumnat
més desfavorit.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de millora de les instalAlacions i
els serveis dels museus, les biblioteques i els arxius de titularitat
estatal.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar, amb la màxima urgència, de tots els
centres educatius de la comunitat els elements de fibrociment,
dits també d'uralita, acomplint el reiterat compromís de la
Conselleria d'Educació de fer-ho abans de final de 2014.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar la taxa per l'emissió de la targeta
sanitària individual.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el dret a la prevenció i la protecció de la
salut mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal
a totes les persones que resideixen a les Illes Balears, i així a
adoptar les mesures complementàries necessàries que assegurin
l'accés efectiu a la protecció de la salut per a colAlectius en
situació vulnerable, que han quedat exclosos del concepte
d'assegurat o beneficiari, a l'objecte de garantir el compliment
per part de les administracions públiques de l'obligació que els
correspon en matèria de salut pública.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir els mecanismes oportuns perquè els
sectors més febles econòmicament i que més requereixen
atenció sanitària, com són els nostres pensionistes, no facin
efectiu el copagament farmacèutic, i a assumir el compromís de
no aplicar els nous copagaments (transport sanitari no urgent,
prestació ortoprotètica, prestació dietètica o als fàrmacs
dispensats a través de les farmàcies hospitalàries).
18. El Parlament de les Illes Balears constata que hi ha més
de 125.000 persones que estan en llistes d'espera sanitària
(pendents d'una intervenció quirúrgica, consultes externes i
proves diagnòstiques), per això el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a executar un pla de xoc
contra les llistes d'espera augmentant l'activitat assistencial del
Servei de Salut de les Illes Balears i establint per decret un
temps de garantia màxima de 180 dies per les intervencions
quirúrgiques, de 60 dies per a les consultes externes amb
especialistes hospitalaris i de 60 dies per a les proves
complementàries.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l'establiment dels estudis de grau en medicina a
la Universitat de les Illes Balears.
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20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir els centres de salut els capvespres i a
presentar un projecte de caire sociosanitari de l'antic Son Dureta
i del Verge del Toro.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les recomanacions de la Ponència en
Salut Mental que es constituí a tal efecte en el Parlament de les
Illes Balears.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment als acords d'aquesta cambra
d'octubre de 2013 en matèria de salut a l'illa d'Eivissa, de
posada en marxa de noves especialitats al nou Hospital Can
Misses: neurocirurgia, cirurgia vascular, hemodinàmica i
radioteràpia; de la recuperació del projecte de nou centre de
salut Can Misses i d'iniciar el projecte de reconversió de l'actual
Can Misses en sociosanitari.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar el nou servei de radioteràpia al nou
Hospital de Can Misses i a l'Hospital Mateu Orfila dins els
terminis compromesos pel Govern de les Illes Balears.
Subsidiàriament, i en cas que no sigui possible complir amb els
anteriors terminis, el Govern de les Illes Balears haurà d'abonar
al pacient i a l'acompanyant que s'hagin de desplaçar des
d'Eivissa, Formentera o Menorca a l'Hospital de Son Espases,
la totalitat de les despeses derivades del desplaçament, la
manutenció, el transport i l'allotjament de forma que els afectats
no es vegin obligats a avançar aquestes quantitats. Així mateix,
el Govern de les Illes Balears haurà de fer públic de forma
transparent tot el procés del concurs i l'adjudicació del servei.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir l'exercici de les competències atribuïdes
a les entitats locals per la legislació autonòmica anterior a
l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, i a preservar els llocs de
feina dels treballadors vinculats als serveis socials municipals.
Amb aquestes finalitats el Govern de les Illes Balears impulsarà
l'aprovació d'una norma autonòmica per tal de complir amb
aquests compromisos.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir a sis mesos el temps d'espera que genera
la tramitació administrativa de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, des que se solAlicita el
reconeixement de dret fins que els solAlicitants gaudeixen de la
seva prestació o serveis, tal i com estableix la llei; a publicar els
llistats d'espera de manera transparent i que els hereus dels
dependents que hagin mort esperant una prestació o serveis més
de sis mesos puguin cobrar els endarreriments.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una partida en els pressuposts de 2015 per
tal d'augmentar l'actual, i insuficient, dotació de serveis
assistencials per a persones majors en situació de dependència
i persones amb discapacitat, impulsant la nova construcció,
l'adaptació o la rehabilitació, i la concertació de noves places
residencials.
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27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que de manera progressiva implanti la Renda
Mínima garantida a la nostra comunitat com a dret subjectiu de
tota persona per tal que pugui disposar d'uns ingressos bàsics,
però suficients, que garanteixin la cobertura de les necessitats
econòmiques imprescindibles per dur una vida digna.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un acord amb les empreses
subministradores d'energia elèctrica per aplicar un cost zero de
les factures d'energia elèctrica per a aquelles famílies sense
recursos econòmics que no poden assumir-ne el cost.
29. El Parlament de les Illes Balears constata la total
indiferència i inactivitat del Govern de les Illes Balears respecte
a la situació de les famílies que són desnonades dels seus
habitatges, i condemna el rebuig d'iniciatives dirigides al rescat
de les famílies víctimes de la crisis econòmiques, mentre
s'empren quantitats milionàries per rescatar entitats financeres
gestionades delictivament.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a signar amb el Ministeri de Foment el Pla Estatal
d' Habitatge 2013-2016.
31. El Parlament de les Illes Balears constata que al llarg
d'aquesta legislatura no s'ha aprovat el nou Règim Especial per
a les Illes Balears, no s'ha revisat el sistema de finançament de
les comunitats autònomes i no s'han executat les inversions
estatutàries, i exigeix al Govern de les Illes Balears i al Govern
d'Espanya tancar els acords necessaris per garantir abans de
finals de la present legislatura l'execució de les inversions
estatutàries, la millora del sistema de finançament de les
comunitats autònomes i l'aprovació del nou Règim Especial per
Balears; a més, situar la inversió per càpita a les Illes Balears,
mitjançant els pressuposts de l'Estat per a 2015, almenys a la
mitjana de l'Estat Espanyol.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pla de reindustrialització i
d'enfortiment de la petita i mitjana empresa, a impulsar mesures
de suport al sector primari, a dotar econòmicament el Pla
d'Internacionalització d'empreses i a desenvolupar un pla de
suport directe a l'R+D+I.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i aplicar una política fiscal basada en el
principi de la redistribució de la riquesa, la progressió i la
justícia social amb la finalitat d'assolir una societat més justa,
cohesionada i amb millors, més iguals i més sòlides oportunitats
de futur.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a apostar decididament i activament per mantenir
i consolidar el comerç tradicional de les Illes Balears com a
element vertebrador de la nostra societat, i a evitar la
construcció de més grans centres comercials prop de Palma que
destrueixen el territori i el petit i mitjà comerç.
35. El Parlament de les Illes Balears rebutja totes i cada una
de les retallades que el Govern de les Illes Balears ha realitzat
als consells insulars, i insta el Govern de les Illes Balears a
retirar la proposta de traspàs de gestió de la competència en
promoció turística i a presentar-la novament amb una dotació

econòmica suficient per tal de garantir-ne la correcta gestió als
consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè fomenti l'actualització, la reconversió i la
creació de productes turístics que incideixin amb la
diferenciació de la nostra destinació, que siguin sostenibles
medi ambientalment i que es desenvolupin fora de la temporada
alta.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i els
consells insulars que en el desenvolupament de la política
turística, dels reglaments, dels plans de qualitat i de la regulació
del tot inclòs prevists a la Llei de turisme de les Illes Balears,
siguin criteris prioritaris, concretats i quantificats l'increment, la
qualitat de l'ocupació laboral, la formació dels treballadors així
com l'allargament de la temporada turística.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar el catàleg de mesures i actuacions que
garanteixin l'aplicació del Programa de Garantia Juvenil a les
Illes, que justifiquin la despesa compromesa per aquest
programa el 2014, de 15 milions d'euros a favor dels joves en
atur de la nostra comunitat.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar urgentment el compromís d'acció a
favor dels aturats de llarga durada majors de 45 anys, amb un
programa extraordinari per atendre de manera prioritària els que
no reben cap prestació, via contractació directa per les
institucions públiques de les Illes per obres i serveis d'interès
general.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar per una correcta planificació per part de
l'Autoritat Portuària, d'acord amb les necessitats que plantegin
les institucions de cada illa i de cada ciutat, i a assegurar la
màxima transparència i acord en la presa de decisions sobre la
prestació de serveis i la construcció d'infraestructures en l'àmbit
dels recintes portuaris, especialment els ports de Palma, d'El
Molinar i d'Eivissa.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar l'execució, sense més demora, de les
inversions pendents de noves infraestructures i millora de les
existents referents a la depuració d'aigües, a la posada en marxa
de la xarxa de subministrament d'aigua de les dessaladadores, i
a iniciar el procés per al traspàs de la competència en matèria de
recursos hídrics als consells insulars, amb les màximes garanties
de qualitat, salubritat, higiene i equitat en el preu a tots els
ciutadans i ciutadanes per un igual.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment als acords del Consell
d'Eivissa relatius a la protecció de les illes de Sa Conillera i
Tagomago i a promoure totes aquelles mesures que siguin
necessàries per assegurar la sostenibilitat d'aquests espais
naturals, impedint-hi activitats hoteleres i assegurant que es
restitueixi el seu estat original, en el cas de Tagomago, respecte
de les actuacions urbanístiques sense autorització i altres
afectacions que s'hi han detectat en els últims anys.
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43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb caràcter d'urgència, exerceixi totes i
cadascuna de les accions necessàries, administratives, judicials
i polítiques, fent un front comú amb els partits polítics, les
plataformes, les ONG i les entitats cíviques per reclamar al
Govern de l'Estat que impedeixi les prospeccions petrolíferes a
les aigües de les Illes Balears; i a modificar la Llei
d'hidrocarburs per tal de prohibir futures prospeccions
petrolíferes i els sondejos sísmics a la mar Mediterrània
occidental.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir el manteniment de la titularitat i la gestió
pública dels aeroports de les Illes Balears, amb la màxima
capacitat de decisió estratègica, comercial, econòmica i
financera per part del Govern, dels Consells Insulars i amb la
participació de les entitats i associacions econòmiques i socials
més representatives.
45. El Parlament de les Illes Balears constata els greus
dèficits de connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears,
especialment en hivern, i insta el Govern de les Illes Balears a
reclamar del Ministeri de Foment que consensuï, pressuposti i
articuli totes les mesures polítiques, legals, comercials, de
tarifes i econòmiques necessàries per a una connectivitat
suficient quant a preu, rutes, horaris, capacitats i freqüències,
d'acord amb el Govern de les Illes Balears i els consells, tot
afavorint així la competitivitat de la nostra economia i la
igualtat d'oportunitats.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la connectivitat dels ciutadans i
ciutadanes de l'illa de Formentera desenvolupant la Llei de
transport marítim de les Illes Balears a través del reglament
previst que ha de permetre disposar d'un transport amb Eivissa
suficient i just en freqüències, horaris i preu.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
B)
D'acord amb el que es preveu als articles 178 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les següents propostes de
resolució derivades del debat sobre l'orientació política i de
govern de l'any 2014.
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'esforç fet per part
del Govern de les Illes Balears per fomentar i donar suport a la
projecció exterior de la cultura de les Illes Balears i a la cohesió
social entre illes. Així mateix, atès el centenari de la mort de
l'Arxiduc Lluís Salvador el proper any 2015, insta el Govern de
les Illes Balears a dur a terme esdeveniments culturals per
commemorar-ho. Finalment, el Parlament reconeix l'esforç dut
a terme pel Govern de les Illes Balears i pel Govern de l'Estat en
les obres d'adequació de les infraestructures de l'Arxiu del
Regne de Mallorca i del Museu de Mallorca, d'aquesta manera
la nostra comunitat autònoma disposa ara d'unes instalAlacions
pròpies del segle XXI.
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2. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'esforç realitzat
pel Govern de les Illes Balears en matèria d'inversions
educatives que s'ha fet aquesta legislatura, amb una inversió
total de 54 milions d'euros. Així mateix, l'insta a continuar
treballant en el seu manteniment i a millorar l'adequació a la
normativa vigent. El Parlament de les Illes Balears, valora
especialment la inversió en infraestructures educatives fetes a
Eivissa així com l'obertura de nous centres educatius.
3. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears quant a estudis universitaris, ja fa
dos anys que se subvencionen places de la residència del
campus per a alumnes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
4. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta del
Govern pels estudis universitaris destacant que s'ha establert un
doble grau ADE més dret, així com la implantació d'estudis de
turisme a Menorca.
5. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per adequar la formació permanent
del professorat a les necessitats actuals, dividint aquesta
formació amb un pla de formació amb 4 eixos principals, un
dels quals és cercar potenciar l'accés del professorat a
l'aprenentatge de l'anglès; dins aquest context, a més, el
Parlament de les Illes Balears constata la voluntat i la convicció
d'aquest govern de la necessitat de millorar el coneixement de
la llengua anglesa dels nostres estudiants definitivament
invertint 1,7 milions d'euros de pressupost per als auxiliars de
conversa, duplicant pràcticament el nombre d'aquests auxiliars.
6. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç realitzat
pel Govern de les Illes Balears per haver posat en marxa durant
el curs 2014/15 el CEIP de Sa Graduada de Maó amb totes les
reformes i ampliacions acabades.
7. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
proposta del Govern de les Illes Balears d'un pacte per a
l'educació amb la voluntat d'arribar a un consens per millorar la
qualitat de l'ensenyament, rebaixar el fracàs i l'abandonament
escolar i oferir als nostres alumnes una formació de qualitat per
competir en igualtat de condicions amb altres regions.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per a la implantació d'un
model d'ensenyament trilingüe.
9. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aprovació del projecte de la primera llei agrària de les Illes
Balears, fruit del diàleg i l'acord del Govern de la comunitat
autònoma amb les organitzacions professionals agràries, i insta
a la seva aprovació amb el màxim consens per dotar de nous
instruments al sector agrícola ramader de les Balears que facin
possible la seva competitivitat i continuïtat com a element
estratègic per al manteniment del territori amb una activitat
econòmica productiva.
10. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
gestions i actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes
Balears per manifestar el rebuig a les campanyes de prospecció
petrolífera i a les campanyes sísmiques que s'han projectat en
aigües pròximes a l'arxipèlag.
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11. El Parlament de les Illes Balears valora l'esforç que es fa
des del Govern de les Illes Balears en allò referent a la neteja de
les platges i cales de les nostres illes, incrementant un 122% el
pressupost destinat a aquesta actuació per tal de millorar
l'aspecte del litoral més proper als milers de residents i turistes
que durant els mesos d'estiu gaudeixen del sol i les platges
d'arreu de les Illes Balears. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears constata l'esforç del Govern de les Illes Balears per les
tasques dutes a terme a les nostres illes en el que fa referència
a la neteja de torrents, per tal de millorar-ne l'estat actual i
condicionar-los per evitar sempre que sigui possible, problemes
de desbordaments i inundacions durant les temporades de pluja.
12. El Parlament de les Illes Balears valora l'actuació per
part del Govern de les Illes Balears quant al pla de restauració
ambiental de la Serra de Tramuntana, un any després que es
declarés el major incendi forestal que han patit les nostres illes,
que va cremar unes 2.400 hectàrees, havent fet actuacions sobre
un total de 270 de les 300 hectàrees que estan considerades com
a prioritàries en el Pla de Restauració Ambiental de la Serra de
Tramuntana. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç que fa el Govern de les Illes Balears quant a
millores per prevenir els incendis forestals, havent invertit més
de dos milions d'euros en la incorporació de noves tecnologies
i en la modernització dels mitjans necessaris per tal d'evitar-los
al màxim.
13. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per l'aprovació de la Llei de
transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears
amb la qual es fixa, per primera vegada a la nostra comunitat,
una regulació autonòmica en matèria de transport terrestre, urbà
i interurbà adequada a les particularitats territorials de les
nostres illes.
14. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat
i la importància de la construcció per part del Govern de les
Illes Balears, de 14 habitatges de protecció pública a
Formentera, promoció demandada per l'illa de Formentera de
molts d'anys enrere, que s'oferiran en règim de lloguer.
15. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aprovació de la Llei d'ordenació i l'ús del sòl de les Illes
Balears, que dóna a les administracions municipals i insulars
una eina bàsica per a una ordenació i una gestió urbanístiques
eficients en el seu àmbit territorial, la utilització racional i
sostenible dels recursos naturals i la preservació del medi
natural i del paisatge. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears valora positivament que amb aquesta llei s'hagi arribat
a un consens polític en aproximadament el 80% del contingut
del text.
16. El Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància que suposa l'electrificació de tota la xarxa
ferroviària de l'illa de Mallorca, que ha acabat amb la dualitat
existent actualment, amb tot allò que això suposa. Així mateix,
constata la potenciació del transport públic de passatgers, amb
millores molt importants, que s'està duent a terme en aquesta
legislatura, amb una optimització dels recursos públics i el
creixement considerable del nombre de passatgers.

17. El Parlament valora positivament les importants mesures
posades en marxa per l'actual Govern de les Illes Balears contra
la possible actuació ilAlegal en matèria de transport terrestre de
passatgers, que perjudica la seguretat viària i la imatge turística
i que incideix negativament en l'economia dels professionals del
sector. Així, el Parlament de les Illes Balears constata la
importància de la implantació del
sistema de control tarifat integrat que du a terme el Consorci de
Transports de Mallorca, com una garantia més de sostenibilitat
del sistema de transport públic de passatgers.
18. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja la
mala gestió duta a terme pels responsables polítics de Serveis
Ferroviaris de Mallorca i el Consorci de Transports de Mallorca
a la passada legislatura, on, entre d'altres, desaprofitaren
recursos públics i no els destinaren a autèntiques necessitats en
la millora i la sostenibilitat del sistema de transport públic de
passatgers, com es realitza en la present legislatura.
19. El Parlament de les Illes Balears constata que l'aprovació
del Pla hidrològic de les Illes Balears és l'instrument bàsic per
aplicar una política de gestió dels nostres recursos hídrics
sostenible i racional, tot cercant l'equilibri entre la protecció dels
recursos i la satisfacció de la demanda, fomentant la
reutilització de les aigües depurades i evitant la sobreexplotació
dels aqüífers.
20. El Parlament de les Illes Balears constata la important
actuació del Govern per fomentar la transparència i la
participació en urbanisme amb la creació d'instruments que
possibiliten l'accés dels ciutadans a tota la informació
urbanística, com és el cas del mapa urbanístic de les Illes
Balears (MUIB) al portal web de SITIBSA.
21. El Parlament de les Illes Balears constata les millores
produïdes en la gestió dels camps de boies per fondejos i insta
el Govern a aprofundir en la política de conscienciació de la
importància de la preservació de les praderies de posidònia per
a la qualitat de les nostres aigües i platges i per a l'ecosistema
mari, en la implementació de mesures de control per evitar les
infraccions i en la sanció dels infractors.
22. El Parlament de les Illes Balears constata la bona
coordinació existent entre IBAVI i les associacions que agrupen
els afectats per desnonaments i insta el Govern a continuar
mantenint aquestes línies de colAlaboració i a implementar les
mesures necessàries per palAliar els efectes de les execucions
hipotecàries.
23. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
d'inversió fet pel Govern per dotar l'illa de Formentera d'aigua
potable i de qualitat, ampliant la dessaladora i millorant la xarxa
de distribució.
24. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la gestió duta a terme a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears en la qual, amb la meitat de
pressupost, ha estat possible augmentar la seva audiència de
forma considerable. Així mateix el Parlament de les Illes
Balears es congratula per l'aprovació recent del Mandat Marc de
l'Ens Públic, que garanteix la imparcialitat, la pluralitat i
veracitat informativa del mitjà de comunicació i per altra banda
potencia les diferents modalitats lingüístiques insulars de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tal i com estableix
l'Estatut d'Autonomia.
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25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant amb els consells insulars en
l'àrea de menors, al mateix temps que valora positivament
l'aprovació de convenis amb els distints consells insulars per la
lluita contra el maltractament infantil; i a continuar treballant
amb les polítiques de prevenció. Així mateix, el Parlament insta
el Govern de les Illes Balears a agilitar la construcció del nou
centre de menors a Son Tous, que permetrà comptar amb més
de 30 noves places d'internament.
26. El Parlament dels Illes Balears reconeix i valora molt
positivament la labor de les entitats sense ànim de lucre en
aquests anys de crisi i igualment constata el suport del Govern
a les entitats i institucions que treballen en l'àmbit de l'atenció
primària, mitjançant l'augment de mig milió d'euros més, fins
als 2,5 milions de la convocatòria de 2014 destinada a entitats
sense ànim de lucre per finançar serveis i programes que duguin
a terme amb persones en situació de vulnerabilitat econòmica i
social i amb necessitats especials. Així mateix, el Parlament
insta el Govern de les Illes Balears a continuar dedicant recursos
en la lluita contra la pobresa.
27. El Parlament dels Illes Balears constata la necessitat
d'ajudar les dones que pateixen o han patit violència de gènere
i la posada a la seva disposició dels serveis públics necessaris
per tirar endavant davant la dramàtica situació que han patit. En
aquest sentit valora molt positivament la posada en marxa del
projecte Ariadna d'acolliment i atenció integral a les dones
víctimes de violència de gènere que aposta per una atenció
personalitzada en cada cas i unifica dos casals anteriors per fer
un projecte més adaptat a les necessitats d'aquestes dones,
gràcies a l'acord signat entre l'IBAVI i la Conselleria de Família
i Serveis Socials.
28. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'increment de pressupost així com les millores
introduïdes durant els últims anys al Servei de
Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (SEDIAP) on
són atesos els infants menors de sis anys afectats per trastorns
o algun tipus de discapacitat, especialment amb l'increment de
sessions concertades i amb l'obertura dels serveis d'atenció
primerenca a Menorca. Així mateix, el Parlament insta el
Govern a continuar apostant per aquest servei. En aquest sentit,
el Parlament de les Illes Balears valora molt positivament
l'aposta del Govern de les Illes Balears per les persones amb
alguna discapacitat, amb la creació de 413 noves places, la qual
cosa reflecteix la prioritat d'aquest govern en l'increment del
pressupost respecte de l'any 2013 d'un 24%. El Parlament de les
Illes Balears vol agrair a les entitats que fan feina amb aquest
colA lectiu tota la feina que estan realitzant i l'exemplar actitud
davant situacions adverses, especialment la del deute de més de
10 milions d'euros de la passada legislatura.
29. El Parlament de les Illes Balears valora positivament les
dades de dependència dels primers sis mesos de 2014, que
reflecteixen que s'ha assolit un nou rècord en el nombre de
beneficiaris del sistema fins al moment: un total de 11.527
persones obtenen algun tipus de prestació de dependència, la
qual cosa suposa un increment del 16,6% respecte de la mateixa
data de 2013 i d'un 22,54% respecte de juliol de 2011. El
Parlament de les Illes Balears constata que pel que fa a les
persones pendents de rebre la prestació, es registra la dada més
baixa d'ençà que el sistema s'ha estabilitzat (final de 2010), amb
ja menys de 3.000 persones: 2.957. Aquesta xifra suposa una
davallada del 45,5% i, si es compara amb juliol de 2011, la
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disminució n'és del 59%. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant perquè el 2015 no hi hagi cap persona amb prestació
de dependència amb deute pendent a causa dels retards en el
pagament.
30. Pel que fa a l'àmbit de l'economia i la competitivitat i
responent demandes històriques dels sectors econòmics, el
Parlament de les Illes Balears manifesta la seva satisfacció per
l'aprovació d'unes lleis fruit d'un diàleg i consens amb les parts
implicades que recullen les necessitats i aportacions de sectors
essencials per al nostre teixit econòmic. En aquest sentit, el
Parlament valora molt positivament l'aprovació de la primera
Llei del joc i apostes de les Illes Balears, que regula de forma
moderna les necessitats del sector unint alhora, i de manera
efectiva, la protecció dels consumidors; l'aprovació de la Llei de
comerç, que suposa l'adaptació de les regulacions del comerç
balear a la realitat actual, i una nova eina per afrontar un futur
ple d'èxits, i l'aprovació de la Llei de mines, que dóna
compliment a una promesa electoral, igual que les altres lleis
anteriors.
31. El Parlament de les Illes Balears valora i dóna suport a
la iniciativa del Govern de les Illes Balears per a la implantació
del gas natural a Menorca mitjançant el procediment de
concurrència, amb una comissió consultiva en la qual participen
els grups polítics del Parlament i també el consell insular per
aconseguir el màxim acord i consens entorn a aquesta actuació.
32. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
actuacions realitzades pel Govern de les Illes Balears per donar
resposta al canvi climàtic, la reducció de la dependència
energètica i la disminució dels combustibles fòssils amb
l'aprovació del primer Pla d'Energies Renovables i Eficiència
Energètica; i l'aprovació, per part del Govern d'Espanya, del
primer Règim d'Energies Renovables de Balears, que faciliten
la implantació de noves instalAlacions eòliques i fotovoltaiques.
En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància de la implantació progressiva de vehicles elèctrics
o menys contaminants, tant en el transport públic com en el
privat, fomentant a més, com fa l'actual Govern de les Illes
Balears, el desenvolupament dels punts de càrrega elèctrica per
a vehicles. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
valora la feina del Govern de les Illes Balears pel que fa a la
mobilitat sostenible, en especial per haver aconseguit signar
amb l'IDAE un conveni amb una dotació econòmica de 2
milions d'euros per a la instalAlació de 2.000 punts de càrrega
del vehicle elèctric.
33. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'evolució de la reducció de l'atur per 23 mesos
consecutius i els 17 mesos consecutius de generació d'ocupació
neta. D'altra banda, en termes interanuals la xifra de cotitzants
a la Seguretat Social a les Illes Balears va augmentar un 3,73%.
Així mateix a les Illes Balears duim 12 mesos baixant l'atur de
llarga durada.
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34. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'augment de la confiança empresarial, senyal inequívoca de la
marxa actual de l'economia i la confiança en un futur que es veu
amb optimisme, una confiança empresarial que augmenta a totes
les Illes i a tots els sectors. Prova d'això és el considerable
augment que fa que Balears lideri el nombre d'autònoms en el
sector de la construcció, on creix vuit vegades més que el
conjunt d'Espanya; i al mateix temps que el nombre de societats
mercantils constituïdes a les Illes Balears creix i el nombre de
societats mercantils en dissolució disminueix.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el senyal de TOT a totes les zones on no
arriben els radiodifusors, com ara zones aïllades i zones sense
cobertura de les Illes Balears. Així mateix, insta el Govern de
les Illes Balears a establir mecanismes de coordinació per
facilitar la instalAlació d'antenes de telefonia mòbil que millorin
la cobertura a les Illes.
36. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aposta del Govern de les Illes Balears mitjançant el SOIB per
tots els programes de formació i accions formatives que es duen
a terme a totes les nostres illes per als colAlectius més
vulnerables, per a persones en greu risc d'exclusió social i amb
possibilitats d'inserció laboral, seguint amb la tasca ja iniciada
des del començament de legislatura per afavorir aquests sectors.
En total, el SOIB ha atès més de 33.000 persones i ha organitzat
més de 1.400 accions formatives.
37. El Parlament de les Illes Balears valora que mitjançant
el Pla d'Ocupació de les Illes Balears 2014-2017 que va aprovar
el Govern es continuï augmentant la partida pressupostària per
tal de generar i mantenir llocs de feina en els colAlectius més
vulnerables: joves, dones, majors de 45 anys i persones en
situació d'atur de llarga durada. Es demostra la intensificació per
part del Govern de continuar creant llocs de
feina i de fomentar els contractes estables. El Parlament de les
Illes Balears valora molt positivament que es tracti d'un pla
d'ocupació consensuat amb la majoria d'agents socials.
38. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que tenen els joves per al Govern de les Illes Balears, així com
la lluita decidida contra l'atur juvenil, amb la implantació de
mesures com la Garantia Juvenil, la reserva del 50% de les
places de tots els cursos de formació del SOIB, els certificats de
professionalitat, etc., que es tradueix en una partida de 37
milions d'euros per a aquest colAlectiu dins el Pla d'Ocupació de
les Illes Balears. Així mateix, es constaten 27 mesos
consecutius de reducció de l'atur juvenil a les Illes Balears.
39. El Parlament de les Illes Balears constata la seva
satisfacció pel canvi de tendència que ha experimentat
l'economia balear, establint un creixement del 2,1% per a l'any
2015, amb un creixement que no es donava des de 2007. Aquest
creixement reflecteix el bon comportament de tots els sectors i
l'augment de les contractacions sobretot en agricultura,
hostaleria i indústria, així com la recuperació del sector de la
construcció.

40. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per als colAlectius més vulnerables
que continuen sense trobar un lloc de feina, com ara la partida
de 12 milions d'euros contemplada en el Pla d'Ocupació per a
aquells colAlectius majors de 45 anys en situació d'atur de llarga
durada.
41. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel compromís del Govern amb les seves propostes
i que la presentació de la reforma de la Llei electoral de les Illes
Balears, en la línia de la necessària austeritat i eficiència de la
despesa pública, estalviï, mitjançant la reducció de diputats i la
proporcional reducció dels grups parlamentaris, assignacions i
dietes, a més del canvi de sou a dietes dels diputats, i permeti,
tot plegat, un estalvi, com a mínim, d'11 milions per legislatura.
42. El Parlament de les Illes Balears constata el compliment
per part del Govern de l'Estat de reivindicacions històriques de
les nostres illes, com ara la delimitació de Formentera dins la
Llei de costes i el traspàs del Lazareto de Menorca.
43. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de la comunitat autònoma de les Illes Balears és el que més i
millor ha avançat a l'Índex de Transparència Internacional, en
passar d'una valoració el 2010 de 56 sobre 100 a una altra de 93
sobre 100 el 2014, tot gràcies a les reformes i a l'esforç per a la
transparència en l'exercici del poder públic.
44. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la necessària reducció del sector públic a la
nostra comunitat autònoma, liderat per la reducció de 113 de les
empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la qual cosa ha permès un estalvi de 352 milions
d'euros a les arques públiques sufragades per tots els ciutadans.
Així mateix, el Parlament constata que la posada en marxa de la
Central de compres, ha suposat un estalvi de 1,7 milions d'euros
en la centralització de contractes.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme totes aquelles mesures que siguin
necessàries per tal de tenir una administració pública més
modernitzada, amb la simplificació dels seus procediments i la
integració de les noves tecnologies per donar més eficàcia i
rapidesa a les gestions ciutadanes. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears reconeix l'esforç dels funcionaris de
l'Administració Pública en una situació especialment
complicada i la millora que suposa per a les seves condicions
laborals el primer Pla d'igualtat i el Decret de teletreball
aprovats pel Govern de les Illes Balears.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè continuï impulsant polítiques de
coordinació entre els municipis de les Illes Balears, per tal de
tenir una policia local més efectiva i amb més recursos.
47. El Parlament de les Illes Balears constata que la millora
del producte turístic, duta a terme per part del Govern de les
Illes Balears i els consells insulars, mitjançant la realització
d'esdeveniments esportius, gastronòmics i culturals, entre
d'altres, actua com un incentiu més per tal d'allargar la
temporada turística, alhora que és de gran interès com a
promoció de cadascuna de les Illes.
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48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar la Llei de mecenatge, amb bonificacions
a les taxes, així com també a l'impost de patrimoni per a totes
aquelles persones que donin suport econòmic als nostres
esportistes, per incentivar, un cop més, la colAlaboració
públicoprivada en matèria esportiva.
49. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'aprovació provisional del Pla de reconversió
integral de la Platja de Palma, consensuat amb les associacions
de veïns, l'Associació Hotelera de Platja de Palma i l'oferta
complementària, que juntament amb la Llei del turisme i els
decrets llei ha suposat l'empenta definitiva a la inversió a la
Platja de Palma amb la seguretat jurídica necessària perquè la
destinació pugui reposicionar-se i convertir-se en una destinació
turística d'alt valor afegit, amb la reforma fins a data d'avui de
27 hotels que han incrementat la seva categoria, en passar, 11
d'aquests, de 3 a 4 estrelles, a més de la presentació de quatre
projectes de nous hotels de 4 i 5 estrelles que suposen 100
milions d'euros d'inversions i la solAlicitud de reformes i
increments de categoria d'altres hotels de la dita zona per valor
de 40 milions d'euros.
50. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears en la seva feina enèrgica i
contundent per lluitar contra fets puntuals que pel seu ressò
mediàtic fan malbé injustament la imatge turística de Balears.
Així mateix el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a continuar treballant per tal que les
infraestructures turístiques de les nostres illes continuïn
modernitzant-se de manera que Balears sigui focus de turisme
de civisme i alta qualitat, fugint així de models incapaços de fer
front als nostres competidors de l'arc mediterrani com són
Turquia, Marroc, Egipte...
51. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
duta a terme pel Govern de les Illes Balears en referència a
l'elaboració de l'esborrany del decret que desenvolupa la Llei de
turisme 8/2012, només dos anys desprès de la seva entrada en
vigor, fet que contrasta amb els 12 anys de mancança de
reglament des de l'aprovació de l'anterior Llei general de
turisme 2/1999. Així mateix el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç consensuador reflectit al nou reglament que
incorpora la gran majoria de les aportacions que han realitzat els
diferents subsectors turístics i que continua apostant per la
qualitat, la competitivitat i el reposicionament de totes les
empreses turístiques de les Illes Balears com a destinació
turística.
52. El Parlament de les Illes Balears constata els bons
resultats de les mesures per millorar la gestió en els ports de
titularitat autonòmica posades en marxa durant aquesta
legislatura, així com les inversions en diferents ports
autonòmics anunciades pel president del Govern de les Illes
Balears.
53. El Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància i insta a continuar amb l'aplicació de noves
bonificacions en les taxes aeroportuàries, iniciada en la present
legislatura, en els aeroports de la nostra comunitat autònoma,
com promou l'actual Govern de les Illes Balears. Així mateix,
insta el Govern de l'Estat que s'apliqui la bonificació per
residència no peninsular al preu final del bitllet en el transport
aeri.

11145

54. El Parlament de les Illes Balears demana que es
compensi la nostra comunitat autònoma pel fet que gran part de
les inversions estratègiques en matèria de transport intermodal
van a càrrec dels pressuposts generals de l'Estat i no tenen
equivalent d'inversió en els territoris no peninsulars com les
Illes Balears, atès que l'eix bàsic de la connectivitat del resident
insular en matèria de transport intermodal és el transport aeri i
el marítim.
55. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
defensa de la titularitat pública dels aeroports de la nostra
comunitat autònoma i d'un model de gestió aeroportuària més
descentralitzada, amb la màxima participació d'institucions
pròpies i d'agents socioeconòmics de la nostra comunitat, per
desenvolupar estratègies aeroportuàries pròpies, més adequades
a les necessitats i particularitats de cada aeroport i de la realitat
insular, tal com reclama també el Govern de les Illes Balears.
56. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de l'OSP Menorca-Madrid per a la millora de la connectivitat de
l'illa de Menorca, posada en marxa durant aquesta legislatura,
en fer possible comptar amb un servei en condicions de
regularitat de vols, horaris, qualitat i tarifes més assequibles.
57. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per a l'elaboració del Pla Integral de
les Illes Balears 2015-2025, que estableix les estratègies a llarg
termini, les tàctiques o els elements a mig termini i les accions
a curt termini, projectant una visió a 10 anys, per continuar
afavorint el turisme i donar continuïtat al treball iniciat per
l'anterior PITIB 2015-2025. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears valora positivament que el PITIB 2015-2025 es
correspongui amb una decisió estratègica compartida en la seva
majoria pel sector empresarial turístic balear d'actuar, entre
d'altres, en tres objectius: recuperació del turisme nacional,
enfortiment del binomi turisme i esport i lluita contra
l'estacionalitat.
58. El Parlament de les Illes Balears valora l'esforç del
Govern de les Illes Balears per tal de desbloquejar les obres del
Palau de Congressos i el treball que es realitza per tal que
estigui finalitzat el mes de juliol de 2015.
59. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la ferma
reivindicació del Govern de les Illes Balears per a incloure la
compensació dels sobrecostos de la insularitat com a criteri de
repartiment dels fons de la Unió Europea per al període
2014-2020 destinats a les Balears; i que els reglaments que
regulen la concessió dels fons europeus tenguin en compte i
compensin els desavantatges naturals i permanents com és la
insularitat.
60. El Parlament de les Illes Balears constata que la política
rigorosa, responsable i de control dels comptes públics ha
assegurat la supervivència dels serveis públics essencials en
educació, salut i serveis socials. Així mateix, el Parlament
constata que el deute públic ha crescut un 46,8% aquesta
legislatura, a causa de la conversió de més de 1.600 milions
d'euros de deute comercial en deute financer, enfront del 125%
de creixement de la legislatura passada.
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61. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de l'aprovació, des del consens, de la Llei de finançament dels
consells insulars, llei que haurà suposat aportar 39,6 milions
més per al finançament dels consells insulars, donar estabilitat
als seus ingressos en funció de variables objectives i participar
dels increments d'ingressos de la comunitat.
62. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que
està fent el Govern de les Illes Balears en intentar renegociar i
prorrogar els 157 milions d'euros en projectes d'inversions
estatutàries amb l'objectiu d'evitar la seva devolució al Govern
de l'Estat, atès que l'anterior govern els va dedicar a despesa
corrent. Així mateix, el Parlament lamenta que Balears mai no
ha estat a la mitjana d'inversió pública de l'Estat, però constata
que quan més a prop hi ha estat, ha estat en els exercicis de
2013 i 2014, quan es va quedar a 74,82 i 74,51 i per habitant
per davall de la mitjana estatal. A més, constata que l'actual
sistema de finançament de les comunitats autònomes continua
deixant Balears a la cua del finançament, suposa un retrocés
quant a ràtio d'autonomia financera, no s'acomoda als cicles
econòmics ni garanteix un mateix finançament dels serveis
bàsics essencials per a totes les comunitats.
63. El Parlament de les Illes Balears constata que els
successius mecanismes extraordinaris de pagament a proveïdors
han suposat injectar més de 1.344 milions d'euros a l'economia
de Balears, un important estímul econòmic per a les nostres
illes, i haver posat al dia els deutes pendents amb els consells
insulars i ajuntaments. A més, l'adhesió al Fons de Liquiditat
Autonòmica, ha suposat un estalvi de 142 milions d'euros en
interessos en el període 2012-2014.
64. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament la reforma fiscal anunciada pel Govern de les Illes
Balears que suposa una reducció dels tributs directes per tal de
tornar als ciutadans part de l'esforç realitzat aquests anys i
apuntalar i estimular el creixement econòmic. Així mateix,
constata que el rigor i l'esforç en les polítiques públiques dels
anys passats han permès ara poder disminuir la pressió fiscal
sobre els ciutadans amb unes propostes que suposen un efecte
de 60 milions d'euros per a les butxaques dels ciutadans, que
sumat a la rebaixa fiscal estatal es tradueixen en 250 milions
d'euros.
65. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament la reducció en l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, amb una reducció generalitzada dels tipus
autonòmics per a tots els contribuents i l'increment dels mínims
personals i familiars en l'àmbit de la discapacitat, de les
persones majors i de les famílies amb fills. Així mateix, valora
molt positivament que s'incrementi el mínim exempt en l'impost
sobre el patrimoni i la reducció de la quota, així com la reducció
d'un 20% en l'impost sobre transmissió de vehicles que s'amplia
a un 50% per a vehicles de més de 10 anys i el 100% per a
vehicles de més de 25 anys. De la mateixa manera, el Parlament
valora molt positivament la reducció del 20% de l'impost de
successions i donacions a les herències entre germans i a favor
de nebots i la reducció del 15% qualsevol que sigui el seu
parentiu o fins i tot sense relació de parentiu. Així mateix,
valora el tracte fiscal més favorable per a operacions de donació
d'habitatge a canvi d'aliments i manutenció.

66. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament les tres noves deduccions fiscals anunciades pel
Govern de les Illes Balears: deducció per a estudi d'idiomes
estrangers, deducció en la quota per a inversions en energies
renovables i deducció en les inversions en I+D+I i la bonificació
del 100% de les taxes administratives autonòmiques vinculades
a l'inici o l'ampliació de les activitats
econòmiques, així com les de revisió de graus de discapacitat i
dependència, a més d'una bonificació general del 20% per a la
resta de taxes administratives excepte les de joc i ports.
67. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l'actuació
duta a terme per la Conselleria de Salut amb el desplaçament de
metges especialistes des de l'hospital de referència de Son
Espases a Menorca i Eivissa, fet que ha millorat l'atenció en
evitar el trasllat dels pacients menorquins i els seus familiars; i
insta el Govern a donar continuïtat i ampliar aquesta iniciativa.
68. El Parlament de les Illes Balears constata el compromís
del Govern de les Illes Balears per atendre les necessitats de les
persones que pateixen algun tipus de trastorn mental. Insta el
Govern de les Illes a continuar considerant el tercer sector com
una peça imprescindible en la millora de la qualitat de vida de
les persones que sofreixen una malaltia mental, avançant cap a
un model de concertació de serveis, proporcionant així una
major estabilitat a les entitats que treballen en aquest àmbit a
Balears, tenint en compte que el desenvolupament de polítiques
en aquesta àrea redunda en un menor nombre d'ingressos i una
millora de la qualitat de vida dels pacients.
69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar la tramitació per a la posada en marxa a
les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, respectivament,
del servei d'oncologia radioteràpica tan desitjada per la població
i que com més aviat millor sigui una realitat per tal d'evitar que
els malalts i els seus acompanyants s'hagin de desplaçar a
Mallorca per rebre tractament.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears a millorar
les ràtios d'activitat assistencial que reduirà en benefici de la
població en general i de manera particular a tots aquells que fan
ús del sistema sanitari públic.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en el sistema de borsa única
per a la selecció del personal sanitari i de serveis del sistema
sanitari públic, com la millor eina perquè els treballadors puguin
accedir als llocs de feina del Servei de Salut, en un procés on la
transparència, el mèrit i la capacitat han de ser l'eix de les
polítiques de contractació i han de permetre agilitar tot els
procés de contractació de personal eventual.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb els professionals sanitaris i els seus
representants el desbloqueig de la carrera professional que
s'haurà de materialitzar sota tres eixos fonamentals: la formació,
l'activitat i la competència i el fet d'assolir uns compromisos
d'activitat.
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73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar apostant perquè l'Institut d'Investigació
Sanitària de Palma (IDISPA) sigui un referent a totes les
activitats d'investigació sanitària que es desenvolupen a la
nostra comunitat autònoma.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la modificació de la normativa
d'ordenació farmacèutica, adaptada a la nova realitat de la
comunitat autònoma, pel que fa a la demanda d'assistència
farmacèutica i als criteris que determinin la planta farmacèutica
a la realitat de les necessitats de la població i a l'adaptació de les
bases concursals a l'experiència i a la nova realitat existent dels
professionals farmacèutics.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la posada en marxa amb els recursos humans i
materials suficients per desenvolupar un programa de detecció
i triatge de càncer de còlon i recte a la població diana de les Illes
Balears.
76. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l'actuació
duta a terme per la Conselleria de Salut pel que fa a les
actuacions davant casos sospitosos d'ebola, i insta el Govern de
les Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears a
continuar en aquesta política de prevenció i d'atenció millorant
sens dubte tota la formació i els mitjans tècnics per tal que
l'encomiable tasca desenvolupada fins ara per tots els
professionals sanitaris sigui tan segura i eficient com sigui
possible.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
C)
D'acord amb el que es preveu als articles 178 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta les següents propostes de resolució
derivades del debat sobre l'orientació política i de govern de
l'any 2014.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar la sobirania fiscal de les Illes i a corregir
el desequilibri històric en el nostre finançament mitjançant la
negociació amb el Govern de l'Estat d'un concert econòmic
solidari que suposi, entre d'altres, un limit màxim del
4% del PIB en l'aportació de les Illes a l'Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears declara que qualsevol
reforma de la llei electoral ha de tenir com a objectiu millorar la
democràcia i, per tant, augmentar la representativitat, la
pluralitat i la proporcionalitat de les normes electorals, de la
manera més eficaç i eficient possible. En qualsevol cas, una
eventual modificació de la llei electoral promourà la supressió
del topall del 5% dels vots per accedir al Parlament i substituirà
el mètode d'Hondt d'assignació d'escons per un altre de més
proporcional (com ara el mètode de Sainte Lague). Precisament
en aquest sentit d'eficàcia i l'eficiència dels processos electorals,
les trameses de correu massives sufragades amb recursos
públics es limitaran a una per llar, en la qual s'inclourà la
informació de totes les candidatures que s'hi presentin.

77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la implantació d'un model
sociosanitari que aconsegueix millorar l'atenció i la qualitat de
vida dels pacients crònics avançats i una major eficiència dels
serveis que es presten als centres sociosanitaris.

3. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme modificacions legislatives que promoguin la participació
directa dels ciutadans en la presa de decisions, una llei de
consultes populars que garanteixi el dret a decidir de les Illes
Balears en totes les matèries d'interès, inclosa la seva sobirania
i insta el Govern a afavorir la participació de la societat.

78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb el procés de la posada en marxa de
tots els serveis al nou hospital de Can Misses de manera
progressiva i sempre sota criteris sanitaris que garanteixin en tot
moment una assistència sanitària de qualitat.

4. El Parlament de les Illes Balears promourà la reforma del
Reglament de la cambra per fer incompatible l'acumulació de
sous en situació de dedicació exclusiva o plena, de forma
equiparable al règim que ja s'aplica als funcionaris de
l'administració autonòmica.

Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

5. El Parlament de les Illes Balears es pronuncia totalment
en contra de l'actual procés de privatització d'AENA i insta el
Govern de les Illes Balears a posar en marxa tots els instruments
a l'abast, inclosa la via judicial, per aturar aquesta privatització
que clarament perjudica els interessos dels ciutadans d'aquestes
illes, i a treballar, conjuntament amb el Ministeri de Foment, per
paralitzar aquest procés, obrir una via de diàleg i negociació
amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, agents socials
i resta de grups parlamentaris perquè qualsevol canvi tengui el
màxim consens possible i reclamar la cogestió aeroportuària.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar davant l'Estat, amb caràcter urgent, la
modificació de l'OSP entre illes per tal d'implantar la tarifa
única i universal d'uns 30 euros per trajecte, tal com han
proposat plataformes i consells insulars.
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la redacció immediata d'un pla industrial,
juntament amb els agents econòmics i socials, que suposi un
impuls i un estímul al sector industrial. En especial es
consideraran estratègics els sectors industrials de la societat del
coneixement, l'agroalimentari i l'audiovisual.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en valor i a estudiar, amb els diversos
sectors, l'economia digital, per tal de donar un impuls clar i
decidit a la societat del coneixement al si de la pròpia
administració i als sectors privats, tot i reconeixent que internet
és economia de futur.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
implementació de polítiques que impulsin un turisme de més
valor afegit i a la reconversió d'aquelles zones turístiques
madures i/o obsoletes, el creixement ha de ser en qualitat, no en
quantitat.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb el mandat estatutari en promoció
turística, segons el qual aquesta és una competència pròpia dels
consells insulars, a través d'una dotació econòmica i de recursos
de la CAIB suficient perquè la gestió des dels governs de
cadascuna de les illes sigui factible i esdevengui un autèntic
motor de la promoció de cada una de les destinacions turístiques
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconduir i estimular el sector de la construcció lligat a la
rehabilitació, l'eficiència energètica i el subsector del moble. En
aquest sentit s'evitarà caure en la hipertrofia de la construcció
que ens dugué al desastre de 2007.
12. El Parlament de les Illes Balears constata les
conseqüències socials de l'actual situació de crisi i que cada
vegada hi ha més dificultats de poder cobrir les necessitats
bàsiques per viure, per tant es compromet a avançar cap a la
renda bàsica garantida, tal com està recollit a l'actual Llei de
serveis socials i al Decret de cartera de serveis socials.
13. El Parlament de les Illes Balears constata que a la
comunitat autònoma hi ha més de 16.000 persones que no tenen
dret a la targeta sanitària en aplicació Reial Decret Llei 16/2012,
de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de
les seves prestacions, i insta el Govern de les Illes Balears a
retornar el dret de poder solAlicitar la targeta sanitària a totes les
persones residents a les Illes Balears i empadronades a
qualsevol municipi de la comunitat autònoma independentment
de la seva situació de residència administrativa, i alhora a
suprimir dels pressuposts per a 2015 la taxa de la targeta
sanitària.

deixi de pagar uns doblers que han de ser retornats pel mateix
Govern a través de la Conselleria de Salut.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en la seva gestió prioritzi la cobertura de les
baixes del personal sanitari, que promogui l'obertura de llits i
quiròfans a la sanitat pública per fer front a les actuals llistes
d'espera, i, si és necessari, la contractació de personal sanitari.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, d'acord amb les associacions de malalts
de les Illes Balears, una residència vinculada a l'Hospital de Son
Espases per atendre les necessitats d'hostatge dels malalts de
curta i llarga durada i els seus familiars.
17. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu respecte
al procés d'elaboració d'un Pacte per l'Educació de les Illes
Balears (materialitzat en la Declaració de Ses Salines, dia 27
d'agost de 2014) que duen a terme les plataformes ciutadanes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i alhora manifesta la
voluntat de participar-hi quan aquestes així ho solAlicitin per tal
d'implicar la cambra legislativa, on resideix la sobirania
popular, i els diputats i partits que la integren, en aquest
ambiciós i necessari projecte colAlectiu.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar tots els recursos contra les sentencies del
TSJIB que anulAlen el Decret 15/2013, de 19 d'abril, pel qual es
regula el tractament integrat de les llengües als centres docents
no universitaris de les Illes Balears, i a suspendre les ordres i
instruccions del seu desenvolupament, per tal d'aportar seguretat
jurídica i estabilitat pedagògica a les escoles de les Illes Balears.
19. El Parlament insta el Govern i particularment les
conselleries de Turisme i d'Economia a desenvolupar mesures
polítiques que evitin les pràctiques de finançarització i
especulació entorn a l'economia turística, per prevenir situacions
com el recent tancament de l'Hotel Delta (Llucmajor).
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la recepció dels actuals canals de la
Corporació Catalana, TV3, 3134 i Súper 3133, i alhora a
reclamar de l'Estat central la consideració específica de
comunitat amb llengua pròpia, per mantenir els actuals dos
múltiplex.
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

14. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'aplicació del
copagament que han d'efectuar els pensionistes per accedir a
medicaments receptats des del sistema de la sanitat pública i,
per tant, insta el Govern de les Illes Balears que, amb l'objectiu
que els pensionistes no hagin de desemborsar uns doblers que
no els correspon pagar per l'adquisició de medicaments, a la
recepta electrònica s'incorporin mecanismes de lectura
informàtica que permetin reconèixer quan el pensionista ja ha
arribat a la quantia màxima que estableix el reial decret llei i

RGE núm. 9634/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern en matèria de
participació ciutadana. (Mesa de 23 d'octubre de 2014).
Palma, a 23 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, aprovà les següents Resolucions
derivades del Debat sobre l'orientació política general del
Govern.
Palma, a 12 de novembre de 2014
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de millora dels resultats educatius
de la nostra comunitat autònoma a l'objecte d'avançar en els
índexs d'èxit escolar i de lluitar contra l'abandonament
prematur. Aquest pla contemplarà la formació del professorat,
l'autonomia de centres i programes d'atenció a la diversitat i al
suport escolar.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que l'alumnat procedent de famílies amb
situació de vulnerabilitat pugui realitzar dues menjades al dia en
els centres escolars durant tot l'any, així com a convocar en
temps i forma i a pagar durant el curs escolar que correspongui,
les beques i els ajuts que millorin les condicions de l'alumnat
més desfavorit.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar la taxa per l'emissió de la targeta
sanitària individual.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el compromís definit en el Pla
d’Ocupació de les Illes Balears 2014-2017 i contemplat a
l’objectiu 3, acció 3.5.2.3, de “Renda d’Inserció Laboral”, que
s’està concretant dins la Mesa Social Tripartida a través de la
Comissió de Coordinació i Desenvolupant al mateix pla.
5. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'esforç fet per
part del Govern de les Illes Balears per fomentar i donar suport
a la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears i a la
cohesió social entre illes. Així mateix, atès el centenari de la
mort de l'Arxiduc Lluís Salvador el proper any 2015, insta el
Govern de les Illes Balears a dur a terme esdeveniments
culturals per commemorar-ho. Finalment, el Parlament reconeix
l'esforç dut a terme pel Govern de les Illes Balears i pel Govern
de l'Estat en les obres d'adequació de les infraestructures de
l'Arxiu del Regne de Mallorca i del Museu de Mallorca,
d'aquesta manera la nostra comunitat autònoma disposa ara
d'unes instalAlacions pròpies del segle XXI.
6. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'esforç realitzat
pel Govern de les Illes Balears en matèria d'inversions
educatives que s'ha fet aquesta legislatura, amb una inversió
total de 54 milions d'euros. Així mateix, l'insta a continuar

treballant en el seu manteniment i a millorar l'adequació a la
normativa vigent. El Parlament de les Illes Balears valora
especialment la inversió en infraestructures educatives fetes a
Eivissa així com l'obertura de nous centres educatius.
7. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears quant a estudis universitaris, ja fa
dos anys que se subvencionen places de la residència del
campus per a alumnes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
8. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta del
Govern pels estudis universitaris destacant que s'ha establert un
doble grau ADE més dret, així com la implantació d'estudis de
turisme a Menorca.
9. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per adequar la formació permanent
del professorat a les necessitats actuals, dividint aquesta
formació amb un pla de formació amb 4 eixos principals, un
dels quals és cercar potenciar l'accés del professorat a
l'aprenentatge de l'anglès; dins aquest context, a més, el
Parlament de les Illes Balears constata la voluntat i la convicció
d'aquest govern de la necessitat de millorar el coneixement de
la llengua anglesa dels nostres estudiants definitivament
invertint 1,7 milions d'euros de pressupost per als auxiliars de
conversa, duplicant pràcticament el nombre d'aquests auxiliars.
10. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per haver posat en
marxa durant el curs 2014/15 el CEIP de Sa Graduada de Maó
amb totes les reformes i ampliacions acabades.
11. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
proposta del Govern de les Illes Balears d'un pacte per a
l'educació amb la voluntat d'arribar a un consens per millorar la
qualitat de l'ensenyament, rebaixar el fracàs i l'abandonament
escolar i oferir als nostres alumnes una formació de qualitat per
competir en igualtat de condicions amb altres regions.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per a la implantació d'un
model d'ensenyament trilingüe.
13. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aprovació del projecte de la primera llei agrària de les Illes
Balears, fruit del diàleg i l'acord del Govern de la comunitat
autònoma amb les organitzacions professionals agràries, i insta
a la seva aprovació amb el màxim consens per dotar de nous
instruments al sector agrícola ramader de les Balears que facin
possible la seva competitivitat i continuïtat com a element
estratègic per al manteniment del territori amb una activitat
econòmica productiva.
14. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
gestions i actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes
Balears per manifestar el rebuig a les campanyes de prospecció
petrolífera i a les campanyes sísmiques que s'han projectat en
aigües pròximes a l'arxipèlag.
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15. El Parlament de les Illes Balears valora l'esforç que es fa
des del Govern de les Illes Balears en allò referent a la neteja de
les platges i cales de les nostres illes, incrementant un 122% el
pressupost destinat a aquesta actuació per tal de millorar
l'aspecte del litoral més proper als milers de residents i turistes
que durant els mesos d'estiu gaudeixen del sol i les platges
d'arreu de les Illes Balears. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears constata l'esforç del Govern de les Illes Balears per les
tasques dutes a terme a les nostres illes en el que fa referència
a la neteja de torrents, per tal de millorar-ne l'estat actual i
condicionar-los per evitar sempre que sigui possible problemes
de desbordaments i inundacions durant les temporades de pluja.
16. El Parlament de les Illes Balears valora l'actuació per
part del Govern de les Illes Balears quant al pla de restauració
ambiental de la Serra de Tramuntana, un any després que es
declarés el major incendi forestal que han patit les nostres illes,
que va cremar unes 2.400 hectàrees, havent fet actuacions sobre
un total de 270 de les 300 hectàrees que estan considerades com
a prioritàries en el Pla de Restauració Ambiental de la Serra de
Tramuntana. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç que fa el Govern de les Illes Balears quant a
millores per prevenir els incendis forestals, havent invertit més
de dos milions d'euros en la incorporació de noves tecnologies
i en la modernització dels mitjans necessaris per tal d'evitar-los
al màxim.
17. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per l'aprovació de la Llei de
transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears
amb la qual es fixa, per primera vegada a la nostra comunitat,
una regulació autonòmica en matèria de transport terrestre, urbà
i interurbà adequada a les particularitats territorials de les
nostres illes.
18. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat
i la importància de la construcció per part del Govern de les
Illes Balears, de 14 habitatges de protecció pública a
Formentera, promoció demandada per l'illa de Formentera de
molts d'anys enrere, que s'oferiran en règim de lloguer.
19. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aprovació de la Llei d'ordenació i l'ús del sòl de les Illes
Balears, que dóna a les administracions municipals i insulars
una eina bàsica per a una ordenació i una gestió urbanístiques
eficients en el seu àmbit territorial, la utilització racional i
sostenible dels recursos naturals i la preservació del medi
natural i del paisatge. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears valora positivament que amb aquesta llei s'hagi arribat
a un consens polític en aproximadament el 80% del contingut
del text.
20. El Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància que suposa l'electrificació de tota la xarxa
ferroviària de l'illa de Mallorca, que ha acabat amb la dualitat
existent actualment, amb tot allò que això suposa. Així mateix,
constata la potenciació del transport públic de passatgers, amb
millores molt importants, que s'està duent a terme en aquesta
legislatura, amb una optimització dels recursos públics i el
creixement considerable del nombre de passatgers.
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21. El Parlament valora positivament les importants mesures
posades en marxa per l'actual Govern de les Illes Balears contra
la possible actuació ilAlegal en matèria de transport terrestre de
passatgers, que perjudica la seguretat viària i la imatge turística
i que incideix negativament en l'economia dels professionals del
sector. Així, el Parlament de les Illes Balears constata la
importància de la implantació del sistema de control tarifat
integrat que du a terme el Consorci de Transports de Mallorca,
com una garantia més de sostenibilitat del sistema de transport
públic de passatgers.
22. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja la
mala gestió duta a terme pels responsables polítics de Serveis
Ferroviaris de Mallorca i el Consorci de Transports de Mallorca
a la passada legislatura, on, entre d'altres, desaprofitaren
recursos públics i no els destinaren a autèntiques necessitats en
la millora i la sostenibilitat del sistema de transport públic de
passatgers, com es realitza en la present legislatura.
23. El Parlament de les Illes Balears constata que l'aprovació
del Pla hidrològic de les Illes Balears és l'instrument bàsic per
aplicar una política de gestió dels nostres recursos hídrics
sostenible i racional, tot cercant l'equilibri entre la protecció dels
recursos i la satisfacció de la demanda, fomentant la
reutilització de les aigües depurades i evitant la sobreexplotació
dels aqüífers.
24. El Parlament de les Illes Balears constata la important
actuació del Govern per fomentar la transparència i la
participació en urbanisme amb la creació d'instruments que
possibiliten l'accés dels ciutadans a tota la informació
urbanística, com és el cas del mapa urbanístic de les Illes
Balears (MUIB) al portal web de SITIBSA.
25. El Parlament de les Illes Balears constata les millores
produïdes en la gestió dels camps de boies per a fondejos i insta
el Govern a aprofundir en la política de conscienciació de la
importància de la preservació de les praderies de posidònia per
a la qualitat de les nostres aigües i platges i per a l'ecosistema
marí, en la implementació de mesures de control per evitar les
infraccions i en la sanció dels infractors.
26. El Parlament de les Illes Balears constata la bona
coordinació existent entre IBAVI i les associacions que agrupen
els afectats per desnonaments i insta el Govern a continuar
mantenint aquestes línies de colAlaboració i a implementar les
mesures necessàries per palAliar els efectes de les execucions
hipotecàries.
27. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
d'inversió fet pel Govern per dotar l'illa de Formentera d'aigua
potable i de qualitat, ampliant la dessaladora i millorant la xarxa
de distribució.
28. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la gestió duta a terme a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears amb la qual, amb la meitat de
pressupost, ha estat possible augmentar la seva audiència de
forma considerable. Així mateix el Parlament de les Illes
Balears es congratula per l'aprovació recent del Mandat Marc de
l'Ens Públic, que garanteix la imparcialitat, la pluralitat i la
veracitat informativa del mitjà de comunicació i per altra banda
potencia les diferents modalitats lingüístiques insulars de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tal i com estableix
l'Estatut d'Autonomia.
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29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant amb els consells insulars en
l'àrea de menors, alhora que a valorar positivament l'aprovació
de convenis amb els distints consells insulars per la lluita contra
el maltractament infantil; i a continuar treballant amb les
polítiques de prevenció. Així mateix, el Parlament insta el
Govern de les Illes Balears a agilitar la construcció del nou
centre de menors a Son Tous, que permetrà comptar amb més
de 30 noves places d'internament.
30. El Parlament dels Illes Balears reconeix i valora molt
positivament la labor de les entitats sense ànim de lucre en
aquests anys de crisi i igualment constata el suport del Govern
a les entitats i institucions que treballen en l'àmbit de l'atenció
primària, mitjançant l'augment de mig milió d'euros més, fins
als 2,5 milions de la convocatòria de 2014, destinada a entitats
sense ànim de lucre per finançar serveis i programes que es
duguin a terme amb persones en situació de vulnerabilitat
econòmica i social i amb necessitats especials. Així mateix, el
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a continuar
dedicant recursos en la lluita contra la pobresa.
31. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'ajudar les dones que pateixen o han patit violència de gènere
i la posada a la seva disposició dels serveis públics necessaris
per sortir de la dramàtica situació que han patit. En aquest sentit
valora molt positivament la posada en marxa del projecte
Ariadna d'acolliment i atenció integral a les dones víctimes de
violència de gènere que aposta per una atenció personalitzada
en cada cas i unifica dos casals anteriors per fer un projecte més
adaptat a les necessitats d'aquestes dones, gràcies a l'acord
signat entre l'IBAVI i la Conselleria de Família i Serveis
Socials.
32. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'increment de pressupost així com les millores
introduïdes durant els últims anys al Servei de
Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (SEDIAP) on
són atesos els infants menors de sis anys afectats per trastorns
o algun tipus de discapacitat, especialment amb l'increment de
sessions concertades i amb l'obertura dels serveis d'atenció
primerenca a Menorca. Així mateix, el Parlament insta el
Govern a continuar apostant per aquest servei. En aquest sentit,
el Parlament de les Illes Balears valora molt positivament
l'aposta del Govern de les Illes Balears per les persones amb
alguna discapacitat, amb la creació de 413 noves places, la qual
cosa reflecteix la prioritat d'aquest govern en l'increment del
pressupost respecte de l'any 2013 d'un 24%. El Parlament de les
Illes Balears vol agrair a les entitats que treballen amb aquest
colAlectiu tota la feina que estan realitzant i l'exemplar actitud
davant situacions adverses, especialment la del deute de més de
10 milions d'euros de la passada legislatura.
33. El Parlament de les Illes Balears valora positivament les
dades de dependència dels primers sis mesos de 2014, que
reflecteixen que s'ha assolit un nou rècord en el nombre de
beneficiaris del sistema fins al moment: un total de 11.527
persones obtenen algun tipus de prestació de dependència, la
qual cosa suposa un increment del 16,6% respecte de la mateixa
data de 2013 i d'un 22,54% respecte de juliol de 2011. El
Parlament de les Illes Balears constata que pel que fa a les
persones pendents de rebre la prestació, es registra la dada més
baixa d'ençà que el sistema s'ha estabilitzat (final de 2010), amb
ja menys de 3.000 persones: 2.957. Aquesta xifra suposa una
davallada del 45,5% i, si es compara amb juliol de 2011, la

disminució n'és del 59%. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant perquè el 2015 no hi hagi cap persona amb prestació
de dependència amb deute pendent a causa dels retards en el
pagament.
34. Pel que fa a l'àmbit de l'economia i la competitivitat i
responent demandes històriques dels sectors econòmics, el
Parlament de les Illes Balears manifesta la seva satisfacció per
l'aprovació d'unes lleis fruit d'un diàleg i consens amb les parts
implicades que recullen les necessitats i aportacions de sectors
essencials per al nostre teixit econòmic. En aquest sentit, el
Parlament valora molt positivament l'aprovació de la primera
Llei del joc i apostes de les Illes Balears, que regula de forma
moderna les necessitats del sector unint alhora, i de manera
efectiva, la protecció dels consumidors; l'aprovació de la Llei de
comerç, que suposa l'adaptació de les regulacions del comerç
balear a la realitat actual i una nova eina per afrontar un futur
ple d'èxits; i l'aprovació de la Llei de mines, que dóna
compliment a una promesa electoral, igual que les altres lleis
anteriors.
35. El Parlament de les Illes Balears valora i dóna suport a
la iniciativa del Govern de les Illes Balears per a la implantació
del gas natural a Menorca mitjançant el procediment de
concurrència, amb una comissió consultiva en la qual participen
els grups polítics del Parlament i també el consell insular per
aconseguir el màxim acord i consens entorn a aquesta actuació.
36. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
actuacions realitzades pel Govern de les Illes Balears per donar
resposta al canvi climàtic, la reducció de la dependència
energètica i la disminució dels combustibles fòssils amb
l'aprovació del primer Pla d'Energies Renovables i Eficiència
Energètica; i l'aprovació, per part del Govern d'Espanya, del
primer Règim d'Energies Renovables de Balears, que faciliten
la implantació de noves instalAlacions eòliques i fotovoltaiques.
En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància de la implantació progressiva de vehicles elèctrics
o menys contaminants, tant en el transport públic com en el
privat, fomentant a més, com fa l'actual Govern de les Illes
Balears, el desenvolupament dels punts de càrrega elèctrica per
a vehicles. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
valora la feina del Govern de les Illes Balears pel que fa a la
mobilitat sostenible, en especial per haver aconseguit signar
amb l'IDAE un conveni amb una dotació econòmica de 2
milions d'euros per a la instalAlació de 2.000 punts de càrrega
del vehicle elèctric.
37. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'evolució de la reducció de l'atur per 23 mesos
consecutius i els 17 mesos consecutius de generació d'ocupació
neta. D'altra banda, en termes interanuals la xifra de cotitzants
a la Seguretat Social a les Illes Balears va augmentar un 3,73%.
Així mateix a les Illes Balears duim 12 mesos baixant l'atur de
llarga durada.
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38. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'augment de la confiança empresarial, senyal inequívoca de la
marxa actual de l'economia i la confiança en un futur que es veu
amb optimisme, una confiança empresarial que augmenta a totes
les Illes i a tots els sectors. Prova d'això és el considerable
augment que fa que Balears lideri el nombre d'autònoms en el
sector de la construcció, on creix vuit vegades més que el
conjunt d'Espanya; i al mateix temps que el nombre de societats
mercantils constituïdes a les Illes Balears creix i el nombre de
societats mercantils en dissolució disminueix.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el senyal de TDT a totes les zones on no
arriben els radiodifusors, com ara zones aïllades i zones sense
cobertura de les Illes Balears. Així mateix, insta el Govern de
les Illes Balears a establir mecanismes de coordinació per
facilitar la instalAlació d'antenes de telefonia mòbil que millorin
la cobertura a les Illes.
40. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aposta del Govern de les Illes Balears mitjançant el SOIB per
tots els programes de formació i accions formatives que es duen
a terme a totes les nostres illes per als colAlectius més
vulnerables, per a persones en greu risc d'exclusió social i amb
possibilitats d'inserció laboral, seguint amb la tasca ja iniciada
des del començament de legislatura per afavorir aquests sectors.
En total, el SOIB ha atès més de 33.000 persones i ha organitzat
més de 1.400 accions formatives.
41. El Parlament de les Illes Balears valora que mitjançant
el Pla d'Ocupació de les Illes Balears 2014-2017 que va aprovar
el Govern es continuï augmentant la partida pressupostària per
tal de generar i mantenir llocs de feina en els colAlectius més
vulnerables: joves, dones, majors de 45 anys i persones en
situació d'atur de llarga durada. Es demostra la intensificació per
part del Govern de continuar creant llocs de feina i de fomentar
els contractes estables. El Parlament de les Illes Balears valora
molt positivament que es tracti d'un pla d'ocupació consensuat
amb la majoria d'agents socials.
42. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que tenen els joves per al Govern de les Illes Balears, així com
la lluita decidida contra l'atur juvenil, amb la implantació de
mesures com la Garantia Juvenil, la reserva del 50% de les
places de tots els cursos de formació del SOIB, els certificats de
professionalitat, etc., que es tradueix en una partida de 37
milions d'euros per a aquest colAlectiu dins el Pla d'Ocupació de
les Illes Balears. Així mateix, es constaten 27 mesos
consecutius de reducció de l'atur juvenil a les Illes Balears.
43. El Parlament de les Illes Balears constata la seva
satisfacció pel canvi de tendència que ha experimentat
l'economia balear, establint un creixement del 2,1% per a l'any
2015, amb un creixement que no es produïa des de 2007. Aquest
creixement reflecteix el bon comportament de tots els sectors i
l'augment de les contractacions sobretot en agricultura,
hostaleria i indústria, així com la recuperació del sector de la
construcció.
44. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per als colAlectius més vulnerables
que continuen sense trobar un lloc de feina, com ara la partida
de 12 milions d'euros contemplada en el Pla d'Ocupació per a
aquells colAlectius majors de 45 anys en situació d'atur de llarga
durada.
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45. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel compromís del Govern amb les seves propostes
i que la presentació de la reforma de la Llei electoral de les Illes
Balears, en la línia de la necessària austeritat i eficiència de la
despesa pública, estalviï, mitjançant la reducció de diputats i la
proporcional reducció dels grups parlamentaris, assignacions i
dietes, a més del canvi de sou a dietes dels diputats, i permeti,
tot plegat, un estalvi, com a mínim, d'11 milions per legislatura.
46. El Parlament de les Illes Balears constata el compliment
per part del Govern de l'Estat de reivindicacions històriques de
les nostres illes, com ara la delimitació de Formentera dins la
Llei de costes i el traspàs del Lazareto de Menorca.
47. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de la comunitat autònoma de les Illes Balears és el que més i
millor ha avançat a l'Índex de Transparència Internacional, en
passar d'una valoració el 2010 de 56 sobre 100 a una altra de 93
sobre 100 el 2014, tot gràcies a les reformes i a l'esforç per a la
transparència en l'exercici del poder públic.
48. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la necessària reducció del sector públic a la
nostra comunitat autònoma, liderada per la reducció de 113 de
les empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la qual cosa ha permès un estalvi de 352 milions
d'euros a les arques públiques sufragades per tots els ciutadans.
Així mateix, el Parlament constata que la posada en marxa de la
Central de compres ha suposat un estalvi de 1,7 milions d'euros
en la centralització de contractes.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme totes aquelles mesures que siguin
necessàries per tal de tenir una administració pública més
modernitzada, amb la simplificació dels seus procediments i la
integració de les noves tecnologies per donar més eficàcia i
rapidesa a les gestions ciutadanes. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears reconeix l'esforç dels funcionaris de
l'Administració Pública en una situació especialment
complicada i la millora que suposa per a les seves condicions
laborals el primer Pla d'igualtat i el Decret de teletreball
aprovats pel Govern de les Illes Balears.
50.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant polítiques de coordinació
entre els municipis de les Illes Balears, per tal de tenir una
policia local més efectiva i amb més recursos.
51. El Parlament de les Illes Balears constata que la millora
del producte turístic, duta a terme per part del Govern de les
Illes Balears i els consells insulars, mitjançant la realització
d'esdeveniments esportius, gastronòmics i culturals, entre
d'altres, actua com un incentiu més per tal d'allargar la
temporada turística, alhora que és de gran interès com a
promoció de cadascuna de les Illes.
52. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’elaborar la llei de mecenatge i insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar-la, amb bonificacions a les taxes, així com
també a l'impost de patrimoni per a totes aquelles persones que
donin suport econòmic als nostres esportistes, per incentivar, un
cop més, la colAlaboració públicoprivada en matèria esportiva.
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53. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'aprovació provisional del Pla de reconversió
integral de la Platja de Palma, consensuat amb les associacions
de veïns, l'Associació Hotelera de Platja de Palma i l'oferta
complementària, que juntament amb la Llei del turisme i els
decrets llei ha suposat l'empenta definitiva a la inversió a la
Platja de Palma amb la seguretat jurídica necessària perquè la
destinació pugui reposicionar-se i convertir-se en una destinació
turística d'alt valor afegit, amb la reforma fins a data d'avui de
27 hotels que han incrementat la seva categoria, en passar, 11
d'aquests, de 3 a 4 estrelles, a més de la presentació de quatre
projectes de nous hotels de 4 i 5 estrelles que suposen 100
milions d'euros d'inversions, i la solAlicitud de reformes i
increments de categoria d'altres hotels de la dita zona per valor
de 40 milions d'euros.
54. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears en la seva feina enèrgica i
contundent per lluitar contra fets puntuals que pel seu ressò
mediàtic fan malbé injustament la imatge turística de Balears.
Així mateix el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a continuar treballant per tal que les
infraestructures turístiques de les nostres illes continuïn
modernitzant-se de manera que Balears sigui focus de turisme
de civisme i alta qualitat, fugint així de models incapaços de fer
front als nostres competidors de l'arc mediterrani com són
Turquia, Marroc, Egipte,...
55. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
duta a terme pel Govern de les Illes Balears en referència a
l'elaboració de l'esborrany del decret que desenvolupa la Llei de
turisme 8/2012, només dos anys desprès de la seva entrada en
vigor, fet que contrasta amb els 12 anys de mancança de
reglament des de l'aprovació de l'anterior Llei general de
turisme 2/1999. Així mateix el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç consensuador reflectit al nou reglament que
incorpora la gran majoria de les aportacions que han realitzat els
diferents subsectors turístics i que continua apostant per la
qualitat, la competitivitat i el reposicionament de totes les
empreses turístiques de les Illes Balears com a destinació
turística.
56. El Parlament de les Illes Balears constata els bons
resultats de les mesures per millorar la gestió en els ports de
titularitat autonòmica posades en marxa durant aquesta
legislatura, així com les inversions en diferents ports
autonòmics anunciades pel president del Govern de les Illes
Balears.
57. El Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància i insta a continuar amb l'aplicació de noves
bonificacions en les taxes aeroportuàries, iniciada en la present
legislatura, en els aeroports de la nostra comunitat autònoma,
com promou l'actual Govern de les Illes Balears. Així mateix,
insta el Govern de l'Estat que s'apliqui la bonificació per
residència no peninsular al preu final del bitllet en el transport
aeri.

58. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
l’Estat que es compensi la nostra comunitat autònoma pel fet
que gran part de les inversions estratègiques en matèria de
transport intermodal van a càrrec dels pressuposts generals de
l'Estat i no tenen equivalent d'inversió en els territoris no
peninsulars com les Illes Balears, atès que l'eix bàsic de la
connectivitat del resident insular en matèria de transport
intermodal és el transport aeri i el marítim.
59. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
defensa de la titularitat pública dels aeroports de la nostra
comunitat autònoma i d'un model de gestió aeroportuària més
descentralitzada, amb la màxima participació d'institucions
pròpies i d'agents socioeconòmics de la nostra comunitat, per
desenvolupar estratègies aeroportuàries pròpies, més adequades
a les necessitats i particularitats de cada aeroport i a la realitat
insular, tal com reclama també el Govern de les Illes Balears.
60. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de l'OSP Menorca-Madrid per a la millora de la connectivitat de
l'illa de Menorca, posada en marxa durant aquesta legislatura,
que possibilita comptar amb un servei en condicions de
regularitat de vols, horaris, qualitat i tarifes més assequibles.
61. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per a l'elaboració del Pla Integral de
les Illes Balears 2015-2025, que estableix les estratègies a llarg
termini, les tàctiques o els elements a mig termini i les accions
a curt termini, projectant una visió a 10 anys, per continuar
afavorint el turisme i donar continuïtat al treball iniciat per
l'anterior PITIB 2015-2025. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears valora positivament que el PITIB 2015-2025 es
correspongui amb una decisió estratègica compartida en la seva
majoria pel sector empresarial turístic balear d'actuar, entre
d'altres, en tres objectius: recuperació del turisme nacional,
enfortiment del binomi turisme i esport i lluita contra
l'estacionalitat.
62. El Parlament de les Illes Balears valora l'esforç del
Govern de les Illes Balears per tal de desbloquejar les obres del
Palau de Congressos i el treball que es realitza per tal que
estigui finalitzat el mes de juliol de 2015.
63. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la ferma
reivindicació del Govern de les Illes Balears per a incloure la
compensació dels sobrecostos de la insularitat com a criteri de
repartiment dels fons de la Unió Europea per al període
2014-2020 destinats a les Balears; i que els reglaments que
regulen la concessió dels fons europeus tenguin en compte i
compensin els desavantatges naturals i permanents com és la
insularitat.
64. El Parlament de les Illes Balears constata que la política
rigorosa, responsable i de control dels comptes públics ha
assegurat la supervivència dels serveis públics essencials en
educació, salut i serveis socials. Així mateix, el Parlament
constata que el deute públic ha crescut un 46,8% aquesta
legislatura, a causa de la conversió de més de 1.600 milions
d'euros de deute comercial en deute financer, enfront del 125%
de creixement de la legislatura passada.
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65. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de l'aprovació, des del consens, de la Llei de finançament dels
consells insulars, llei que haurà suposat aportar 39,6 milions
més per al finançament dels consells insulars, donar estabilitat
als seus ingressos en funció de variables objectives i participar
dels increments d'ingressos de la comunitat.
66. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que
està fent el Govern de les Illes Balears en intentar renegociar i
prorrogar els 157 milions d'euros en projectes d'inversions
estatutàries amb l'objectiu d'evitar la seva devolució al Govern
de l'Estat, atès que l'anterior govern els va dedicar a despesa
corrent. Així mateix, el Parlament lamenta que Balears mai no
ha estat a la mitjana d'inversió pública de l'Estat, però constata
que quan més a prop hi ha estat, ha estat en els exercicis de
2013 i 2014, quan es va quedar a 74,82 i 74,51 euros per
habitant per davall de la mitjana estatal. A més, constata que
l'actual sistema de finançament de les comunitats autònomes
continua deixant Balears a la cua del finançament, suposa un
retrocés quant a ràtio d'autonomia financera, no s'acomoda als
cicles econòmics ni garanteix un mateix finançament dels
serveis bàsics essencials per a totes les comunitats.
67. El Parlament de les Illes Balears constata que els
successius mecanismes extraordinaris de pagament a proveïdors
han suposat injectar més de 1.344 milions d'euros a l'economia
de Balears, un important estímul econòmic per a les nostres
illes, i haver posat al dia els deutes pendents amb els consells
insulars i ajuntaments. A més, l'adhesió al Fons de Liquiditat
Autonòmica, ha suposat un estalvi de 142 milions d'euros en
interessos en el període 2012-2014.
68. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament la reforma fiscal anunciada pel Govern de les Illes
Balears que suposa una reducció dels tributs directes per tal de
tornar als ciutadans part de l'esforç realitzat aquests anys i
apuntalar i estimular el creixement econòmic. Així mateix,
constata que el rigor i l'esforç en les polítiques públiques dels
anys passats han permès ara poder disminuir la pressió fiscal
sobre els ciutadans amb unes propostes que suposen un efecte
de 60 milions d'euros per a les butxaques dels ciutadans, que
sumats a la rebaixa fiscal estatal es tradueixen en 250 milions
d'euros.
69. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament la reducció en l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, amb una reducció generalitzada dels tipus
autonòmics per a tots els contribuents i l'increment dels mínims
personals i familiars en l'àmbit de la discapacitat, de les
persones majors i de les famílies amb fills. Així mateix, valora
molt positivament que s'incrementi el mínim exempt en l'impost
sobre el patrimoni i la reducció de la quota, així com la reducció
d'un 20% en l'impost sobre transmissió de vehicles que s'amplia
a un 50% per a vehicles de més de 10 anys i el 100% per a
vehicles de més de 25 anys. De la mateixa manera, el Parlament
valora molt positivament la reducció del 20% de l'impost de
successions i donacions a les herències entre germans i a favor
de nebots i la reducció del 15% qualsevol que sigui el seu
parentiu o fins i tot sense relació de parentiu. Així mateix,
valora el tracte fiscal més favorable per a operacions de donació
d'habitatge a canvi d'aliments i manutenció.
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70. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament les tres noves deduccions fiscals anunciades pel
Govern de les Illes Balears: deducció per a estudi d'idiomes
estrangers, deducció en la quota per a inversions en energies
renovables i deducció en les inversions en I+D+I i la bonificació
del 100% de les taxes administratives autonòmiques vinculades
a l'inici o l'ampliació de les activitats econòmiques, així com les
de revisió de graus de discapacitat i dependència, a més d'una
bonificació general del 20% per a la resta de taxes
administratives excepte les de joc i ports.
71. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l'actuació
duta a terme per la Conselleria de Salut amb el desplaçament de
metges especialistes des de l'hospital de referència de Son
Espases a Menorca i Eivissa, que ha millorat l'atenció en evitar
el trasllat dels pacients menorquins i els seus familiars; i insta
el Govern a donar continuïtat i ampliar aquesta iniciativa.
72. El Parlament de les Illes Balears constata el compromís
del Govern de les Illes Balears per atendre les necessitats de les
persones que pateixen algun tipus de trastorn mental. Insta el
Govern de les Illes a continuar considerant el tercer sector com
una peça imprescindible en la millora de la qualitat de vida de
les persones que sofreixen una malaltia mental, avançant cap a
un model de concertació de serveis, proporcionant així una
major estabilitat a les entitats que treballen en aquest àmbit a
Balears, tenint en compte que el desenvolupament de polítiques
en aquesta àrea redunda en un menor nombre d'ingressos i una
millora de la qualitat de vida dels pacients.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar la tramitació per a la posada en marxa a
les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, respectivament,
del servei d'oncologia radioteràpica tan desitjat per la població
i que com més aviat millor sigui una realitat per tal d'evitar que
els malalts i els seus acompanyants s'hagin de desplaçar a
Mallorca per rebre tractament.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears a millorar
les ràtios d'activitat assistencial, fet que redundarà en benefici
de la població en general i de manera particular de tots aquells
que fan ús del sistema sanitari públic.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en el sistema de borsa única
per a la selecció del personal sanitari i de serveis del sistema
sanitari públic, com la millor eina perquè els treballadors puguin
accedir als llocs de feina del Servei de Salut, en un procés on la
transparència, el mèrit i la capacitat han de ser l'eix de les
polítiques de contractació i han de permetre agilitar tot els
procés de contractació de personal eventual.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb els professionals sanitaris i els seus
representants el desbloqueig de la carrera professional que
s'haurà de materialitzar sota tres eixos fonamentals: la formació,
l'activitat i la competència i el fet d'assolir uns compromisos
d'activitat.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar apostant perquè l'Institut d'Investigació
Sanitària de Palma (IDISPA) sigui un referent a totes les
activitats d'investigació sanitària que es desenvolupen a la
nostra comunitat autònoma.
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78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la modificació de la normativa
d'ordenació farmacèutica, adaptada a la nova realitat de la
comunitat autònoma, pel que fa a la demanda d'assistència
farmacèutica i als criteris que determinin la planta farmacèutica
a la realitat de les necessitats de la població i a l'adaptació de les
bases concursals a l'experiència i a la nova realitat existent dels
professionals farmacèutics.

capdavant de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
IB3, com a nou director general de l’ens, escollit per consens,
un cop escoltades les entitats representatives del sector
audiovisual."
A la seu del Parlament, 12 de novembre de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la posada en marxa amb els recursos humans i
materials suficients per desenvolupar un programa de detecció
i triatge de càncer de còlon i recte a la població diana de les Illes
Balears.
80. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l'actuació
duta a terme per la Conselleria de Salut pel que fa a les
actuacions davant casos sospitosos d'ebola, i insta el Govern de
les Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears a
continuar amb aquesta política de prevenció i d'atenció
millorant sens dubte tota la formació i els mitjans tècnics per tal
que l'encomiable tasca desenvolupada fins ara per tots els
professionals sanitaris sigui tan segura i eficient com sigui
possible.
81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la implantació d'un model
sociosanitari que aconsegueix millorar l'atenció i la qualitat de
vida dels pacients crònics avançats i una major eficiència dels
serveis que es presten als centres sociosanitaris.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb el procés de la posada en marxa de
tots els serveis al nou hospital de Can Misses de manera
progressiva i sempre sota criteris sanitaris que garanteixin en tot
moment una assistència sanitària de qualitat."

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm.
9436/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del
Govern en aplicació de la Llei de bon govern.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Administracions Públiques, Juan Manuel Lafuente
i Mir.
Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Lourdes Aguiló i
el Sr. Juan Manuel Lafuente.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la seu del Parlament, 12 de novembre de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia 4
de novembre de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm.
10131/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguretat
alimentària.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre de 2014, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 9871/14, relativa a funció de servei públic de la
radiotelevisió autonòmica, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a liderar un procés de diàleg entre totes les forces
polítiques amb representació parlamentària per tal de pactar la
cobertura de la vacant deixada pel Sr. José Manuel Ruiz al
Consell de Direcció, de forma consensuada i, així, nomenar una
nova persona que ocupi el seu lloc tant al Consell com al

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Salut, Martí Sansaloni i Oliver.
Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Fina Santiago i el
Sr. Martí Sansaloni.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

AI)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
4 de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10091/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'ocupació. (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, rebutjà les Propostes de resolució
RGE núm. 10037/14, del Grup Parlamentari MÉS, derivades del
Debat sobre l'orientació política general del Govern. (BOPIB
núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Punts 1, 2 i 3:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació

Punts 4 a 20:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre de 2014, rebutjà les Esmenes de la totalitat de
devolució RGE núm. 9299/14 i 9520/14, dels Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS, respectivament, al Projecte de
llei RGE núm 8525/14, agrària de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, rebutjà els Punts 1 a 8, 10 a 20, 22
a 24, 26 a 38 i 40 a 46 de les Propostes de resolució RGE núm.
10021/14, del Grup Parlamentari Socialista, derivades del Debat
sobre l'orientació política general del Govern. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre de 2014, rebutjà la Moció RGE núm. 9256/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria educativa.(BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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